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 زیروح انگ

 ی: فاطمه درخشان سندهینو

 ی: عاشقانه ، اجتماع ژانر

 یشمس 50در دهه  یواقع یسرگذشت

 ییاست که در جا یطانیشر و ش ییدختر روستا محبوبه

کند، او برخالف خانواده و فرهنگ  یم یدور افتاده زندگ

که دارد بشدت بلند پرواز، مغرور و اعتماد به  یسنت

همه او را به عنوان گاو ه ک یدارد. جور ینفس کاذب

 یمرد چیشناسند و ه یم شانیروستا دیسف یشانیپ

 کند. اجبا او ازدو ستیحاضر ن

به نام بهروز را سر  ،یجوان امروز کیدست بر قضا ،  

جز سو استفاده از  یدهد، که او هم هدف یراهش قرار م
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گذارد و از آن  یاو را تنها م یمحبوبه ندارد و بعد از مدت

 رودیم یاباد

 یباردار کیماند و  یاز رفتن بهروز، محبوبه م بعد

داند کجا  ینم یکه حت یناخواسته از جوانک شهر

باعث  نیند ، و همک دایاو را پ دیهست و چگونه با

نجات جان خودش  یبرا یسمانیکه به هر ر شودیم

 را انجام دهد که....... ییچنگ بزند و ناخواسته کارها

 پارت اول 

 

 روح انگی   

 

در حایل که تشت لباس های نشسته روی رسم بود و سبد 

ظرفها، هم روی تشت بودن و کوزه  خایل آب هم توی 

فتم، زمی   گل بود و چکمه  دستم داشتم  به سختی راه می 
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ای که پوشیده بودم تهش سنگی   شده بود و راه رفیی  را 

 بارم هم سنگی   بود و راه برایم سخت کرده بود، از 
طرف 

سادم و به برایم سخت تر کرده بود، کیم رسجایم وایرفیی  را 

ه شدم تقریبا چند میی دیگه به جوی اب مونده بود  جلو خی 

ی نبود، اما هوا  ، با اینکه آسمان بود و از باران دیشب  خیر

مه الود و رسد بود و بخار زیادی با هربار نفس کشیدنم از 

د ،  نفس عمیقی کشیدم تا خستگیم دهنم بی   در بره ون می  

ل داشت با خودش ، ماهرخ پشت رسم بود و طبق معمو 

د ، وسایل روی رسم به حدی سنگی   بودن که نیم  غر می  

تونستم به عقب برگردم ، کیم بعد به من رسید و با حرص 

 گفت

 

ن ،کل زمی   گل شده زمی   نخوریم - اه مرده شور بارون بیر

 ردیمخییل هی  ک

 

د، نفسمو با )همیشه خدا از همه چی   ناراض  بو  د و غر می  

ون فرستادم جوری که بخار خارج شده از حرص عمیق  بی 
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دهنم گرمای لذت بخشی رو توی صورتم پخش کرد،رسم 

 رو یه کوچولو سمتش چرخوندم و گفتم 

 

کفر نگو ماهرخ، خدا قهرش میاد، اگه بارون نباشه همه -

میشن و باید بدون پول و هیچ اهایل روستا بدبخت 

 ،برن ولو شهر بشن  پشتوانه ای

 

 )حق به جانب گفت

 

،، چی داره این ده کوره کوفتی ، که مردم بخوان - چه بهیی

 خودشون رو توش االف کی   

 

)رسیدیم به جوی اب، جز ما چند نفر دیگه هم  بودن ،  

کوزه  اب رو زمی   گذاشتم و بعد با احتیاط و به ارویم 

زمی    م روی زمی   و تشت رختها و سبد ظرفها رو نشست

اطر بارون دیشب گذاشتم، نگاهم رفت سمت  آب، به خ
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گل آلود بود و فقط به درد شست و شو میخورد ، ماهرخ 

هم کنارم نشست و کیم گل از روی زمی   برداشت تا باهاش 

س  ظرفهاش رو بشوره، چون مایع ظرف شویی زیاد در دسیی

فهای که چرب نبودن ،مثل استکانها و مون نبود معموال ظر 

ف شویی فقط بیک ها رو با گل یم شستیم و از مایع ظر نعل

برای شسیی  ظرفهای چرب استفاده یم کردیم ، ماهرخ با 

 نگایه به جوی اب انداخت و دوباره نالید
ی

 کالفیک

 

 وای اینم که از شانس گند ما، پر از گل هس -

 

کاسه ریختم و با کیم   )کیم گل از روی زمی   برداشتم و توی

 یم نگایه بهش کردم و گفتماب قایط کردم و ن

 

یم - برای شست و شو خوبه ، فقط برای خوردن باید بیر

بذاریم صاف بشه و گل هاش ته نشی   بشه بعد استفاده 

 کنیم
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 )ایه کشید و با حرست گفت

 

نکردیم دیشب ظرف بذاریم زیر بارون تا پر بشه، حداقل -

خوردنمون خوب بود و نیم خواست این کوزه هام با برای 

 دمون بیاریم و داغون بشیمخو 

 

)اینبار حق داشت، من هم حواسم نبود تشت بذارم زیر 

 بارون

 

 ایشاال رسی بعد تشت میذاریم ،حاال هم زود بشور تا بریم -

 

 نگایه به زمی   انداخت و گفت
ی

 )با کالفیک

 

 نیم؟وای زمی   هم که خیسه حاال کجا بشی-
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 )نگایه به زمی   انداختم و گفتم

 

زرگ پیدا کنیم، دوتا از رختها رو دوتا سنگ ببیا بریم -

 بندازیم روش و بشینیم

 

)پشت رسمون دوتا تخت سنگ صاف و مناسب نشسیی  

 بود اشاره ای به سنگها کردم و گفتم

 

 بیا اینم سنگ -

 

 )سمت عقب برگشت و ابروی باال انداخت و گفت

 

ا مال شوکت و بتول هس ، بیان ببیی   ما هاین سنگ-

 اویال  میشهبرداشتیم و 
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 )حق به جانب نگاهش کردم و گفتم

 

ها که ارث باباشون نیس، تو هم کم ترسو باش در سنگ-

ضمن دست دست نکن ظهر شد رسمون، باید بریم فکر 

 ناهار هم باشیما

 

حداقل زن دایی نمیکنه ناهار خودش درست کنه، ما  -

 که غلط نکردیم شدیم عروس 

 

 ر بزنماهرخ صاله ظهر شد زود باش کم غ-

 

)بالخره رضایت داد و سنگ زمی   گذاشت و ییک از رخت 

چرکها رو پهن کرد روی تخته سنگ و نشست ، دستم رو 
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ون  کیم زدم توی آب، عی   تیغ بود از شدت رسما دستم بی 

 شیدم، ماهرخ هم دستش بغل کرد و گفتک

 

 خییل یخ-

 

)نگایه به دستهاش که توی بغلش گره زده بود انداختم و 

 گفتم

 

، اینجوری بدتر لباست هم خیس میشه و - دستاتو بغل نگی 

 زودتر رسما میخوری

 

)با صوریی که از شدت رسما رسخ شده بود با گوشه 

تمی   کرد و چادرش اب دماغش رو که راه افتاده بود رو 

 گفت
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 وای خییل رسده کاش نیومده بودیم -

 

 )خنده ارویم کردم و گفتم

 

وع شده،- انگار یادت به زمستون  ماهرخ تازه پایی   رسی

ل و سالهای قبل نیس که توی برف و یخ بندون هم پارسا

 یم اومدیم همی   جا و ظرف یم شستیم 

 

)دستمو توی آب گذاشتم طوریکه یر حس شد و به اون 

 ما اخت شد با اشاره رس بهش گفتمرس 

 

ببی   مثل من دستت بذار توی اب تا دستت به رسماش -

 عادت کنه

 

 ید و گفت)آه پردردی کش
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 توی شهر تنگ شده، خدا بگم با باعث و -
ی
دلم برای زندگ

 بای  ازدواج من و صالح چیکار کنه.. 

 

 )و طبق معمول باز هم بغض کرد

من و ماهرخ باهم دخیی خاله ایم و توی شهر بزرگ شدیم  

و بعد از اینکه به سن ازدواج رسیدم ، من رو برای عطا پرس 

سال بعد برای پرس وسیط  بزرگ داییم و ماهرخ هم  چند 

داییم گرفیی  و از شهر آوردن توی روستا ،من خداروشکر 

خییل از زندگیم راض  هستم چون عطا  مرد درس خونده و 

ییل خانواده دوستی هس اما ماهرخ نه، چون صالح نه خ

 کاری هس و نه اخالق درستی داره

 

 پارت دوم
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حاض  از طرف  اونا بچه دار هم نمیشن و    چون صالح 

 ، زن دایی از خدا خواسته 
ات رو نمیشه بره دکیی همه تقصی 

انداخت گردن ماهرخ و حسایر اون رو با طعنه و متلکهاش، 

 زده  
ی
کرده و باعث شده که ماهرخ از همه چی   متنفر از زندگ

باشه ، نگاهش کردم داشت با تنفر استکانها رو گل الود 

اشت رس اون میکرد انگار هرچی عقده توی دلش  بود رو د

 استکانها خایل میکرد

 

 ماهرخ ؟یواش تر بشور ممکنه بشکنه توی دستت-

 

 )پوزخنده مسخره ای زد و گفت 

 

 به درک-

 

 ماهرخ اینجور نگو -
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)بدون اینکه نگاهم کنه ، با مچ دستش محکم کشید روی 

 اشک های جوونه زده ی توی چشمهاش و گفت 

 

بخدا خسته شدم  داد ،کاش حداقل خدا یه بچه به من یم-

 از رسکوفت های زن دایی 

 

، باز هم زن دایی یه -
ماهرخ تو اگه ده تا بچه هم داشتی

میکرد یه نگاه به من کن، مگه دلیل برای رسکوفت زدن پیدا 

ه و بهم میگه من اوالد یر  سه تاش رو نزاییدم مدام راه می 

 خاصیت بدنیا میارم

رق نفرت )یاد آوری حرفهای هر روزش باعث شد، دلم غ

 بشه(

اد حساب نمیکنه و - و جز ادمی  
میدوی  چرا؟ چون اون دخیی

که   به خودش افتخار میکنه که سه تا شکم پرس زاییده، انگار 

مثال من از قصد خواستم که سه تا بچه ام دخیی بشه، بخدا 
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من ناشکری هم نمیکنما ،اما از بس رس این قضیه چند 

شدن و باز دخیی دار ساله داره اذیتم میکنه از ترس حامله 

شدن همی   که چند روز دوره ام عقب میفته میخوام دق 

 کنم 

 

زدم و )ایه کشیدم و بشقایر رو که شسته بودم توی اب 

گذاشتم توی سبد ظرفهای شسته شده، دوباره نگاه ماهرخ 

کردم انگار که کیم اروم شده بود، چون اینبار اروم تر 

 داشت استکانها رو یم شست، 

 

ش من هم یه بچه یمدا به کاش خ- داد، من به همون دخیی

هم راض  هستم ، اینجور شاید من این همه عذاب نیم 

 کشیدم

 

 نگاهش کردم و گفتم)با اطمینان 
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ی نه خدا بخیل یه نگاه به زن حاج - میده ماهرخ ، نه تو پی 

یحت  قصاب کن ببی   خدا بعد بیست سال صاحب 

 اوالدش کرد

 

 )زهرخندی کرد و گفت

 

اون که میشه بچه بعد از مادر، من اون زمان همچی   بچه -

 ای رو میخوام چیکار؟

 

ت شده، بعض  از نا امید نباش ماهرخ تو تازه هیجده سال-

هم سن و ساالت توی شهر  حتی هنوز ازدواج هم نکردن 

 اون وقت تو از بچه دار شدن نا امید شدی؟

 

و  )خواست جوابم رو بده که محبوبه دخیی خاله عطا 

گردنش صالح نزدیکمون شد، طبق معمول ، چادرش روی  

افتاده بود و زیر قبای نسبتا کوتاهش جوراب پوشیده بود و 
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ند با دوستش مشغول خندیدن بود و با قر و غمزه بلند بل

فت، رسید بهمون و با  ای که مخصوص خودش بود راه می 

 صدای بلند و کشیده ای گفت

 سالاام عروس خاله های گل-

 

ز اینکه بخوایم جوابش رو بدیم ناخودآگاه نگاه ل ا)قب

هردومون رفت سمت چکمه قرمزی که پوشیده بود و 

ز توی چکمه هم مشخص بود ، و جوراب نازگ که حتی ا

سوایل که ناخود آگاه با دیدن اون جوراب توی ذهن هر 

 بیننده ای زنگ میخورد

 «یعت  این تو این هوا رسدش نیس»

 

 گفتم  خ به خودم اومدم و من زودتر از ماهر  

 

؟-  سالم ،محبوبه جان خویر
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)خییل دوست داشت امروزی و با کالس باشه و برعکس 

هجه اون روستا رو داشتیم یم گرفتیم من و ماهرخ که ل

د، خنده ای کرد جوری که  صاف و شهری حرف می  

ون ریخت  دندونهاش از لبهای رسخ و ماتیک خورده اش بی 

 و گفت

 

 مممنون منم خوب-

 

ه ساده و خوش  )بعد هم نوبت دوستش لیال شد که دخیی

 ها با ییک از جوونهای روستا ازدواج 
ی
برخوردی بود و تازگ

 به شهر رفته بود، با اونم سالم کرده ب
ی
ود و برای زندگ

علیک مخترصی کردیم و از کنارمون رد شدن و رفیی  چند 

ی جلوتر از بقیه نشسیی  و صدای خنده و حرفهاشون  میی

 خروش آب رودخونه گم شد توی
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وای دیدی چی پوشیده؟ جوراب نازک با چکمه قرمز!!! -

نن روح انگی   اگه بدوی  اهایل چه حرفهای پش ت رسش می  

 مغزت بخدا سوت میکشه

 )مکتی کرد و وقتی دید من ساکتم گفت 

 

میگن این اصال دخیی نیس و یه دم ثانیه از این و اون -

از شهر براش دارو میاره  حامله میشه و میده این دوستش

 میخوره و بچه های حروم زاده رو سقط.... 

 

 )تحملم رو از دست دادم و گفتم

 

میکی   ماهرخ، خدا رو خوش نمیاد ادم الیک به اهایل غلط -

کش تهمت بزنه، من و تو توی شهر بزرگ شدیم ، تیپ 

 خودمون هم تا جایی که 
دخیی شهری هارو دیدیم و حتی

ن آزاد گشتیم، خدا رو خوش نمیاد بخوایم بهمون اجازه داد
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ی که دوست داره امروزی و شهری بگرده تهمت  به دخیی

 ناحق بزنیم

 

اش رو با یر تفاویی باال انداخت و مشتی ریگ ریز )شونه ه

 توی قابلمه سیاه توی دستش ریخت و اروم گفت

 

ویل من هیچ وقت، چکمه قرمز نپوشیدم و لبهام هم -

ه هم من خودم بارها دیدم چه ماتیک رسخ نزدم ، ا ین دخیی

نا هم براش غش میکی   و جوری برای مردها غمزه میاد و او 

 اختیار از کف میدن

 

 )زیر لب اروم گفتم 

 

 ال اله اال هللا -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 20  

) کیم با ریگها قابلمه رو شست و بعد توی اب رودخونه زد 

 و مشغول طاهر کردنش شد و حق به جانب گفت 

 

ه یل دلم میخواد زن دمگه دروغ میگم؟ خی- ایی این رو بگی 

برای ناض ، بخدا اون وقته که من دلم  حسایر خنک بشه 

باعث اعصاب خوردیش تا دیگه الیک یه و دم دقیقه بشه 

 به ما گی  نده

 )پوزخندی به تفکرات مسخره ذهنش زدم و گفتم

 

احمق نباش ماهرخ ، تو زن دایی رو نیم شنایس؟ اون حتی -

ترین ادم هم باشه محال جلوی ما حرف  اگه فامیلش بد

 ازش بزنه

 

 پارت سوم
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ش به سنگ خورده باشه اه عمیقی کشید  و  )مثل ادیم که تی 

قابلمه توی دستش رو گذاشت توی ظرفهای شسته و بعد 

هم تشت لباسها رو از اب پر کرد و کیم پودر رخت شویی 

که ما بهش تاید یم گفتیم توش ریخت و مشغول چنگ 

س ها شد، رسگرم کار بودیم که ییک از اون آدمهای زدن لبا

  جاده به آبادی پایی   اومده بودن و اهایل 
که برای ساخیی

هندس میگفیی  نزدیک اب شد، همه زنها به محض بهش م

نزدیک شدنش دست از کار کشیدن و حجابهای شل شده 

اشون رو سفت تر کردن و برای اینکه جلب توجه نکی   و 

ول زن دایی به خودشون جلب نکی   رسبه نگاه نامحرم رو بق

، البته همه جز محبوبه که با دیدن  زیر رسجاشون نشسیی 

وع کرد به بلند بلند خندیدن ، جوریکه دوستش  اون آدم رسی

نیشگوی  از بازوش گرفت تا آروم بشه اما اون اصال قصد 

اروم شدن نداشت، و بالخره اون مرد جوون، که قیافه 

ایر هم خوش تیپ بود برای چند نسبتا خویر داشت و حس

ثانیه  میخ طنازی محبوبه شد و بعد هم با صدای رسفه 

 ه دل کند و باالجبار رفتمصلحتی ییک از زنها از محبوب
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 ماهرخ بعد رفتنش حق به جانب نگاه من کرد و گفت

 

ه از بیخ و بن مشکل - حاال دیدی من درست گفتم، این دخیی

که مردها رو به خودش داره و همه اش فکر و ذکرش اینه  

ی کنه  جلب کنه و براشون دلیر

 

 )با اخم نگایه بهش انداختم و گفتم

 

 غیبت نکن ماهرخ -

 

مگه دروغ میگم؟ واال زن دایی تا ده دقیقه ما دیرتر برسیم -

خونه هرچی تهمته نثارمون میکنه اما کاری به حال و 

 احواالت خواهر زاده خراب خودش نداره

 

 محبوبه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 23  

 

ه جوون برو رو دار و شییک بود؟ ادم  دیدی چوای لیال -

ه  دلش براش ضعف می 

 

 بهم انداخت و گفت)با اخم غلییط  نگایه  

 

واقعا که محبوب امروز با این کارت و خنده های مستونه -

ات باعث شدی بشیم نقل محفل خاله خان باچر های 

 آبادی

 

غلط میکی   بخوان حرف  پشت رسمون بزنن،، بخدا جایی -

م و دهنش رو بشنو  نه خودم می  م کش داره از ما حرف می  

 مجر مید

 

 ه با لحن رسزنش گونه گفت)رسش رو زیر انداخت و دوبار 
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؟ من نمیدونم چرا تا یه مردی رو - تو گ میخوای آدم بشی

 یم بیت  اینجور اختیار از کف میدی و مست میشی 

 

)پشت چشیم براش نازک کردم و لچک ننه جونم رو تو اب 

 و گفتم زدم

 

نه همه مردی لیال خانوم، مرد تا مرد داریم ییک مثل این -

با کالس که بو عطر و گالبش از صد اونقدر خوش تیپ و 

فرسخ  هم به مشام ادم میخوره، ییک هم مثل مردهای 

ابادی بوی پهن و عرق تنشون میخواد ادم خفه کنه، بخدا 

ه برای همچی   مردی  لیال دلم غش می 

 

 و با لحن مطمئت  گفتم م و تنگ کردم) بعدم چشمها

ا این جوون شهری اخرش مال من میشه فقط بشی   و تماش

 کن ببی   چه جوری شکارش میکنم
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)انگار که داشت به یه دیوونه نگاه میکرد، نگایه رستا رس 

 تمسخر و پر تأسق   بهم انداخت و گفت

 

 خوب شاید این یارو زن داشته باشه-

 

چنان  ار منو دست و کم گرفتی خوب داشته باشه ، انگ-

عاشقش میکنم که اون زنه رو هفت طالقه کنه و بیاد 

 بچسبه به خودم

 

 )زهرخندی زد و گفت

 

گایه وقتها توی خلقت تو یم مونم محبوب، خدا هرچی -

 بدجنش هس یه جا نصیبت کرده
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)از حرفش ناراحت نشدم، چون لیال خییل حسود بود و 

رد و از قصد برای ازار همیشه خدا به من حسادت میک

د، چون من خییل خوشگل و  دادن من این حرفها رو می  

یکل بودم اما اون نه خییل ساده بود و اخرش هم از ه خوش

یر خواستگاری مجبور شد بشه زن ییک از پرسهای نخاله 

آبادی و با هزارتا دوز و کلک راضیش کنه که باهم برن شهر 

 کی   و هر از گایه برای دیدن
ی
خانواده هاشون رسی به  زندگ

دن و هر بار که لیال با من یم اومد لب جوب و  ابادی می  

که و هرچی صفت توجه مردها رو بهم یم دید میخواست بیی

 بد بلد بود بهم یم چسبوند

 

باز که رگ حسودیت گل کرد لیال خانوم، من بهت قول -

دادم این یارو شهری رو بکشم تو دادم خودم تو هم بشی   و 

 کن و دیگه کاری به بقیه اش نداشته باش  تماشا 

 

 )با تغیی  گفت
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 ایشاال همی   بشه که -
ی

 تو مییک

 

 من بگذره-
ی

 میشه عزیز دلم ،هیچ کش نمیتونه از قشنیک

 

)پوزخنده تمسخر امی   روی کنج لبش رو دیدم و اصال به 

روی خودم نیاوردم، کیم بعد نگاهش رفت سمت عروس 

 خاله هام و دوباره گفت

 

شنیدم ننه ات داره همه سیع اش رو میکنه تا تو من  ویل-

 آخریت رو غالب کنه به پرس خاله ای

 

نه من زن مرد دهایی بشو نیستم ، - ننه ام داره زور الیک می  

لیاقت من خییل بیش تر از این حرفهاس در ضمن من اصال 
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از ناض خوشم نمیاد اخالقش عی   سگ میمونه، همه اش 

 در حال پاچه گرفتنه

 

ای آبادی -  داره ،میگن نصف دخیی
ی

ویل قیافه قشنیک

 هالکش هسیی  

 

راست یم گفت ناض خییل جوون خوش )خدایی این رو 

 بود جوری که توجه هرچی دخیی بود رو به 
ی

هیکل و قشنیک

خودش جلب میکرد،البته همه جز من که اصال از اخالقش 

خوشم نیم اومد، چون خییل جدی و بد اخالق بود و من 

ردی رو نیم پسندیدم، توی افکار خودم غرق همچی   م

ر آب ییک از لباسها رو بودم که نمیدونم یهو چی شد که فشا

با خودش کشید و برد ، لیال نگایه بهم کرده و با خنده 

 گفت
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آچ   از بس منم، منم کردی و غرق اون بچه شهری -

 شدی، تنبون اقات رو آب برد

 

 با عصبانیت گفتم )همونجور که دنبال تنبون پا تند کردم

 

 خوب میگرفتیش نکبت بخیل -

 

 پارت چهارم

 

وع کردم به دویدن ، توی اینو گفتم و با ت- مام قدرت رسی

مسی  صدای ویز ویز خاله خان باچر های محل هم که 

 داشیی  پشت رسم زیادی وراچر میکردن هم یم شنیدم

 

 خدایا توبه چکمه قرمز؟-
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و ماتیک قرمز؟ -  دخیی

 

نده اش، یه لچک ر اون چادر وا مو حداقل نیم کنه زی -

ببینه چه  رسش کنه نگاه گیساش کن اگه اینو یه نامحرم

 حایل میشه؟

 

 

)چون عجله داشتم، فرصت جواب دادن به هیچ 

کدومشون  رو نداشتم ، وگرنه من آدیم نبودم که مزخرف 

ایط عادی این حرف  م ، اگه تو رسی بشنوم و خفه خون بگی 

د تک به تکشون رو چنان یم ها رو یم شنیدم، صد در ص

 شستم و یم چلوندم که، تا عمر دارن دیگه جرأت نکی   

 پشت رسم ، گوه زیادی بخورن

به خاطر بارون دیشب آب توی جوب بیش تر شده بود و 

قدرت حرکتش هم خییل رسی    ع تر و من هرچی یم رفتم به 

اون شلوار لعنتی نیم رسیدم ، به نفس نفس افتاده بودم ، 
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اخالق زیاد خویر نداشت و خییل هم خسیس آقا جونم 

لعنتیش یم شدم یه بود و مطمئنا اگه بیخیال اون شلوار 

 جنگ حسایر باهاش تا چند روز تو خونه داشتم

همونجور که با تمام قدرتم مشغول دوئیدن بودن و هیچ 

توجیه هم به اطرافم نداشتم و گیسوانم از هر طرف توی 

با یه جسم و سفت برخورد هوا در حال رقص بودن ناگهان، 

و از کردم جوری که روی زمی   گل آلود درحال افتادن بودم 

 شدت درد گفتم

 

 آخ-

 

) قبل از این که پخش زمی   بشم ،دست خییل محکیم ، به 

زیر بازوانم پیچیده شد و با تمام قدرت من رو سمت باال 

ی که اون لحظه تمام  کشید و مانع افتادنم شد، تنها چی  

درگی  کرده بود ، بوی فوق العاده خویر بود که از ذهنم رو 

فرصت نکرده بودم چهره اش رو سمت اون آدیم که هنوز 
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ببینم توی هوا پخش شده بود، با تمام قدرت بو کشیدم و 

ریه هام رو از بوی اون عطر که انگار بوی تکه ای از بهشت 

داد پر کردم و به چهره اون ناچر که هنوز بازوانم رو یم

 ال دستهای پر قدرتش بود نگاه کردمچنگ

نار جوب آب خدا من، همون غریبه جذاب و یر رقیب ک

بود که دلم برایش رفته بود ، اصال انتظار دیدنش رو 

نداشتم و با ناباوری زل زدم به قیافه زیادی قشنگ و 

ی نگذاشت که با یه صدای فوق العاده بم  مردونه اش، چی  

روح و روانم رو به بازی  و زیبایی که طنی   جذابیتش همه

 گرفته بود گفت

 

 خویر خانووم؟-

 

مانه داشت   )اولی   بار بود  که توی عمرم کش اونقدر محیی

زد ، و نزدیک بود از شدت خوش حایل پرواز باهام حرف یم

کنم ، بدون این که جوابش رو بدم نگاهم رفت سمت 
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دستهاش که نه پینه بسته بود و  نه چروک داشت و هنوز 

 ظ بازوهام بود و توی دلم گفتمحفا

 

نجا بی   عجب دستهای قوی داره، کاش من تا ابد همو 

 دستهاش یم موندم

 

نگاه اون هم رفت یی نگاه من و به آرویم انگار که نگاهم رو 

اشتباه تعبی  کرده باشه ،دستهاش رو برداشت و همی   

 باعث شد که ناخواسته آه عمیقی بکشم و توی دلم بگم

 حیف  -

 ون صدای زیباش گفتم با ا)باز ه

 

سم چرا داشتی یم دوئیدی ؟-  میشه بیی
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سؤال باعث شد که من از رویا پرت بشم سمت )و همی   

 واقعیت و خییل غی  ارادی و ترسیده نگاه آب کنم و بگم

 

 وای شلوار بابام ، آب بردش-

 

با اون چشمهای مشیک و درشتش که جذابیت صورتش رو 

 اطمینان نگاهم کرد و گفت چند برابر کرده بود ، با 

 

م میارمش-  همی   جا بمون ،من می 

 

من هاج و واج مونده رو همونجا با یه دنیا اینو گفت و 

وع به دویدن کرد،  خویسی گذاشت و سمت جریان آب رسی

اونقدر که جلوی چشم هام مثل یه نقطه سیاه توی اون مه 

 غلیظ محو شد و رفت
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م اومدم دستی به از مسی  رفتنش چشم برداشتم و به خود

وع به مکیدن لبهام برای   موهای بافته شده ام کشیدم و رسی

یک دست شدن اون ماتیک رسخ شده ام کردم، خییل دلم 

 یم خواست که توی چشمش خاص و یر نظی  باشم

چکمه هام گیل شده بودن و اصال منظره جالتر نداشیی  ،  

وع کردم به  ون اوردم و رفتم سمت آب رسی اون ها رو بی 

 حسایر تمی   شدن اون ها رو پوشیدم ت
میی   کردنشون، وقتی

و مشتی پر کردم و روی صورتم پاشیدم و دستی به آب زدم 

، هوا بشدت رسد بود و همی   کار باعث شد که از رسما 

 بلرزم و خودم رو برای این کار بدون فکر، لعنت کنم

گوشه چادرم رو محکم کشیدم روی صورتم و اون قطرات   

آب رو پاک کردم ، هر چند هنوز خنکای آب زیر روان شده 

ل صورتم رو درگی  کرده بود و رسدم بود  شالق شدید باد ک

 اما از شسیی  صورتم پشیمون نبودم

دلم نیم خواست اون لحظه چادرم رو روی رسم بیندازم و   

اه اون غریبه جذاب بپوشانم ، من گیسوان بلندم رو از نگ

ه رو اسی  خودم میکردم ولو با باید هرجور که بود اون غریب
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تنم ، برای همی   کیم  نمایش زیبایی های مسحور کننده

صاف تر از قبل ایستادم تا سینه هایم نمای برجسته تری 

ن و حتی دستم رو سمت یقه لباسم بردم  به خودشون بگی 

مل کیم پایی   کشیدم و با لذت نگایه و اون رو با بدجنش کا

 زنان گفتمبه خودم انداختم و بشکن 

 عایل شدم -

)چند دقیقه ای همونجا رس جام موندم که سایه ای از 

پشت اون مه نزدیک و نزدیک تر شد و قیافه خواستت  

غریبه ای که من حتی اسمش هم نیم دونستم جلوی 

که، چشمهام جون گرفت،  نگاهم رفت سمت دستش  

شلوار آقاجون هم توش بود ،انگار که موفق شده بود اون 

 ه و همی   خوش حالیم رو چند برابر کردرو بگی  

 

 پارت پنجم
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 روی لبهام نشوندم و دستهام رو محکم بهم 
ی
لبخنده بزرگ

 کوبیدم و گفتم

 

 وای ممنون-

 

)دقیقا این جمله رو وقتی  با لیال  سینما رفتم، از اولی   و 

 که دیده بودم یاد گرفتم  آخرین فیلیم

 زد جوری که گوشه چشم سمت چپ
ی

ش چی   لبخند قشنیک

 افتاد و گفت

 

 خواهش میکنم -

 

)با دقت بیش تری مشغول تماشای صورتم شد و روی 

 لبهای رسخم مکتی کرد و پرسید
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؟-  شما اهل همی   آبادی هستی  

 

 منم بله، بدبختانه اینجایی هستم -

 

دستهاش که از رسما قرمز  )ابروهاش با تعجب باال رفت و 

 پرسیدشده بودن ، توی جیب پالتوی بلندش کرد و 

 

 چرا بدبختانه؟-

 

م و خجالتی زل زدم  )ناخواسته ایه کشیدم و بدون هیچ رسی

 به چشمهای رنگ شبش و گفتم

 

 چون من نه این جا رو دوست دارم و نه اهایل اینجا رو -
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)خنده محوی نشست روی لبش و اینبار نگاهش از صورتم 

پایی   تر اومد و سیبک گلوش تکون محکیم خورد ، و من 

خاطر نقشه ای که براش کشیده بودم غرق خویسی هم به 

شدم، اونقدر محو تماشا بود که حتی پلک هم نیم زد، من 

اینکه نشون بدم همه این کارها سهوی بوده ، هم برای 

چادرم رو محکم روی رسم کشیدم و با مشت زیر گلوم رو 

 محکم گرفتم 

اونم  آب گلوش محکم قورت داد و با قیافه رسخ شده 

زل زد به صورتم، انگار با دید زدن بدنم جوری دچار دوباره 

شده بود که کلمات رو فراموش کرده بود و نیم هیجان 

 ت باید چی بگهدونس

من هم از فرصت استفاده کردم و  الیک و ترسیده نگایه به 

 دور و برم انداختم و لبم رو گازی گرفتم و گفتم

 

 من دیگه باید برم بازم ممنون اقای.... -

ون فرستاد و گفتودش ا)به خ  ومد ، نفسش رو محکم بی 
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 بهروز هستم -

 

 )اسمش هم مثل خودش قشنگ و با کالس و شهری بود،

بدون هیچ حرف دیگه ای اخرین نگاه رو بهش کردم و 

 خواستم عقب گرد کنم که پرسید

 

 و اسم شما؟ -

 

 رسم رو زیر انداختم و گاز 
ی

)با حجب و حیای ساختیک

 خییل اروم جواب دادممحکیم از لبم گرفتم و 

 

 محبوبه-

 

 )دوباره غرق صورتم شد و با لذت گفت
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 اسمت هم مثل خودت قشنگ و زیباس .. -

 

)دیگه موندن جایز نبود اونقدر یر جنبه بودم که مطمی   

بودم کیم دیگه اونجا باشم هیچ بعید نیس که جلوش وا 

بدم، به قدمهام رسعت بخشیدم و راه افتادم که از پشت 

 ی جذابش دوباره بلند شدرس صدا

 

 محبوبه قشنگم... -

 

)اینو که گفت بند دلم پاره شد رسجام وایسادم و نفسم رو 

ون فرستادم، جرأت نداشتم سمتش با  هیجان محکم بی 

بچرخم، چون به قدری یر جنبه بودم که مطمی   بودم کار 

دست خودم یم دم ، همونجا منتظر موندم تا بقیه حرفش 

 رو بزنه
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م من دار - شهر ، چهار روز دیگه برمیگردم، خییل دلم م می 

 میخواد باز دوباره تو رو ببینم.. 

 

 ن بیش تری ادامه داد)مکتی کرد و با هیجا

 

تو هم اگه دوست داری من رو ببیت  ، چهار روز دیگه من -

کنار انجی  بزرگ توی کوه ، دو ساعتی از ظهر رفته 

 منتظرت هستم 

 

تند  بم از خویسی بنای رقصیدن و )دیگه موندن جایز نبود قل

طپیدن رو گذاشته بود و دلم خطای خییل بیش تر از رفیی  

واست و بند بند وجودم از شدت کنار جوب آب رو میخ

خویسی غرق لذت بود ، کیم که ازش دور شدم صداش با 

 زوزه باد قایط شد و گفت

 

 منتظرتم محبوبه زیبا-
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وع کردم به دویدن و زیر لب گ  فتم)با رسعت رسی

 

 حتما میام-

 

)اونقدر حالم خوب بود که بدون توجه به  حرف های 

به شلوار توی  چرند بقیه، سمت لیال رفتم اونم نگایه

 دستم کرد و گفتم

 

 پس بالخره موفق شدی-

 

 )ابروی براش باال انداختم و گفتم

 

 اره پس چی فکر کردی-
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)آخرین تیکه لبایس هم که داشت یم شست توی اب زد و 

 گفت

 

حاال چرا اونقدر خوشحایل؟ چی شد باز بی   راه، کدوم -

 پرسی رو دیدی که ازت تعریف کرد؟

 

 به تو چه ؟ -

 )بادی به غبغب انداختم و با افتخار گفتم

 

گ و بوی گندت عالم گی  
بهت بگم که از حسادت مییی

 میشه

 

)کنارش نشستم و نگایه به اطراف انداختم و دوباره 

 که ول کن نبود دوباره پرسید  مشغول کارم شدم، لیال 
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 چی شده؟ -
ی

 نمیخوای بیک

 

 دادم و گفتم)لبخندی زدم و قری به گردنم 

 

توی راه همون پرس شهری رو دیدم ، اون رفت شلوار برام -

 گرفت و کیل هم ازم تعریف کرد

 

)ادم حسود که شاخ و دم نداشت ، لیال هم دقیقا جز 

روش رو  همون دسته بود، اخیم نشست بی   ابروش و 

ه گفتمبرگردون برای این  که بیش تر آتیش بگی 

 

 میدوی  اسمش چی بود؟-

 

 خانوم سکوت کرده بود )حسود 
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 اسمش بهروز بود و خییل خییل از من خوشش اومد-

 

)از جاش بلند شد، تشت رخت های شسته شده اش رو 

 روی رسش گذاشت و گفت

 

اده حواست باشه گولت نزنه، ما بچه های دهات خییل س-

دیده ،  و بدبخت هستیم، اینا بچه ی شهر هسیی  و دنیا 

ه گرن، مراقب خودت باش یه خییل هم قالتاق و سو استفاد

 وقت  بدبختت نکنه

 

)پوزخندی به اون همه بدجنسیش که داشت الیک خودش 

 رو خی  خواه من نشون یم داد زدم و گفتم

 

ه حاال  خوبه چند ماهه پات توی شهر باز شده ها،  نکن-

 رفتی اونجا  کالس آدم شنایس؟ 
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 )حق به جانب ادامه دادم

من خودم نفهم نیستم  مراقبم ، اون آدیم هم که من دیدم 

جنسش با اونای که تو دیدی فرق داره ، خییل مهربون ، 

خوب و امروزی هس، تو هم جای این همه حسادت به 

یمیت براش دعا کن خوشبخت بشه، خودت دوست صم

 لیاقتش رو دارمکه میدوی  چقدر 

 

 پارت ششم

 

)همیشه خدا از اینکه تشت لبایس و سبد ظرف  رو روی 

رسم بذارم متنفر بودم، احساس میکردم همه یه جور دیگه 

 و دلشون برای اون همه زیبایی و ظرافتم 
بهم نگاه میکی  

های بدرد نخور روستا  میسوزه که مجبورم، مثل بقیه زن 

 حمایل کنم

ک خونه که نمونده بود ، نزدی دیگه جوی  توی تنم 

رسیدم،طشت روی رسم رو زمی   گذاشتم و با کف دست 
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محکم چندین بار کشیدم روی لبم تا ماتیکم  پاک بشه کارم 

که تموم شد، لچیک رو که دور کمرم بسته بودم باز کردم و 

نم محکم کردم و با پام در رسم کردم و گره اش رو زیر گرد

ل دادم و رفتم تو ، اقام روی چویر  پوسیده ی حیاط رو ه

اشت جاهای رو که چکه کرده پشت بوم طویله بود و د

بودن درست میکرد ، از شانس گندم متوجه من شد و لبش 

رو به همراه سبیل کلفت جو گندیم اش زیر دندونش کشید 

 و با حرص گفت

 

ت باز که چکمه قر - مز پوشیدی ؟ توی نکبت همی   خیر

، دیگه احتیاج به رنگ جوریش گاوه پیشوی  سفید  هستی

 قرمز پوشیدن نداری

 

)اصال حواسم به چکمه ام نبود ،مواقیع که اقام خونه بود 

اصال چکمه قرمزم رو نیم پوشیدم و بدبختانه امروز هم از 

اون روزهای بود که به خاطر بارون دیشب بیکار بود و 

، توی دلم خودمو به دلیل اون یر دقتی لعنت خونه نشی   
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بدون اینکه حرف  بزنم خودم رو خجالت زده گرفتم کردم و 

تم توی خونه، ننه جون )ننه اقام( سفره صبحونه و رف

د، با  جلوش بود و داشت طبق معمول نون خایل سق می  

 دیدن اون سفره خایل آه بلندی کشیدم و زیر لب گفتم

 

، رستا پا خدایا چند بار بای-
ی
د بگم متنفرررم از این زندگ

 نکبت

 

ار پچ پچم رو شنید دست از خوردن برداشت ون انگ)ننه ج

 و دستی روی پاهاش که دراز کرده بود کشید و گفت

 

 اومدی ننه؟-

 

 ها ننه ،هیم االن راه به راه رسیدم-
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 )خنده ای کرد و گفت

 

 خسته نبایسی -

 

ع در اتاق باز شد )زیر لب ممنوی  بهش گفتم که همون موق

 انداخت و گفت و مامانم  اومد تو، نیم نگایه بهم

 

 تا االن کدوم گوری بودی؟ چرا دیر اومدی؟-

 

 )با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم

 

ستون بودم-  قیر

 

 )از ته دل گفت
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ایشاال  به زودی همونجا نصیبت بشه و بری بخوایر ، ذره -

ف و آبرو جلو مردم برامون  م ای رسی ، هرجا که می  نذاشتی

 فقط بحث توئه ..... 

 

د و ناله نفرینم ارم بود و بهم ط)همیشه خدا طلبک عنه می  

های که اقام خونه نبود منم حسایر جیغ و داد میکرد، وقت

یم کردم و از خجالتش در یم اومدم، اما امان از وقتهای که 

خونه بود و من هم از ترسش باید خفه خون میگرفتم، 

 عصبای  میشد ،هیچ چی جلودارش نبود و تا چون وقتی 

دجایی که میخوردم    کتکم می  

محلش نذاشتم و رفتم رس سفره کنار ننه جون نشستم و با 

 اکراه نگایه به سفره خایل انداختم وبا حرص گفتم

 

 خسته شدیم از بس یه نون خایل کوفت کردیم  -
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)مامانم نگایه پر از تحقی  بهم انداخت ، انگار که من 

 بدترین حرفها رو بهش زده بودم با عصبانیت گفت

 

شون  ی نکن، خییلبخور ناشکر -   همی   هم گی 
ها هسیی

 نمیاد بخورن 

 

؟ مردم ال - واال من هنوز موندم اون خیلیا دقیقا کیا هسیی 

ی رس سفره شون پیدا  اقل یه ذره حلوا، خرما، پنی  جی  

 میشه، اما سفره ما از مسجد هم اوضاعش بدتره

 

 ش زد به کمرش و با طعنه و تحقی  گفت)دست

 

تا یه پدر م سنگی   و متی   باش ،خییل ناراحتی ، یه ک-

نیامرزیده ای پیدا بشه محض صواب بیاد خواستگاریت ، 

اون وقت هرچی که میلت کشید دستور بده تا برات فراهم 

 کی   
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)هرچند من خییل  قشنگ بودم اما به جز چندتا خواستگار 

ابادی های اطراف بودن خواستگار دیگه ای که مال 

ن خواستگاریم، اهایل  نداشتم، اونا هم که یم اومد

دن، که البته من از این با بت ناراحت خودمون راهم رو می  

که نبودم هیچ خییل خییل هم خوشحال بودم چون الیق 

من یه جوون تحصیل کرده و خوشکل و پولداره شهری بود 

 و یر پول دهایی ، باز نه یه جوون بو گندو و ا
ز خود راض 

ف  بزنم که از کاه کوه بالجبار خفه شدم چون منتظر بود حر

ا لذت کتک بسازه و اقام رو به جونم بیندازه، و بشینه ب

 خوردنم رو تماشا کنه

 تکه ای نون برداشتم و بالجبار مشغول خوردن شدم 

 ننه جون نگایه به عروس گلش انداخت و گفت

 

چی شد شوکت؟ مگه قرار نبود با زیور پرس خواهرت -

 صحبت کت  بیان خواستگاری محبوب؟
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)مامانم که انگار داغ دلش تازه شده باشه و یه دمل چرگ 

بزرگ رس دلش راه باز کرده باشه، همونجا عی   ماتم زده ها 

روی زمی   نشست و زیر چشیم با اخم نگایه به من کرد و 

 با آه بلندی گفت

 

و راست داره بهش فشار میاره، هنوز  اونم زیور یه چپ-

 میشهکه راض  نشده تا ببینیم بعد چی 

 

)ننه جون تکه نوی  که توی دستش بود رو سمتم گرفتم و با 

 که داشت گفت
ی

 ارامش همیشیک

 

 حاال غصه نخور ،ایشاال که راض  میشه -
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)مامانم زانوهاش رو توی بغلش گرفت و با انگشت 

وع کرد به کشیدن رو   ی  لبش و متفکر گفتشصتش رسی

 

یل که بهم یه رس  باید باز برم پیش مال نجف ، دعاهای قب-

 ی جدید برام بنویسهداده بود اصال افاقه نکرد،  بگم دعا

 

)بیچاره خیر نداشت من همه اون دعاها رو که به اسم 

 ناض یم نوشت پیدا میکردم و دور یم ریختم

از  روی ننه جون، از جلو سفره عقب رفت و قوری رو 

 سماور برداشت و چایی برای خودش ریخت و گفت

 :  روح انگی  

 هفتمپارت 

 

ناراحت نباش عروس، مال نجف دستش معجزه میکنه  -

ه  ،کاغذ سفید هم بده آدم ازش نتیجه میگی 
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 )ایه کشید(

 

فعال که برای این گیس بریده نتونسته کاری کنه ، ایشاال -

 ببینیم این رسی چیکار میکنه

 

 جون نگایه به من انداخت و گفت)ننه 

 

ی، برو ازش سوال کن ببی   اینبار نمیخواد خو  - دشم بیر

صورتش خوند و  شاید یه دعای مستقیم روی رس و 

 جواب داد

 

)و من اصال این رو نیم خواستم که هیچ دعایی در مورد 

ناض روم جواب بده، چون ذره ای عالقه بهش نداشتم و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 57  

 الیک و دوست نداشتم، عمر و جوونیم ر 
ی
و پای یه زندگ

 بدون عشق هدر بدم

 

 روح انگی   

 

ول توی راه همه نه، ماهرخ طبق معمبالخره رسیدیم خو  

اش مدام نق زد ،جوری که از دستش رسدرد گرفتم و 

چندین بار هم یه بهش توپیدم که این قدر نق نزن، اما اون 

 کر بود و حرف توی رسش نیم رفت 

رس جوب آب بر یم طبق معمول همیشه وقتی که از 

گشتیم اول باید یم رفتیم و عرض ادیر به زن دایی یم 

یم، اینبار هم با همون تشت های روی رسمون سمت کرد

 اتاق اونا راه افتادیم

ه خونه های ابادی یه حیاط بزرگ  خونه دایی مثل اکیی

داشت که روی بهار خواب گیل باالی حیاط  حدوده پنج تا 

یک از اتاق ها مال ما بود ، ییک اتاق خشت و گیل داشت . ی
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ین اتاق هم که متع لق به خودشون هم مال ماهرخ، بزرگیی

خونه ازش استفاده میکردیم، اتافی  بود و ییک هم جای اشیی 

که مختص ناض بود فقط خودش شبها ازش استفاده   هم

 میکرد

گوشه حیاط هم یه طویله خییل بزرگ بود که چندتای گاو 

ه زمستون ،خرج خونه دایی و و گوسفند توش بودن  ک

عطا معلم  ماهرخ از همی   گاو و گوسفندها بود، ما هم که

ده باال بود و از دولت چندر غاز حقوق یم گرفت که با 

 گیمون رو یم چرخوندیمهمون زند 

 

 بنظرت االن ملکه مملکت داره چیکار میکنه؟-

 

نگایه به ماهرخ کردم و چون متوجه سوالش نشده بودم 

 پرسیدم؟

 

؟-  هان ؟ چی گفتی
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 میگم بنظرت زن دایی االن داره چیکار میکنه؟-

 

ه من جوابش رو بدم صدای غرایی از پشت ز اینک)قبل ا

رسمون بلند شد و باعث شد همونجا رسجامون میخکوب 

 بشیم

 

تا االن کجا بودین شما دوتا؟ افتاب نزده برای شسیی   -

ون ، االنم که  چندتا رخت  و لباس رفتی   از خونه بی 

 برگشتی   صاله ظهره 

 

م از پس من ییک که واقعا نه حوصله داشتم و نه یم تونست

سکوت کنم اما  زن دایی بر بیام برای همی   ترجیح دادم

و اشاره ای به ماهرخ طبق عادیی که داشت طاقت نیاورد 

 طشت روی رسش کرد و با عصبانیت گفت
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؟ یه جوری حرف نزن  - اینا االن چندتا دونه لباس هسیی 

که اگه یه غریبه اینجا نشسته باشه فک کنه بعللله 

گوشه امون یم جنبه و به بهونه   ماهم مثل بعضیا رس و 

یم الیک رس جوب آب  ای الس زدن با مردها و پرسها می 

 وقت تلف کردن

 

اون بعض  ها هم دقیقا محبوبه بود که ماهرخ همیشه با )

ه سالیم  طعنه و متلک به زن دایی حایل میکرد که دخیی

نیس، زن دایی از شدت عصبانیت رسخ شد و نگایه خونبار 

 و گفتبه ماهرخ کرد 

 

تو ییک خفه شو ماهرخ، تا ندادم عطا زنده به گورت کنه، -

 من نمیدونم تو به 

 نجوری زبونت درازه؟ چیت مینازی که ای
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با تمسخر لبخند کخر زد و با رس اشاره ای به اتاقشون کرد 

 و خودش جواب سوالش رو داد

 

البد به پرسهای قد و نیم قدی که توی این چند سال -

 زاییدی؟

 

یچاره باز هم برای بار هزارم با این حرف شکست رخ ب)ماه

و بغض نشست توی گلوش جوری که واقعا خفه شد و 

نست حرف  بزنه، قلب من هم برای اون حجم از بدی نتو 

زن دایی نسبت به ماهرخ بیچاره پر از درد شد، زیر چشیم 

نگاهش کردم، بغض کرده بود و چشمهاش پر از اشک بود 

کشید، جای اون من طاقت نیاوردم و و تند تند نفس یم  

 گفتم

 

خدا رو خوش نمیاد زن دایی ادم این جوری حرف بزنه، -

ه نه خدا بخیل ایشاال مگه ماه رخ چند سالشه؟ نه اون پی 
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بچه دار هم میشه، بعد هم از این حرفها گذشته هر وقت 

صالح راض  شد و ازمایش داد و بعد اونجا مشخص شد که 

،شما بیا بهش رسکوفت بزن، فعال  عیب و علت از ماهرخ

که هیچ چی   معلوم نیس و فقط خدا خودش میدونه که 

 عیب از کیه

 

 به ماهرخ انداختم که قدرشناسانه چشمهای پر از )نگایه

اشکش رو به من دوخته بود ، زن دایی طاقت نیاورد خنده 

 عصتر کرد و گفت

 

رده تو ییک دیگه روضه نخون، واال خدا اجاق تو هم کور ک-

ایی و اون رو بود بهیی از این بود که سه تا دخیی برای عطا بز 

 بدون پشت بذاری

 

خنجره حرفهاش مستقیم پرت شد سمت قلب اینبار دیگه 

من و باعث شد از شدت غصه آه پر دردی بکشم و برای 
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ی برام  اینکه نشون بدم خییل قوی هستم و این حرفها پشی  

م تا بغض نکنم و ارزش نداره لبم رو محکم به دندون  بگی 

 همونجا زار نزنم

ف خواست دوباره بره باالی منیر که ناض از اتاق با قیافه پ

ون اومد و با صدای گرفته نگایه به  کرده و خواب آلود بی 

 زن دایی کرد و گفت

 

؟ -  باز چی شده؟ چرا اول صبخ معرکه گرفتی

 

 زن عمو با خشم نگایه بهش کرد و گفت

 

رو یکم رفت و  فضولیات برو طویله به تو چه؟ جای این-

روب کن، سمت گاوها از بس تاپاله ریخته نمیشه اصال راه 

 بری
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ناض از رس دلسوزی نگایه گذرا به من و ماهرخ انداخت و )

 گفت

 

 پارت هشتم

 

باز که افتادی به جون دخیی عمه های بیچاره ای من؟  -

 آخه مادر من چیکار شون داری دیوار از دیوار این دوتا 

 کوتاه تر پیدا نکردی ؟

 

)زن دایی چنان با عصبانیت نگاه ناض کرد که من نزدیک 

 رو خیس کنم بود از ترس خودم

 

، اینا - تو الزم نکرده سنگ این دوتا رو به سینه بزی 

خودشون چهل و چهار گز زبون توی دهنشون دارن 

 ،میتونن از خودشون دفاع کی   و رسپایی منو قورت بدن
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سک با  چشیم نگایه )بعدم ، زیر  به ما دوتا که عی   میی

وسایل سنگی   روی رسمون جلوش ایستاده بودیم انداخت 

 ا لحن حرست باری گفتو ب

 

من هرچی کشیدم از اقات کشیدم، ایشاال اینبار برای تو  -

ه  گول نمیخورم و چشمم رو خوب باز میکنم یه دخیی

م، تا همه انگشت به  همه چی   تمومش رو برات میگی 

 بمونن دهن

 

حرفهاش  مثل همیشه سنگی   و عذاب آور بودن، ماهرخ 

جوری که زن دایی خواست حرف  بزنه که با گوشه چکمه ام 

 نبینه اروم به پاش زدم تا ساکت بمونه

 جای ما ناض خنده بلندی کرد و با تمسخر ازش پرسید
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ایشاال که منظورت از یه دخیی خوب و همه چی تموم  -

 محبوبه که نیس؟

 

کارد زد به زن دایی پاش رو محکم روی زمی   کوبید و ار  انگ

ون فرستاد و  ابروهاش رو باال نفسش رو با حرص بی 

 انداخت و گفت

 

 دقیقا منظورم محبوبه بود-

 

 )ناض خنده بلندی کرد و گفت

 

ما نمردیم و معت  دخیی خوب و همه چی تموم هم -

 فهمیدیم ،شما انگار بدجوری رست رو کردی زیر برف و 

 حواست به دور و اطرافت نیس
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)دستی توی موهای نامرتبش کشید و اینبار با جدیدت 

 ادامه داد

 

ون، ببیت  مردم چی پشت رس  ه یه رس از خونه بری بی  بهیی

خواهر زاده همه چی تمومت میگن و تا حاال با چند نفر 

 بوده

 

)لبخند نامحسویس نشست روی لبهام، ناض بدجوری با 

رجک زن دایی جوری که داشت از شدت حرفهاش زد توی ب

داد  ت نیاورد و با عصبانیت سکته میکرد، آخر هم طاق

 گفت

 

مردم گوه خوردن با تو که الیک، پشت رس دخیی بیچاره -

 خواهره من لغز میگی   
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انگشتش رو تهدید وار باال برد و چشمهاش اندازه یه گردو 

 کنف درشت کرد و گفت

 

بوبه بیخ ریش خودته، با ناض باال بری پایی   بیای مح -

حرفهای صدمن یه غاز هم نمیتوی  از زیر بار این 

 با محبوبه در بری ، حاال دیگه خود دای  ازدواج 

 

 اینبار نوبت ناض بود که عصتر بشه

 

ه  - مم زیر ننگ ازدواج با محبوبه نیم رم ، بهیی من بمی 

ون بکشی   و فکره یه دخیی  این پنبه رو از گوشتون بی 

گیت  برای من باشی   که افتاب مهتاب خوب و سن

وازیسی ندیده باشه، نه ییک که هرگ رسیده یه دست ن

 روی رس و گوشش کشیده

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 69  

اینو گفت و سمت توالت راه افتاد که باز زن دایی طاقت 

 نیاورد و با داد گفت

 

اگه من تا قبل عید محبوبه رو عروس خونه تو نکنم زیور -

 تماشا کن –نیستم، حاال بشی   

 

دم عقده های باقیمانده توی دلش رو رس ما دوتا خایل عب

 کرد و با داد گفت

 

شما دوتا هم  از جلوی چشمام گمشی   برین دنبال کارتون، -

 ظهر شده و هنوز هیچ کوفتی برای ناهار نپختی   

 

من و ماهرخ هم از خدا خواسته سمت اتاقای خودمون راه 

 افتادیم
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م که به رفتم توی اتاق و نگاهم رفت سمت سه  تا دخیی

ده بودن، ناخواسته آه بلندی از سینه ردیف کنار هم خوابی

 ام بلند شد و رو کردم سمتم اسمونم و اروم گفتم

 

خدایا مگه دخیی چشه که من هر روز باید به خاطر  -

داشتنشون رسکوفت بشنوم؟ من ناشکری نیم کنم 

برای داشیی  شون هزاران هزار مرتبه شکرت ،ویل 

گه خسته شدم از این همه زخم خودت شاهدی دی

 زبون

 

سحر ،باز  همون موقع چشم های قشنگ دخیی کوچیکم 

شد و با لبخند زل زد بهم من هم غرق شادی شدم و همه 

 اون مزخرفات رو فراموش کردم و زیر لب گفتم

 

 جان فسقل مامان بیدار شدی؟ -
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با اون دوتا دندوی  که تازه روی لثه هاش نیش زده بودن 

 یاد گرفته دوباره خ
ی
ندید ، و کلمات نامفهویم رو که به تازگ

شتی که روی رسم بود رو به آرویم آورد، ط بود به زبون

گوشه اتاق گذاشتم و سمتش رفتم و با تمام وجودم بغلش 

کردم و چندین بار موهاش رو محکم بوسیدم و  آروم کنار 

 گوشش گفتم 

 

 خرگوش مامان گشنه اش نیس؟-

 

وع کرد   اینبار شکسته گفتبه تکون خوردن و  توی بغلم رسی

 

 به ..به -

 

 راوی 
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زیور توی اتاق نشسته بود و طبق معمول مشغول کشیدن 

قلیونش بود که احساس کرد صدای خواهرش شوکت 

پیچید توی گوشش، از جاش بلند شد و در اتاق رو باز کرد 

 و با دیدن شوکت که جلوی در اتاق بود لبخندی زد و گفت 

 

 ،بفرما توخوش اومدی  سالم خواهر -

 

بعد از اینکه همو بغل  شوکت لبخنده فراچ  به روش زد و 

کردن و چاق سالمتی کردن پا گذاشت توی اتاق و رفت باال 

و به پشتی های دست باف  که هی  رس انگشتهای خواهرش 

بود تکیه داد و بدون تعارف قلیون رو برداشت و مشغول 

وع کرد به   کشیدن شد، زیور هم در اتاق رو باز  کرد و رسی

 صدا زدن ماهرخ بیچاره،

 

؟ ماهرخ؟ م- اهرخ؟ باز که کر شدی؟ کدوم گوری هستی

 چایی درست کن بردار بیار مهمون داریم
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خونه مشغول نم کردن نون برای  ماهرخ که توی آشیی 

آبگوشت ظهر بود ، صدای زیور رو شنید و بدون اینکه 

 جوایر بهش بده دهن کخر کرد و اروم گفت

 

 خودت بری توی گور بحق پنج تن -

 

 پارت نهم

 

بزرگ و سفیدی که دور تا دورش پر از بعد هم سفره 

گلدوزی بود رو برداشت و روی نون های نم زده انداخت ، 

 با اکراه از جاش بلند شد و دوباره با نفرت گفت

 

ین و ما هم،  - ایشاال خودت و خواهرت جفت باهم بمی 

 از دستتون خالص بشیم
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سیت  پالستییک مخصوص مهمون رو از  لند شد،ازجاش ب

رداشت و دوتا استکان نعلبیک به همراه قندون کنج دیوار ب

توش گذاشت و بعد هم قوری که روی سماور بود رو 

برداشت و با احتیاط چایی توی استکانها ریخت و غرولند 

کنان سمت اتاق زن داییش راه افتاد، و بدون هیچ حرف  

لب سالم رسدی به شوکت کرد بعد هم وارد اتاق شد، زیر 

ون چایی بهش تعارف کرد  و کارش که تموم شد از اتاق بی 

 رفت

 

زیور نگایه به چهره برهم و گرفته خواهر کوچیکش کرد و 

 گفت

 

؟ -  چی شده شوکت چرا ناراحتی
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شوکت اه بلندی به اندازه همه ی غصه های تلنبار شده 

 اتاق دوخت و ای روی قلبش کشید و چشم به پنجره چویر 

 خییل یر مقدمه پرسید

 

؟با ناض حرف -  زدی؟ تونستی راضیش کت 

 

زیور که همی   چند ساعته پیش دعوای مفصیل به خاطر 

محبوبه با ناض کرده بود مشغول بازی با لبه قبای بلندش 

ون زده بود شد و خییل  که از زیر لباس گرم زمستونه اش بی 

مزده گفت  اروم و رسی

 

من محبوبه رو نمیخوام ، بگرد  شوکت، میگه راض  نمیشه-

 برام.. 

 

 خواست عی   جمله ناض که بهش گفت
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 بگرد برام دخیی افتاب مهتاب ندیده پیدا کن -

 

رو به خواهرش بزنه اما از ترس شکستنش ،حرفش رو نیمه 

تمام گذاشت و با رس اشاره ای با استکانهای چایی کرد و 

 گفت

 

 بخور رسد شد-

 

ه لحظه ای تحمل محبوبه و ده بود، دیگزیور بغض کر 

دن رو نداشتکارهاش و حرفه  ای که مردم پشت رسش می  

و حاض  بود برای راض  کردن ناض به این ازدواج هر کاری 

 بکنه 
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کاش راضیش کت  خواهر، بخدا من دیگه اعصاب و روان -

رسکوفت شنیدن از قدرت رو ندارم ، یه چپ و راست این 

 دوتا رو مثل کلنگ توی رسم میکوبه  قضیه ناف برون این

 

خواهره کوچیکش کرد ، شوکت براش حکم  زیور نگایه به

ییک از بچه هاش رو داشت ،وقتی که پدر و مادرشون مرد، 

زیور تازه عرویس کرده بود و حامله بود دوتا برادرش که توی 

 میکردن هیچ کدوم حاض  نشدن ، از خواهره 
ی
شهر زندگ

، اما زیور با تموم مخالفتهای کوچیک تر شون مراقب ت کی  

شوکت رو پیش خودش آورد و با چنگ و خانواده شوهرش 

دندون بزرگش کرد و بعد هم فرستادش خونه شوهر ، 

دوباره نگاهش رفت سمت صورت گرفته خواهرش، ایه 

کشید حاض  بود جونش هم برای همی   یه دونه خواهر 

ورش به بچه بده، اما حیف که کاری ازش بر نیم اومد و ز 

ناض میکرد  لجبازش نیم رسید و هر قدر هم که التماس

 تالشش بیفایده بود 
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چایی که جلوی شوکت بود و برداشت و نصفش رو ریخت 

 هایش اون سمتش گرفت و گفت
ی

 توی نعلبیک و مثل بچیک

 

تو حاال اینو بخور خدا بزرگه ، ناض هم  هر جوری که -

 باشه راضیش میکنم

 

د، چایی رو از دست این حرف قرص ش کیم دل شوکت با 

مشغول هورت کشیدن شدن، همون خواهرش گرفت و 

موقع ناض با قیافه خسته و با لباس کثیف وارد اتاق شد، 

 با دیدن خاله اش لبخندی زد و گفت

 

 سالم خاله چه خیر از این ورا راه گم کردی؟-

 

هر چند،شوکت برای همه اهایل اون خونه عزیز و نور 

خاله د ،اما باز هم ناض به خاطر عالقه ای که به چشیم بو 

 کوچیکش داشت حاض  نبود با محبوبه ازدواج کنه
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شوکت لبخندی به خواهر زاده عزیزش که رویای دامادی 

ش رو توی رس یم پروروند زد و گفت  اش با دخیی

 

 سالم جان خاله خسته نبایسی -

 

ماس ناض نگایه به قیافه درهم مادرش که سیع میکرد از ت

 چشیم باهاش حذر کنه انداخت و گفت

 

رخت و لباسهای منو بپیچ توی بقچه میخوام برم  پاشو -

حموم، تموم تنم بوی پشکل و تاپاله گرفته حالم داره از 

 خودم بهم میخوره

 

 زیور نگایه عاقل اندر سفهت  به پرسش انداخت و گفت
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چیه نکنه قصد کردی بری توی حموم زنونه تا یه فصل -

 از دست هر کدومشون بخوری؟کتک 

 

مزده لبخندی زد و تازه یادش اومد ناض از حرف مادر  ش رسی

که حموم عمویم آبادی تا غروب افتاب در اختیار زنها 

هست و بعد هم شیفت عوض میشه و نوبت به مردها یم 

 رسه

 

حداقل پاشو یه دست لباس تمی   بهم بده تنم کنم  -

م حموم  ،شب می 

 

عصتر به ناض جاش بلند شد و نگاه زیور غرولندکنان از 

 ا حرص گفتانداخت و ب

 

من اینجا کلفتت نیستم که یه راه به راه تو لباس عوض -

 کت  و من بدبخت بشورم
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ابروهای ناض بعد از شنیدن حرفهای مادرش با تعجب باال 

 رفت و خنده بلندی کرد و گفت

 

 مادر من؟ االن چند سایل که روح انگی   -
ی

و  چرا دروغ مییک

م تو یکبار ماهرخ عروس این خونه شدن من تا حاال ندید

، اون دوتا بدبخت شدن  دست به رخت و لباس کش بزی 

 جور کش خونه ما همه ی کارهامون روی رسشون هس

 

زیور که اصال دلش نیم خواست پرسش طرفداری اون دوتا 

عروسش رو که به زور جر و بحث مش عباس شوهرش ، 

نه با اخم نگایه به ناض انداخت و قبولشون کرده بود بک

 گفت

 

 خییل دلت براشون میسوزه زن بگی  تا کارشون راحت بشه-
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ناض دوباره خندید و نگایه به خاله اش که برای شنیدن 

 جواب چشم به دهان ناض دوخته بود انداخت و گفت

 

 ادامه پارت نهم

 

ه افتاب مهتاب ندیده  - من که گفتم بگرد برام یه دخیی

م اما یه داری امپیدا   روز و کن ، تا رسو سامون بگی 

 فردا یم کت  

 

 پارت دهم

 

ی در درون شوکت شکست و بغض  با این حرف انگار چی  

 بد موقع ای پنجه بر راه گلوش انداخت، و توی دل نالید
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ه افتاب مهتاب ندیده میخواد ،نه  - پس ناض دخیی

محبوبه ای خاک بر رس من رو که عالم و ادم پشت 

ننرسش   حرف می  

 

د و لباسهای ناض از توی زیور متوجه ناراحتی خواهرش ش

ون کشید و دستش داد و بعد هم با ترسی  گنجه قدییم بی 

 گفت

 

 بیا بگی  جای حرف مفت زدن برو عوض کن-

 

ناض  از قصد این حرفها رو زده بود و یم خواست یه 

جورای اب پایک رو، روی دست خاله اش بریزه تا یر خیال 

گ باهم ندازد اشیی  بشه ، واج اون دوتا که هیچ وجه مشیی

نگاهش رفت سمت قیافه درهم  و گرفته خاله اش ، هرچند 

هیچ وقت تاب و تحمل غصه خوردن و ناراحتی کش رو 

نداشت اما در این مورد چاره ای نداشت، چون اگه حرف 
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د ممکن بود هر لحظه اون رو با محبوبه رس  دلش رو نمی  

 نن و همه چی   رو تموم کی   سفره عقد بشو 

 

 محبوبه

 

صبح دل توی دلم نیس، طبق قویل که به بهروز دادم، از 

دقیقا چهار روز از دیدار ما لب جوب آب میگذره و امروز 

 باید برم توی کوه و اون رو ببینم

ی به ظهر نمونده حتی لحظه ای از  از دیشب تا االن که چی  

 که با خو فکر بهروز و حرف
ی

دم ردیف کردم تا های قشنیک

ون نیومدم، حتی به بهونه کمر درد شدید  بهش بزنم بی 

ی خانوم هم نرفتم که  امروز رو پیچوندم و روی دار قایل کیر

 بخوام اونجا عالف بشم و به خودم هم نرسم

جلوی آینه زنگار گرفته و کهنه اتاق داشتم موهای لخت و 

دم که ننه جون وضو گرفته اوم د تو ، از بلندم رو شونه  می  

 خمیده اش کردم و گفتمگوشه آیینه نگایه به قامت 
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ننه جون ، میشه اول موهای من رو بباف  بعد نمارت رو -

؟  بخوی 

 

 خنده ای کرد و گفت

 

ه قشنگم، اگه شونه اش کردی بیا بشی   تا - چرا نمیشه دخیی

 برات ببافمش

 

تنها ادم مهربون دنیا که از ته قلب دوستم داشت و هیچ 

همی   ننه خدا هیچ رسکوفت و توهیت  بهم نیم زد وقت 

 جون بود 

رفتم نشستم و اون هم به ارویم مشغول بافیی  موهام شد، 

اونقدر اروم اینکارو میکرد که من زیر دستش داشت خوابم 

یم برد ،کارش که تموم شد دستی روی گیسوانم کشید و 

 گفت
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ایشاال بختت هم مثل صورت و موهات قشنگ باشه -

 به ی ناز منمحبو 

 

 به ارویم گفتملبخندی روی لبم نشست و 

 

 ایشاال-

 

به بهونه دیدن لیال مامان با هزارتابدبختی راض  شد تا از 

ون، من هم قبل از رفیی  عطری رو که از لیال  خونه بزنم بی 

به زور گرفته بودم و ماتیک قرمزم رو برداشتم و توی لباس 

راه افتادم ، توی  زیرم قایم کردم و با خویسی سمت قسمتم

ی که داشتم می   فتم ، از شدت هیجان صدای طپش مسی 

های کر کننده قلبم رو که انگار از کنج سینه ام میخواست 

ون بزنه میشنیدم ، کال حس و حال عجیتر داشتم همه  بی 

تنم انگار رعشه گرفته بودن و میلرزیدن ، حتی نفس هم به 
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ی هم که یط میکرد م اونقدر سختی یم کشیدم ، مسی 

است دوتا بال برای پرواز طوالی  شده بود که دلم میخو 

 داشتم و سمت اون درخت انجی  توی کوه پرواز میکردم

کیم که از خونه دور شدم یه جای خلوت وایسادم کیم از 

اون ماتیک رسخ رنگ روی لبهام کشیدم و چندباری برای 

وع کردم به مکیدن لبهام  اینکه همه جای لبم پخش بشه رسی

ش اورده بعد هم عطری رو که لیال از مشهد سوغ ات گی 

ون اوردم و کیم کف دست ریختم و روی صورتم  بود رو بی 

 
ی

و موهام و لباسم زدم ،کارم که تموم شد و خیالم از اراستیک

 خودم راحت شد دوباره راه افتادم

توی راه چند نفری از مردهای اهایل رو دیدم که هر کدوم  

دن و همی   باعث میشد من اعتماد به با لذت نگاهم میکر 

م و لبم به خنده  باز بشه نف  س بیش تری بگی 

ی به رسیدنم به اون درخت انجی  نمونده بود که دوباره  چی  

ون اوردم و دور کمرم پیچیدم  وایسادم و رورسی رسم رو بی 

و بعد هم گیس های مشیک و بلندم رو روی شونه هام 

 انداختم و دوباره راه افتادم 
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زودتر از من انگار  نگاهم افتاد سمت درخت انجی  ، بهروز 

رسیده بود با دیدنش ناخواسته لبخندی روی لبم نشست 

و زل زدم بهش ، واقعا زیبا بود و جذاب از اونهای که دقیقا 

ی رو آب میکرد   دل هر دخیی

متوجه حضورم شد از جاش بلند شد و لبخند زیبایی بهم زد 

عت بیش تری دادم و سمتش پرواز و من هم به قدم هام رس 

ا بالخره بهش رسیدم ، اونقدر هیجان داشتم که کردم ت

زبانم یاری نمیکرد که حرف  بزنم اما اون که انگار مسلط تر 

 از من بود با صدای قشنگش گفت

 

ه آبادی-  سالم بر زیبا رو ترین دخیی

 

)همه وجودم از اون حرف قشنگ غرق خویسی شد و لبخند 

 عمیق تر شد و با جون کندن فقط گفتم کنج لبم هم 

 

 سالم-
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دستش رو به نشونه دست دادن جلو اورد مردد بودم که 

بهش دست بدم یا نه؟ بالخره اون عذاب وجدان کوفتی و 

فکر آتیش جهنم رو فرستادم به دور ترین اعماق ذهنم و 

دستم رو سمتش بردم و اونم هم  با مهربوی  دستهای رسدم 

 گرم و بزرگش گرفت و گفت رو بی   دستهای  

 

؟-  چقدر یخ  دخیی

 

ونقدر غرق  دستهای نرم و گرمش بودم که هیچ جوایر ا

برای حرفش نداشتم، اون هم انگار خیال نداشت دستهای 

وع به نوازش انگشتهای ظریف دستم  من رو ول کنه رسی

ه شد بهشون و گفت  گرفت و خی 

 

 داری-
ی

 عجب انگشتهای کشیده و قشنیک
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 همپارت یازد

 

دهن کش یم  اولی   بار بود که اون حرفهای قشنگ رو از  

شنیدم و تا اون موقع جز فحش و کتک و تحقی  هیچ حرف  

نشنیده بودم ، حق داشتم که بعد از شنیدن  حرفهاش 

فقط سکوت کنم و یه اونها رو توی ذهنم مرور کنم و غرق 

 لذت بشم 

افل مسخ شده داشتم نگاهش میکردم که تو یه حرکت ناغ

ن بهت زده سمتم اومد و من رو توی بغل خودش کشید ، م

با اون هیکل ظریفم توی اون اغوش بزرگ و پر از امنیت 

غرق شده بودم ، حس عجیتر داشتم ، هیچ وقت خدا 

هیچ کس من رو اینجوری توی بغلش نگرفته بود ، بند بند 

وجودم از شدت لذت میخواست از هم بشکافه ، خودم 

ی که یم فهمیدم  هم نیم دونستم باید چیکار کنم ، تنها چی  

ن بود که من اون غریبه ای از همه آشناتر رو زیادی یم ای

خواستم ، حصار اغوشش تنگ تر شد و من هم تشنه تر ، 

 چند باری رسم رو محکم بوسید و گفت
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 آخ،،، آدم سی  نمیشه از بوسیدن تو-

 

 حرفها برای من یر جنبه کاف  بود که ایه بک
شم و همی  

من همه ناخواسته قطره ای اشک از چشمهام بریزه، 

 وجودم غرق تحقی  و عقده های تلنبار شده اطرافیانم بود 

دلم نیم خواست اون لحظه هیچ وقت خدا تموم بشه ، 

 انگار هیچ جایی امن تر از آغوشش برای من وجود نداشت 

 

کیم که گذشت ، دستهاش از دور کمرم شل شد و سمت 

، با دستهای بزرگش صورتم رو قاب گرفت و صورتم رفت 

 بهم و گفت زل زد 

 

، تمام این چند روزی که اینجا - تو خییل خوشگیل دخیی

 نبودم لحظه شماری میکردم برای دیدنت 
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اونقدر حرفها و کارهاش قشنگ بودن که انگار هر لحظه 

 شوک بیش تری به قلب از کار افتاده ام وارد میکردن 

ود و کلمات توی رو از دست داده ب باز هم قدرت تکلمم

ی بگم، و ذهنم محو شد ه بودند و زبونم یاری ام نمیکرد چی  

 تنها به لبخندی اکتفا کردم ، با دقت بیش تری نگاهم کرد

 

، انگار یه نقاش ماهر و  - تو عی   یه تابلوی نقایسی میموی 

ه دست تو رو با نهایت زیبایی و دقت کشیده، بدون  چی 

 کوچک ترین نقض

 

همه وجودم در پرنده نبودم اما با شنیدن حرفهاش عجیب 

حال پرواز بود انگار روحم حصار تنم را شکافته باشه و با 

تمام قدرت به سمت بهشت موعودی که عمری به بنده 

ه  ای پاک وعده داده باشن ، اوج بگی 
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بعد هم به ارویم گونه هام رو بوسید، برخورد لبهاش و 

عث قلقلکم شد و خندیدم، بد ریش و سبییل که داشت با

 گفت  برداشت کرد و 

 

 ای جان، خوشت اومد؟ -

 

دروغ چرا من فقط قلقلک شده بودم، اونم از خدا خواسته 

رسعت بوسه هاش رو بیش تر کرد و جای جای صورتم رو 

غرق بوسه کرد طوری که اصال به من اجازه ای هیچ عکس 

 العمیل رو نمیداد

ز یه طرف از ترس اینکه دیده نیم دونستم چیکار باید کنم ا 

ست داشتم عقب بکشم، اما از طرف  اونقدر شم خییل دو ب

که هیچ محبتی از هیچ کس ندیده بودم دلم نیم خواست 

اون لحظات تموم بشه و عقب بکشم و بهروز پیش خودش 

فکر کنه که من از این کارش بدم اومده و برای همیشه قیدم 

 
ی
درست بذاره، برای رو بزنه و من توی حرست یه زندگ
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 و نخواستنش، مجبور شدم همی   من هم از ترس رفیی  

چندین بار لبهام رو روی صورت جذابش بذارم ، بهروز یر 

طاقت شد و باز هم دستهاش دور کمرم حلقه کرد و رسعت 

بوسه هاش بیش تر و نفس های داغش شدیدتر، جوری که 

د و بدجوری  هرم اون نفس های داغش داشت اتیشم می  

د همونجا چاره رخوت شده بودم و دلم میخواست تا ابد

 توی اغوشش بمونم ، و بوسه هاش ادامه داشته باشن

نگاهم رفت سمت صورتش نمیدونم چرا قرمز شده بود و 

چشمهاش حالت خاض گرفته بودن اما هرچی که بود ذره 

 ای از جذابیت صورتش کم نکرده بود

و این باعث دستهاش به ارویم پشت کمرم حرکت میکرد 

م  ، شده بود که من هم گر بگی 

 

 اسمت محبوبه بود درسته؟ -
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صداش هم تغیی  کرده بود و گرفته تر شده بود و کیم هم 

 میلرزید 

 تنها به اشاره رسم اکتفا کردم ، که دوباره گفت

 

، اسمت هم به زیبایی خودته محبوبه نازم-
ی

 چه اسم قشنیک

 

ادام کویه همون لحظه صدای خشخشی از پشت درخت ب

من از ترس اینکه کش باشه و د و که کنار انجی  بود بلند ش

همه اون اتفاقات رو دیده باشه با همه توانم خودم رو از 

ون کشیدم و یر اختیار زدم توی صورتم و  توی بغلش بی 

 گفتم

 

وای بدبخت شدم ، اقام اگه بفهمه یه گلوله خرجم  -

 میکنه و تموم
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ت نگایه به من ترسیده انداخبهروز هم به خودش اومد و 

 و بلند گفت

 

 گ اونجاس؟ -

 

 برداشتم و پرتاپ کردم سمت 
ی

کش جواب نداد ، سنیک

درخت و در کمال ناباوری دیدم یه سگ سفید ولگرد از 

ون اومد و پا به فرار گذاشت ، نفس حبس  پشت درخت بی 

 شده ام ازاد شد و آروم گفتم 

 

 خدایا شکرت -

 

 پهن شدم، م و همونجا روی زمی   بعد هم طاقت نیاورد

 م خنده ای کرد و گفتبهروز با دیدن حال و روز 
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 فکر نمیکردم ترسو بایسی -

 

تو هم اگه مثل من یه آقا داشتی که به خونت تشنه باشه -

و یه تی  توی تفنگش نگه داشته باشه برات، که اگه دست 

از پا خطا کت  اون تی  رو حرومت کنه، حالت دقیقا مثل 

 من میشداالن 

 

 با ناباوری پرسید

 

 واقعا؟-

 

بود ، اقام یه گلوله نگه داشته بود درست عی   واقعیت 

برای من ، تا همی    که خطای ازم دید ،  خرجم کنه و بقول 

 «برای همیشه لکه ننگ رو از زندگیش پاک کنه»خودش 
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 پارت دوازدهم 

 

 بدون هیچ حرف اضافه ای لبخندی زدم و گفتم

 

 واقعا -

 

تش شد ترحم ، چندسانتی با فاصله کنارم نشست صور کل 

 ترسیده بود که اقام بخواد یه گلوله هم خرج اون کنه  ، انگار 

 

؟-  یعت  خانواده ات تا این حد بد هسیی 

 

خانواده من سنبل، هرچی بدی توی عالم بودن ، و من ذره 

ای دلخویسی به هیچ کدوم نداشتم ، چه مامان و اقام و چه 

م که رس زندگیشون بودن همیشه خدا سه تا خواهرا

ود تا ببیی   اونا چی پشت رسم چشمشون به دهن مردم ب
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میگن تا دفیقا همون حرفها رو تکرار کی   و خودشون هم 

روز به روز با کارها و رفتارهای دیوونه کننده شون عرصه رو 

 برام تنگ تر کی   

 ایه کشیدم و خنده تلخ  کردم و گفتم

 

  از بد هم بدتر هسیی  -

 

 بیچاره هر لحظه تعجبش بیش تر میشد

 

 آخه چرا ؟-

 

خودم هم دقیق نمیدونم که باید چه جوایر حتی به خودم -

 بدم ،دیگه چه برسه به دیگران
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لپش رو کیم باد و بعد خایل کرد و با ناراحتی که تو چهره 

 اش مشهود بود گفت

 

ه خییل شجاع، خاص و زیبایی هستی خانواده  - تو دخیی

 ییل احمق باشن که بخوان باهات بد باشنات باید خ

 

از خانواده من کرده بود، یه مشت احمق و  توصیف بجایی 

نفهم که  تنها از روی غریزه جنش باهم زاد و ولد کرده 

 بودن و روز یه بچه پس انداخته بودن 

ی که این وسط خییل مورد عالقه پدر و مادر من   تنها چی  

یه بچه بدبخت و یر  بوده،  فقط طرز تهیه درست کردن

 زبون بوده 

 ه به زور لبخندی زدم و گفتموقتی دیدم ناراحت شد

 

؟ چندسالته؟ -  تو از خودت بگو ، بچه کجایی
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اب دهنش رو قورت داد و نگاهش رو دوخت به پایی   کوه و 

 سمت دور دستها و شمرده شمرده گفتم

 

اسمم که میدوی  بهروز هس، مهندیس خوندم، تو یه -

پنج نفره بدنیا اومدم که جز خودم یه خواهر دارم  خانواده

کت نفت  که پزشک هس و یه برادر که اونم مهندس رسی

 هس، بیست و هشت سالمه و مجردم 

بعد هم با شیطنت نگایه بهم انداخت و چشمیک برام زد و 

 گفت

 

ف ازدواج هستم و همی   االنم - اگه خدا بخواد در رسی

 عروس آینده ام دقیقا کنارم نشسته
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این حرفها با تعجب نگاهش کردم ، از خودم پرسیدم  یعت  

؟ من بیدارم؟  کاش اون لحظه کش نیشگوی   واقیع هسیی 

 از بازوهام یم گرفت و یم گفت

  

خواب نیستی و همه اینها رو داری توی بیداری  -

 میشنوی

 

نمیدونم چرا اما برای یه لحظه پژواک حرفهای لیال توی 

 قشنگم رسم پیچید و زد توی حال

 

باش گول  ما بچه دهاتیا ساده هستیم، مراقب خودت -

 نخوری.. 

 

زوم کردم روی صورتش و از توی چشم هاش مشغول  

واکاوی حرف هاش شدم ، چشم های که زیادی صاف و 

 صادق بودن و داشیی  با اطمینان به من نگاه میکردن 
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 باز شد و با شیطنت گفتم 
ی
 لبم به لبخنده بزرگ

 

 نمش؟چرا من نیم بی کو عروس خانوم-

 

اف بیش تر یم خوا ست ، عقده دوست داشیی  دلم اعیی

روی دلم تلنبار بود و همی   باعث شد این سوال رو ازش 

سم  بیی

 

کیم خودش رو سمت من کشید و نزدیک تر بهم نشست ، 

بوی عطر خوش بویی که زده بود تمام مشامم رو پر کرد و 

 عمیق تر بو کشیدم و پیش خو 
ی

 دم گفتمبا یر جنبیک

 

هایل این آبادی جز عجب بوی خویر میده، تا االن ندیدم ا-

ن حموم و تنها بوش چند ساعتی روی   که می 
صابوی 

 بویی بدن
 تنشون موندگار هس، همچی  
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با شیطنت چشمیک بهم زد و دستم رو توی دستش گرفت و 

نگایه به رس انگشتان ظریفم انداخت و  به ارویم اونها رو 

 و بوسید،  و گفت سمت لبهاش برد 

 

ه ای پیش من نشسته مگه جز تو هیچ فرشته ای دیگ -

 که من بخوام، عاشقش باشم

 

نفس های گرمش توی صورتم پخش میشد و روح و روانم 

رو به بازی گرفته بود، داشتم دیوونه میشدم خودم هم 

نمیدونستم این چه حش بود که دچارش شده بودم و بدنم 

 رو به رعشه انداخته بود

 خندی زد و گفتبل

 

 اعتقاد داری؟تو به عشق توی نگاه اول  -
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 رو یم فهمیدم اون هم رهایی از این 
من از عشق تنها یه چی  

 رویایی با مرد 
ی
سنتهای غلط و دست و پاگی  بود و زندگ

ش با مردهای عقب مونده و سنتی  شهری که همه چی  

 روستا فرق داشت

 

یر مقدمه  همونجور که مشغول بازی با انگشتانم بود 

 پرسید

 

ی بقیه عمرت رو - ؟  تو حاض   کت 
ی
 کنار من زندگ

 

مگه من جز این ، آرزوی دیگه ای داشتم که بخواد تعبی  

 بشه ، لبخندی به روش پاشیدم و با اطمینان گفتم

 

 کنم -
ی
 من از خدامه که با مردی مثل تو یه عمر زندگ
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مردونه خندید و دندونهای سفید و یک دستش از زیر 

 قشنگ و مشکیش ، نمایان شد سبیل 

 تبا اطمینان گف

 

قول میدم جوری خوشبختت کنم که در آینده بشی ، -

ای دم بخت این آبادی  ین محفل همه ی دخیی  قصه شی 

 

و من به این آدم و حرفهاش اطمینان صد در صد داشتم ، 

ه شدم و  از اون باال به خونه های خشتی و محقر روستا خی 

 به آرویم گفتم

 

 االایش-

 

 ها بهروز هم ، مثل من زل زد به دور دست
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خورشید به ارویم داشت غروب میکرد و جایی که ما 

ون اومدم و  نشسته بودیم کامل سایه افتاده بود، از رویا بی 

 ترسیده، از جام بلند شدم با تعجب پرسید 

 

 چی شد؟-

 

 هوا داره تاریک میشه من هم باید زودتر برم خونه  -

 

ل تکوندن خاکهای پشت بلند شد و مشغو  با اکراه از جاش

 شلوارش شد و با ناراحتی گفت

 

 اه چقدر زود-

  

بعد هم دست کرد توی جیب پالتوش و پاکت کاغذی 

ون کشید و سمتم گرفت و گفت  بی 
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دهم  پارت سی  

 

 اینارو برای تو خریدم امیدوارم خوشت بیاد-

 

 زل زدم به پاکت توی دستش ، ناباورانه پرسیدم

 

 من؟؟؟برای -

 

 لبخندی به روم زد و گفت

 

 آره، هرچند که میدونم قابلت رو نداره-
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من هیچ وقت  از کش هدیه نگرفته بودم و توی این 

چندین سال عمری که داشتم ، اولی   باری بود که کش 

ی برایم میخرید   چی  

 

م اما  با هیجان دستم رو جلو بردم تا پاکت رو از دستش بگی 

 کرد و من
ی

م رو توی بغلش کشید و بوسه ای محک اون زرنیک

 و آبدار روی گونه هام زد و اروم گفت

 

 امیدوارم خوشت بیاد-

 

اونقدر برای دیدن محتویات توی پاکت ذوق زده بودم که 

طعم مجدد بوسه های بهروز ذره ای برام مهم نبود و 

 همونطور که توی بغلش بودم همه حواسم یی پاکت بود 

یر تفاوت ت گرفیی  دیگه نتونستم اما وقتی بوسه هاش شد 

بمونم ، غرق اون بوسه های ممنوعه شدم و چشم از 

 پاکت گرفتم
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ی نفس های تندش زیر گوشم میخورد و این باعث صدا 

میشد من به یه حس عجیب که هیچ وقت تجربه اش 

نکرده بودم و دقیق هم نیم دونستم چیه ؟توی وجودم 

م  آشنا بشم و ازش لذت بیر

ال بودیم ، دوباره چشمم افتاد به ی تو همون حچند ثانیه ا

ی که داشت پشت کوه محو میشد  افتاب یر رمق پایی  

 دم رو ازش جدا کردم و گفتمخو 

 

 باید برم -

 

صورتش بدجوری قرمز شده بود و نفس هاش هم بلند و    

کشدار حاالتش برام عجیب بود ، خواست دوباره سمتم 

 گفتمبیاد که رسی    ع دستم جلوش گرفتم و  

 

بهروز دیرم شده، نرم خونه فردا باید بیای مراسم تشییع -

 جنازه ام 
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 با صدای  کشداری گفت

 

دخیی یه کم شجاع باش، نذار هر بالیی خواسیی  رست -

 بیارن جلوشون وایستا و از خودت دفاع کن 

 

هنوز طعم کمربندهای اقام رو نچشیده بود که بدونه من از 

سم ، یا حتی رسکوفت ها و توهی   های زشت  چی مییی

مامانم که این جور مواقع انگار داشت با یه فاحشه توهی   

 ش، ایه کشیدم و گفتمتا دخیی خود میکرد 

 

م و اینجا دخیی بودن یعت  فاجعه ، - درکم کن من یه دخیی

های شهری که تو دیدی رفتار کنم و  من نیم تونم مثل دخیی

 تریس از هیچ کس نداشته باشم
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 گفت  تی کشید و با پوف  از ناراح

 

بهت قول میدم، به زودی بیام خواستگاریت و جوری  -

 و فراموش کت  خوشبختت کنم که این روزها ر 

 

و من هرچند، این آدم روبه روم رو کال دوبار بیش تر ندیده 

د اطمینان داشتم ،  بودم اما به تک تک حرفهای که می  

قطره اشیک از شادی توی چشمم جوشید نفس حبس شده 

ون فرستادم و نگاه قدر شناسانه ای پر  از غصه ام رو بی 

 بهش کردم وگفتم

 

برای رسیدن به اون روز لحظه شماری میکنم و  بهت  -

 قول میدم ، بشم هموی  که تو میخوای 

 

 تو دقیقا هموی  هستی که میخوام -
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ی رو که یه مرد از  س هرچی  
زیبا ، لوند، خوش صحبت ، نیی

،  همه رو یه جا توی وجودت همرس اینده اش انتظار داره

 داری

 

چ کار اضافه ای دیگه پاکت و این بار دستم داد و بدون هی

 گفت

 

ه زودتر بری ، افتاب غروب کرد -  بهیی

 

پاکت رو از دستش گرفتم و زیر لب خداحافیط  کردم و با 

عجله سمت رساشیتر کوه راه افتادم ، پایی   کوه که رسیدم 

 جاش مونده بود و دوباره به عقب برگشتم همونجا رس 

 د داشت مسی  رفتنم رو نگاه میکرد، برام رسی تکون دا

 لبخندی زدم و دوباره راه افتادم

به آبادی که رسیدم طاقت نیاوردم و رفتم یه گوشه دنج 

وایسادم و پاکت باز کردم ،با دیدن محتویاتش کیم خجالت 
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کشیدم و لبم رو به دندون کشیدم ، دو دست لباس ست 

ییک مشیک و ییک دیگه قرمز و یه کرم و دوتا ماتیک ، زیر بود 

 ندونهام جدا کردم و اروم زیر لب گفتملبم رو از حصار د

بیشعور عجب سلیقه ای هم داره، فقط من موندم  -

سایز من رو از کجا میدونسته که لباس زیرا دقیقا 

 سایزم هسیی  

 

پاکت رو دور انداختم و محتویاتش رو زیر لباسم جاسازی 

و داشتم سمت خونه را یم افتادم که سینه به سینه  کردم

د کردم و با دیدن ناض ترسیده، هی   رسم رو بلنکش شدم 

بلندی کشیدم و چادرم رو جلوتر کشیدم و با صدای لرزون 

 گفتم

 

 سالم  -

 

 یم ترسیدم که من رو با بهروز دیده باشه 
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 و کار دستم بده

 موشکفانه زل زد بهم و پرسید

 

 خیی خاله؟کجا بودی د-

 

 بدون هیچ فکری گفتم

 

 لب جوب-

 

 گفتبا تمسخر زل زد بهم و  

 

 فک کنم ظرفهات یادت رفته با خودت بیاری-

 

تازه فهمیدم چه گندی زدم ، نیم دونستم باید چی بهش 

بگم و قضیه رو جوری که خیر به گوش خانواده ام نرسه 
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س این پا و اون پا شدم  ماست مایل کنم ، کیم از شدت اسیی

 و نگایه به قیافه اش که رستا رس پوزخند بود کردم و گفتم

 

ی جا نذاشتم ، فقط یه قاشق گم کرده بودم که نه چی    -

 اومدم دنبالش بگردم

 

پوزخندش وسیع تر شد، حالم داشت از حالت مسخره 

صورتش بهم میخورد، چندش ترین آدیم که همیشه خدا 

اشاره ای به ازش متنفر بودم دقیقا همی   ناض بود، با رس 

 پاکتی که زیر پام بود انداخت و با لحن بدی گفت

 

های  بعد  - هم که البد جای قاشق، یه پاکت پر از چی  

 قشنگ پیدا کردی

 

دقیقا اون لحظه با اون حرفش مردم، همه تنم از ترس افتاد 

روی لرزش ، یخ کرده بودم و نیم دونستم باید چه جوایر 
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با صدای که پر از بهش بدم اب دهنم رو قورت دادم و 

 ترس و ارتعاش بود به سختی گفتم

 

 

م، ،،،که.... که، همونجا لب جوب داشتم میگشت-

 دیدم...یه پاکت افتاده منم برش داشتم

 

 پارت چهاردهم 

 

 با تمسخر ابروهاش باال انداخت و گفت

 

 

 آهان-
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تحمل یه ثانیه اونجا موندن رو نداشتم، پا تند کردم تا 

 ب گفتمحرکت کنم و زیر ل

 

 من باید برم پرسخاله -

 

خورد کن و حرص در ارش دیگه نگاه به قیافه اعصاب 

نکردم ، همی   که خواستم حرکت کنم باز صدای نحسش 

 بلند شد

 

 فقط اینو یادت باشه... -

 

بالجبار با اخم سمتش چرخیدم و چشم به دهنش دوختم 

م و برم   تا حرفهاش رو بزنه و من هم راهم رو بگی 
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به تو عالقه ندارم و دلم نمیخواد باهات ه ای من ذر  -

اینو گفتم و ازت میخوام راجع به من رویا ازدواج کنم ، 

ی که من برای ازدواج  ، چون اون دخیی باف  نکت 

 میخوام زمی   تا آسمون با تو فرق میکنه.. 

 

به حدی با این حرفش عصتر شدم که گر گرفتم، دندونام 

لحن بدی که نفرت از  رو محکم روی هم فشار دادم و با 

 توش پیدا باشه گفتم 

 

رس انگشتی به تو عالقه ندارم و اصال تو   من هم پرس خاله-

رو در حد ازدواج با خودم نیم بینم، اگه اضاری هم یم 

 بیت  هس از طرف خانواده زبون نفهممه نه من... 

 

 خنده بلندی کرد و گفت
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که    بازم خداروشکر که ما رو در حد خودت نیم دوی   -

  اونجا  ، اگهراه به راه خاله رو برای التماس میفرستی 

 میدونستی چی میشد؟ 

 

 که کنار پام بود ،دلم 
ی
چشمم افتاد به تکه کلوخ بزرگ

 میخواست همون رو بردارم و محکم توی دهنش بزنم و بگم 

 

دهنتو ببند کثافت، تو چی بودی که من بخوام برای  -

 رسیدن بهت التماس کنم 

 

م ، رسفه مصلحتی کرد و زل زد به ساکت شد وقتی دید 

ی شده بود و  با جوب آیر که توی تا رییک  رنگش خاکسیی

 طعنه گفت 

 

ه خوب و  - بیا برو خونه اتون ،  خوبیت نداره یه دخیی

سالم تا این موقع دنبال ولگردی باشه ، مردم پشت 
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گاو پیشوی  » رسش حرف درست میکی   و میگن 

اب آبادی، هرزه خوش سفید محل، فاحشه شهر، خر 

 مرد،

 

 داشتم از شدت تحقی  حرف هاش میلرزیدم ، با داد گفتم 

 

مردم گوه خوردن که بخوان پشت رس من حرف  -

؟ یه مشت تاپاله جمع کن  بزنن،،،، مگه اونا گ هسیی 

گدا گشنه که از رس بیکاری و االف  پشت رس خدا هم 

نن   حرف می  

 

 اخم هاش رفت توی هم و گفت

 

تو خودت مگه گ  ن کم ور نسیه بزن،خونه اتو بیا برو  -

 هستی که بقیه رو داری مسخره میکت  ؟ 
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فای حال بهم زن که بوی  - من هرچی هستم از اون بیرسی

تند عرقشون از صد فرسخ  میخواد ادم رو خفه کنه 

م   خییل خییل بهیی

 

انگار بدجوری بهش بر خورده بود که من این حرفها رو 

 گفتخیم بی   ابروهاش انداخت و  بهش زدم برای همی   ا

 

رفتی خونه ، یه آیینه بردار با دقت بیش تری خودت   -

 نگاه کن بعد بیا مردم مسخره کن 

 

 دارم و اینو  همه  -
ی

خداروشکر من قیافه خییل قشنیک

نه یقینا از  میدونن ، اگه کش هم حرف  پشت رسم می  

 روی حسادتش هس 
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 دوباره خندید

 

 خییل رندیات تحویلت داده کهببی   اوی  که از این چ -

قشنگ و خوشگیل و بعد هم یه پاکت دستت داده ، 

بدون تو رو فقط و فقط برای تفری    ح و خوش گذروی  

 
ی
 دو روزش میخواد نه برای ازدواج و یه عمر زندگ

 

ناخواسته دستم رفت سمت کلوخ برش داشتم و سمتش 

گرفتم، ناض برای یه لحظه ترسید و دستش رو جلوی 

 گرفت و با صدای بلندی گفتخودش  

 

 بندازش دیوونه  -

 

 خنده ای کردم و گفتم
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اینو برداشتم که پرتش کنم توی دهن گشادت تا خفه  -

 
ی

 و چرند نیک
ی

 خون بیک

 

 دیوونه بازی در نیار محبوب بندازش -

 

 

چقدر احمق بود که از یه تیکه کلوخ ترس داشت ، اونو 

ه پوشیده سمت پاش پرتاب کردم ، افتاد کناره گیوه ای ک

بود، با خیال راحت دستش رو از جلو چشمهاش برداشت و 

 با تمسخر گفت 

 

تازه مردم خیر ندارن که یه تخته ات هم کمه دخیی  -

 خاله
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تم که از جوایر به حرفش ندادم و سمت خونه راه انداخ

 پشت رس صدای عر عرش بلند شد

 

نم ویل اگه یکباره دیگه  -  به خاله و اقات نمی  
اینبار حرف 

 یی ولگردی مطمی   باش خودم رست رو بیخ 
دیدم رفتی

م و جایی ول میکنم تا خوراک سگهای ولگرد تا بیخ م ییر

 آبادی بشی 

 

ون فرستادم و و گفتم  نفسم رو با حرص بی 

 

رررر ،عنیی  -  بمی 

 

 ح انگی   رو 
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شب چادر سیاهش رو به روی ابادی کشیده بود و تقریبا 

ه و تار کرده بود و ا ی نبود ، همه جا رو تی  ز عطا هنوز خیر

برای بار دهم رفتم دم در و زل زدم به کوچه، کوچه خایل  و 

د، با نا امیدی در  خلوت بود و پرنده هم توش بال نمی  

 نالیدم چویر رو بستم و بهش تکیه دادم و زیر لب

 

 تو کجایی عطا؟  -

 

دلم داشت مثل سی  و رسکه یم جوشید و همونجا توی اون 

ده بودم، سابقه نداشت عطا بخواد دیر رسما منتظر ایستا

سم شده بود  کنه و همی   باعث اسیی

هوای رسد و بود و رسما داشت توی رگ و پیه ام نفوذ 

میکرد، طاقت نیاوردم و سمت اتاقم راه افتادم ، نرسیده به 

 اتاق بودم که کش در حیاط هل داد و اومد تو 

 به خیال اینکه عطا باشه سمت در دوئیدم و گفتم
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؟-  عطا توی 

 

 اما جای شنیدن صدای عطا، ناض جواب داد و گفت

 

 اداشمنم زن د -

 

با شنیدن صدای ناض همه امیدم دود شد و هوا رفت 

 خواستم عقب گرد کنم که پرسید

 

 عطا هنوز نیومده؟ -

 

نه باید بعد از ظهری یم اومد ویل االن چند ساعتی  -

 میشه که دیر کرده، معلوم نیس کجا هس
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 نزدهم پارت پا

 

نگاهم کرد و با لحت  که سیع میکرد اروم باشه و این آرامش 

 من هم منتقل کنه گفتبه 

 

نگران نباش زن داداش ، البد برای ییک از اهایل آبادی باال -

 اتفافی افتاده و عطا برای کمک وایساده

 

شاید حق با ناض بود عطا رسش درد میکرد برای کمک 

  دادم و زیر لب گفتمکردن به خالیق ، رسم رو تکوی  

 

 شاید -

 

خواستم برم توی اتاق پیش بچه ها که از پشت رس صدام 

 زد  
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 زن داداش.. -

 

 رس جام وایسادم و سمتش چرخیدم و گفتم

 

 بله؟ -

 

کیم این پا و اون پا شد انگار مردد بود حرف بزنه، من هم 

ذهنم اونقدر درگی  بود و نگران عطا بودم که اصال حوصله 

که حرفش رو نتظر حرف زدنش بمونم ، برای ایننداشتم م

 زودتر بزنه گفتم

 

 ناض؟ -
ی

 چی میخوای بیک

 

وع کرد به من و من کردن  رسی
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 خواستم بگم... ازت بخوام... من خییل...  -

 یعت  چه جور بگم...من

 

یز میکرد لبم رو گاز محکیم گرفتم  م رو داشت لیر کاسه صیر

ون فر   ستادم و گفتمتا تندی نکنم ، نفسم رو محکم بی 

 

ق بکش درست حرف بزن ببینم چی ناض یه نفس عمی-

، اینجوری که تو داری من و من میکت  تا فردا صبح 
ی

مییک

 حرف زدنت طول میکشه

 

نگاهم کرد و آب دهنش رو محکم قورت داد جوری که 

س بود  سیبک گلوش باال و پایی   شد، صورتش پر از اسیی

سیدم محکم زدم برای یه لحظه فکرم رفت پیش عطا ،تر 

 توی صورتم و گفت
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 یا ابوالفضل... نکنه بالیی رس عطا اومده ؟  -

 

کم مونده بود، همونجا روی زمی   بشینم و زار بزنم اصال 

تحمل نداشتم یه مو از رس عطا کم بشه، من بدون عطا 

هیچ بودم و اگه بالیی رسش یم اومد قطعا میمردم، زل زدم 

 ستش داد و گفتمبه دهنش خییل رسی    ع  تکوی  به د

 

 نه بخدا قضیه مربوط به عطا نیس، نگران نباش  -

 

نگاه چشمهاش کردم  که غرق اطمینان بود،خیالم راحت 

شد و نفس حبس شده ام رو ازاد کردم و دوباره نگاهش 

 کردم تا حرف بزنه 
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من خواستم بگم من مهر انگی   دوست دارم و میخوام  -

زنم که ایشاال همی   روزا با اقام راجع به بهش حرف ب

 ایم خواستگاریشبی

 

از حرفش جا خوردم چند ثانیه ای توی سکوت بهش زل  

زدم ،مهر انگی   تنها خواهر من بود که با خانواده ام توی 

 میکرد و چند سایل از من کوچک تر بود 
ی
 شهر زندگ

باورم نمیشد که ناض بخواد همچی   حرف  بزنه با شناختی 

 دوباره از بود که بذاره ناض که از زن دایی داشتم محال 

 کشیدم و گفتم
ی

ه ، پوف  از کالفیک  بگی 
 اقوام دایی دخیی

 

ببی   ناض این حرف همی   جا بی   خودمون چال میشه ، -

 لطفا دیگه اسیم از مهر انگی   نیار

 

 با تعجب پرسید
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 چرا؟ -

 

تو که زن دایی رو یم شنایس، محال بذاره تو با خواهر من -

 ازدواج کت  

 

لش ت توی هم و اش رفاخم ه با صدای که داشت کنیی

 میکرد که روی من باال نره گفت

 

من کاری به مامانم ندارم، اختیارم دست خودمه، خودم -

م و محال جز اون با دخیی دیگه ای  هم عاشق مهر انگی  

 ازدواج کنم

 

 مستأصل نگاهش کردم و گفتم
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 بپا نکن ، زن دایی همی   جورش هم چشم  -
ناض رسی

دیگه وامصیبتا که بخوای از مهر رو نداره،  دیدن من

 رو برام میکنه زهر 
ی
، زندگ انگی   هم جلوش حرف بزی 

 خواهش میکنم این بحث همی   جا خاک کن

 

انگار بچه ها پاش محکم روی زمی   فشار داد جوری که ته 

گیوه هاش با برخورد و  به زمی   صدای جیغ مانندی ایجاد 

 کرد و گفت

 

س راض  کردن ما - تو فقط با مهر انگی   یه  مانم با من،نیی

 صحبتی کن ببی   مزه دهنش نسبت به من چیه؟

 

من میگفتم نر و ناض یم گفت بدوش، کال انگار زبون من 

رو حالیش نیم شد هرچند ، خییل آدم خوب و مقبویل بود 

و خانواده ام خییل بهش عالقه داشیی  و مطمئنا به محض 
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د بهش نه گی   محال بو اینکه یم اومد خواستگاری مهر ان

 بگن ، اما این وصلت به صالح هیچ کس نبود

 که از زن دایی داشتم برام عی   روز روشن بود  
با شناختی

 خویر داشته باشم و نه مهر 
ی
که، نه میذاشت من زندگ

، خواستم دوباره باهاش صحبت کنم که یر خیال  مهر  انگی  

ی کنان باز شد،  ی قی  هردو ی ما انگی   بشه که در حیاط ، قی 

ی    ع سمت در چرخیدیم و با دیدن عطا که به تکه چویر رس 

شبیه عصا تکیه داده بود و لنگ لنگان راه یم رفت، 

ترسیدیم و سمتش پا تند کردیم و هردو همزمان باهم 

 پرسیدیم

 

 عطا چی شده؟-

 

قیافه اش زرد و بهم ریخته شده بود و قشنگ مشخص بود 

هم مچاله هر قدم توی که خییل درد داره و قیافه اش با 

 میشد اما با این وجود لبخندی به زور زد و گفت 
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ی نیس، از روی قاطر پرت شدم پایی   -  چی  

 

 محکم زدم توی صورتم و گفتم

 

 پات نشکسته باشه؟ -

 

 دوباره لبخندش رو تکرار کرد و گفت 

 

ب دیده- س طوریم نیس من خوبم فقط پام ض   نیی

 

یاط انداخت نیمه باز ح ناض نگایه از پشت رس عطا به در 

 و با تعجب پرسید
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پس قاطر کجاس؟ چرا با این پات تنهایی اومدی و سوارش -

 نشدی؟

 

عطا که فکر میکرد من حواسم نیس با ابرو اشاره ای بهم 

 کرد و گفت

 

 حاال بعدا بهت میگم، کجاس -

 

و این بعدا یعت  اتفافی افتاده که  من نباید ازش رس در 

لحظه  فقط و فقط  سالم رسیدن اون بیارم، برای من هم 

عطا مهم بود  و نه چی   دیگه ای، برای همی   اونها رو تنها 

 گذاشتم و راهم رو پیش گرفتم و سمت اتاق حرکت کردم

 

 پارت شانزدهم
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اونا رو به حال خودشون گذاشتم و برگشتم توی اتاق،  

ام هر سه تاشون بیدار بودن و داشیی  با عروسکهای  دخیی

شون دوخته بودم بازی میکردن ،دخیی بزرگم برا که خودم

 ،سمانه به محض دیدنم پرسید 

 

 مامان بابا اومد؟

 

 لبخندی بهش زدم و گفتم

 

 آره همی   حاال اومد -

 

ی به خاموش  اینو گفتم و رفتم سمت چراغ دستی که چی  

شدنش نمونده بود، کیم نفت توش ریختم و دوباره 

سفره، داشتم سفره رو اویزونش کردم و بعد هم رفتم رساغ 

پهن میکردم که عطا لنگ لنگون اومد تو زیر چشیم 
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ی ازش  ا چی  
نگاهش کردم و ترجیح دادم  فعال جلوی دخیی

سم   نیی

اجده به محض دیدنش سمتش دوئیدن و سمانه و س 

محکم بغلش کردن، قیافه عطا بازهم از درد توی هم مچاله 

 توی شد ، نفس عمیقی کشید و اون دوتا رو به سختی 

 اغوشش گرفت

سحر هم خنده بلندی کرد و همونجا رسجاش منتظر   

 نشست ، تا عطا بیاد و از روی زمی   بلندش کنه 

ستی عطا شده بود با ترس سمانه که تازه متوجه چوب د 

 پرسید

 

 بابا پات چی شده؟ -

 

همونجور که دوتاشون توی بغلش بودن  خم شد رسش 

 بوسید و گفت
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م از  - ی نیس ،دخیی  ی   روی قاطر افتادم پایچی  

 

ون اومدن و عطا هم لنگ لنگون سمت  ا از بغلش بی  دخیی

سحر اومد و به سختی نشست و بغلش کرد، سحر هم که 

عطا مثل همیشه توی اتاق راه بره و براش توقع داشت 

الالیی بخونه طاقت نیاورد و زد زیر گریه ، بیچاره عطا که 

زور بلند شد و کیم اصال طاقت گریه بچه ها رو نداشت به 

سحر رو به چپ و راست تاب داد و بعد هم نگایه به من 

 کرد و گفت

 

روح انگی   خانوم ما چطوره؟ دلش نمیخواد بیاد توی  -

 من مثل سحر تابش بدمبغل 

 

نگایه به سمانه و ساجده که محو تماشای عطا بودن 

 انداختم و لبم رو به زیر دندون کشیدم و اروم گفتم 
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 شتهوای عطا ز -

 

 خنده بلندی کرد و گفت 

 

 ای من قربون خجالت کشیدنت بشم دخیی عمه جان -

 

با آوردن اسم دخیی عمه یهو یاد حرفهای ناض افتادم و 

ه اخمهام رفت توی هم، عطا که از تغیی  موضع ناخواست

 من جا خورده بود پرسید

 

 چی شد نفس عطا، چرا اخمات رفت توی هم؟ -

 

 بزرگ میشدن و  بالطبع ساجده و سمانه کم کم داشیی  

نجکاوی هاشون هم بیش تر میشد، یم ترسیدم اگه ک

جلوشون حرف  بزنم برن بذارن کف دست زن دایی و برام 
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، همونجور که داشتم نون های نم جنگ درست کی   

 خورده رو توی سفره میذاشتم گفتم

 

 حاال بعدا برات تعریف میکنم  -

 

 گفتاونم به نشونه فهمیدم رسش تکون داد و  

 

 باشه -

 

 محبوبه 

 

دقیقا چند روزی بود که از دیدارم با بهروز یم گذشت، تو 

این مدت بدجوری دلم براش تنگ شده بود و به هر بهانه 

ای خودم رو لب جوب آب یم رسوندم تا بلکه پیداش بشه 

و باهاش قرار بعدی رو بذارم اما هربار نا امید تر از روز قبل 
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رو دقیقا به همی   بهونه بر میگشتم خونه، امروز هم 

 بالشتی های تمی    رو کندم و اوردم تا بشورم 

اما هرچی  به دور و برم نگاه کردم طبق روزهای قبل،از 

ی نبود   بهروز خیر

همی   باعث شد که بیش تر بهم بریزم و اعصابم داغون تر  

دم که زن   داشتم به لباسها چنگ می  
ی
بشه، با یر حوصلیک

 تکدخدا اومد کنارم نشس

فر بودم و دلم نیم خواست نگاهش همیشه خدا ازش متن 

کنم یا باهاش هم کالم بشم ، خییل پر فیس و افاده بود و 

همه رو از باال نگاه میکرد و همی   باعث شده بود کش 

 ازش خوشش نیاد 

خودم رو زدم به ندیدن ، و به چنگ زدن لباس ها مشغول  

یکردم و شدم، سنگیت  نگاهش رو روی دستم احساس م

م نبود که گ کنارم نشسته من بهش، سالم اصال برام مه

 نکردم
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 محکم تر چنگ بزن مگه نون نخوردی؟ -

 

وع کرد به  بالخره طاقت نیاورد و طبق عادیی که داشت رسی

فضویل کردن ،  زیر چشیم نگاهش کردم و بدون اینکه به 

 عواقب حرفم فکر کنم گفتم

 

به هیچ کس هم من هرجوری که دلم بخواد میشورم ،  -

 ارهربیط ند

 

نگاهش کردم ، اخم کرده بود و داشت کله پاچه ای 

گوسفندی رو که انگار تازه کشته بودن یم شست، برای یه 

لحظه ذهنم رفت یی مزه اون کله پاچه که زیادی بزرگ بود 

 ،  ناخواسته ایه کشیدم و توی دلم گفتم

 

دخدا سفره همیشه خایل ما کجا و سفره پر و پیمون زن ک

 کجا؟
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بم زیادی براش سنگی   بود چون طاقت نیاورد و با انگار جوا

 حرص گفت

 

جوری البد نیم دوی  گ کنارت نشسته که داری این -

؟  براش بلبل زبوی  یم کت 

 

نیم نگایه خرج صورت رسخش انداختم و ترجیح دادم 

ی بهش نگم، حوصله رسی و جر نداشتم و همونجور  چی  

نبود اون زن دم ، اما انگار قرار توی سکوت مشغول کارم ش

 بیخیال من بشه، با تمسخر و نیشخند گفت

 

ویل من تو رو خوب میشناسم، تو گاو پیشون سفید  -

! که از هیچ موجود نری نمیتوی   آبادی مون هستی

بگذری و هیچ کس چشم دیدنت رو نداره و همه 

 دوست دارن رس به تنت نباشه
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تم و ملحفه سفیدی از حرف های صدمن یه غازش گر گرف 

د رو محکم کوبیدم توی تشت بغل دستم، که توی دستم بو 

جوری که قطرات آیر که توی تشت جمع بودن یکجا 

پاشید روی صورتش ، با چندش قیافه اش رو توی هم 

جمع کرد و  رسی    ع گوشه چارقدش رو روی صورتش کشید 

 و با داد گفت

 

  بیشعور؟ نجسم کردی رفتچیکار یم کت   -

 

 فدهمپارت ه

 

جوری داد کشید که تقریبا رس اکیی خاله خان باچر های که 

اونجا مشغول کار بودن سمت ما چرخید و مشغول پچ پچ 

شدن ، حرفاش خییل برام سنگی   بودن جوری که طاقت 
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نیاوردم و با صدای که سیع میکردم نلرزه و قوی باشه، 

 گفتم

 

زنیکه دو رو، نصف بیش تر اهایل نجس که ذات توئه  -

ن با نون خایل ین جا شب تا صبح گشنه هسیی  و دار ا

، اما تو با افتخار جلو همه اشون داری کله  رس میکی  

 پاچه میشوری تا فخر بفرویسی که مثال داری 

 

 اخیم بهم کرد و گفت

 

، کم آتیش بیار معرکه باش، - ه ای عوض  خفه شو دخیی

 اهایل
ی

 اینجا هستم؟ نون خایل مگه من مسئول گشنیک

 نا ربیط به من نداره..... خوردن او 

 

فشار محکیم به دندونام دادم و وسط حرفش پریدم و 

 گفتم
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ببخشید،حواسم نبود که تو فقط مسئول فضویل و   -

 رسک کشیدن تو کار بقیه هستی 

 

از جام بلند شدم ، زیر چشیم نگاهش کردم کل صورتش 

جلز ولز میکرد و این  شده بود عی   لبو، بدجوری داشت

اشتم و رو خوب میکرد، تشت رختهام رو بردعجیب حالم 

 از کنارش رد شدم ، از پشت رس صداش رو شنیدم که گفت

 

یس، ییک   - از قدیم راست گفیی  که باید از سه تا چی   بیی

 سگ هار ، ییک دیوار ریخته و ییک هم زن هرزه

 

ی نصیبش کردم و راه افتادم  زیر لب، بمی 

ی که یم رفتم همه هوش و حواس  م به دور و توی مسی 

ینم ، تقریبا به هرجایی که ذهنم یم اطرافم بود تا بهروز رو بب

ی ازش نبود حس عجیتر  رسید نگاه انداختم، اما خیر
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داشتم، عی   بازنده ای بودم که روی همه رسمایه زندگیش 

ش رو باخته  تو یه قمار بزرگ ریسک کرده بود و همه چی  

ی برای از دست دادن نداشت، بود  حالم اون  و دیگه چی  

ری هوس باریدن داشیی  لحظه خوب نبود چشم هام بدجو 

و قلبم از شدت شکسیی  ، نا امیدانه با ریتم خفیق  داشت 

گوشه سینه ام یم تپید، همه غصه های جا خوش کرده 

ون فرستادم و با گام های  گوشه سینه ام رو با ایه بلند بی 

 ه راه خونه امون رو پیش گرفتمبریده و خست

ه بود که بپیچم توی مسی  اصیل آبادی که یم موندچند قد 

ممد حسن ییک از بچه های خل و چل آبادی جلوم رو  

گرفت و با لحت  که با گذشت بیست و اندی سال از 

 سنش، هنوز بچه گونه مونده بود گفت

 

آی محبوبه، ییک پشت خرابه خونه ای اوس احمد  -

 کارت دارهدالک  
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د ، و بقیه رو رسکار یم چون همیشه کارش مردم آزاری بو 

، حرفش رو جدی نگرفتم و با اخم نگایه به رستا گذاشت

 پاش انداختم و  گفتم

 

بیا برو گمشو من از اوناش نیستم که گول تو دیوونه رو  -

 بخورم

 

با دوتا دستش کمر شلوارش رو که نزدیک بود از باسن 

شید و سکه ای رو که کف دستش بود بزرگش بیفته باال ک

 داد و با ذوق گفت رو نشونم

 

راست میگم جون اقام، ببی   تازه این پولم بهم داده تا  -

 بیام بهت بگم 

 

نگایه به سکه دو ریایل کف دستش که مبلغ زیادی بود 

 کردم و گفتم
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 گ هس که کار من داره؟ -
ی

 حاال اون آدیم که مییک

 

ش و دوباره اون رو باال باز دستش رفت سمت کمر شلوار 

 کشید و گفت

 

 هری و خییل قشنگهرد شیه م -

 

بازم سکه ی تو دستش رو نشونم داد و با ذوق بیش تری 

 گفت

 

 تازه خییل هم پولداره ، نگاه چقدر پول بهم داده 

 

با آوردن اسم یه مرد، شهری و قشنگ بند دلم از شدت 

وع کرد به قل یت  رسی قلک ذوق پاره شد و حس قشنگ و شی 
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جور کردم و برای همه اعضای بدنم ، کیم خودم رو جمع و 

ه و نره حرف  به کش بزنه ، اینکه یه وقت، فضویل نکن

 برای دست به رس کردنش، گفتم

 

خوش به حالت ممد حسن، چقدر پول داری حاال  -

 میخوای با پولت چی بخری؟

 

نیشش تا بناگوش باز شد و نگایه به دور و اطرافش کرد و 

 اروم با هیجان گفت

 

اب رسخ   میخوام برم پیش ، کریم خاله - کلثوم ازش رسی

بریم با بچه ها بخوریم و با بقیه اش هم یه  بخرم و 

 دست قمار بازی کنم

 

 لبخندی به روش پاشیدم و با زیرگ گفتم
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به به عجب فکر و بکری کردی ممد حسن، اتفاقا  -

ه همی   االن پیش پای تو کریم داشت رد میشد که بر 

 خونه اشون .... 

 

ن گوش بده و ذوق مرگ دیگه نموند به بقیه حرفهای م

ید سمت آبادی من هم نگایه به دور و اطرافم شده دوئ

انداختم و وقتی خیالم از نبود کش راحت شد سمت خرابه 

 اوس احمد با شتاب حرکت کردم

همی   که نزدیک خرابه شدم دوباره به دور و اطرافم نگایه  

فتم تو اون خون،ه خرابه ای که فقط دیوار انداختم و ر 

شت و کل سقفش به مرور زمان پایی   ریخته بود و دور دا

هایل اون خونه رو به دلیل اینکه چند نفر توش مرده بودن ا

نحس میدونسیی  و کش حاض  نبود پاش رو اونجا بذاره، 

من اما فارغ از همه اون خرافات پا پیش گذاشتم و با سبک 

و، چشم چرخوندم تا بالخره بهروز رو در حایل بایل رفتم ت
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ه به زمی   زیر که  پاش ،  به  به دیوار گیل تکیه داده بود و خی 

 آرویم داشت سیگارش رو یم کشید  پیدا کردم

با دیدنش همه ی حس های پر آرامش دنیا  یک جا ،سمتم 

پر کشید و توی تک تک سلولهام رخنه کرد، محو دیدنش 

ه اندازه همه سال های عمرم به شدم، این چند روز ب

 و من حسایر دلتنگش بودم  سختی گذشته بود، 

 داشت سیگارش رو یم کشید و 
ی

با ژست خاص و قشنیک

اصال حواسش به من شیدا نبود، اون لحظه دلم یم 

 ها و نگرای  های اون 
ی

خواست  به اندازه همه دل تنیک

 مدت فقط و فقط توی سکوت نگاهش کنم

 

 پارت هجدهم

 

که گذشت متوجه حضورم شد و رسش رو به ارویم   کیم

هشون  اورد ، من اما اون لحظه مثل ادم های که شوک بباال 

وارد شده بود، مات و مبهوت زل زدم به صورت درب و 
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داغون بهروز که از چند جا کبود بود، اون قدر حالم با 

دیدن صورتش بد شد که تشت لباس ها از دستم پرت شد 

و نتیجه زحمتم به آی  دود شد و هوا  و روی زمی   افتاد 

 رفت

اییط هستم از رسجاش بلند شد و ته ید تو وقتی د چه رسی

مونده سیگار توی دستش رو زیر پاش انداخت و له کرد و 

سمتم اومد ، باورش برام سخت بود اون قیافه جذاب و 

قشنگ که عی   یه نقایسی خلق شده، از یه نقاش خییل 

ز بیفته ، سمتم اومد و لبخندی ماهر بود بخواد به این رو 

ای کبود و ورم کرده اش کامل بسته زد جوری که چشم ه

 دور بازوم و گفت شد دست انداخت

 

 سالم محبوبه زیبای من -

 

اما صداش هنوز دل نشی   و گرم بود، ناخواسته آه بلندی 

کشیدم و اینبار چشم هام غرق اشک شدن و با دقت بیش 
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مش کامال کبود بود و تری زل زدم به صورتش دوتا چش

خورده بود و هنوز  گوشه لبش هم از سمت چپ چاک

داد که از اون اتفاق نباید  زخمش تازه بود و این نشون یم

 خییل گذشته باشه 

طاقت نیاوردم خودم رو توی بغلش پرت کردم و به ارویم 

وع کردم به اشک ریخیی  ، دستاش دور کمرم حلقه شد و  رسی

 شت و اروم پرسیدچونه اش رو روی رسم گذا

 

ه خوب؟ چرا داری گریه - ؟ چته دخیی  یم کت 

 

اون لحظه اون قدر تحت تاثی  اون اتفاق بودم که احساس 

 میکردم الل مادر زاد هستم 

صداش عی   یه موسیقی خییل قشنگ دوباره توی اون فضا 

 پخش شد
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خییل دلم برات تنگ شده بود محبوبه ، خدا خودش  -

 دوستت دارمشاهده که قد همه دنیا 

 

دوست داشتم باز هم من بودم و یه دنیا حس خویسی که 

و نه اون حرفهای قشنگ ،هیچ وقت نه اون آغوش گرم 

 تموم بشه

سم  همه زورم رو زدم تا بتونم ازش بیی

 

پس این چند روز کجا بودی؟ میدوی  چقدر دلم تنگ  -

بود؟ میدوی  روزی چندبار به بهونه های مختلف بعد 

حش و تهمت برای دیدنت از خونه از شنیدن کیل ف

ون؟  زدم بی 

 

تر شد، چند بار رسم رو به ارویم  وشش بیشحلقه اغ

 بوسید و گفت
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دو روز پیش داشتم یم اومدم پیشت اما، از شانس  -

 دوتا آبادی گرفتاره یه دزد یر رحم 
گندم توی گردنه بی  

 شدم که ..... 

 

و احساس کردم بغض کرده ،رسم رو از اغوشش جدا کردم 

سمت چشم هاش گرفتم ، و زل زدم به صورتش ، کیم 

دم رو ازش جدا کردم و دستم رو بردم سمت چاک کنار خو 

 بش ، و لمسش کردمل

از شدت درد صورتش توی هم جمع شد و قلب من هم پر  

 از درد 

 

 این بال رو همون دزد رست آورده؟ -

 

 آره، همون نامرد پست فطرت -
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 لمس کردم و از ته قلبم گفتمبه ارویم دوباره گوشه لبش رو 

 

 الیه دستش بشکنه -

 

 ذایر کرد و گفته جخند

 

البته من هم اونقدرها یر دست و پا نیستما ، حسایر از  -

خحالتش در اومدم ، تا میخورد کتکش زدم تا جایی که 

ه و ولش کردم  دیگه گفتم داره میمی 

 

ه -  کاش اونقدر یم زدیش تا بمی 

 

 

دوباره خندید اینبار کتفهام رو اسی  دستهاش کرد و لبش رو 

  به دندون کشید و گفت
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اون جوری که قاتل میشدم و گی  قانون یم افتادم و  -

الیک الیک ،به خاطر یه دهایی حال بهم زن رسم یم رفت 

 باالی دار

 

 با نفریی که داشت توی وجودم زبانه یم کشید گفتم

 

بالیی که رس تو اورده، تا االن به درک، معلوم نیس این  -

 رس چندتا بدبخت دیگه هم آورده

 

ه و رسش اوردم که دیگمنم چنان بالیی   - ت بگی  ه عیر

 دست از دزدی برداره
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اون لحظه دلم یم خواست اون دزد کثافت جلوم بود و 

خودم تا یم تونستم و توان داشتم به جونش یم افتادم و 

دم   کتکش می  

 

وب؟از اون لباس زیرای که برات خوب چه خیر دخیی خ -

 خریدم خوشت اومد؟ سایزت بودن؟

 

باعث شد خجالت  بود و یر موقع که حرفش اونقدر یهویی 

 بکشم و رسم رو به زیر بندازم و اروم بگم

 

 ممنون، خوب بودن -

 

 اونا رو االن نپوشیدی؟ -
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ون لبم روگاز  با تعجب و چشم های که نزدیک بود بزنن بی 

 خییل اروم گفتمگرفتم و 

 

 نه-

 

 خندید و صورتم رو بی   دستهاش قاب گرفت و گفت

 

 نوومچه خجالتی هم هس خا -

 

 لبم رو به نریم بوسید 

 

دیگه نبینم از من خجالت بکشیا، من قراره به زودی -

شوهرت بشم، از همه ای اون آدم های که تا االن توی 

زندگیت بودن بهت نزدیک تر بشم پس خواهش یم کنم،  

 جالت رو کنار بذار و با من راحت باشخ
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خییل چی   سختی ازم یم خواست ، من چه جوری یم 

تم بعد شنیدن اون حرفها راحت باشم و خجالت تونس

شاید من قبل تر کیم شیطنت میکردم و با پرسا یا نکشم، 

دم اما هیچ وقت حرفهای این مدیل بهم  غریبه ها حرف می  

دن  نمی  

 

 اون لباسها رو پوشیدی؟ -

 

 این سوال رو تکرار کرد ، انگار دیگه 
ی
اینبار با یر حوصلیک

 ش رو تکرار کنهتحمل نداشت که یه بخواد سوال

 

 نه نپوشیدم -

 

 چرا آخه؟ -
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نگاهش کردم ، منتظر زل زده بود به لبهام ،  خودم هم نیم 

دونستم چه جوایر باید بهش بدم، اون مدل لباسهای زیرو، 

ستفاده کنه و زنهای اهل من هیچ وقت  ندیده بودم کش ا

 روستا همه از زیر پوش های خییل بلند استفاده میکردن 

بار اون مدل لباسهای  زیرو، که حتی  رای اولی   من حتی ب 

اسمش هم یادم نبود توی فیلیم که با لیال رفته بودیم 

 سینما دیده بودم

 

 پارت نوزدهم

 

و چون توی روستا همه از حموم عمویم استفاده میکردن ، 

اگه اون لباس رو جلوی چشم یه مشت خاله خان 

 باجیفضول ،
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که بود بدتر میشد از ایت    احواالتم یم پوشیدم دیگه اوضاع

دن ، اه عمیقی کشیدم و  و بیش تر پشت رسم حرف می  

 گفتم

 

 پوشیدن اون لباس مناسب اینجا نیس...  -

 

انگار براش جوک تعریف کرده بودم چند ثانیه ای مثل 

اینکه داشت به یه آدم مجنون نگاه میکرد، بهم زل زد و بعد 

اج م هاج و و داد ، من طاقت نیاورد و قهقه ای بلندی رس 

فقط زل زدم به صورتش و نیم دونستم دلیل خنده اش چی 

 یم تونه باشه؟

 حسایر خندید و اشک از گوشه ای چشم هاش راه  
وقتی

افتاد ، با صدای که هنوز رگه های خنده و استهزا توش 

 هویدا بود ازم پرسید
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سم پس زنهای اینجا چی برای محکم شدن  - میشه بیی

؟استفاده مسینه هاشون   یکی  

 

خییل یر پروا اشاره کرد به قفسه  سینه ام ، همی   باعث 

شد کیم خجالت بکشم و خییل غی  ارادی رسم رو زیر 

 بیندازم و آروم بگم

 

 نمیدونم -

 

نه واقعا برام سؤال زن های اینجا از چی استفاده یم  -

؟ چه مدل لباس زیری یم پوشن؟  کی  

 

 

یس -  میشه از این سؤال ها نیی
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 چرا؟ -

 

 

 ن.... خجالت ...میکشم... ... م چون من -

 

 دوباره خندید 

 

ی مثل  - تو و خجالت؟ اصال نیم تونم تصور کنم دخیی

ی خجالت بکشه  تو از چی  

 

جوابش توهی   آمی   بود و باعث شد بهم بربخوره، اون 

واقعا انگار من رو داشت از دید آدم های مزخرف اون 

ر بود برام عذاب او آبادی یم دید و قضاوت میکرد ، همی   

 هروز اصال توقع همچی   حرف  رو نداشتمو از ب
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خم شدم و تشت لباس هام رو از زمی   برداشتم ، و دوباره 

روی رسم گذاشتم و با عصبانیتی که داشت من رو به جنون 

 یم کشید گفتم

 

 تو فک کردی من گ ام؟ یه هرزه کثیف؟  -

 

اشاره  نذاشت حرفم رو تموم کنم ، نزدیکم اومد انگشت

اموش شدن روی لبم  گذاشت و با به نشونه خ  اش رو 

 قیافه جدی نگاهم کرد و گفت

 

 دیوونه؟ تو چرا حرف آدم رو اونجور که  -
ی

چی مییک

؟  دوست داری برداشت یم کت 

یس هستی که   من منظورم این بود، که تو دخیی شجاع و نیی

از هیچ چی   حتی قضاوت های ناعادالنه اطرافیانت 

خرف یه عده ف حرف های مز کشی و بر خالخجالت نیم  

ادم ، بیسواد داری  اونجور که دوست داری  زندگیت رو یم 
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کت  و همی   از نظر من ستودی  هست و باعث شده من 

 سمتت جذب بشم 

 

با این حرفش، قلبم اروم گرفت و نفس حبس شده تو سینه 

 ام به یکباره آزاد شد 

من رو آدیم بود که توی دلم خدارو شکر کردم که اون تنها 

ه بقیه قضاوت نمیکرد و من رو همونحور که بودم از نگا

 شناخته بود 

نزدیک تر اومد ، به چشم هام نگاه کرد و جدی و هشدار 

 گونه گفت

 

دیگه دلم نیم خواد اون کلمه وحشتناک رو راجع به  -

، تو یه دخیی خییل خاص و دوست داشتت   خودت بزی 

بلرزوی  و  لب یه مرد رو هستی که به راحتی میتوی  ق

 رگ رو خوشبخت کت  ه
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بارها و بارها هم، بهت گفتم که تو سهم من از این 

خوشبختی هستی و خییل زودتر از اوی  که فکرش رو کت  

 مال خودم میشی 

 

 روح انگی   

 

داشتم ، سمت اتاق دایی نزدیک میشدم  که باز هم صدای 

د زن دایی که با اخرین ولوم صداش داشت با  عطا حرف می  

 د شدبلن

 

عطا من موندم تو گ میخوای دست از این رفتارهای  -

خی  خواهانه ات برداری؟ اگه اون وسط جای پات ، 

؟ حتیم زبونم الل میمردی   زده بودن توی رست چی

 

 حاال که خداروشکر زنده هستم و طوریم نشده..  -
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کنجکاو شدم، بحث راجع به اتفاقایی بود که برای عطا 

ن ازش سوال میکردم از ر که مپیش اومده بود و هر با

 جواب رفیی  طفره یم رفت و من رو دست به رس میکرد

پاورچی   ، پاورچی   خودم رو به سمت در نزدیک کردم و 

 فالگوش همونجا ایستادم 

 صدای زن دایی باز بلند شد

 

میدوی  قیمت اون قاطر چند بود؟ اون بدبختم که  -

 الیک الیک به کشیی  دادی رفت

 

بود و خییل وقت بود یم  ی  شدهاون قاطر هم پ -

 خواستم با یه اسب جوون عوضش کنم
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ی یه جوایر توی  -
من نیم دونم تو چرا برای هر چی  

آستی   داری، من بحثم اینه که تو مگه مفتشی که 

 خودت رو وسط هر اتفافی میندازی؟

 

مادر من چندبار باید یه حرف  رو بزنم؟ چندتا جوون  -

س به زور  اسیی  به یه زن یم خو  شهری و از خدا نیی

، به  بدبخت که از قضا هم حامله بود تجاوز کی  

 نبود 
ی

نظرت جایز بود من سکوت کنم و دور از مردونیک

که از ترس جون خودم بذارم اونا هر بالیی خواسیی  رس 

 یه زن یر پناه بیارن؟

 

 

 زن دایی با حرص گفت

 

 تو کار دستت میده و همه مارو  -
ی

آخرش این مردونیک

 کنهبدبخت می
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 به اص
ی

ال خودت بگو ، اگه اون زن سالم بود و خودش رییک

کفشش نبود وسط اون بر بیابون چی یم خواست که چندتا 

 جوون با دیدنش وسوسه بشن و برن رساغش؟

 

اومده بوده امام زاده ، گویا نذر داشته که اونجا شمع  -

روشن کنه که گی  چندتا جوون مست و از خدا یر خیر 

 یر میفته که یم خواس
تش کی   یی   سی 

 

 عطا لرزید و توی دلم 
ی

قلبم یه لحظه برای اون همه مردونیک

خدارو شکر کردم که، عطا مرد زندگیم بود و بارها و بارها 

 مردونگیش رو نه تنها به من، بلکه به همه ثابت کرده بود

 

 پارت بیستم

 

ه ؟   - من هر چی میگم ، نیم دونم چرا توی رست نمی 

، ی  خواهشا از این به بعد کاری به  حرف خودت رو می  
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کار کش نداشته باش، دلم نیم خواد به خاطر یه 

مشت زن ولگرد و خراب، زبونم الل سیاه پوش جوون 

 یس ساله ام بشم

 

ال اله اال هللا  مادر من، این چه طرز حرف زدن راجع  -

به آدیم هس که نیم شنایس؟ بخدا قسم گناهه آدم 

 سبونهچاینقدر راحت به دیگران انگ ب

 

 

دلم از حرف عطا خنک شد، زن دایی همی   جور بود همه 

عالم و آدم رو بد و بدرد نخور یم دید اال فامیل های 

خودش ، خییل راحت به هرگ که دلش یم خواست تهمت 

د   ناحق می  

انگار که حرف عطا به مذاقش خوش نیومد چون حق به 

 جانب گفت
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 مگه دروغ میگم!  -

 

اتاق بود و برای اینکه دعوای اون  ناض هم که انگار توی

 وسط رخ نده برای اینکه حرف  زده باشه پرسید

 

؟ -  چرا نرفتی ژاندارمری شکایتشون رو کت 

 

همی   که عطا خواست جواب ناض رو بده ،ماهرخ پیداش 

 شد و با نیشخند گفت

 

 تو نبودی که یم گفتی ، فالگوش وایسادن گناهه..  -

 

رفش حق بود ،سکوت حترجیح داد در جواب ماهرخ  که 

خونه عوض کنه  ش رو به سمت آشیی   کنه و مسی 
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 راوی

 

با این سؤال ناض ذهن عطا رفت به دو روز پیش که داشت 

، سمت آبادی خودشان  از پیچ گردنه امام زاده آبادی پایی  

 حرکت میکرد

صدای جیغ های ممتد زی  که کمک یم خواست به  

رد زوزه باد رو با گوشش رسید، چون باد یم اومد فکر میک

 اشتباه گرفته ، برای همی   اهمیت نداد و 
صدای جیغ زی 

د، اما طویل نکشید که صدا باز هم تکرار شد، حرکت کر 

اینبار با اطمینان از قاطرش پیاده شد و با دقت بیش تری 

ی   کرد تا ببینه صدا از کجاس ،که اینجور با گوشش رو ت

 ضجه کمک میخواست

 

قران نذارین یر  دادم برسی   تو رو  آی ایها الناس، به -

 آبرو بشم.... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 177  

صدا دقیقا از سمت امام زاده روی تپه به گوشش رسید، 

وع  افسار قاطرش رو همونجا ول کرد و سمت امام زاده رسی

صدا هم واضح تر به دوییدن کرد، هرچی نزدیک تر میشد 

میشد، چوب دستی که همیشه دستش بود رو سفت تر 

 گرفت و راه افتاد 

 

، من حامله ام، حداقل به بچه  - تو رو قران ولم کنی  

توی شکمم رحم کنی   نامسلمونا...... خدایا به دادم 

 برس... 

 

زن بیچاره، گویا دیگه نایی برای جیغ کشیدن نداشت و با ته 

لتماس اون چند نفر رو که مونده انرژی اش داشت ا

 مشخص نبود کیا هسیی  میکرد

تا بالخره رسید به پشت به قدمهاش رسعت بیش تری داد 

ته سنگ خییل بزرگ که پشت امام زاده قرار داشت ، یه تخ

رسگ کشید و دید سه تا جوون لخت مادر زاد، با وقاحت 
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مشغول آزار زی  هسیی  که با صدای بریده بریده از شدت 

 داشت التماسشون رو میکرد گریه و 
ی

 خستیک

کور و اما اون سه تا شیطون که انگار از شدت فشار هوس  

شت ترین کر شده بودن، با نهایت لذت یم خندیدن و ز 

حرفهای رو که در اوج شهوت بلد بودن نثار اون زن بیچاره 

 میکردن

قلبش لحظه ای برای اون حجم از نامری هم جنس هاش 

ون زد و همه قدرتش رو تی  کشید و به یکباره  تش بی  رگ غی 

 ریخت توی صداش و نعره ای کشید و گفت

 

ه؟اینجا چ - ؟ حروم  ه خیر شما دارین چه غلیط میکنی  

 زاده ها دارین به یه زن حامله.... 

 

یهو اون ها هم هاج و واج سمتش چرخیدن و با قیافه ای 

د و اصال انتطار دیدن کش رو  که ترس توش موج می  

 طا و چوب دستی بزرگ توی دستش زل زدننداشیی  به ع
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ستیش رو بدون اینکه بتونه، حرفش رو کامل کنه چوب  د

ها که قیافه شهری و  باال برد و محکم به پای ییک از اون

به اش به حدی بود که  امروزی داشت کوبید، شدت ض 

نعره اون کفتار نجس پیچید توی کل کوهستان ،  پاش رو 

انداخت و مثل سگ زخیم گرفت و خودش رو روی زمی   

وع کرد به زوزه کشیدن  رسی

به   های یی در یی هم بعد هم سمت اون دوتا رفت و ض 

کرد اما طویل نکشید که ییک از ان ها که از   نثار  بدن اون ها 

نظر جثه قوی تر بود و معلوم بود ورزشکار هس  به 

خودش اومد و سمتش هجوم آورد و تو یه حرکت رسی    ع 

گرفت و روی زمی   پرتش کرد و چندین   چوب دستی رو ازش

به با نامردی تمام به پاش کوبید، جوری که  از شدت ض 

به ها فریادش در فریاد های یی در یی و ترسیده اون زن  ض 

به از حواس پریی اون گم شد ، بعد از خ وردن چندین ض 

جوون که با لذت داشت به ناله های زن روبه روش نگاه 

ا لگدی محکم به پاش کوبید و میکرد ،استفاده کرد و ب

پخش زمینش کرد و بعد هم همون جور با پای که به شدت 
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به به رس و صورتش  درد میکرد ،سمتش خزید و چندین ض 

را حسایر از شکل و قیافه  کوبید تا جایی که مطمی   شد او 

انداخته است، اون دوتای دیگه هم با دیدن صحنه کتک 

 که ناگهان خوردن دوستشون، قصد پیش روی داشیی  

صدای زنگوله گوسفندای  که انگار داشیی  از چرا باز یم 

ی دل کوهستان و همی   باعث قوت قلبش گشیی  پیچید تو 

فوری  شد و چوب دستی که کنار اون جوان شهری بود رو 

 برداشت و با فریاد گفت

 

، همی   االن با دست های  - حروم زاده های عوض 

 خودم یم فرستمتون اون دنیا 

 

د که خواست  چوب دستی رو به قصد زدن دوباره باال بیر

که کنارش افتاده بود و ییک از اونها رو کرد به سمت جووی   

 با ترس گفت
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پاشو بهروز فرار کنیم، گله ای که داره این سمت میاد  -

 خییل بزرگه و مطمئنا چندتا هم چوپان داره... 

 

 پارت بیست و یکم 

 

ش شده  بود اسمش بهروز اون جوون هم که حاال دستگی 

هس، لنگان از جاش بلند شد و حریصانه و با یأس آخرین 

رگ گرسنه به بدن زن انداخت و  بعد، هرسه نگاه رو مثل گ

 به لباس های روی زمی   افتاده شان زد
ی

ن و همون چنیک

جور لخت پا گذاشیی  به فرار ، خییل دلش یم خواست اون 

د ، اما ها رو تعقیب میکرد و باز حسابشون رو یم رسی

بایی که نامردها به پاش زده بودن قدرت هر کاری رو  ض 

 ازش گرفته بود

اونها چشم چرخوند و به پیکر نیمه جون زی  رفیی   بعد از 

جوان که تمام لباس های تنش پاره شده بود انداخت ، با 
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دیدن قسمت های از بدنش که از زیر لباس های پاره اش 

ون افتاده بود فوری زیر لب گفت  بی 

 

 خدایا توبه، ببی   با ناموس مردم چیکار کردن ....  -

 

توی پوستی رو که روح بعد هم چشم هایش رو بست و پال

ون اورد و انگی   بر  ایش از شهر خریده بود رو، از تنش بی 

سمت اون زن حرکت کرد و بدون اینکه چشمش رو باز کنه 

، به سختی خم شد و اون روی روی تنش انداخت و اروم 

 گفت

 

 ت رو بپوشون خواهرمخود -

 

ه که صدای ناالن  خواست برای راحتی زن ازش فاصله بگی 

 س گونه بلند شدزن التما
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تو رو قران ولم نکن برو، اونا ممکنه جایی کمی   کرده  -

 باشن و بعد از رفتنت دوباره بیان رساغم

 

نگران نباش من همی   نزدییک هستم، تو این پالتو رو  -

 اتونبپوش تا برسونمت خونه 

 

 

بعد هم عقب گرد کرد و از کنار اون سنگ بزرگ گذشت تا 

نکشید که صدای جیغ و ناله بره دنبال قاطرش اما طویل 

های زن بلند شد، ترسید و فوری رفت سمتش و وقتی دید 

ش نزدیکش نیس نفس حبس شده اش رو به راحتی ک

ون فرستاد و پشت به او ایستاد گفت  بی 

 

س خواهر، اونا گورش -  ون رو گم کردن و رفیی  نیی
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 گریه زن شدت بیش تری گرفت و نامفهموم  گفت

 

 بچه ام......  -

 

 که یادش بود بچه ای اون دور و اطراف ندیده بود جایی تا 

نه، اما یهو  و براش عجیب بود که داره از چی حرف می  

یادش به لحظه ای افتاد که داشت با التماس به اون جوون 

جنیت  در بطن داره ، نفسش از ها یم گفت حامله هست و 

س توی سینه اش حبس شد و با نگرای  پرسید  شدت اسیی

 

؟ -  افی برات افتاده؟چی اتف بچه چی

 

گریه های یر امانش بدجوری داشت با روح و روانش بازی 

میکرد، دلش برای مظلومیت اون زن داشت از غصه یم 

ترکید اگر دست خودش بود و قضیه مرد بودنش وسط 
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ا همون جا کنار پای اون زن چمباتمه یم زد و اون نبود حتم

 هم های های برایش اشک یم ریخت 

 باز پرسیداورد و طاقت نی

 

 خواهرم بچه ات چی شده؟ اتفافی افتاده؟ -

 

 سقط شده.........  -

 

 

بند دلش با شنیدن اون حرف پاره شد و اب دهنش رو با 

ون پرت کرد و زیر لب گفت  نفرت به بی 

 

، میدونم باهاشون  حروم زاده های - از خدا یر خیر

 چیکار کنم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 186  

، لعن و داشت با خودش حرف یم زد و اون سه تا کفتارو 

 نفرین میکرد که زن جییع  کشید و گفت

 

 اون بچه تنها یادگار یوسف خدابیامرزم بود......  -

 

بعد از گفیی  اون جمله که مو رو بر بدن هر شنونده ای 

 کرد که آخر در سیخ میکرد انقدر گریه کرد و خود زی  

آغوش عطا که برای اروم کردنش سمتش رفته بود غش 

 کرد

ایط عمرش قعطای بیچاره ، در ب رار گرفته بود دترین رسی

اونقدر دست و پاش رو گم کرده بود که نیم دونست باید 

 چه خایک توی رسش کنه

حتی فکر رساندن اون زن هم که تازه از بیوه بودنش خیر  

یی کار درستی نبود و ممکن بود باعث به دار شده بود به تنها

 وجود اومدن حرف و حدیث پشت رسش میشد و الیک الیک

 «آش نخورده و دهان سوخته»میشد 
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توی بد مخمصه ای گی  افتاده بود و نیم دونست باید 

چیکار کنه، یهو چشمش افتاد به قمقمه ی آیر که دور 

رس و گردنش بود، فوری اون رو باز کرد و چند قطره روی 

صورت زن پاشید ، همی   باعث شد زن تکای  بخورد و زیر 

 لب با ناله بگه

 

 یوسف....  -

 

رو به سختی زیر رس زن گذاشت و کمکش کرد چند  تشدس

قطره ای اب بنوشد به امید اینکه شاید حالش جا بیاید و 

سد و برود سمت ابادی و خانواده اش  بتواند ازش سوال بیی

بالینش بیاورد، کیم که گذشت رو برای کمک سمت 

 احساس کرد زن به هوش است ، بدون فوت وقت پرسید

 

ه اسمت چیه؟ ی - انواده ات ه نام و نشوی  از خهمشی 

 بده تا برم برات کمک بیاورم
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زن که هنوز مشغول مویه کردن برای جنی   از دست رفته 

اش بود با صدای که انگار از قعر یه چاه عمیق یم اومد با نا 

 دی گفتامی

 

 ندارم  -
ی
من رو بذار برو برادر، من دیگه امیدی به زندگ

بشم و برم پیش دلم میخواد همی   جا خوراک حیونها 

 یوسف و بچه ام..... 

 

با ترکیدن بغض زن ، اشک یر اختیار نیش زد در چشمان 

عطا و صورتش خیس اشک های ناخواسته ای شد که یر 

وع به باریدن کر   ده بودناختیار و بدون اجازه رسی

بعد از کشیدن نفش عمیق با پشت دست اشکهاش رو 

 پاک کرد و با صدای بغض الودی پرسید
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 باید برم ام بمیخو  -
ی

رم دنبال خانواده ات ، میشه بیک

 رساغ گ؟

 

زن هنوز توی حال و هوای خودش بود بعد از چند ثانیه با 

 صدای بریده گفت

 

زا هستم ، کدخدای آبادی ب -  کربالیی می 
ه من دخیی

 پدرم رو میشناسه... 
ی

 هرگ که بیک

 

زا رو مثل کف دستش میشناخت ادم با خدا و  کربالیی می 

ی بو   د که همه ازش به نییک نام یم بردنخی 

 

 پارت بیست و دوم
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ون  یه آدم - خییل خوب تو اینجا باش ، تا من ببینم بی 

 معتمد پیدا یم کنم، بیارم بذارم پیشت و برم رساغ پدرت

 

 همونجور که هق هق میکرد گفت زن ترسید و 

 

 یه وقت باز.....نیان....رساغم -

 

و کله اون حیوونها عطا خودش هم مطمی   نبود که باز رس 

مثل گرگ گرسنه ای بودن که هنوز سی   پیدا نشه، اونا 

نشده بود و هر لحظه ممکن بود به دنبال شکارشون 

 برگردن

 با لحت  که سیع میکرد پر از اطمینان باشه گفت

 

م میام همی   جا  - س ،کش پیدا نکردم جایی نمی  نیی

 پیشت .... 
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 ری گفتبعد انگار فکری به ذهنش رسیده باشه فو 

 

مت توی امام زاده، اونجا امنیتش  - اصال میخوای بیر

ون  خییل بیش تر از این جا هس، در هم از سمت بی 

م سمت آبادی  محکم یم بندم و می 

 

ایط مجبور بود همه جوره به عطا که شده  زن تو اون رسی

 بود فرشته نجاتش اطمینان کنه ، اه پر دردی کشید و گفت

 

 ا باشهم زاده خییل بهیی از اینجباشه .... فک کنم.... اما -

 

زن رو به سختی بلند کرد و داخل امام زاده برد، همی   که  

 قصد خروج از اونجا رو داشت زن ملتمسانه گفت
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 برادر؟ -

 

ش رو بزنه، کیم با گوشه سمتش چرخید و منتظر موند حرف

چارقد مشیک که هنوز روی رسش بود و معلوم بود از داغ 

ازی کرد و بغضش رو که انگار باز هم عزیزش زیاد نگذشته،ب

خیال شکسیی  داشت رو به سختی قورت داد و با صدای 

 ه دو رگه شده بود گفتکه ازشدت گری

 

تو رو به همون خدای که امروز  فرستادت برای کمک  -

ی به به م ن ،قسمت میدم راجع به جریان امروز چی  

 ،من یه بیوه زی  هستم که چند مایه 
ی

هیچ احدی نیک

ر نیس شوهرم رو از دست دادم، ابرو دارم و تو بیش ت

یه خانواده آبرو دار هم که اتفاقا خییل دشمن داره 

زرگ شدم، دلم نمیخواد بابت جریان امروز بشم تیغ ب

هم به یه چشم دیگه  توی گلوی خانواده ام و مردم

 نگاهم کی   و پشت رسم صفحه بذارن
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 تعطا لبخندی اطمینان بخشی به روش پاشید و گف

 

مطمی   باش، جریان امروز همی   جا چال میشه و من  -

هم اسیم از تو و خانواده ات جلوی هیچ کدوم از 

 اهایل آبادی تون نمیارم

 

 حتی ژاندارمری؟-

 

 با اطمینان بیش تری گفت

 

 ژاندارمریحتی  -
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در جواب سوال ناض که ازش پرسیده بود رفتی ژاندارمری  

 گفت

 

ی بود و خدا رو خوش نیم نه ، زن از خانواده آبرودار  -

د که بخوام با شکایت و عریضه نویش، آبروش رو اوم

م  توی ده بیر

 

 ، وع کرد به گفیی  مادرش با تمسخر پوزخندی زد و دوباره رسی

 حرف های صد من یه غاز 

 

ال من هنوز موندم کدوم زن سالم و عاقیل تک و تنها وا -

ه زیارت امام زاده ؟  بلند میشه می 

 

پیش دستی کرد و با  و بده که ناض خواست جوابش ر 

 ابروهای باال رفته و لبخند فرو خورده ای گفت
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ای سالم زیاد  - اینجا هم مادر من از اون مدل زن و دخیی

عشوقشون داریم، جوری که صالت ظهر برای دیدن م

ن سمت کوه و کمر و هوا  نن و می  ون می   از خونه بی 

ونه تاریک با پاکت کادو خوش و خرم بر میگردن خ

 اشون ... 

 

عطا هاج و واج با تعجب نگایه به ناض انداخت و با 

 شماتت گفت

 

 یم  -
ی

تو هم شدی مامان به هرگ رسیدی یه انیک

 چسبوی  

 

همی   چشمهام بخدا انگ نیس برادر من، خودم با  -

 دیدم تازه طرف غریبه هم نیس ناموس خودمون هس
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 عطا به سختی رس جاش جا به جا شد و گفت

 

-  
ی

روح انگی   و ماهرخ عی   برگ گل پاک و ناض؟  چی مییک

، این وصله ها چیه میخوای بهشون  طاهر هسیی 

؟  بچسبوی 

 

 

 ناض که از برداشت برادرش تعجب کرده بود فوری گفت

 

نبودن داداش ، اونا رو که من اندازه منظورم اونا  -

 چشمهام قبول دارم... منظور من محبوبه بود

 

، ک دهانش برده بود تا بخوره زیور که استکان چای رو نزدی

 همونجور دستش بی   زمی   و اسمون معلق موند 
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اصال نیم تونست حرفهای چرت و پرت ناض رو که کامال  

 ، قبول کنهناحق بود رو پشت رس خواهر زاده عزیزش

به خودش اومد و استکانش رو محکم کوبید توی نعلبیک و 

لش میکرد که باال نرود   گفت  با صدای که داشت کنیی

 

خفه شو ناض،، تو از گ اونقدر پست شدی که این  -

قدر راحت داری پشت رس دخیی خاله خودت حرف 

؟ آخه پدر نیامرز تو چه دشمت  با محبوبه داری  ی  می  

؟که همچی   تهمت  ی   بهش می  
ی
 بزرگ

 

عطا هم که باور حرفهای ناض براش سخت بود نگایه به 

 صورت آتشی   مادرش انداخت و گفت

 

 محبوبه ناموسمون هس خوب ناض  -
ی

ه خودت داری مییک

،خوبیت نداره که آدم بخواد اینجور به ناموسش انگ 

 بچسبونه 
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ناض که از دو طرف مؤاخذه شده بود و اصال دل خویسی از 

ش زودتر خالص بشه  محبوبه نداشت و آرزوش بود از رسی

و دنبال مقدمه چیت  برای خواستگاری از مهر انگی   بود حق 

 گفت  به جانب

 

واال راست میگم جون اقام خودم، دیدم دم غروب  -

هول هولیک داشت از کوه پایی   یم اومد و یه پاکت هم 

 دستش بود

 

 اینبار زیور طاقت نیاورد و محکم زد به صورتش و گفت 

 

خدا ازت نگذره ناض، چرا خفه نمیشی میخوای  -

حرفهات به گوش اون دوتا عفریته هم برسه و برام 

ن و بهم رسکوفت بزننهمینو دست ب  گی 
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عطا اینبار طاقت نیاورد و لبش رو زیر دندون گرفت و 

 گوشه چشیم نازک کرد و و با عتاب گفت

 

 زشته مادر من،،، -

 

 پارت بیست و سوم

 

مگه دروغ میگم، شما ها من روگرفتار قوم ظالمی    -

 کردین ؟

برای یکیتون هم که شده دلم میخواد از قوم و خویش   

م و یه عروس دلسوز و همه چی تموم، جای خودم زن بگی  

و خونه ام ،  بعد هم جای اینکه به  دخیی نداشته ام بیارم ت

ی براتون زحمت کشیدن بگی   چشم،  مادرتون که عمر 

دهنتون رو به  باز میکنی   و هرچی رو که الیق اقوام 

پدریتون هست رو به ناحق پشت رس خواهر زاده بیچاره، 

 من یم زنی   
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وع کرد به گریه نمایشی کردن ، جوری که و گفت اینو ر  و رسی

دل عطا طبق معمول همه وقتها به رحم اومد و از جاش 

کنارش نشست و بعد هم رس زیور رو توی   بلند شد و رفت

 اغوشش گرفت و اروم گفت

 

 نبینم گریه هات رو، همه دنیای عطا -

 

اما ناض که رفتارهای دروغیک زیور رو از بحر بود پوزخندی 

زد و با لحن بشایسی که ذره ای در اون پشیمای  وجود 

 فت نداشت گ

 

 جای این گریه ها آماده باش که قراره اخر همی   هفته -

 بریم خواستگاری
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زیور که فکر میکرد نقشه اش گرفته و دل پرس کوچیکش 

بعد از اون گریه ای مصلحتی نرم شده با خوشحایل رسش 

رقدش پاک کرد و با رو باال گرفت و اشکهاش رو با بال چا

 خوشحایل گفت

 

الیه دورت بگردم ناض، مطمی   بودم دست رد به  -

ی  و من رو آرزو به   دل نمیذاریسینه مادرت نمی  

 

زیور از خوشحایل بلند شد و سمت چادرش که به میخ  

 اویزون کرده بود رفت و با هیجان گفت

 

ی  - باید برم خونه شوکت ، اونم منتظره همچی   خیر

 هس 

 

و در حایل که چادرش رو روی رسش یم انداخت   زد بشکت  

 ادامه داد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 202  

 

م  -  باید ازش یه مشتلق حسایر هم بگی 

 

 
ی
ناض که تازه یی به اشتباه مادرش برده بود، اخم بزرگ

 میون دوتا ابروش نشاند و با حرص گفت

 

مگه من گفتم محبوبه رو میخوام که شما داری برای  -

 خودت یم بری و یم دوزی؟

 

ر باسوزی  تمام باد زیور رو خایل کردن ، ظه انگاهمون لح

در رو محکم توی دستش گرفت و مثل بچه ها لبه های چا

 پاش رو زمی   کوبید و گفت

 

 ناض ؟ دردت چیه که اینجور داری خون به  -
ی

چی مییک

؟  قلب مریض من یم کت 
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ناض با دست اشاره ای به پشتی دست باف گوشه اتاق 

نشسیی  کرد، اما زیور همون کرد و مادرش رو دعوت به 

و درد نگاهش میکرد و جور لجوجانه با صوریی پر از خشم 

اصال هم قصد نشسیی  نداشت ، ناض هم بی   زدن و نزدن 

حرفش مردد بود و اصال نیم دونست باید چی بگه، خودش 

ایط خویر برای زدن اون 
هم خوب یم دونست که االن رسی

لحظه داشت  حرفها نیس، اما دست ،دست کردن هم هر 

ت اوضاع رو براش سخت تر میکرد و رسنوشت اون رو سم

محبوبه ای که اصال ذره ای بهش عالقه نداشت هل یم 

 داد

وع کرد به جویدن  س کیم این پا و اون پا شد و رسی با اسیی

وع کنه  سیبلهاش کرد دقیق نیم دنست باید از کجا رسی

دد زیور وقتی دید پرسش زیادی داره وقت کشی میکنه و مر 

رامش مونده تا اسم دخیی مورد عالقه اش رو بیاره با آ

تت  که نشون یم داد طوفای  بعد از اون در راه هس ساخ

 گفت
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؟ تا چادر رس کردم بگو کدوم  - ی  چرا حرفت رو نمی  

دخیی رو میخوای تا برم دم درشون برات خواستگاریش 

 کنم

 

ر عطا هم منتظر زل زده بود به دهان ناض، تا ببینه براد

ه دل  ه حاض  کوچکش عاشق گ شده که به خاطر اون دخیی

 مادر خودش هم بشکنه

 ناض اب دهنش رو به سختی قورت داد و اروم گفت

 

 من مهر انگی   رو میخوام......  -

 

با اوردن اسم مهر انگی   زیور طاقت نیاورد و زانوهایش برید 

 و همونجور روی زانوهایش فرود آمد
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ستهاش گرفت و بلند بلند بعد هم  ، صورتش رو بی   د

گریه هاش جوری بود که انگار وع کرد به گریه کردن ،  رسی 

عزیزی رو از دست داده ، ناض که بعد از گفیی  اون حرف و 

گریه های ازته قلب مادرش کیم عذاب وجدان گرفته بود 

 نفس عمیقی کشید و گفت

 

خودم هم نیم دونم اصال چه مرگم شد وقتی به خودم  -

 ه دل نه بلکه صد دل عاشقش شدم ... اومدم دیدم ی

 

ینکه قلب مادرش رو با این حرف اروم کنه بعد هم برای ا

 گفت

 

بخدا من اگه عاشق مهر انگی   هم نمیشدم محال بود  -

 که با محبوبه بخوام ازدواج کنم ... 
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بردن اسم محبوبه همزمان شد با جیغ و داد های یر امان 

 زیور

 

ی ناض.... خودم رو  - سنگ مرده شور خونه الیه بمی 

م چه بالیی داری رسم  بشورمت....  میاری.... شی 

حاللت نباشه... همه زحمتهای که برات کشیدم ذره 

ذره حرومت..... تو که میدوی  من چقدر از حکیمه و 

بچه هاش متنفرم.... بسم نبود خریت و زور گویی 

م  اقات .... روح انگی   کم برام غصه بود حاال مهر انگی  

...  میخوای  به دردهام اضافه کت 

 

ست دلیل این همه نفرت و ناض هیچ وقت نیم دون

مادرش از عمه هاش چی میتونست باشه که به بدترین 

شکل ممکن با روح انگی   و ماهرخ برخورد میکرد و هرچی 

 عقده داشت، رس اون دوتا بدبخت خایل میکرد
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 روح انگی   

 

جیغ و گریه  با ماهرخ مشغول پخیی  ناهار بودیم که صدای

از پنجره چویر اتاق با تعحب های زن دایی بلند شد، هر دو 

ون نگاه کردیم، تا  دلیل اون گریه بد موقع رو بفهمیم،  به بی 

مون نشد  ی دستگی   اما چی  

 ماهرخ با نفرت چهره اش رو توی هم کرد و گفت

 

اه باز معلوم نیس چه مرگش شد که اینجوری داره  -

 هوار میکشه؟

 

ماهرخ اصال بزرگ و کوچییک حالیش کردم ،   اخیم بهش

دنبود و ه  ر چی به زبونش یم اومد رو می  

 

 پارت بیست و چهارم
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 زن دایی دوتای ما سن -
ماهرخ درست حرف بزن، ناسالمتی

 داره

 

پشت چشیم برام نازک کرد و با قیافه ای حق به جانتر 

 گفت

 

مگه دروغ میگم، حالم ازش بهم میخوره ، کاش اون  -

حرص و جوش بخوره تا جونش بیاد باال و ما از قدر 

 ص بشیم دستش خال 

 

حرف زدن با اون مثل کوبیدن رس به سنگ بود ، فقط الیک 

رس خودم رو در یم اوردم و خسته میکردم ، رسی به نشونه 

تاسف براش تکون دادم و رفتم سمت پنجره 

خونه ،صدای جیغ های زن دایی لحظه به لحظه بیش اشیی 
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ون تا تر میشد بال  خونه زدم بی  خره طاقت نیاوردم و از اشیی 

 م چی شده که اینجور داره شیون میکنه؟ببین

در اتاقش رو  باز کردم و رفتم تو ، روی دو زانو نشسته بود 

د و ناضو نفرین میکرد  و فقط تو رس و صورت خودش می  

جوری  ترسوند و ذهنم رو برد به این حالش من رو بد

حرفهای ناض، برای یه لحظه  جریان چند وقت پیش و 

شید، اما دیگه جایی برای فرار نبود تیغه کمرم از ترس تی  ک

نگاهم به ناض گره خورد ، رسی برام تکون داد و دوباره زل 

 زد به زن دایی 

 عطا که تازه متوجه حضورم شده بود فوری گفت

 

 برای مامانم یه لیوان آب بیار روح انگی   برو  -

 

یت توی یه گندهمی   حرفش عی   کشید م زار خشک ن کیر

بود ،زن دایی فوری نگاه پر از خشم و کینه اش رو سمت 

 من چرخوند و با نفرت گفت
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اینجا وایسادی با اون چشمهات داری چی رو تماشا  -

؟ خودت کم برام عذاب بودی ، حاال دیگه نوبت  میکت 

فریته ات شد؟ چه جوری بچه های اون خواهره ع

خودتون یم کنی   که ذره ای  نفهم من رو دارین خام

ن کرده تره هم خورد نیم برای حرف اوی  که بزرگشو 

کی   و دم از عشق و عاشقی از ادمهای یم زنن که 

 میدونن چقدر من ازشون بدم میاد؟ 

 

 عطا نگایه به زن دایی انداخت و گفت 

 

انگی   چه که ناض عاشق  مامان تمومش کن، به روح -

 خواهرش شده؟

 

 و گفترو سمتم گرفت با نفرت دستش 
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همی   مارمولک صبح تا شب نشسته جلو ناض از  -

خواهره ترشیده اش تعریف کرد،ه که بچه از همه جا 

یر خیر من داره براش یقه جر میده، تو اگه ذات زنت 

رو نمیشنایس من خوب یم شناسمش که چه اب زیر 

 کایه هس

 

 ناض با ناراحتی نگایه به من انداخت و گفت

 

انگی   شدم، الیک گناه زن داداش  عاشق مهر من خودم  -

 رو نشور

 

زن دایی که از رسجاش نیم خی   شد جوری که انگار قصد 

حمله به سمت ناض رو داشت با گریه ای که اینبار کامال 

 مشخص بود الیک هس صورتش رو تو هم جمع کرد و گفت
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ه چی داره که محبوبه بیچاره نداره؟ آخه اون دخ - یی

خییل از اون خوشگل تر و خوش قد و  محبوبه که خییل

ونم چی دادن به خورد توی قامت تره، من نمید

بیشعور که هلو رو ول کردی و دو دستی چسبیدی به 

 لولو

 

بات تازیانه داشیی    و یر رحمانه مثل ض 
حرفهاش درد داشیی 

و قلبم رو آتیش یم زدن،  به رس و صورتم برخورد میکردن،

سکوت نداشتم، چون   اما من اون لحظه چاره ای جز 

نیم اومدم اون عی   یه مطمی   بودم که از پس زن دایی بر 

مار زخیم بود و هر لحظه ممکن بود زهرش رو بیش تر، 

 سمتم پرتاب کنه 

 جای من عطا با ناراحتی رسش رو تکون داد و گفت
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اری شدیما ییک دیگه عاشق ال اله اال هللا ، عجب گرفت -

یر خیر من باید میشه فحشش هم زن از همه جا 

 بخوره

 

الیک نبود که من عطا رو از جونم هم بیش تر میخواستم 

 خرجم میکرد و 
ی

مرد بود و هر وقت که الزم بود مردونیک

همی   رفتارهاش باعث شده بود که بتونم رفتارهای زشت 

 بم زن دایی رو تحمل کنم و به زندگیم بچس

ه همون موقع ناض که انگار بدجور از اون وضعیت خست

از شده بود از جاش بلند شد و سمت در رفت اما قبل 

ون با جدیت  نگایه به زن دایی انداخت وگفت  اینکه بره بی 

 

ه جای این گریه و زاری ها فکر رخت و طال برای - بهیی

، من جز مهر انگی   محال با هیچ  مراسم بعله برون بایسی

 ی ازدواج کنمدخیی 
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 محبوبه 

 

 م باور کنم بهروز فقط و فقطواقعا برام سخت بود که بخوا

به خاطر نپوشیدن یه لباس زیر بخواد باهام قهر کنه، بعد 

از رفتنش و اینکه من رو تنها به حال خودم تو اون خرابه 

گذاشت و رفت ، تا االن که دو روزی از اون جریان میگذره 

و حالم حسایر داغونه،واقعا  خواب به چشمام نیومده

 اد به قهرش ادامه بدهتحمل ندارم که بهروز بخو 

نمیدونم من چرا اونقدر احمق هستم، چرا یه کم سیاست  

توی زندگیم ندارم، کاش اون لباسها رو پوشیده بودم شاید 

اینجوری بهروز باهام قهر نمیکرد ، من خر باید اینو بکنم تو 

وز تنها برگ برنده من برای نجات اون رس پر از پهنم که، بهر 

 کوفتی 
ی
 و تهوع اورهاز این زندگ

خدا خودش شاهد بود که من از تک تک اعضای خانواده 

ام متنفر بودم و دلم یم خواست از دستشون برم یه جای 

 دوری که هیچ وقت چشمم به چشمشون نیفته
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 اه بلندی کشیدم و دنده به دنده شدم

چند روز ذهنم رو مرور کرد و  دوباره با خودم همه حرفهای 

یدم که باید خودم رو همونجور که باز هم به این نتیجه رس

 ی  بدمبهروز دوست داره تغی

 

 پارت بیست و پنجم

 

ایط وحشتنایک که من  توی اون وضعیت و برای فرار از رسی

داشتم ، عاقالنه ترین کار این بود که کیم جنبه ام رو باالتر 

م و جلوی بهروز   انعطاف بیش تری از خودم نشون بدم. بیر

اومدم تا ست داشت باهاش راه یم باید، اون جوری که  دو 

 فرصتم نسوزه! 

مگه قرار بود مثال با پوشیدن اون لباسها چه اتفافی بیفته ؟ 

ونگیم رو از دست بدم و حامله بشم؟ از این به  من دخیی

ل بعد باید کیم امروزی تر رفتار کنم تا به چشمش بیام، مث

 همه زن های شهری که دور و برش بودن 
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 راوی 

 

کاراش، که حاال دوستهای نزدییک شده وتا از همبهروز و د

بودن،طبق معمول پای بساط قمار نشسته بودن و پیک 

اب ناب هم جلوشون بود و داشیی  ، بازی  های عرق و رسی

میکرد،ن که توی همون حی   دوستش حمید نگایه به 

 بهروز انداخت و گفت

 

؟ هنوز پا نداده بهت؟ا -  دهاتیه چه خیر
 ز اون دخیی

 

ی دستش رو با دقت بیش تری مرتب ق های تو بهروز ور 

 کرد و نگایه بهشون انداخت و گفت
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اونم دارم جوری وابسته خودم یم کنم که، هرچی بهش  -

 بگم نه نتونه بگه! 

 

ایر که جلوش بود رو نوشید و با لذت گفت
 حمید کیم از رسی

 

ون نزدی اینبار؟ رابطه با یه دخیی برات بنظرت به کاهد -

 رسی نشه یهو؟

 

خنده کشداری که نشون یم داد تا چه حد نوشیده وز بهر 

 کرد و گفت

 

نه بابا، اون خودش هم بایک نداره از اینکه بخواد همه  -

 جوره با من راه بیاد.... 

 

وع کرد به قهقه زدن   اینبار رسی
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مش فکر میکنه، من میخوام باهاش ازدواج   - کنم! و بیر

 توی شهر و غررررق خوشبختیش کنم

 

 اروغ بلندی زد و گفتموقع ساکت بود  مسعود که تا اون

 

طفیل ،خیر نداره که همی   روزها قراره بچه دومت هم  -

 بدنیا بیاد

 

-  
ی

ه ای احمق، یه جوری از خودش و قشنیک آره دخیی

نه که انگار مثال من ، خوشگل  هاش جلو من حرف می  

 از همه عالم و آدم رسترهندیدم و اون 

 

 

 نداخت و پرسیدحمید ورفی رو که توی دستش بود رو ا
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 حاال مایل هم هس؟ -

 

بدک نیس قیافه اش، ویل هیکال خییل خوبه، از اونهای  -

 که من عاشقشون هستم

 

 

 مسعود با حرست گفت 

 

به به ، دلم آب افتاد. حداقل تک خوری نکن یه  -

که تو داری ازش   تعارف  هم به دوستات کن، این جور 

زنم تعریف یم کت  منم دوست دارم یه ناخونیک بهش ب

 ببینم المصب چه مزه ای میده
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بذار کار من که باهاش تموم شد، دو دستی پیش کشت  -

 یم کنم

 

 

ی افتاده باشه، ایه با حرست کشید و  بعدم که انگار یاد چی  

اب رسچ  که جلوش بود رو باال داد و  الجرعه همه اون رسی

 گفت

 

آخ آخ من هنوز هم دارم از جریان اون روز کوه آتیش  -

م، اگ ف رس بزنگاه پیداش نشده میگی  ه اون مزاحم بیرسی

ی هاش بود ما حسایر از خجا لت کدخدا و سخت گی 

 در اومده بودیم 

 

با این حرف داغ دل حمید هم تازه شد و به پشتی 

دستبافت پشت رسش محکم تکیه داد و در تأیید حرف 

 بهروز گفتهای 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 221  

 

، اومد گوه زد تو عشق و حالمون رفت. کال  - آره لعنتی

ه کدخدا هستم، خییل ناز و من بد جوری تو کف دخیی

 نگاهش میکنه ، سی  نمیشه ازش قشنگه ادم هرچی 

 المصصصب

 

حاال غصه نخور، از قدیم گفیی  یبار جستی ملخک،  -

ش میاریم و حسایر از خجالت  آخرش باز یه جایی گی 

 رهاش در میایم کدخدا و کا

 

 

ی رو یادش اومده باشه با نفرت صو  رتش بعد هم انگار چی  

 رو چی   انداخت و گفت

 

تو » کثافت اون رسی من رو کشیده یه گوشه و میگه  -

یس، اونقدر چشات رو رس و بدن زنها هرز  از خدا نمییی
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ه؟  اون لحظه دلم یم خواست بزنم فکش رو « می 

! فکر یم کنه کش خیر   از کارهاش نداره ! کل بیارم پایی  

اشون زن های آبادی اول محرم این و بعد محرم شوهر 

 هسیی  

 

 حمید با تمسخر رسی تکون داد و گفت 

 

کاش من هم کد خدا بودم ، المصب همه اش فقط  -

 عشق و حال یم کنه

 

 مسعود نگایه بهش کرد و با حرست گفت 

 

 کدخدا رو باز یه جایی  -
من ارزوم، اینه که فقط دخیی

 ایی گی  بیارم، اون وقت دیگه هیچ چی نم خوام تنه
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 بر اون دست هم تموم شد 
ی

نده شد و نفری و بهروز با زرنیک

 دو تومن از اونها گرفت . 

در حایل که داشت ورق های پخش شده روی زمی   رو 

 جمع میکرد از اون دوتا پرسید

 

 رسچی بازی کنیم؟ -

 

 حمید خندید و گفت 

 

دلت رو برده ، اگه هر کدوم رس همون دخیی دهاتیه که  -

نوایی برسیم  از ما بردیم باید اجازه بدی که ما هم به یه

، اگه هم تو بردی ما اینبار جات یم مونیم و تو برو 

 ه رس به زن و بچه ات بزنشهر ی
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ط عادالنه ای بود ، یر برو برگرد قبول کرد و دوباره بازی 
رسی

، کال توی بازی کردن آدم خو  ش شانش بود رو از رس گرفیی 

 و خییل کم پیش یم اومد که بخواد از کش ببازه

 

 بولهخییل خوب ق -

 

 به دل 
ی

مسعود نگایه به دستش انداخت، اینبار هم چنیک

نیم زد و باختش حتیم بود رسش رو تکوی  داد و نیم نگایه 

 به بهروز کرد و گفت

 

ه برات رسی نشه، -  میگم یهو دخیی

 

 چه جوری مثال؟ -
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ه، یهو خانواده اش نریزن روی رست خو ناسالمتی دخیی  -

یش؟  بگن باید بگی 

 

وع کرد به  خندیدن  بهروز رسی

 

ه خودش تنش میخاره  - س، اون دخیی  نیی

، اصال معلوم هم 
ی
کال توی اون آبادی هم معروفه به هرزگ

نیس که دخیی باشه ، ایت  که من یم شناسم مطمئنا تا االن 

ی برای از دست دادن ند  ارهبند و اب داده و چی  

 

 پارت بیست و ششم 

 

 مسعود تکوی  به پاهاش داد و گفت 
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وقت میخوای چه خایک تو  مله شد! اونیهو دیدی حا -

؟ تو هم که ماشاال دست به بچه ساختنت  رست کت 

 رو هیچ گ نداره

 

 پشت چشیم برای مسعود نازک کرد و گفت 

 

خوب حامله بشه، چه جوری میخواد ثابت کنه بچه  -

 مال من بوده

 

، رابطه  - ویل باز هم من میگم خییل داری ریسک یم کت 

 ارهبا یه دخیی خییل خطر د

 

 

 گفتم که من یر گدار به اب نزدم.  -
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اون قدر پشت رس این دخیی حرف شنیدم که بعید میدونم 

بکر و دست نخورده باشه، بعدم ما هنوز چند ماه دیگه کار 

ای مردم داریم اینحا و من اصال دلم نیم خواد، برم بیوه زنه

 رو بدزدم و به زور باهاشون رابطه برقرار کنم

 

 لشش گفت دوتا زد و با صدایبعد چشمیک به اون 

 

اصوال من رابطه رو دو طرفه دوست دارم ، این جوری  -

 خییل بیش تر بهم یم چسبه 

 

 حمید لگد ارویم به رون پاش زد و با تمسخر گفت

 

با  پس اون عمه من بود، داشت خودش رو برای رابطه -

 دخیی کدخدا جر یم داد؟ 
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شد، ورق ورق توی دستش رو با مهارت پرت کرد و برنده 

 تها رو برداشت و زیر پاش گذاشت و گف

 

اون رو به خاطر انتقام ،از باباش میخواستم این کارو  -

کنم  ، البته هرچند  بعدش،وقتی دیدم که چقدر 

خوشکل هست و الیک الیک از دستم پرید ماتحتم 

 وع به سوخیی  کردبدجوری رسی 

ه هم بدک نیستا، برای چند ماه رسگرم شدن   این دخیی

خوبه !! یم تونم روزهای خویر رو باهاش داشته  خییل

 سایر خوش بگذرونم باشم و ح

بعدم هم جوری که مثل یه نسیم وارد زندگیش شدم ،مثل  

یه طوفان از زندگیش خارج بشم بدون اینکه بفهمه گ 

 بودم و چی شد؟
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د که دل پری داشت و حرفهای که بهروز از محبوبه مسعو 

د اون رو یاد دوست دخیی  ه خیانتکارش یم انداخت با می  

 نفرت چیت  به دماغ بزرگش  انداخت و گفت 

 

فقط دلم یم خواد حامله بشه و  خودش بمونه و اون  -

 توله ای که از تو ،توی شکمش مونده

بعد هم خانواده اش بفهمن و وسط آبادی یه پیت نفت  

یی  یت رو بکشن، تا بشه درس عیر بریزن روی رسش و کیر

های که نانجیتر یم کی   برای همه اون دخ
 یی

 

 مسعود خیر داشت پوزخندی بهش زد و 
ی
بهروز که از زندگ

 گفت 

 

 اره تا بعدش یه جای تو هم حسایر خنک بشه  -
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؟ حالم بهم میخوره- ، از همچی   زنهای هرزه ای که پس چی

 خییل راحت خودشون رو در اختیار مردها میذارن

 

د و  حمید که تا خرخره نوشیده بود و مرتب داشت آروغ می  

ی هم یم افتاد مشتی چشمهاش از شدت مستی داشت رو 

 به بازوش زد و گفت

 

یهو چی شد آدم شدی؟ خوبه تا چند دقیقه پیش  -

ه کدخدا خودت و جر یم دادی ویل  داشتی برای دخیی

 حاال یهو .... 

 

نتونست جمله اش رو کامل کنه ، به عقب پرت شد و تو یه 

ه انگار همی   چند لحظه خواب عمیق غرق شد انگار که ن

 پیش داشت نطق میکرد

 مسعود، با اکراه نگایه بهش کرد و گفت
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 بیا اینم که سقط شد!  -

 

ش بعد هم از خدا خواسته ، بقیه ورق های که توی دست

بود رو ، روی زمی   پرتاب کرد و با خوش حایل که توی 

د گفت   صداش موج می  

 

 یگهبازی هم تموم ، باشه بقیه اش برای یه شب د -

 

، این نکبت طاقت نیاورد و  - اه، داشتی   باز یم باختی  

 گرفت کپید 

 

 

 میخوای بگم االن داره چه خوایر یم بینه؟ -
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که مطمئنا نه زحمت به خودت نده، تو هم بگی  بکپ   -

 فردا صبح الزمه بری تنت رو بزی  به آب

 

 

 روح انگی   

 

داشتم حیاط رو اب پایسی و جارو میکردم که یهو ماهرخ با 

وع کرد به  ون ر رفت یه گوشه نشست و رسی شتاب اومد بی 

زدن ، جوری که هرچی توی معده اش بود رو باال  عوق

 آورد. 

نیاوردم و وقتی دیدم با اون حال همون جا افتاده طاقت 

 رو که عطا از درخت های کویه، برام درست 
ی
جاروی بزرگ

 کرده بود رو پرت کردم یه گوشه و سمتش رفتم

 

؟ چرا حاماهرخ چته د -  لت بده؟خیی
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اونقدر حالش بد بود که انگار صداش از اعماق یه چاه 

 بزرگ یم اومد 

 

نیم دونم... از دیشب حالم خوب نیس، همه اش دارم  -

 باال میارم... 

 

اینو گفت و دوباره حالش بد شد ، همون موقع زن دایی هم 

چادر برس از توی کوچه اومد تو و با چندش نگایه به حال 

 اهرخ کرد و ازش پرسیدو روز م

 

باز چه مرگته؟ خوب کمیی بخور تا رو دل نکت  ، اه  -

ن دل و دینم رو بهم زدی....   مرده شورت رو بیر

 

 بعد هم با تمسخر گفت
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حامله هستی و میخوای برامون ، یه کاکل زری نکنه باز  -

 دیگه بدنیا بیاری؟ که اینجور داری استفراغ یم کت  

 

وباره حجم از بد جنسیش،ماهرخ دقلبم تی  کشید برای اون 

رسجاش افتاد ، زیر چشیم با اخم به زن دایی نگایه انداختم 

. اونم زیر لب باز چندتای فحش نثار ماهرخ بدبخت کرد و 

خونه راه افتاد بدون ای  نکه محل من بذاره،سمت آشیی 

منم رفتم سمت کوزه ایر که  گوشه دیوار بود اوردمش بعد 

 هم، به ماهرخ گفتم

 

 شو کیم صورتت رو بشور تا حالت جا بیاداپ -

 

، بخدا دلم میخواد همی   جا و  - وای نمیخوام روح انگی  

 نکبتی راحت بشم
ی
م ، از رسی این زندگ  همی   لحظه بمی 
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دلم بدجوری براش یم سوخت، ماهرخ بدبخت همه جوره 

 تحت فشار بود، نه از شوهر شانس آورده بود و 
ی
توی زندگ

حاال باز هم من خوب بودم حداقل  نه از خانواده شوهر،

اگه زن دایی خونم رو تو شیشه کرده بود عطا رو داشتم که 

اد ، اما ماهرخ خودش همه جوره مراقبم باشه و پشتم در بی

 د و خدای باال رسشبو 

 

 پارت بیست و هفتم

 

رفتم نزدیک ماهرخ رس کوزه رو خم کردم و دستهام رو پر  

م. کارم که تموم شد از اب کردم ،  و صورتش رو شست

 کنارش  نشستم و اروم گفتم

 

پاشو ماهرخ برو توی اتاقت بخواب ، اینجا زمی   یخ  -

 ممکن رسما بخوری 
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ماهرخ به زور چشمهاش رو که دیگه نایی برای باز نگه 

، گفت  داشتنشون نداشت سمتم گرفت و به سختی

 

 حالم از اون دخمه نمور بهم میخوره، اینجا راحت ترم -

 

ی شت  ، اتافی رو که با ماهرخ داده بودن زیادم داحق ه

کوچیک و تاریک بود جوری که اصال هیچ وقت رنگ 

 آفتاب رو به خودش نیم دید و تاریک بود

مش توی اتاق  سمتش خم شدم خواستم کمکش کنم تا بیر

به ای به در حیاط زد و اومد  خودم که ییک یا هللا کنان ض 

 تو 

ه رورسی رسم کشیدم و زل خودم رو جمع کردم و دستی ب

بعد از بیست و خورده ای روز که  م به در، دایی و صالحزد

 برای کار رفته بودن شهر ؛وارد حیاط شدن 

 ماهرخ با دیدن اونا اروم نالید و گفت
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 وای خدا، فقط صالح رو این وسط کم داشتم -

 

با دیدن دایی لبم به خنده باز شد ، آروم با تسبیح گیل که 

میشه داشت توی دستش چرخ میخورد طبق روال ه

 سمتمون اومد

 

 سالم دایی جان، خوش اومدی -

 

 با مهربای  لبخندی زده و گفت

 

م -  زنده بایسی دخیی

 

 ماهرخ با هر فالکتی بود رسجاش نشست و لب زد 

 

 سالم ...دایی  -
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 دایی با دیدن حالش کیم ترسید و گفت

 

 چی شده ماهرخ؟  -

 

با دستش اشاره  چون خودش نای  برای حرف زدن نداشت

 کرد، من حرف بزنم 

 

، همه اش یه پشت داره گالب حالش خوب  - نیس دایی

 به روت باال میاره 

 

 نگران تر شد و گفت

 

پاشو بریم دکیی ماهرخ، حالت اصال خوب نیس جوی   -

سم طوریت بشه   برات نمونده زبونم الل مییی
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جای ماهرخ ، صالح که تا اون لحظه بدون هیچ سالم و 

 خندهحرف  د
ی
 اشت توی سکوت به ما نگاه میکرد با لودگ

 ای کرد و گفت

 

س بابا، طوریش نیس دلتنگ من که میشه حالش  - نیی

 اینجور بد میشه

 

وع کرد به خندیدن  بعد هم خودش از حرف  که زده بود رسی

، ماهرخ هم اخم محکیم نشوند بی   دوتا ابروش و حرف  

 زیر لب زد که من نفهمیدم چی گفت

ون دای ، دایی و عطا از ا شنیدن صزن دایی ب خونه بی  اشیی 

 اومد و با یه لبخند خییل مصنویع گفت

 

 سالم خوش اومدین -
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بعد هم رفت سمت صالح و اون رو توی بغلش کشید و 

 چندین بار بوسید تا جایی که داد دایی بلند شد و گفت

 

؟ سفر قندهار که  - ته زن، ملچ ملوچ راه انداختی چه خیر

 نرفته بود 

 

ه ام یه ذره شده بود، وای نگو آقا، بخدا دلم برای بچ -

 خودت که میدوی  من جونم به صالح بنده

 

 

 
ی
و دقیقا ،این حرف عی   واقعیت بود. صالح از لحاظ ویژگ

های اخالفی مثل خودش بود ، عطا و ناض هم به دایی 

 کشیده بودن 
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 ، بعد از کیم حرف زدن دایی و زن دایی سمت اتاقشون رفیی 

رو گرفت و اروم  هم سمت ماهرخ اومد و زیر بغلش صالح

 گفت

 

 بیا بریم توی خونه که بدجوری دلم برات تنگ شده!  -

 

من هم همونجا با دیل ریش شده موندم و به مسی  رفیی  

 اون دوتا چشم دوختم و اروم زیر لب گفتم

 

بیچاره ماهرخ، مریض  اش کم بود حاال باید جوابگوی  -

 فقط خدا کنم یهو غش نکنه رابطه با صالح هم باشه، 

 

ا نگرای  نگایه به اتاق اون دوتا انداختم و دوباره مشغول و ب

 کار خودم شدم
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 محبوبه

 

صبح وقتی از خواب بیدار شده بودم، مرضیه و بچه هاش 

 اومده بودن اونجا

 ما کال سه تا خواهر بودیم . 

مرضیه و اعظم و من اون دوتا شوهر کرده بودن آبادی 

مهمون خونه ما و هر از گایه چند روزی رو  های اطراف

میشدن و هر بار، هم با اومدنشون به اونجا یه جنگ 

 حسایر با همه داشتم

. و با حرفها و زخم زبون  اونها اصال من رو قبول نداشیی 

دن، مامان و بابا  روهم علیه من  حسایر یم 
های که بهم می  

 انداخیی  شوریدن و یه جنگ حسایر توی خونه برام راه یم 

رو براش  اماده میکردم که دوباره  داشتم صبحونه یر یر 

 صدای پچ پچ مامان و مرضیه بلند شد

د و مامانم فقط رسش رو با حرست ،تکون  مرضیه حرف می  

 داد یم
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خییل دلم یم خواست بدونم دارن راجع به چی حرف 

ی نفهمیدم ، هرچند  نن؟ اما هرچی گوش تی   کردم چی   می  

چ هاشون من بود فهمیدن اینکه دلیل پچ پزیاد سخت هم ن

هستم. چون به محض اینکه وارد اتاق شدم ، حرفشون رو 

 قطع کردن. 

سفره رو جلوی یر یر پهن کردم و رو کردم به مرضیه که 

داشت برای گلدوزی ملحفه جدیدش سوزن رو نخ میکرد و 

 گفتم 

 

 برای تو و بچه ها هم صبحونه بیارم؟ -

 

باشه ر ، یه چی   نجس جلوش با چندش جوری که انگا

 گایه از باال به پایی   بهم انداخت و به زور فقط گفتن

 

 نه ، ما صبحونه خوردیم -
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شانه ای براش باال انداختم و خودم هم کنار یر یر نشستم 

تا لقمه ای نون بذارم توی دهنم، اون دوتا هم اروم زیر نظر 

 گرفتم، مامان از مرضیه پرسید

 

ا مادر؟ ماد-  ودن؟ر شوهرت اینا خوب بچه خیر

 

مرضیه که با این سوال داغ دلش تازه شده بود، ایه کشید 

و سوزن رو محکم فرو برد به طرح کشیده شده ای که برای 

 گلدوزی جلوش بود و گفت 

 

 بد نبودن ،سالم رسوندن  -

 

 اینبار یر یر پرسید

 

 اذیتت که نیم کی   ننه؟ -
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فرت نیم نگایه، اه مرضیه بلندتر و جگر سوز تر شد . با ن

 کرد وگفتخرج من  

 

 پارت بیست و هشتم

 

چرا یر یر ،هر ازگایه محبوبه رو یم کی   چماق و تا یم  -

 رو برام 
ی
تونن تو رس و صورتم یم کوبن، جوری که زندگ

 زهر کردن

 

پوف  کشیدم و لقمه ای رو که پیچیده بودم بخورم توی 

 سفره انداختم و با عصبانیت گفتم 
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؟ به من چاین حرفها یعت   - اده شوهر تو ه که خانو  چی

؟ موندم اگه من نبودم تو و اعظم یم  ادم نیسیی 

 کنی   
 خواستی   گ رو دلیل بدبختی هاتون معرف 

 

 با اخم نگایه پر از تحقی  بهم انداخت و گفت

 

تو شدی برامون عی   تف رس باال، دلم میخواد جایی  -

 برم و حرف تو وسط نباشه! 

 

 سن یم دونستم تا چه حد بعدم با مظلومیتی که م
ی

اختیک

 هس، ادامه داد

 

ه توی کوچه با بچه ها بازی  - ه، یه کم که می  همی   نی 

کنه، مادر شوهرم تا یم فهمه توی کوچه هس ، با 

برو اینو بیار تو، ما آبرو دار هستیم دلم »متلک میگه 

 «نیم خواد، اینم فردا بشه ییک لنگه خاله اش
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داشتم آتیش یم گرفتم، اونقدر حرفهاش زور داشت که 

الم از تک تکشون به خاطر قضاوتهای یر جا و الکیشون ح

 بهم میخورد

 

ببی   مرضیه اونقدر رسبه رس من نذارا، یهو دیدی  -

اومدم خونه اتون و دونه به دونه ، موهای 

 مادرشوهرت رو کندم و گذاشتم کف دستشا! 

 

 سوزن رو زد توی ملحفه و با نفرت بیش تری زل زد بهم

 

 برمیا ز ا -
ی

د، من واقعا خجالت یم کشم تو هرچی که بیک

که خواهری مثل تو دارم ، کاش حداقل یه خری پیدا 

ت خالص  میشد و تو رو یم بستیم به ریشش تا از رسی

بشیم، بوی گندت بدجوری عالم گی  شده، یم ترسم از 

 روزی که به خاطر تو طالق من و اعظم هم بدن
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، کش تو و اعظم اگه خودتون آدم و زن -  کن باشی  
ی
دگ

کاری به کارتون نداره اونقدر هم یر دلیل مثل سگ 

، اگه میای اینجا بدون اعصاب خوردی  پاچه منو نگی 

یه چند روز بیا بمون و بعد گورتو گم کن برگرد خونه 

 ات

 

 

 انگار تی  زدن سمت قلبش ،از جاش نیم خی   شد و گفت

 

ه باید چه غلطا ، گنده تر از دهنت حرف نزن!! اوی  ک -

 کنه از اینجا بره تویی نه من! گورش رو گم  

 

مامانم که تا اون موقع ساکت نشسته بود و داشت دعوای 

 ما رو تماشا میکرد با حرست گفت
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این تا ابد اینجا بیخ ریش من هس، هفده سالش شده  -

هنوز یه خواستگاری نداشته ، بوی ترشیدگیش کم کم 

 داره عالم گی  میشه 

 

ا چه بالیی رس روح و حرفهم نبود که اون اصال براشون مه

قلب من یم اورد ، همونطور هرچی رو که به زبونشون یم 

 اومد مثل تی  سمت من پرتاب میکردن

 مرضیه با عصبانیت پرسید

 

پس چی شد ناض ؟ مگه نگفتی خاله گفته، همی    -

 روزها قراره بیاد خواستگاری این عفریته

 

ر اعصاب منو خورد مرضیه حرف دهنتو بفهممم، اونقد-

کن، خوب کثافت من چیکار تو دارم ؟ چرا یه داری بهم ن

؟ ناسالمتی من خواهرتم نه دشمنت!   توهی   یم کت 
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ه همچی   خواهری که شده کابوس آبروی  - بمی 

 خواهراش 

 

خواستم سمتش برم که یر یر فهمید و مچ دستم رو گرفت 

 و من رو مجبور به نشسیی  کرد 

با بغض  که انگار یم  و یه عالم دیگه بود مامان هم که انگار ت

 خواست خیر مرگ کش رو بده گفت

 

 راض  نمیشه، میگه محبوبه رو نیم خوام...  -

 

 بغضش ترکید

 

دیگه نیم دونم.... باید با این چشم ...سفید چیکار کنم.... -

که از غصه.......   بخدا دلم داره مییی
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وع کرد  یت  بود رسی به گریه مرضیه هم که استاد خود شی 

 کردن 

 

 غصه نخور...مامان ...خدا بزرگه -

 

دلم میخواست اون لحظه رسم رو جوری یم کوبیدم به 

م و از رسی  دیوار تا مغزم پخش زمی   بشه و برای همیشه بمی 

 کوفتی خالص بشم
ی
 اون زندگ

ی یادش اومده  باشه ، کیم که گذشت مرضیه که انگار چی  

 صداش رو صاف کرد و گفت

 

بال زن میگرده، کاش به حمود داره دنراستی عموی م -

 محمود یم گفتم در مورد محبوبه باهاش حرف بزنه
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محمود شوهر مرضیه بود و عموش هم چند سایل از بابام 

بزرگیی بود و چند مایه میشد که زنش رو بر اثر سل از 

 دست داده بود 

 ایل از من بزرگیی بودتازه، دخیی کوچیکش دو س

 

؟ تو خ مرضیه این چرت و پرتا  - ری یا چیه که یم زی 

خودت رو زدی به خریت ؟ احمق نفهم عموی محمود 

ه من جای بچه اون هستم   حتی از اقام هم بزرگیی

 

لش میکردم که نشکنه ،  بعدم با بغض  که داشتم کنیی

 نگاهش کردم و ادامه دادم

 

دلت میخواد من تو این  آخه تو چه جور خواهری هستی که

زن مرده که نوه بزرگش فقط چند  سن برم بشم زن یه مرد 

 چیک تره؟سال از من کو 
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؟ باید شوهر کت   -  چیکارت کنیم ؟ بندازیمت تریسی
ی

 مییک

 

با بدجنش که فقط خاص خودش بود و بس، بادی به 

 غبغبش انداخت و گفت

 

بعدم معلوم نیس عمو محمود راض  بشه بیاد  -

خواستگاری تو یا نه؟ زیادی خودت رو دست باال نگی  

 عالم و آدم خیر از تو و کارهات دارن....  همه

 

کدوم کارا هااااان؟ مثل ادم بگو من بدبخت چیکار کردم -

؟ ی   که تو داری این جور باهام حرف می  

 

 نیشخندی زد و با طعنه گفت
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یعت  خودت خجالت نیم کشی من یه گوشه از کارات  -

 م؟ رو بگ

 

 بغض داشت خفه ام میکرد، با خودم نالیدم 

 

نن ، وای به ه خانو اینا ک - اده ام هسیی  این حرفها رو می  

 حال غریبه ها

 

 پارت بیست و نهم

 

مرضیه خواست حرفش رو ادامه بده که همون موقع یر یر 

 با مالیمت گفت

 

م گناه داره اونقدر یه همه  - مرضیه بس ننه، این دخیی

، ناسالمتی شماها هم خوناش تون خون به  دلش نکنی  
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، خدارو خوش نمیا د که مردم هر چرندی رو به هستی  

 و با ناحق پشت رسش زدن شماهم باور کنی   

، بعدم محبوبه راست میگه  حرفهاتون اتیشش بزنی  

عموی شوهر تو باید بره یه بیوه زن هم سن و سال 

ه نه یه کش که از بچه های خودش  خودش رو بگی 

 چیک ترههم کو 

 

 بعدم با محبت نگایه بهم انداخت و گفت

 

داره، این همه همه تون دارین  که ست  نمحبوبه طفیل -

حرص میخورین، هرگ خدا یه روزی برای ازدواج تو 

زندگیش مقدر کرده که کش ازش خیر نداره، ایشاال 

محبوبه هم به همی   زودیها با ییک که لیاقتش رو داره 

ه د  نبال زندگیشازدواج میکنه و می 
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بود، که تنها آدم فهمیده و باشعور توی خونه ما یر یر 

 همیشه خدا حرفهاش حق و به جا بودن 

مامان که چشم دیدن یر یر رو نداشت ، با اخم نگایه بهش 

 انداخت و با حرص گفت

 

یر یر محبوبه سنش از ازدواج گذشته، خواهشا با این  -

فکر کنه هر حرفهات کاری نکن که خیاالت برش داره و 

 غلیط دلش خواست یم تونه بکنه

 

 پوزخندی زد

 

، محبوبه هم  د کههرچن - خودتم خوب میدوی 

بدبختانه لنگه جووی  های خودت هست ، برای 

همی   ازش طرفداری میکت  تا فردا بشه ییک مثل 

 خودت
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قلبم داشت برای یر یر یم ترکید، نگاهش کردم ، اه پر 

 دردی کشید و با بغض گفت

 

زیور آدیم جایز و الخطاس من هم اون موقع ها یازده  -

 داشتم، عشق کور و کرم کرده بود ... سال بیش تر ن

 

وع کرد به گریه  طاقت نیاورد بغضش ترکید و اروم اروم رسی

 کردن با نفرت نگایه به مامان انداختم و گفتم

 

تو چیکار به یر یر داری؟ بحث درمورد من بود نه  -

و فرارش از خونه و ازدواج با  جریان عاشق شدن یر یر 

 اقا بزرگ

 

دلیل چشم مدن نداشت و یر یر رو مامان که قصد کوتاه او 

 سفیدی من یم دید ، با انزجار نگایه بهش انداخت و گفت
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 یر بیت ،یه چپ و راست  -
مگه دروغ میگم؟ اگه همی  

از افتخارات عاشق شدنش جلوت حرف نیم زد ، تو 

 رس نمیشدیاین جور امروز بیخود و سبک 

 

ی بیچاره یر یر ،اه بلندی کشید و اشک هاش روی گونه ها

چروکیده اش که هر کدوم نشون از زجری بود که توی 

 کشیده بود جاری شدز 
ی
 ندگ

 

طاقت نیاوردم و از جام بلند شدم اونجا داشتم خفه 

میشدم ، تحمل یه ثانیه با اونها بودن رو نداشتم ، خواستم 

ون که م . گفتاز در بزنم بی   رضیه با تغیی 

 

ی رو بذار جوش بیاد، محمود رفته یه چرچ   -  توی کیی

 ده بزنه، االن میاد چایی بخوره 
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 کوفت بخوره ایشاال -

 

 

اینو گفتم و بدون اینکه به جیغ و دادهای مرضیه توجه کنم 

خونه  رفتم سمت اشیی 

ی رو برداشتم و سمت حیاط، جایی که کوزه های آب  کیی

 راه افتادمرو گذاشته بودم 

ی بودم که صدای از پشت رسم گفت  مشغول پر کردن کیی

 

 ... سالم -

 

حالم از شنیدن اون صدا بهم میخورد، از جام بلند شدم و 

نیم نگایه به صورت محمود و اون ریش های بچه گول زن 

 و بلندش انداختم و اروم گفتم
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 سالم -

 

 خویر الحمدهلل؟ -

 

 

 خوبم -

 

ش مشغول وجب  باز هم ،طبق معمول با اون نگاه هی  

ی کردن کل هیکلم شد، جوری که مطمی   بودم همه سایزها

بدنم رو از بحر شده، با لذت اب دهنش رو قورت داد و 

 گفت

 

 ماشاءهللا ، روز به روز هم که زیباتر میشی  -

 

 البته جای خواهری -
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وع کرد به خندیدن و برای اینکه صدای خنده هاش  اروم رسی

و دهنش و سمت اتافی که بلند نشه، دستش رو گرفت جل

 بقیه بودن رسگ کشید و گفت

 

ترجیح میدم همون  بیش تر ندارم، من سه تا خواهر  -

 سه تا هم بافی بمونن 

 

چشمم افتاد به در انباری پر از پهن، دلم یم خواست یم 

رفتم و مشتهام رو پر از پهن میکردم و توی چشم و دهنش 

 بره و نه حرفهاشیم ریختم ، تا دفعه دیگه نه نگاش هرز 

 

ا محبوبه خانوم؟ مارو نیم بیت  دلت برامون  - چه خیر

 نگ نمیشهت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 262  

 

دوباره سمت اتاق رسک کشید، خودش رو چند قدیم 

نزدیکم کرد، من هم از شدت ترس چند قدیم به عقب 

برداشتم ، به حدی نزدیک شد که گرمای تهوع آور دهنش 

 به صورتم میخورد و نزدیک بود همونجا عوق بزنم

اینبار نگاهش سمت گردنم و قفسه سینه ام چرخید، با 

رصد میکرد ، چشم هاش حالت  لذت داشت همه جارو 

 ت خاض گرفته بودن ، دلم فرار کردن یم خواس

 

من که بدجوری دلم تنگت شده بود، لحظه شماری  -

 میکردم برای دوباره دیدنت 

 

اب دهنم رو تا نوک زبونم اوردم تا توی صورتش پرتاب کنم 

وع کنم به جیغ کشیدن، اما توی لحظه اخر  و بعد هم رسی

 ید و گفتصدای توی رسم پیچ
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محبوبه ، اینکارو نکن کش حرف تو رو باور نیم کنه،  -

همه محمود رو پرس پیغمیر یم دونن و تو رو هم هرزه 

 ای ولگرد

 

 بالجبار اب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 

 ه من!! تو االن باید دلت برای مرضیه تنگ بشه ن -

 

من دلم تو دنیا فقط برای یه نفر تنگ میشه، اون یه  -

 ه تویی نفر هم ک

 

 

نگاهم رفت سمت صورت استخونیش ، چنان با لذت 

داشت نگاهم میکرد انگار من لخت و عور جلوش ایستاده 

 بودم 
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ی رو محکم توی دستم گرفتم و گفتم  دسته کیی

 

 من میخوام برم..  -

 

راهم رو باز کنه اما اون، خیال  اینو گفتم تا به خودش بیاد و 

 نداشت حتی ذره ای عقب بکشه

 

 پارت یس

 

 صداش بم و حال بهم زن شده بود

 

ویل من نمیخوام بری، اونقدر دوستت دارم که اصال دلم -

 نمیخواد  ذره ای ازم دور بشی 
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تمام تنم با اون حرفش یخ بست و جریان خون توی رگهام 

منجمد شد، قبال فقط چشم چروی  میکرد و هر از گایه 

 ها خییل پر رو 
ی
د ، ویل تازگ شده بود و  چندتا متلک بهم می  

، بر  برای ابراز عالقه حال بهم زنش دست از  هیچ تالیسی

 نیم داشت 

لش میکردم منفجر  نشه و صدام با عصبانیتی که داشتم کنیی

ون نکشه گفتم  بقیه رو بی 

 

خجالت بکش اقا محمود، من و شما مثل خواهر  -

 برادریم ، زشته این حرفها

 

ی به خنده مسخره ای کرد و زل زد به چشمهام که چی   

 باریدن اونها نمونده بود و گفت

 

قبال بهت گفتم، من سه تا خواهر بیش تر ندارم و   -

 ی داشته باشم اصال دوست ندارم خواهره عاریه ا
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بدجوری ، افسار پاره کرده بود داشت رسش رو جلو یم اورد 

تا با لبهای کثیفش صورتم رو لمس کنه، نقشه اش رو 

گذاشتم روی صورتش تا فهمیدم و دستم رو جلو بردم و  

هلش بدم عقب، اما اون از این فرصت استفاده کرد و 

وع کرد به بوسیدن دستهام و من هم مات و مبهوت  نیم رسی

دونستم باید چیکار کنم، نه جرأت جیغ کشیدن داشتم و نه 

زور به عقب هل دادنش، مستأصل فقط خودم رو داشتم 

 بیش تر به دیوار فشار یم دادم

ه از در همون لحظه یه حیاط اومد تو و با فریاد پر  و نی 

 هیجای  گفت

 

؟ مگه  - وای بابا چرا داری خاله محبوبه رو ماچ یم کت 

رسی و اون دخیی و نباید باهم از اینکارها نمیدوی  تو پ

؟  کنی  
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دلم میخواست همونجا و همون لحظه میمردم ، محمود 

که انگار به خودش اومده بود، کیم خودش رو عقب کشید 

 گفت  و 

 

؟ ما که هم رو نیم بوسیدیم....  -
ی

ه بابا چی مییک  نی 

 

 وای بابا من خودم دیدم ، کور که نیستم -

 

 

داشتم از ترس سکته میکردم، الل شده بودم و اصال قدرت 

 زدن هیچ حرف  رو نداشتم 

ه رفت اون رو بغل کرد و گفت  محمود سمت نی 
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ه بابا، من که بهت دروغ نمیگم، خاله محبوبه  - نی 

تش درد میکرد من هم داشتم دستش رو نگاه دس

 میکردم

 

ه. هم که اصال قصد کوتاه اومدن نداشت ، خندید  و نی 

 نگایه به محمود کرد و گفت

 

 دستت رو بده من -

 

ه هم کف دست محمود رو  اون هم دقیقا همینکارو کرد،نی 

وع کرد به بوسیدن و گفت  گذاشت روی دستش و رسی

 

میکردی ، دروغ نگو! مگه تو داشتی  اینکارو با خاله  -

 یدی که میگن دروغگو دشمن خداسنشن
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ده بودم نفسم تو سینه ام از ترس حبس شده بود، ش

جریان آش نخورده و دهن سوخته، خدا لعنت کنه محمود 

 عوض  رو با ندونم کاریش بدبختم کرد 

برای یه لحظه، تصویر چهره عصبای  اقام با اون صورت 

 وم نقش بست و نالیدمرسخ و چشمهای خونبارش جل

 

 وای خدایا خودت، رحمم کن -

 

ه انداختم و گفتم  بعد هم ملتمسانه نگایه به نی 

 

، بابات من رو نبوسیدن - ه جان داری اشتباه میکت   ی 

 

بعد هم با نفرت زل زدم به محمودی که رگه های ترس 

توی چشم هاش هویدا بود و تازه داشت انگار از خواب 
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چه گویه خورده، جوری که خرگویسی بیدار میشد که 

 بشنوه گفتم

 

 خدا لعنتت کنه عوض   -

 

ریختم تا بفهمه ، بعد هم اب دهنم رو با قدرت جلوی پاش 

 حالم ازش بهم میخوره

ه هم که لجبازی و زبون نفهمیش دقیقا عی   مرضیه بود  نی 

ی  یم داد دیگه ول نمیکرد ، قیافه حق به  و گی  به چی  

 جانتر به خودش گرفت و گفت

 

خاله من کور که نیستم، خودم دیدم بابام داشت  -

 بوست میکرد
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ی به سقوطم نمونده بود که صدای از  چند سانتی  چی  

ی ما بلند شد و پرسید   میی

 

 محبوبه اقات خونه نیس؟ -

 

امروز همه عالم و ادم دست به دست هم داده بودن تا من 

رو زمی   بزنن، تو اون هاگی  واگی  فقط، ناض رو کم داشتم 

 که داشت وسط پیشونیش 
ی

 و رگ ایر رنیک
که با قیافه برزچ 

 داد پیداش بشه رو جر یم

 دونستم باید چی بگم، خودم رو به زور من که واقعا نیم

ل میکردم تا شیون نکنم و رسم رو محکم به  داشتم کنیی

دیوار نکوبم ، محمود لعنتی هم دست کیم از من نداشت 

و بدون پلک زدن ،مات حضور یر موقع ناض شده بود 

 داشت تماشاش میکرد

 

 مگه کری؟ میگم اقات کجاس؟ -
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م با اخرین رسعت بنای با صدای دادش، باال پریدم و قلب

س و  تپیدن گذاشت ، داشتم از شدت اون حجم از اسیی

هیجان خفه میشدم ناخوداگاه دستم رفت سمت گلوم که 

ن ، داشت تنگ تر میشد و  ی هر لحظه از شدت کیم اکسی 

ی   به خفه شدنم نمونده بودچی  

تنها کاری که اون لحظه تونستم انجام بدم تکون دادن رسم 

 نم بود به نشونه نمیدو 

محمود عوض  ، وقتی دید که ناض خیال رفیی  نداره و 

خودش هم رویی برای اونجا ایستادن با وقاحت راهش رو 

کشید و رفت سمت اتاق و اون جا من و ناض رو، با اون 

نا کثیق  که داشت راجع به من توی ذهنش فکرهای مطمئ

 جوالن میداد تنها گذاشت

ت، که  با قدمهای اروم یر اراده نگاهم ، سمت محمودی رف

 و شمرده ،داشت سمت اتاق یم رفت 
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د یم کرد و رسش رو به   ی رو گورسی  ه، چی   مرتب هم برای نی 

نشونه تایید حرفهاش، براش تکون میداد انگار که داشت 

ست که جریان اون چند لحظه پیش رو به ازش یم خوا

کش نگه تا رسی براش درست نشه، اما  بیشعور احمق خیر 

 منبع رسی دقیقا چند سانتی من ایستاده بود نداشت

 :  روح انگی  

 پارت یس و یکم

 

محمود رفت و رفت تا جای که، از جلوی چشمهام محو 

 شد

من هم که حسایر از ناض یم ترسیدم اصال جرات  

نگاهش کنم تا اینکه صدای نزدیک اومدن  نمیکردم

ه رسیدن ، ملک الموت ذره ذره داشت قدمهاش مثل لحظ

 من رو به مرز جنون یم رسوند  

 نزدیکم شد و نفس بلند و عصتر کشید و با نفرت گفت
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تو گ میخوای آدم بشی محبوبه؟ چرا دست از  -

 رفتارهای زشتت برنمیداری ؟

 

چرخش روبه روم قرار گرفت وقتی دید نگاهش نمیکنم با یه 

به اش و ان گشت اشاره اش رو  زد زیر چونه ام ، شدت ض 

به حدی زیاد بود که ناخواسته رسم رو باال گرفتم و زل زدم 

به چشمهاش ، جوری داشت نگاهم میکرد که انگار من 

 عزیزترینش رو کشته بودم

دهنش رو محکم قورت داد و با پاش روی زمی   خایک اب 

ب گرفت و   گفت  ض 

 

لعنتی مرضیه خواهرته، الاقل به هم خون خودت رحم  -

 کن

حرفهاش عی   خنجری بودن که به سمت قلبم پرتاب 

میشدن و من با هر پرتاب از شدت درد به خودم یم 

 پیچیدم 
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؟ د لعنتی بس کن دیگه خودت  - تو گ میخوای آدم بشی

ت از خودت بهم نمیخوره ؟ اخه تو چقدر انگیل حال

؟  دخیی

 

ت رس هم نفس کشیدم تا بتونم حرف بزنم ، بار پشچندین 

اما انگار کلمات توی ذهنم گم شده بودن و من نیم دونستم 

 دقیقا باید چی بگم

 

محبوبه ، اون مرضیه بدبخت دوتا بچه داره ، حداقل  -

ه کم، اگه دلت برای خودش نمیسوزه یه کم، فقط ی

 فکر بچه هاش باش

ت بایسی و بخوای به بقران خدا رو خوش نمیاد اونقدر پس 

 رو خراب کت   خاطر هوس زندگیش
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توی بد مخمصه ای از دست اون محمود رذل گی  کرده  

 بودم

من بدبخت چه گنایه کرده بودم که اون لحظه باید با  

حرفهای اون ناض دیوونه ی از خدا بیخیر بشکنم و نابود 

 شمب

 

-  ..  تو اشتباه میکت 

 

ی زدن حرف و دفاع از این چندتا کلمه نهایت تالش من برا

 خودم بود

 

با تغی  رسی برام تکون داد و سنگ ریزه ای رو که جلوی 

 پاش بود رو با تموم قدرت سمت در طویله پرتاب کرد 
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ناض بخدا من هیچ کاری نکردم، هرچی که شنیدی  -

 اشتباه بوده... 

 

 با صدای که بیش تر شبیه زمزمه بود گفت

 

رف راست رو باید از خفه شو محبوبه، از قدیم گفیی  ح -

 . . بچه بشنوی. 

 

ه گفت نیست -  بقران قضیه اونجوری که نی 

 

 

ل اشکهام، کرده بودم ،  طاقت  با همه تالیسی که برای کنیی

نیاوردن و سد مقاومتشون شکست و ییک پس از دیگری 

 روی گونه هام جاری شدن
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ناض اب دهنش رو محکم روی دامت  که پوشیده بودم 

رتم از شدت چندش توی هم جمع انداخت، جوری که صو 

 شد 

 

 دوباره زمزمه وار گفت

 

حالم ازت بهم میخوره محبوبه ، تو شدی کابوس  روز  -

ن و  و شبم ، یم ترسم از وقتی که تو رو برام لقمه بگی 

 به زور بند زندگیم کی   

 

اینو گفت و بدون اینکه اجازه هیچ حرف  رو به من بده ، با 

رفت و پا گذاشت توی قدمهای بلند و عصتر سمت در 

 کوچه

همونجا کنار دیوار رس خوردم و پهن زمی   شدم و من هم 

 برای اون حجم  از بدبختی خودم زار زدم
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 راوی

 

بهروز، بالخره بعد از چند ساعتی  که توی راه بود رسید به 

خونه ، کلید رو اروم توی در چرخوند و پاورچی   پاورچی   از 

 ید به طبقه دومپله ها باال رفت تا بالخره رس

س داشت و ذهنش یم رفت همیشه خدا اینجو  ر مواقع اسیی

سمت اینکه ، حتما کش در غیاب او به خانه اش رفت و 

 امد میکند 

کیم رسش را به در چسباند ،تا ببیند صدای از داخل یم اید   

د به  جز صدای  بهمن، پرسک  یا نه؟ اما هرقدر گوش سیی

ی نیم شنید   سه ساله اش چی  

ش هم نیم دانست این شک لعنتی چرا هیج وقت ودخ 

 دست از رسش بر نیم دارد 

وقتی رفت توی خونه،بهمن به محض دیدنش جییع  از  

 د و گفتخوش حایل کشی
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 مامان ،بابایی اومد -

 

بعد هم سمت بهروز هجوم برد و خودش رو توی بغلش 

 پرتاب کرد

ه که مهسا خرامان خرامان از توی اتاق خواب با لبایس کوتا

سید، با پاهای لخت و زی بایش به به زور به زانوهایش می 

 استقبالش امد

بهروز به محض دیدنش اخیم کرد و فوری سمت پنجره  

با دیدن پرده ضخیم کشیده شده، فقط کیم  چرخید و 

 خیالش جمع شد

 مهسا سمتش آمد و گونه هایش را بوسید و گفت

 

 خوش اومدی، عشقم -
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ا پاش ت و با اخم نگایه به رستبوسه اش رو یر جواب گذاش

 انداخت و گفت

 

 یهو ییک یم بینه -
ی
 این چه وضع لباس پوشیدنه؟ نیم گ

 

 میقی کشید و گفتمهسا سیع کرد عصبای  نشود، نفس ع

 

 مگه لباس من چشه؟ خوب گرمم میشه تو خونه  -

 

 آدم مگه تو این فصل گرمش میشه؟  -

 

 

 آدیم که حامله هس اره ،گرمش میشه -
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مهسا، چند مایه بود که باردار سمت شکم  نگاهش رفت

شده بود و شکمش هم روز به روز بزرگیی میشد و تا تولد 

 نمانده بودنوزادشان چند مایه بیش تر 

 

همان طور که بهمن توی بغلش بود، سمت اتاق خواب راه 

افتاد انگار تا وقتی خودش نیم دید کش اونجا نیس خیالش 

کشید و کیم که خیالش راحت نیم شد، رسگ به همه جا  

ون امد و نگایه به مهسا کرد و گفت  راحت شد از اتاق بی 

 

 یه چایی بیار بخورم ، بدجوری خسته راهم -

 

سا که همه ی رفتارهای بهروز رو از بحر بود پوزخندی مه

 به کارش زد و با طعنه گفت

 

تا تو بقیه جاهای خونه رو هم بگردی، من هم برات  -

یزم تا یخ بشه  چایی می 
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 پارت یس و دوم

 

بدون توجه به حرفهای مهسا،خودش رو روی مبل انداخت 

موهاش رو و بهمن رو توی بغلش گرفت و چندین بار روی 

خونه کشید و گفت  بوسید، رسگ سمت آشیی 

 

 بابایی وقتی من نبودم کیا اومدن خونه مون؟ -

 

بهمن خندید و همی   که خواست جواب حرف بهروز رو 

 ای مهسا بلند شدبده، از پشت رسش صد

 

وقتی که نبودی از اکیر بزاز تا رضا بقال، همه شون  -

 اینجا پیش من بودن
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 گفتبهروز اخیم بهش کرد و  

 

من منظورم این نبود ، یم خواستم ببینم کش هم تو  -

ایط بهت رس زد یا نه؟  این رسی

 

مهسا پوزخندی زد و نگاه عاقل اندر سفییه ،بهش انداخت 

 و گفت

 

یم دونم تو از من چی بهروز، فقط ن من احمق نیستم -

دیدی که شک مثل خوره افتاده به جونت ولت هم 

 نمیکنه

 

چایی رو جلوش گذاشت ،خودش هم مهسا خم شد و سیت  

 روی اولی   مبل نشست و گفت
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اگه خییل ناراحتی و شک داری بهم، ماهم با خودت بیر  -

 تو اون آبادی تا کنارت باشیم

 

؟ اونجا مگه جای  - ال توئه که من برت دارم دنبدیگه چی

م  خودم بیر

 

 

 یعت  هیچ زی  تو اون آبادی نیس؟ -

 

ستی به رس بهمن کشید و بهروز قلتی از چاییش رو خورد و د

 گفت

 

من تا حاال به زن های اون آبادی دقت نکردم و  -

نمیدونم هسیی  یا نه، تو هم الزم نکرده به من یه دستی 

، من خداروشکر اونقدر چشم و دل  م که نگاه بزی  سی 

 هیچ کدومش نمیکنم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 286  

 

اره دقیقا زدی توی خال، من هم اینجا وقتی تو نیستی کار -

توی الک خودم هس، پس خواهشا کش ندارم و رسم 

اونقدر ذهنت رو نسبت به من بد نگی  ،تا یه وقت خدای 

ی بیام جایی که هستی ببینم  نکرده من هم بلند نشم ناخیر

؟  چیکارا یم کت 

 

وزمندانه گفت  بلندی کرد  بهروز خنده  و پی 

 

 طالیی که پاک، چه منتش به خاک -

 

 روح انگی   

 

ه بشدت حال و احواالتش، ماهرخ دقیقا چهار روزی بود ک

ی نکرده بود، یه رسه گوشه  مثل قبل بود و اصال تغیی 
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حیاط مشغول عوق زدن و تخلیه معده اش بود اون حالش 

 داشت من رو یم ترسوند

صالح رو مثال گذاشته بود برگشته بود و  دایی هم به شهر 

اونجا که اگر حال ماهرخ بدتر شد، اون رو  برسونه دکیی ، 

م خداروشکر عی   خیالش هم نبود که ماهرخ که صالح ه

 مریضه

داشتم با بچه ها توی حیاط بازی میکردم که صالح از اتاق 

ون اومد، برام مثل روز روشن بود که این چند روز  بی 

 رخ رو با اون حال و احواالتش اذیت کرده حسایر ماه

 داشت یم رفت سمت خونه دایی که گفتم

 

 نشد؟ماهرخ چه طوره ؟بهیی -

 

 با یر تفاویی شونه هاش رو باال انداخت و گفت
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 میگه، همونجورم -

 

دلم یم خواست با چوب تا میخورد یم زدمش، احمق 

دید و در خودش شب و روز حال خراب ماهرخ رو یم

دجواب سو   ال من ،از قول ماهرخ بدبخت حرف می  

 

ی ازش نیم - ، اینجوری پیش بره چی   کاش یم بردیش دکیی

 مونه ها

 

وشه ای از پله ها نشست و پاهاش رو توی بغل گرفت و گ

وع کرد به تکون خوردن، اونقدر ریلکس که انگار نه انگار  رسی

 دادزنش جلو چشمهاش داشت جون یم

 

م دکیی چیکار؟ دار و دوا -  داره میخوره بیر
ی

ی خونیک

 شهخوب می
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صالح ،اگه یم خواست با این دار و دواها خوب بشه  -

بخدا گناه داره طفیل االن چند که تاحاال شده بود، 

 روزه حالش بده 

 

 

س خوب میشه -  نیی

 

حرصم گرفته بود از جوابش، واقعا غی  قابل تحمل بود و 

 ماهرخ بدبخت هم حق داشت از دستش شایک باشه

 

یم بردیش میذاشتیش خونه اقاش  چند روز کاش یه  -

 ،شاید اونجا بهیی بشه
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ذره که بره بره اونجا چیکار؟ مگه اینجا بهش بد میگ -

 اونجا خوب بشه

 

 

نگاهم رفت سمت زن دایی که با چشمهای درشت و عصتر 

جوابم رو داده بود ، دستش رو به کمرش زد و صداش رو 

 باال برد و گفت

 

یس نیس، فقط خو -  تا اون چی  
ی
از  دش زده به موش مردگ

 زیر کار در بره 

 

زن دایی ، جلو خودتون داره یه باال میاره، طفیل دروغ  -

 که نمیگه

 

طفیل منم، که تو دست شما دوتا گی  افتادم و راه پس و -

 پیش ندارم 
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اگه ماهرخ طوریش شد شماها میخواین چه جوایر به  -

 خانواده اش بدین؟

 

ه، جواب خانواده اش دعا کن اون یه طوریش بشتو  -

 با منهم 

 

 

دلم گرفت از اون همه بدجنش ، یه ادم چقدر یم تونست 

 جلب و بدجنس باشه که راض  به مردن یه ادم باشه

نگاهم رفت سمت صالح ، با بیخیایل داشت زن دایی رو 

 تماشا میکرد

د   انگار نه انگار که  راجع به زنش اینجور حرف می  

اصال خدارو شکر کردم که عطا رای بار هزارم توی دلم ب

 مثل صالح نیس، وگرنه من از دستش دق میکردم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 292  

 

 نفس پر کالفه ای کشیدم و گفتم 

 

زن دایی اگه جای ماهرخ االن محبوبه هم مریض بود!  -

دی؟  بازهم راجع بهش اینجوری حرف می  

 

 پوزخندی زد و گفت

 

خودتون مقایسه نکنی   خواهشا شماها محبوبه رو با  -

 ... 

 

 ا مثال؟ قت چر اون و  -

 

 

 بعدهم لبخندی مسخره بهش زدم و خودم جوابش رو دادم 
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اهان یادم نبود ،چون محبوبه از جنس و خون  -

 خودتون هس، خونش باید از خون ماها رنگی   تر باشه

 

 پارت یس و سوم

 

خواست جوابم رو بده که همون لحظه در باز شد و ممد 

ین مغز و ساده آبادی با رسعت حسن  اومد تو و پرس شی 

 نفس نفس زنان گفت

 

 خاله زیور بدو...  -

 

 رن دایی اخیم بهش کرد و گفت 

 

 چته پرس؟ برای چی اینجور میای تو ؟  -
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وع  ممد حسن استی   لباسش رو گرفت و دنبال خودش رسی

به کشیدن کرد، زن دایی هم به زور استینش رو از چنگال 

ون کشید و با عصبانیت گفتقوی و محکمش ب  ی 

 

 ا اینجور میکت  لباسم رو پاره کردیونه؟ چر چته دیو  -

 

س  ممد حسن که معلوم بود حسایر ترسیده و حسایر اسیی

 داره، پاهای چاقش رو روی زمی   کوبید و مثل بچه ها گفت

 

 بیا بریم خاله زیور .. االفم نکن رس جدت-

 

خودش بده و از کارهاش باعث شد که صالح هم تکوی  به 

باسن ممد حسن پرتاب کرد  جاش بلند بشه ، لگدی سمت

 پخش زمینش کنه ، بعدم با داد گفتکه نزدیک بود 
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؟ -  چته حروم زاده ی دیوونه ، این کارا چیه که میکت 

 

وع کرد به ماساژ دادن باسنش و با  ممد حسن بیچاره ، رسی

 بغض گفت

 

گرنه من خاله شوکت پیغوم داد من بیام یی ننه ت ، و  -

دست تو کتک بیکار نیستم بیام خونه شما از 

 بخورم.... 

 

 شلوارش رو پایی   
زد زیر گریه و بعد هم تو یه حرکت ناگهای 

کشید ، جوری که من از شدت خجالت چشم هام رو 

 بستم و  زیر لب گفتم 

 

 وای-
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نگاه چیکارم کردی؟ میدوی  اگه اقام ببینه چیکارت  -

 میکنه؟ 

 

 جنسانه ای گفتبعدم با لحن بد

 

بد ح،یم خواسته باهام کار اصال خوب شد، میگم  صال -

کنه من نذاشتم بعدم کتکم زده، این جوری تفنگ اقا 

بزرگم رو از روی طاقچه برمیداره و میاره یه گلوله 

 حرومت میکنه 

 

 صالح با داد گفت
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شلوارت رو بکش باال پدرسگ، بعد هم اقات خر گ  -

من خودم نعشش رو  باشه؟ پاش رو بذاره اینجا 

 میندازم توی حیاط،

 

تی احساس کردم شلوارش رو کشید باال اروم چشمهام رو قو 

باز کردم ، زن دایی هم که انگار تازه متوجه پیغام ، 

 خواهرش شده باشه از ممد حسن پرسید

 

شوکت نگفت چیکار من داره؟ چرا تو رو فرستاده  -

 دنبالم ؟

 

 گفتچشمهاش و گرد کرد و با جلتر  

 

ی از فضو -  یل! میدونم ویل بهت نمیگم، تا بمی 
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صالح  خواست دوباره لگدی سمتش پرتاب کنه که زن دایی 

 با داد گفت

 

ولش کن صالح، نکنه دنبال رسی میگردی تو مگه بابای  -

این دیوونه رو نیم شنایس؟ میخوای بچه مرده بذاره 

ه ؟  توی بغلت و آبروت رو تو کل آبادی بیر

 

نه خودیی و پرسات ، اصال حیف من که هوی زیور دیوو  -

 بال تو، اصال خاک تو رس همه تون ... اومدم دن

 

 

این رو گفت و جلوی چشمهای بهت زده ما ،سمت در 

ون ، زن دایی هم بدون فوت وقت رفت  دوئید و رفت بی 

ون بعدم با لحن  توی اتاقش و چادر به دست اومد بی 

 طلبکارانه ای به من گفت
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م خ - ونه شوکت تا ببینم چش شده، تو هم من دارم می 

خونه جای ول چرخ یدن بیا برو یه جارویی توی اشیی 

بس کثیف شده، گربه ها دارن توش ول  بزن، از 

 میچرخن

 

اینو و گفت و از جلوی چشمهام محو شد، چند ثانیه ای از 

ون  رفتنش نیم گذشت که ماهرخ با شتاب از اتاقش بی 

بل یم رفت و طبق اومد و رفت سمت جایی که روزهای ق

 معده اش رو یکجا باال اوردمعمول اون چند روز محتویات 

زیر چشیم نگایه به صالح انداختم ، با یر تفاوت ترین حال 

ممکن رسجاش وایساده بود و داشت به بازی بچه ها نگاه 

 میکرد

ماهرخ بیچاره دیگه نایی براش نمونده بود، اومد و لبه پله 

 زمی   ، سمتش رفتم و گفتمها خودش رو پرت کرد روی 

 

 بهیی نشدی ماهرخ؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 300  

 

 این درد یر درمون  -
م و از رسی وای نه، دلم میخواد بمی 

 نجات پیدا کنم 

 

 

 صالح نیم نگایه بهش کرد و گفت

 

فکر کنم مسموم شدی، کم کم حالت خوب میشه  -

 نگران نباش

 

ماهرخ با صدای بریده ای که نشون از بیحایل و حال بدش 

 بود گفت

 

این چه مسمومیتی هس، که االن چهار روزه من  -

 ش هستم و تمویم نداره... گرفتار 
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 چه میدونم، البد یه چی غلیط خوردی -

 

 

ماهرخ پوزخندی به اون همه خونرسدی و نفهمیش زد و 

 گفت

 

 شاید هم گرما زده شده باشم  -

 

 رسی برای صالح تکون دادم و گفتم

 

یشه، باید صالح ماهرخ با این داروهای الیک خوب نم -

دهن زن دایی بره دکیی ، اونقدر یه چشمت و ننداز به 

ش شهر  ببی   اون چی بهت میگه، زودتر برش دار   بیر
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حاال یه دوسه روز دیگه صیر یم کنیم اگه بهیی نشد،  -

مش دکیی   مییر

 

 

عصبای  شدم و با خشم نگایه به قیافه هپیل و بهم ریخته 

 اش انداختم و گفتم

 

ه، اگه نیم بریش تا دوسه روز دیگه   - که ماهرخ میمی 

 برهدکیی ، تا با عطا 

 

 کالفه شد و دستی توی موهاش کشید و با حرص گفت 

 

ی ، ول دیگه نیم کت  -  وای زن دادش وقتی گی  بدی به چی  
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بعدم سمت در حیاط راه افتاد و بدون اینکه نگایه به ما 

 بندازه، جلوی چشمهای بهت زده امون گفت

 

 ببینم، خاله شوکت چش شده؟من برم  -

 

ترکید و های های  اینو گفت و رفت، ماهرخ هم بغضش

وع کرد به    گریه کردنرسی

 

 پارت یس و چهارم 

 

 محبوبه 

 

موهام بدجوری تو چنگ مامانم بود، بلند بلند گریه 

 میکردم و کمک یم خواستم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 304  

گیس بریده ای چشم سفید، حاال کارت به جایی رسیده  -

ت هم نیم گذری و در باغ سیر  که از شوهر خواهر 

 بهش نشون میدی؟

 

یم سوخت ،هرچی هم سیع دت درد داشت فرق رسم از ش

 میکردم خودم رو از دستش نجات بدم، تالشم یر فایده بود

 

بقران مامان همه ش دروغه.... من کاری به اون  -

محمود گور به گوری نداشتم... خودش یه ولم 

 نمیکرد... 

 

ری کشید، جوری که دیگه تحمل موهام رو با شدت بیش ت

 نکردم و روی زمی   پرت شدم 

 

، آخه تو چرا این قدر پستی ر د - وغ نگو، هرزه عوض 

 جایی رو نگاه میکنه؟ 
؟ محمود بدبخت جز زمی   دخیی
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کرم از توئه که تا چشمت به هر مردی افتاد از خود 

، االنم اقات در به در دنبالت هس،  بیخود میشی

ه بن دازه تو بر بیابون، تا خوراک میخواد رست رو بیر

 حیوونای وحشی بشه

 

وع کرد چند بار توی رسم ف دستش محبعدم با ک کم رسی

باتش هر لحظه احساس میکردم  به  کوبیدن، با اون ض 

ی نمونده،یر یر طاقت نیاورد 
پاشیدن مغزم توی دهنم چی  

لنگ لنگون از جاش بلند شد و سمت مامانم اومد ، 

 دستش رو کشید و گفت

 

 ولش کن زیور، کشتیش -

 

ون کشید و   با داد گفت دستش محکم از دست یر یر بی 
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تو ییک هیچ چی نگو، توی نکبت شدی الگوی این  -

پتیاره خانوم، اگه تو نبودی شاید این نکبت هم، مثل 

 اون دوتا االن آدم بود 

 

از فرصت بحث بی   اونا استفاده کردم ، از رسجام بلند 

فت ، کیم رسجام تلو تلو خوردم شدم، رسم داشت گیج یم ر 

از رسیدن اقام، باید یه خایک و سمت در پاتند کردم تا قبل 

 توی رسم میکردم

اما  از شانس گندم مامانم فهمید میخوام فرار کنم ، یر یر  

رو هل داد عقب، جوری که بیچاره افتاد زمی   و دادش 

رفت هوا، بعدم سمت من هجوم اورد و لباسم رو محکم 

ب  کشید و  ،  من هم با ض  من هم پرت کرد سمت یر یر

 چشمهاش ازدرد، غرق اشک شد افتادم روی پاش و 

 

ف؟ فک کردی میذارم قرس در  - کجا میخوای بری بیرسی

ه  بری باید بموی  و اقات رست رو بیر
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وع کرد به داد کشیدن  دوباره صداش رو باال برد و رسی

 

 مثل تو رو میخوام چیکار؟ واال بم -
ی

ی من لکه ی ننیک ی 

خیالم راحته که یه جا ،تخت زیر گل خوابیدی، یه 

تنم بلرزه که کدوم گوری هستی و داری چه  نمیخواد 

 گویه میخوری ! 

 

من همه تنم درد گرفته بود ، از درد داشتم میمردم نگاهم 

رفت سمت یر یر اونم تو خودش مچاله شده بود و از 

داد شدت درد داشت لبش رو محکم روی هم فشار یم

ون نره و باز فرصت بیفته دست جور  ی که صداش بی 

 هاش قلبش رو تیکه تیکه  کنه مامانم و با حرف

 

 از ترس اقام همه دردام یادم رفت و با گریه و التماس گفتم
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مامان تو رو قران بذار برم.... االن اقام میاد منو  -

 میکشه... 

 

و واقعا مطمی   بودم اونقدر از دستم دق و دیل داره که صد 

 صد بالیی رسم میاره در 

 تبا نفرت نگایه بهم کرد و از ته دلش گف

 

بدرک ، اگه اونم کوتاه بیاد اینبار من ییک کوتاه بیا  -

ی ها خییل  ی با اون تو بمی  نیستم محبوبه، این تو بمی 

 توفی  داره

 

یر یر هم با چشمهای خیسش نگاهش کرد ، بدبخت با یر 

 عاری گفت

 

 محبوبه دروغ نمیگه .... ولش کن بره زیور،  -
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 جواب مامانم فقط یه جمله با فریاد بود

 

نگفتم تو ییک حرف نزن، دهنتو ببند و یه گوشه ه مگ -

 بتمرگ

 

 

وای چته زیور ؟ چرا داری اینجوری هوار میکشی  -

 ؟صدات تو کل کوچه پیچیده

 

و اون لحظه من تونستم یه نفس راحتی بکشم و خدارو 

وقع، ممد حسن رو فرستادم شکر کردم بابت اینکه به م

 دنبال خاله ام 

و  رفته بودم از جام بلند شدممن که از دیدنش جون تازه گ

 رفتم کنارش و با گریه گفتم
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خاله تو رو قران به دادم برس .....االن که اقام بیاد منو  -

 بکشه.... 

 

 من و مامان و یر یر در چرخش بود، بعدهم با 
نگاهش بی  

 ترس گفت

 

 مگه چیکار کردی؟چرا محبوبه؟  -

 

خاله بقران من کاری نکردم.... همه اش -

 همته....به دادم برسدروغه....ت

 

مامان دوباره سمتم هجوم اورد و ناغافل موهام رو توی 

 دستش گرفت و گفت 
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 ببند دهنتو ،کثافت یر آبرو..  -

 

خاله شوکت موهام رو از چنگال دستهای مامانم ازاد کرد و 

 رسش و بعد با ناراحتی به مامانم گفتمن رو فرستاد پشت 

 

عصوم داری؟ ولش کن زیور، تو چیکاره این طفل م -

کوتاه تر پیدا نکردی که   دیواری از دیوار محبوب

؟ ی   اینجور کتکش می  

 

وع کرد به کوبیدن  پاهاش رو محکم روی زمی   کوبید و رسی

 مشت به قفسه سینه اش و با نفرت گفت

 

تو که نمیدوی  این هرزه، ای سیاه گیس از دنیا بره ،   -

از  پتیاره چیکار کرده؟ بقران دیگه بریدم خسته شدم

 دستش 
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خاله ام رفت سمتش و مامانم رو توی بغلش گرفت و با 

 لحت  آرویم گفت

 

نکن با خودت اینجوری زیور، بقران سکته میکت   -

 دهنت کج میشه میفتی گوشه خونه ها

 

، تو که نمیدوی  این درد  - م آبخر یر درمون  کاش بمی 

گرفته چه جوری داره با کارهاش خون تو جیگرم 

یگه نمیکشم....بخدا دیگه تحمل میکنه....بقران د

ل شده ندارم...کاش خدا یا منو میکشت یا این ذلی

 رو.... 
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ی به اخر  س داشتم میمردم و چی  
من که از شدت اسیی

زندگیم نمونده بود ، با گوشه استینم محکم روی چشمم 

 گفتمکشیدم و  

 

بیا بریم خاله.... تو حداقل،بفریادم برس ....اقام االن  -

 که بیادا

 

 رت یس و پنجماپ

 

ون بذاری، اقات تو رو  - جرأت داری پاتو از این خونه بی 

 نکشه من خودم با همی   دستهام خفه ات یم کنم

 

 بس زیور، چرا کوتاه نمیای ؟ -
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 بعدم کیم رسش رو به عقب چرخوند و گفت 

 

 تو هم برو چادرت رو بپوش، تا بریم خونه ما  -

 

ش رو از خاله مامانم که قصد کوتاه اومدن نداشت ، خود

 شوکت جدا کرد و گفت 

 

 محال بذارم آبخر ...  -

 

 خاله وقتی تعللم رو دید با حرص گفت

 

محبوبه دست بجنبون تا اقات رس نرسیده، اقات بیاد  -

ن کاری از دستم برنمیادا، قدرت خر که شد از هیچ م

ه   طویله ای تو نمی 
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 بدون توجه به داد ها و گریه های مامان چادرم رو پوشیدم

ون و س مت و بدون اینکه منتظر خاله بمونم از اتاق زدم بی 

در حیاط پا تند کردم ، به در ح که رسیدم اروم رسگ توی 

 کوچه کشیدم 

خیالم راحت شد ، پامو گذاشتم توی وقتی از نبود اقام 

وع به دوییدن کردم ،  کوچه و سمت خونه خاله شوکت رسی

شونه خوردیم  کیم که از خونه دور شدم با صالح شونه به

بهم ، قبل از اینکه تعادلم رو ازدست بدم دستش رو دور 

مچم محکم گرفت و مانع افتادنم شد و بعد که من رو 

  کشید گفتسمت باال 

 

؟چته محبو  -  به؟ چرا داری میدوی 

 

 با ترس به عقب برگشتم و بعد گفتم 
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میخوام برم خونه شما، اقام در به در داره دنبالم  -

 رو برسه  میگرده تا حسابم

 

سه چرا یا چیکار کردی؟ با عصبانیت دندون  بدون اینکه بیی

 قروچه ی کرد و گفت 

 

اقات گوه خورده، مگه من میذارم کش بالیی رس تو  -

 بیاره 

 

 بعدهم اشاره ای به مسی  روبه رومون کرد و گفت

 

حاالم راه بیفت، اقات هم جرأت نداره پاشو بذاره  -

ه با اونجا ، بخدا محبوبه ببینم ب خواد بیاد معرکه بگی 

سم  چماق تا میخوره خدمتش می 
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بدون اینکه به حرفهاش گوش بدم و برام مهم باشه که 

رمقی که توی پاهام اصال داره چی بلغور میکنه ، با اخرین 

بود راه افتادم ، جوری که داد صالح هم وسط راه در اومد 

 و گفت 

 

ی   یواش تر برو محبوبه، یه وقت خدای نکرده زم -

 میخوری دست و پات میشکنه ها

 

زیر لب، بدرگ گفتم و راه افتادم کیم که گذشت ممد حسن 

جلوم ظاهر شد و با دستش مانع رفتنم شد، با لحن 

 و ناراحتی گفت طلبکارانه

 

 آی محبوبه؟  -

 

رس و کله زدن با اون خل و چل واقعا دیگه از توانم خارج 

 بود، اخیم بهش کردم و گفتم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 318  

 

 ممن کار دار برو کنار،  -

 

 چشمش ریز کرد و نیم نگایه به صالح انداخت گفت

 

 به حرفهات گوش نمیدم، امروز به  -
ی

دیگه هرچی بیک

 خاطر تو بد کتیک خوردم 

 

اصال حوصله تو ییک رو ندارم برو  ممد حسن، من -

 دنبال کارت من عجله دارم

 

 

حتی دیگه اگه اون پرس شهری هم گفت بیام دنبالت  -

 جونم دیگه نمیام!  به ارواح خاک ننه
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با گفیی  این حرف اونم جلوی چشم صالح بند دلم پاره 

 شد، کیم من و من کردم و گفتم

 

دیگه کدوم بیا برو، تو هم حالت خوش نیس! شهری  -

خری هس؟ تو هم شدی مثل بقیه دیواری از دیوار من 

؟  کوتاه تر ندیدی تا بهش تهمت بزی 

 

 حق به جانب گفت

 

وی بودی که باهاش رفتی تمگه دروغ میگم ؟ تو ن -

 خرابه؟ فک کردی من خرم نفهمیدم ! 

 

فیی   چند تا از خاله خان باچر های محل هم که داشیی  می 

اون صحنه رو تماشا میکردن سمت خونه هاشون ، داشیی  

، دیگه واقعا نای جنگیدن با اون خل و چل نداشتم و 
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خودم هم نیم دونستم باید، چی بگم که صالح به کمکم 

 و با داد گفتاومد 

 

باز که دلت کتک میخواد؟ نکنه هنوز کو.... میخاره  -

 برای یه لگد دیگه؟

 

 ممد حسن با اخم و نفرت نگایه بهش انداخت و گفت

 

چالق بشه صالح، یادت باشه حسابت خودم  دستت -

حتما یم رسم، میدم بچه ها چنان بالیی رست بیارن که 

 ..  فقط از درد تا چند روز جیغ بکشی

 

خرفای اون خل و چل گوش بدم، هر لحظه به مز  نموندم

ممکن بود اقام رس برسه ، صالح هم دوتا فحش رکیک و 

 لم راه افتادآبدار نثار خواهر مادر، ممد حسن کرد و دنبا
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برای اینکه حرفهای ممد حسن رو ماستمایل کنم ، تا یه 

 وقت دهن صالح باز نشه و حرف  به کش نگه گفتم

 

ر میشه، ییک روز داره حالش بدت این پرسه هم روز به -

نیس بهش بگه بچه شهری تو این آبادی کجا بود که 

من باهاش بخوام برم رس قرار ؟ روای  شده مثل یه 

فضویل که الیک به من انگ یم چسبونن  مشت آشغال

. مثال هیم االن  و پشت رسم ،یه کالغ چهل کالغ میکی  

یم شاید برن با کیل دروغ  که ما داریم باهم راه می 

 تو هم سیاه کی   با 
ی
بذارنش کف دست ماهرخ و زندگ

 این حرفاشون

 

صدای تند نفس هاش که از بس پشت رسم داشت رسی    ع 

 شنیدم، قدم بر یم داشت رو یم 
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گوه خورن که بخوان همچی   حرف  بزنن، ماهرخم اگه  -

دیدم، زر زر  زیادی کرد مهرش میدم و یم فرستمش 

از دست خودش و  وردست اقاش به قدر کاف  دلم

 اجاق کورش خون هس

 

 صالح؟ یعت  به خاطر یه مشت حرف  -
ی

چی مییک

؟  خودت بزی 
ی
 مزخرف، الیک الیک تیشه به زندگ

 

 

 ناراحتی گفتکالفه شد و با 

 

 نیس،  -
ی
 که من دارم اسمش زندگ

ی
محبوبه اون زندگ

ماهرخ اصال هیچ چی از شوهر و خونه داری حالیش 

بزنه، نه یکم به رس و نیس، نه یه کلمه قشنگ بلده 

وضعش یم رسه، همیشه خدا هم بغ کرده و ناراحته، 

 انگار من تازه اقاش کشتم
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گریه یه بچه،   از همه اینها بدتر، منم دلم لک زده برای 

بخدا دلم ترکید از اینکه چهار ساله حتی نتونسته یه بچه 

 برام بیاره

 

 پارت یس و ششم

 

ه حرف های مسخره حال خراب خودم کم بود ،حاال باید ب

دم ، بیچاره ماهرخ که گرفتار همچی   صالح هم گوش یم دا

 آدیم شده بود

 
ی

 بود و هم از قشنیک
ی

ی کم خداییش ماهرخ، هم زن زرنیک چی  

 نداشت، بیچاره تنها مشکلش این بود که بچه دار نمیشد

 به خاطر همی   هم ، همه عیتر بهش یم چسبوندن  

ون دادم و گف  تمنفسم رو با حرص بی 
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؟ شاید با یه دارو ساده خوب -  خوب چرا نیم بریش دکیی

 شد و خدا بهتون بچه داد

 

 اه پرسوز و گدازی کشید و گفت

 

ل مفت بدیم که چی بشه؟ وقتی خدا الیک بریم دکیی پو  -

که خودش حالل همه مشکالت هست ، نیم خواد ما 

 از هم بچه دار بشیم مطمئنا دکیی رفیی  هم بیخوده

 

مه ی  مردهای اون آبادی بهم که حالم از همن حق داشتم  

بخوره، یه مشت مرد بدرد نخور، حال بهم زن و مغرور  ، 

سایر خودشون رو که در عی   اینکه هیچ چی نبودن ویل ح

دست باال میگرفیی  ، چون جنس نر بودن فکر یم کردن 

 بنده برگزیده خدا هم هسیی  

رگ هرچند،  شاید هم حق داشته باشن که به اینجور د 

 برسن که از یه زن باالتر هسیی  
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 جوری باهاشون رفتار شده بود که  
ی

چون از همون بچیک

که فکر کی   خدای مجسم،برای زن ها هسیی  و  هرجور  

 دوست دارن و عقل نداشته شون بهشون میگه ، رفتار کی   

 

 عیب از ماهرخ که بچه دار نیم -
ی

یعت  تو دکیی نرفته مییک

؟  شی  

 

 نمیخواد ،عی   ر  -
مشکل داره  وز برام روشن که اوندکیی

 و اجاقش کوره

 

نزدیک بود از شدت اون همه حرص بزنم زیر خنده و تا 

حیف که پرس خاله ام جایی که میخورد فحشش بدم، اما 

 بود و دلم نیم خواست قلبش رو بشکنم

 

، این جوری که نمیشه همه - صالح اول باید بری دکیی

ا رو بندازی گردن ماهرخ  تقصی 
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ال ازت توقع نداشتم که بخوای این جور ه، اصمحبوب -

 تمام قد از ماهرخ طرفداری کت  

 

نه پرس خاله اشتباه برداشت نکن، من هیچ وقت قوم  -

یشم رو به غریبه نمیدم اما من میگم حتما یه دکیی و خو 

برو، درسته خدا خودش ارحم الراحمی   هس اما بعض  

 وقتها بعض  گره ها، فقط از دست بنده هاش باز 

 میشن

 

 

قبل از اینکه بخواد جوایر به حرفهام بده رسیدیم، در   

نیمه باز و هل دادم و رفتم تو، ماهرخ و روح انگی   که 

زدن بودن با دیدنم نگایه بهم کردن و مشغول حرف 

 بالجبار سکوت کردن
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هرچند از اون دوتا هم به خاطر شهری بودنشون خوشم 

شون رفتم و زیر لب نیم اومد، اما اون لحظه با اکراه سمت

 گفتم 

 

 سالم -

 

روح انگی   جوابم رو داد اما ماهرخ با دیدن صالخ که چند 

کرد و بدون   قدیم بیش تر با من فاصله نداشت ، اخیم

اینکه جوایر بهم بده رسش رو به نرده های چویر بهار 

 خواب تکیه داد و  ازمون رو برگردوند

نیس و با قیافه اش که نشون یم داد حالش اصال خوش  

 دیدن من هم انگار بدتر شد

صالح با دست به سمت اتاق خاله شوکت اشاره کرد و 

 گفت

 

 دبیا بریم تو خونه ، االن که مامان بیا -
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روح انگی   زیر چشیم نگایه به من و صالح انداخت و بعد 

هم از روی تأسف رسی تکون داد و به ماهرچ  که هنوز 

 ختمسی  نگاهش خالف جهت ما بود چشم دو 

بدون اینکه حرف  بزنم سمت اتاق راه افتادم، صالح هم 

داشت پشت رسم یم اومد که ماهرخ با صدای که انگار از 

 اومد گفتته یه چاه عمیق یم 

 

 تو کجا؟ -

 

م توی اتاق مامان -  دارم می 

 

 

خییل دلم یم خواست عکس العمل ماهرخ ،بعد شنیدن 

خوندم، اون حرف ببینم ، ایستادم و کیم رسم رو سمتش چر 
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نگاه هر دوی اونها بد جوری زهر انگی   بود، انگار که من 

 دشمن قسم خورده شون بودم

 دوباره صدای ماهرخ بلند شد

 

این چندتا کوزه رو رس جوب، آب کن بیار، یم بیا برو  -

بیت  که حالم خوش نیس و خودم نیم تونم برم  اب 

 بیارم

 

 زیر لب گفت
ی

 صالح با کالفیک

 

◼  
ی
خسته  برامون نذاشته، اه،  چند روز زندگ

 شدم از دستش بقران 

 

بدون توجه به بحث زن و شوهری اونا رفتم سمت اتاق 

ن ناض که پاهاش دراز کرده درو باز کردم و رفتم تو، با دید
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بود و با یر قیدی داشت قلیون یم کشید و خودش رو زده 

بود به ندیدن ، دلم هری ریخت پایی   ، دلم یه گریه از ته 

خواست، حوصله ناض با متلک هاش رو، اصال قلب یم 

 نداشتم

 نفس عمیقی کشیدم و جلوتر رفتم و زمزمه وار گفتم 

 

 سالم-

 

وی نشستنش بده همونجور که لنگش بدون اینکه حرکتی ت

دراز بود و تقریبا نصف اتاق اشغال کرده بود، با یر خیایل 

 فقط رسش برام تکون داد

 کشیدنش بلند شد  بعد هم دوباره صدای قل قل قلیون

من هم رفتم یه گوشه از اتاق با فاصله از اون نشستم و با 

نفرت نفس بلندی کشیدم و از پنجره بزرگ وسط اتاق به 

ون و بحث های روح انگی   و صالح چشم دوختم  بی 
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؟ -  پس بالخره طبل رسواییت ،گرومپ افتاد پایی  

 

تحمل زخم و زبونهای اون احمق روبه روم رو واقعا 

وع کردم با انگشتام بازی کردننداش  تم، رسی

 

اینبار با آتیش بازی کردی دخیی خاله، بذار اینجوری  -

 کاهدون زدیبهت بگم بدجوری ریسک کردی، به  

 

ی نگفتم و به ماهرچ  که دستش رو جلوی  باز هم چی  

د نگاه کردم   صورتش گرفته بود و داشت زار می  

 

همون حداقل بگرد دنبال موردای کم خطر تر، مثال  -

و ازشون کادو های که باهاشون توی کوه قرار میذاری 

ی  میگی 
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 پارت یس و هفتم

 

وی صدای قلیون ، بدجوری داشت خط یم کشید ر 

ون  ، یر صاحبش بی 
اعصابم، جوری که دلم یم خواست ی 

 بیارم و تا ته کنم توی حلق ناض

 

؟ -  حاال چه جوری لو رفتی

 

 با این سوالش انگار داغ دلم تازه شد 

یر یر برام هول هولیک تعریف کرد که وقتی رفته بودم 

ه بالخره نتونسته طاقت بیاره و  ظرفهای ظهرو بشورم، نی 

گفته که ،من و محمود داشتیم همدیگه جلوی چشم همه  

رو یم بوسیدیم ، همون موقع مرضیه قهر میکنه و دست 

ه تا بره خونه اعظم ، محمود نکبت هم  بچه هاش رو میگی 

هپشت رسش ر   اه میفته و گورش گم میکنه و می 
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اقام هم بلند میشه میاد دنبال من، من هم که خداروشکر  

دم، از خوش شانسیم این چند روز فقط دنبال بهروز بو 

،رفته بودم تو همون خرابه ای که قبال دیده بودمش تا 

 ببینم نیومده

برای همی   توی راه،  با اقام برخورد نکرده بودم ،  مطمئنا 

د. وقتی هم اگه یم  دیدم همونجا جلوی چشم همه دارم می  

دیدم مامانم دم در وایساده منتظر و به نزدیک خونه شدم 

 برداشت و پرت کرد سمتم و محض دیدنم سنگ 
ی
بزرگ

 گفت

 

-  
ی
در به در شده، کارت به جای رسیده که از زندگ

 مرضیه هم با دوتا بچه نیم توی  بگذری؟

 

دار شد که اتفاق خویر در انتظارم  همون موقع شصتم خیر

، ممد حسن هم طبق معمول همیشه توی کوچه  نیست

 مشغول چریدن بود که دور از چشم مامان بهش گفتم
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ممد حسن برو خونه خاله شوکتم، الیک بگو زیور کار واجتر -

 باهات داره... 

 

همون موقع صدای داد مامانم بلند شد و ممد حسن 

ه و بره دنبال کمک ، ترسید و فهمید که نباید فضویل کن

 دست از ولگردی برداشت و سمت خونه خاله دویید

انگار ناض بیشعور هم اصال قصد کوتاه اومدن نداشت 

مثال با حرفها و متلکهای که نثار من میکرد، یم خواست 

ون بیام، احمق  کاری کنه که من از فکر ازدواج باهاش بی 

و دارم بیش خودش فکر میکرد من کشته و مرده اش هستم 

برای رسیدن بهش لحظه شماری یم کنم، خیر نداشت که 

 حس تنفر من بیش تر از اون بود
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چه جوری اونقدر راحت  من تعجبم از آقا قدرت، -

بیخیال تو شد؟ هرچند بنده خدا ثابت کرده ذره ای 

ت تو وجودش نداره...   غی 

 

 زیر لب زمزمه وار ادامه داد

 

 شسته بودیکه اگر که داشت تو اینجور راحت نن -

 

حرفهاش از حد تحملم خارج بود، دلم یم خواست تا یم 

 تونستم جیغ یم کشیدم رسش ، بعد هم با ناخونهام یم

 افتادم به جونش و همه تنش رو زخم زییل میکردم

ی برام اهمیت  اما برای اینکه نشون بدم حرفهاش پشی  

نداره اشاره ای به قلیون روبه روش کردم و خییل خونرسد 

 گفتم
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اگه دیگه نمیخوای بکشی ،بده من هم بکشم رسم -

 بدجوری درد میکنه این جور مواقع قلیون ارومم میکنه

 

ا چشمهای گرد شده اشاره ای به منقل و وافور جا خورد و ب

 کنار پنجره کرد و با تمسخرگفت

 

؟ از قلیون خییل  - میخوای برات تریاک بیارم بکشی

 مسکن تره ها

 

 خندی بهش زدم و گفتمسیع کردم اروم باشم، لب

 

اونو تا حاال امتحان نکردم، اتفاقا بدم هم نمیاد بدونم  -

 بندازی بسم هللا..  چه مزه ای میده، اگه میتوی  راهش
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با نفرت زل زد به چشمهام و سیت  که قلیون توش بود رو 

 سمتم  تقریبا پرتاب کرد و با کنایه گفت

 

تریاک  البته من قبلش بهت پیشنهاد میدم چندتا نخود  -

بری رس وقت   بندازی باال ، اینجوری خوب نیس یهوی

 وافور!! 

 

خودکشی کنم، همه خندیدم، منظورش این بود که با تریاک 

صورتش شده بود تنفر ، با لذت پیک به قلیون زدم و دودش 

ون فرستادم  رو با همه توانم بی 

شاید بقیه حق داشیی  که بخوان پشت رسم حرفهای 

یس بودم ، مثال برابر ناجوری بزنن ،من و  اقعا دخیی نیی

یم کشیدم و جوابشون رو شوچ  های پرسا اصال پا پس ن

ای رو تجربه کنم که یم دادم یا حتی د لم یم خواست چی  

ی به سن من یه جورای خفت و  شاید برای هر دخیی

خجالت به حساب یم اومد مثل کشیدن همی   قلیون ، یا 
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 پوشیدن و ماتیک زدن، من 
ی

عاشق این بودم که چکمه رنیک

ی رو ولو بد و ممنوع  بر خالف جهت اب شنا کنم و هر چی  

عث شده بود بشم یه تجربه کنم، همی   رفتارهام هم با

 دخیی خراب و رسبه هوا

 ناض نگایه با اخم به قلیون کشیدنم انداخت و گفت

 

، جوری که مردا باید بیان  - به به چقدرم با تبحر یم کشی

 جلوت لنگ بندازن

 

؟ وایمیخ -  یادت بدم چه جوری بکشی

 

 

 از شدت نفرت گوشه بیت  چی   افتاد و با حرص گفت
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ای مثل تو متنفرم؟ امثال میدوی  چقدر از جنس دخیی  -

 تو خییل تهوع اور و نکبتی   

 

، خواهشا یه حرف جدید بزن-  اینو هزار بار گفتی

 

م هم راض  نمیشم با - دست از رس من بردار، من بمی 

ی مثل تو از   دواج کنمدخیی

 

 با عصبانیت زل زدم به صورت جدیش و به تندی گفیی  

 

قدر خودتو نه تو رو خدا بیا ازدواج کن! ببی   ناض اون -

، اگه تو از من بدت میاد من هزار ،هزار  دس باال نگی 

 برابر بیش تر از تو نسبت بهت تنفر دارم

تو اگه اخرین مرد روی زمی   هم بایسی بقران قسم محال  

رم زیر یه سقف، پس لطفا پیش خودت فکر من باهات ب
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تم،من حالم از امثال تو نکن که عاشق سینه چاکت هس

مشت آدم مغرور و از خود راض  که فکر  بهم میخوره ، یه

میکی   حاال که شدن جنس نرررر، بنده برگزیده خدا هم 

هسیی  و هرجوری که دلشون خواست میتونن با یه زن 

 رفتار کی   

 

 پارت یس و هشتم

 

تمسخر داشت به حرفهام گوش یم داد و هر لحظه  ا ب

ممکن بود بزنه زیر خنده، حرفهام که تموم شد نفس 

 عمیقی کشیدم و دوباره پیک به قلیون زدم

احساس کردم اروم اروم داره میخنده، رفتارهاش اصال برام 

مهم نبودن، همی   که تونسته بودم حرفم رو بزنم و شی  

 ی من نداره، کاف  بود فهمش کنم که هیچ ارزیسی برا

بیشعور اینبار بالشت پشت رسش پرت کرد توی اتاق و 

گذاشت زیر رسش و دراز کشید، بدون توجه به من دستش  
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، با من فاصله  قدش بلند بود و پاهاش چند سانتی بیشیی

نداشیی  کیم خودم رو عقب کشیدم و با قیافه چی   خورده 

حساس یر زل زدم بهش ،جوری با من رفتار میکرد که ا

ارزش بودن بهم دست یم داد و همی   باعث نفرت بیش 

 ترم، از ناض میشد

 

گفتم که تو من دوست داری یا نه؟ ببی   محبوبه، من ن -

هرچند اگه هم دوست داشتی ذره ای توی حرفها و 

تصمیمات من اثر نداشت، من میگم فقط کیم آدم 

باش، خانومانه رفتار کن، با شخصیت باش ، این طرز 

یدن، حرف زدن لباس پوشیدن اصال مناسب یه خند

 دخیی خوب نیس.... 

 

 عصبای  شدم و با داد گفتم
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نیس، من هرجوری که دلم میخواد رفتار  بدرک که -

میکنم ، من اصال دلم نیم خواد خانومانه رفتار کنم 

،چون از نظر من نجیب بودن یعت  بدبخت بودن، تو 

حال بهم  رسی خور بودن، دقیقا عی   همه اون زنهای

زی  که دارم یم بینم و اصال دلم نمیخواد مثل اونها 

 باشم

دلم میخواد، اون جوری که  من دلم یم خواد اون جوری که 

 کنم، قضاوتها و توهینهای بقیه هم ذره 
ی
عقلم میگه زندگ

، بذار بگن خراب ، بگن ولگرد بگن  ای برام مهم نیسیی 

ی برام مهم نیس ناض  هرزه  ، من هیچ چی  

 

ی به نشونه تاسف برام تکون داد و دستی رو که ازاد بود رس 

  اروم گفتگذاشت رو پیشونیش و زل زد به سقف و خییل

 

سم که این متفاوت بودنت کار بده دستت -  از روزی مییی
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 برام عجیب بود که نگرانم باشه

 

-  ...  تو اصال نمیخواد به من فکر کت 

 

 بلند بلند زد زیر خنده

 

ه که تو هم فرض نکن، گ گفتببی   اونقدر خودت م -

برای من مهیم؟ من از آبروی خودم و خانواده ام یم 

، خی    رسمون تو ناموس ما هستی و من ترسم ناسالمتی

 هم اصال تاب و تحمل یر نامویس رو ندارم

 

د، ذره ای دوست نداشتم  عجب حرفهای مسخره ای می  

ت داشته باشه و به خاطر  آدیم مثل ناض بخواد روم غی 

ت مسخره و آبروی مزخرفش، نصیحتم کنهاو   ن غی 
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ببی   ناض من ناموس هیچ گ جز بابام نیستم، هوا  -

نداره فک کت  چون پرس خالیم یم توی  روم  برت

ت داشته بایسی ..   غی 

 نذاشت جمله ام رو کامل کنم، با لحن لشی گفت

 

 ببی   همون کاری که قبال گفتم بهت انجام بده -

ن هم ما ز باال، هم خودت راحت کچندتا نخود تریاک بندا 

 رو ، خسته شدیم واال از دستت

 

خواستم جوابش رو بدم که در اتاق باز شد و صالح اومد 

تو، با دیدن ناض که دراز به دراز توی نصف اتاق ولو شده 

 بود اخیم کرد و گفت

 

این چه وضعشه؟ مگه مهمون تو این خونه نیس؟  -

 لشت جمع کن زشتهپاشو تن 
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 و دمر خوابید و گفت  تی خورد ناض غل

 

اد حساب  - ؟ اون که اصال جز آدمی  
ی

محبوبه رو مییک

 نمیشه بیخیال جون صالح 

 

 قیافه صالح رسخ شد، دادی زد و گفت 

 

ام مهمون توی خونه امون رو  - ، احیی ناض پاشو بشی  

 نگه دار خواهشااا

 

ش و لم داد به دیوار ناض با اکراه بالشت پرت کرد زیر باسن

 ون توجه به من نشستو بد

 صالح که خیال کوتاه اومدن نداشت دوباره با ترسی گفت
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 الاقل یه چایی براش میاوردی تا بخوره -

 

 ناض زیر لب جوری که فقط من بشنوم گفت

 

 زهر مار بخوره..  -

 

ون ، ناض ابروی برای من باال  صالح از اتاق رفت بی 

 تمسخرگفتانداخت و با 

 

یکردی، بس نیس اون حداقل به صالح دیگه رحم م -

 شق سینه چاک؟همه عا

 

ون کشیدم و سمتش پرتاب کردم دقیقا خورد   قلیون بی 
ی 

وسط سینه اش و قیافه اش کیم از درد جمع شد و با 
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لش میکردم که تبدیل به جیغ  صدای که خییل داشتم کنیی

 نشه گفتم

 

 یام بچسبم به صالحبمی  بیشعور، آدم قحطه که من ب -

 

 د و گفتفسه سینه اش کشیدستش محکم روی ق

 

واال تو از هیچ جنبنده نری نمیتوی  بگذری، صالح که  -

 دیگه جای خود داره

 

؟  توی عمرم ادم به بیشعوری تو - میدونستی خییل پستی

 ندیدم، من ییک که بخدا حاللت نیم کنم

ی که هیچ کس، نفهم  ه چرا ایشاال بری یه جای جوری بمی 

 و چه جوری مردی
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قط یم خندید، صالح با سیت  کردم و اون فمن نفرینش می

 چای اومد تو و با شوچ  گفت

 

محبوبه عمرا کش بتونه مثل من چای درست کنه ،بیا  -

 بخور ببی   چی برات دم کردم

 

ناض با رذالت داشت چشمهاش بی   ما یم چرخوند و 

 صالح گفتبالخره هم طاقت نیاورد و با لحن بدی به 

 

ه؟ -  ماهرخ چی شد؟ بهیی

 

 چایی رو جلوی من گرفت ،بدون اینکه بهش ح سصال
یت 

 نگاه کنم ،ییک از استکانها رو برداشتم
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ون، ماهرخ داشت    دوباره از شیشه پنجره زل زدم به بی 

استفراغ میکرد صورتم رو به حالت چندش توی هم جمع 

 کردم و استکان توی دستم زمی   گذاشتم

 

 پارت یس و نهم

 

 صالح یر حوصله نشست و گفت

 

واال زبونش که داره مثل قبل کار میکنه، خودش هم  -

 داره دار و دوا میخوره

 

 ناض با حرص پرسید

 

 گ بردیش دکیی که براش دوا نوشت؟ -
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ی

صالح نگایه زیر چشیم به من انداخت و بعد با کالفیک

 گفت

 

وقت کنم  مامان چندتا دارو داده بجشونه بخوره ،فردا  -

 یم برمش دکیی 

 

 روح انگی   

 

خوابیده بود، به ساجده اشاره ای کردم تا پاهام  سحر روی

جاش رو از روی رخت خواب های ،گوشه اتاق بیاره و پهن 

 کنه

 در چویر  
اونم همی   کارو کرد، همی   که سحر گذاشتم زمی  

اتاق بشدت باز شد و زن دایی توی چهار چوب در ظاهر 

 شد

رو باز کرد، که سحر با صداش ترسید و از اونقدر بد د

وع کرد به گریه کردنخوا  ب بیدار شد و رسی
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وع کردم به اروم کردنش، عطا  سحرو توی بغلم گرفتم و رسی

هم که زیر نور چراغ نفتی داشت  برای دانش اموزاش سوال 

 امتحای  یم نوشت، نگایه به زن دایی انداخت و گفت

 

 دی؟بیا تو مامان، چرا دم در وایسا -

 

زیاد رسحال نیس  زن دایی که قیافه درهمش نشون یم داد ،

شه نشست و بعد به سمانه نگایه اومد تو  و رفت یه گو 

 کرد و گفت

 

ننه برو عمو ناضت صدا بزن بیاد اینجا، بگو بابام  -

 کارت داره 

 

 عطا کیم رسش رو از روی برگه برداشت و گفت
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ه؟ ناض کاری کرده؟ -  چه خیر

 

 زیر چشیم نگایه به من انداخت و گفتزن دایی 

 

باهاش حرف بزی  تا راض  بشه م امشب تو نه ، میخوا -

 محبوبه رو براش عقد کنیم

 

دم اومدن محبوبه به  پوزخندی نشست کنج لبم، حدس می  

 اونجا جز نقشه های زیرکانه زن دایی باشه 

 دوباره نگایه به من انداخت و با طعنه گفت

 

ی ازدواج کنه که اصال دلم نیم خواد ناض بر  - ه با دخیی

س، بچه من لیاقتش خییل خییل بیش مورد پسند من نی

 استر از این حرفه
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نگاهم با عطا بهم گره خورد، اول ابروش باال انداخت و بعد 

به نشونه ساکت موندنم لبش رو اروم گاز گرفت و رو کرد 

 به زن دایی و گفت

 

مامان؟ ناض من نمیدونم دلیل این همه اضارت چیه  -

ای به که قبال حرفهاش بهت زد ،گفت که عالقه 

ل شدن محبوبه نداره، من نیم دونم تو چرا قصد بیخیا

 نداری؟

 

زن دایی که همیشه خدا عصبای   و آماده حمله به طرفش 

 بود، اب دهنش محکم قورت داد و گفت

 

خی  رسم گفتم تو عاقیل ، درس خونده ای بشیت   -

 رو نشونش بدی، نگفتم نصیحتش کت  و راه چا
ی
ه زندگ

 که ازش طرفداری هم کت  
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از صدای بلند زن دایی سحر باز هم زد زیر گریه ، باالجبار 

وع کردم به تکون  بالشت و تشکش رو پام گذاشتم و رسی

 دادنش 

عطا برگه ای که جلوش بود رو بست و گذاشت لب 

 طاقچه و دستی توی موهاش کشید و گفت

 

ساله دیروز نیس که براش  مادر من ناض بچه ده -

ی، ماشاال خودش بزرگ شده خوب و بد  تصمیم بگی 

 زندگیش تشخیص میده

وقتی دلش به محبوبه رضا نیس ،یعت  نیم خوادش تو هم  

 یه این قضیه رو کش نیار و رسبه رسش نذار.. 

صالح هم که اتاقش چسبیده بود به اتاق ما با شنیدن 

، رفت  صدای عطا و زن دایی اومد تو و بدون هیچ تعارف 

 طا کرد و پرسیدوردست مامانش نشست و نگایه به ع

 

؟چته عطا ؟ چرا داری ب- ی   ا مامان اینجوری حرف می  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 355  

 

ی نگه ،  عطا زیر لب ،ال اله اال اللیه گفت و ترجیح داد چی  

طویل نکشید که ناض هم به اون جمع ملحق شد. با دیدن 

سحری که دیگه کامال بیدار شده بود و روی پای من با 

 کنجکاوی داشت به دور و برش نگاه میکرد

طا نشست و خم شد و اون رو بغل کرد و رفت کنار ع 

 همونجور که داشت با سحر بازی میکرد ،از عطا پرسید

 

؟ -  با من کاری داشتی

 

 عطا نگایه به زن دایی کرد و خییل جدی گفت

 

ناض ؟ مامان گفته صدات بزنم بیای اینجا تا ازت  -

 بخوام محبوبه رو عقد کت  و بری رس خونه و زندگیت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 356  

 به زن دایی کرد و گفت نگایهناض 

 

ی بده به من، دیگه موندم با چه زبوی  به خدایا صیر  -

 مامان بگم ،من محبوبه رو نمیخوام 

 

صالح که تا اون لحظه ساکت نشسته بود ، با یر قیدی 

وع کرد به تکون دادنش  پاهاش رو انداخت روی پاش و رسی

 و گفت

 

مگه محبوبه چشه؟ قشنگ نیس؟ که هس، خانوم  -

 ؟ که هس، خوش رس و زبون نیس؟ که هسنیس

ی  ؟ زن من  موندم تو چرا داری لگد به بخت خودت می  

دیگه بهیی از محبوبه ؟ آدم باید از خداش هم باشه که 

ی مثل محبوبه قدم بذاره توی خونه اش و بشه زنش  دخیی

 همه رسها اتوماتیک وار سمت صالح چرخیدن 
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ه با یه تخته برام عجیب بود که اون صالح یر احساس ک

اینجور جانانه بخواد از  ،سنگ رسد هیچ فرفی نداشت 

ی طرفداری کنه  دخیی

زن دایی که انگار با حرف های صالح روحیه گرفته بود 

 پوزخندی به ناض زد و گفت

 

فعال که بعضیا کور و کر شدن و نمیخوان بفهمن، چی -

ه و چی رسی   خی 

 

ه که من دلم م - یخواد، تا بس کن مامان، اگه محبوبه خی 

سمتم هجوم بیاره و پاره ابد هرچی رسی تو دنیا هس 

 پورم کنه

 

 پارت چهلم
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 عطا نگایه به صورت عصبای  ناض کرد و گفت

 

آروم تر ناض، تو اتاق بغیل خوابیده ،ممکنه بشنوه  -

 ناراحت بشه

 

بدرک که ناراحت میشه، مامان ما اگه ذره ای درک  -

ه جایی که یه داشت یه دخیی مجرد برنیم داشت بیار 

 پرسه عذب اوغیل داره

 

 

 زن دایی با اخم نگایه به ناض انداخت و گفت

 

خونه غریبه که نیومده ، اومده چند روز مهمون خاله  -

اش باشه یه جور حرف یم زی  انگار اون طفل معصوم 

ع کرده  خالف رسی
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به قران که اون طفل معصویم که تو داری سنگش رو  -

، همه وجودش ی  عه  به سینه می    خالف رسی

 

 

د روی آتیش، بالشتی که گوشه ای زن دایی شد عی   اسپن

اتاق بود رو برداشت و محکم پرت کرد سمت ناض، ناض 

رس سحر رو محکم توی بغلش گرفت تا یه وقت به اون 

نخوره بالشت هم به ساعد دستش خورد و افتاد روی 

، زن دایی با داد گفت
 زمی  

 

من رد بشی که، بذارم  ناض مگه اینکه از روی جنازه -

ی کس و   دست هر  ناکش رو به عنوان عروس بگی 

بیاری تو خونه ام ، باال بری پایی   بیای ،محبوبه بیخ 

 ریش خودته.. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 360  

ناض که از شدت عصبانیت چاره نداشت سمت مامانش 

ه دندون قرو چه ای کرد و گفت  هجوم بیر

 

بس کن مامان، اونقدر یه گوه نزن توی اعصاب من!  -

دخیی وصله تن من م به زبون خوش بهت میگم اون دار 

 نیس،  حالم ازش بهم میخوره

 اون همه اضار نکن  

یه وقت دیدی رس گذاشتم به دشت و بیابون رفتم خودمو  

 گم و گور کردما

 

 صالح لبش رو زیر دندون کشید و با حرص گفت

 

، من نیم دونم چی جای مغز توی کله  - بس که یر لیاقتی

ی ناز یم کت  تو هس که دار   ؟ ی به همچی   دخیی
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 ناض طاقت نیاورد و گفت

 

چیه ؟ چی بهت نشون داده که اینجوری داری سنگش  -

؟ ی   رو به سینه می  

 

 من از خجالت لبم رو گاز گرفتم و توی دلم گفتم

 خدایا توبه ، چی میگه این دیوونه؟ -

 

 صالح همیشه خونرسد اتیشی شد و با داد گفت 

 

دهنتو  م گوه خوری کن میامخجالت بکش ناض ، ک -

 میدما جر 

 

 دستی توی 
ی

زن دایی چاره نداشت بره ناضو بکشه با کالفیک

 موهاش کشید و گفت
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ت نیس ناض، میدونه جلو چشم  - صالح مثل تو یر غی 

 غریبه ها نباید پشت رس فامیلش بدگویی کنه

 

پوزخندی زدم و رسم رو زیر انداختم اون همه وقاحت اصال 

رو یه جوری جیب نبود که، بخواد عقده اش از زن دایی ع

 رس من خایل کنه

 ناض رسش رو به طرفی   چرخوند و گفت

 

من اینجا غریبه ای نیم بینم که بخوام جلوش سکوت  -

 کنم، همه از خود هسیی  

 

زن دایی که انگار اون شب قصد کوتاه اومدن نداشت ، 

انگشت اشاره اش رو به نشونه تهدید سمت ناض گرفت و 

 حرص گفت با 
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م هم نمیذارم بری با اون دخیی ترشیده ببی   ناض،  - بمی 

 ای عمه ات ازدواج کت  

 

بعد هم ،با نفرت نگایه به من انداخت و پشت چشیم برام 

 نازک کرد و گفت

 

ت دوتاش رو به زور آورد تو  - اون بابای از خدا یر خیر

خونه امون برای هفت پشت مون بسه،،، اون مهر 

می   گرم بخوره ری هم که، ایشاال به ز انگی   گور به گو 

، اون همه عموزاده  اگه خییل ادم بود و سنگی   رنگی  

دور و برش هس، الاقل یکیش برای خواستگاریش پا 

 پیش میذاشت

 

 دیگه داشت زیاده روی میکرد طاقت نیاوردم و گفتم
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زن دایی شما چیکار به مهر انگی   ما داری؟ ناض داره  -

ن چه ربیط محبوبه ازدواج کنه، ایمیگه نیم خواد با با 

به خواهر از همه جا یر خیر من داره؟ بعدم مهر انگی   

ما که از نظرت، ترشیده شده یه دو سایل هم از 

ه ها، خواستگارم خداروشکر تا  محبوبه شما کوچیکیی

دلتون بخواد داره، منتها داداشام میگن هنوز ازدواج 

 براش زوده و باید درس بخونه

 

وع  عنه گفت ن کرد و با طبه خندید عصتر رسی

 

سه، میگه پیف پیف بو  - گربه دستش به گوشت نمی 

میده، ببی   عروس هیچ گ مثل بچه من خر و نفهم 

نیس که بخواد عاشق اون خواهر  خوش خط و خال 

تو بشه، اونقدر برای من الف خواستگارای اون ترشیده 

خانوم رو نیا، البد فکر کردی مردم خرن؟ از بس یه 

نه، اون داداشای یر یچ گ در خونه تون رو ه
نمی  
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تت برای اینکه خواهرشون تو راه مدرسه، شوهر  غی 

 پیدا کنه فرستادنش دنبال درس و مشق

 

دم تا همه عالم و  دلم یم خواست اونقدر از دستش جیغ می  

 میکنم
ی
 ادم یم فهمیدن من دارم با چه سلیطه ای زندگ

 طاقت نیاوردم و گفتم

 

فعال که ناض ول ی پرس شما، م خواستگار ما نیومدی  -

کن آبخر ما نیس، اونقدر هم  لطفا،هرچی رو که الیق 

بقیه اس رو به خواهر من نسبت نده. خواهر من یه 

ای چش  تار گندیده موهاش یم ارزه به خییل از دخیی

 سفیدی که اوازه شهرتشون همه جا پیچیده.... 

 

 اینبار عطا عصبای  شد و با داد گفت
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، این حرفکن بس   - ؟روح انگی   ی   ها چیه که می  

 

من یا مادرت؟ ببی   چه جوری داره ناحق میگه ؟خدا  -

وکییل خودت بگو مهر انگی   ما چشه که اینجوری داره 

 ازش بد میگه؟

 

 

بغض کردم و دیگه نتونستم حرف بزنم اصال از عطا توقع 

نداشتم که بخواد به خاطر طرفداری از مامانش رسم داد 

 بکشه

 بود که ازش چنی   رفتاری یم  اینو  
جز محدود دفعایی

 دیدم

 

 پارت چهل و یکم
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 عطا دوباره با اخم نگاهم کرد و گفت

 

میگم بس روح انگی   ،ول کن رس جدت، من اصال کشش -

 این حرفهای خاله زنیک رو ندارما

 

قلبم شکست و قطره اشیک ناخواسته از گوشه چشمم 

وزمندانه و  ر داشت نگاهم میکرد، غرو با چکید، زن دایی پی 

ه و ما  اون لحظه برای اولی   بار از ته قلبم ارزو کردم ، بمی 

 از دستش خالص بشیم

چشمم افتاد به ستاره و ساجده، با بغض داشیی  نگاهم 

میکردن، براشون باور کردی  نبود که عطا بخواد اون جوری 

با من حرف بزنه، عطای که جز از گل نازک تر هیچ وقت 

ی  نگفته بود من به چی  

با پر رورسیم اشکم رو پاک کردم و صدام رو صاف کردم و 

 به ستاره گفتم
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پاشو با ساجده برو پیش زن عموت ، حالش خوب  -

 نیس تنها نباشه

 

 اونا هم اطاعت کردن و از جاشون بلند شدن و رفیی  

قیافه زن دایی جوری بود که انگار داشت با دمش گردو یم 

داشت به عطای که صد من ور غر  شکست ، با افتخار و 

 اخم نشونده بود بی   ابروهاش نگاه میکرد

وقتی دید همه ساکت شدن نگایه به سه تا پرسش کرد و با 

 زیرگ گفت

 

من فقط همی   ناضو که ندارم، هنوز دوتا پرس دیگه  -

هم دارم که مثل روز برام روشن هس از زندگیشون 

 اصال رضایت ندارن

 

توی دلم فریاد زدم ، خدایا این د، ه شبند دلم با حرفش پار 

 چه نقشه کثیق  توی رسش داره؟ خودت رحم کن
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 صالح که زنش اجاقش کوره ، عطا هم که پرس نداره -

 

س داشتم باال یم اوردم و تمام تنم خیس عرق  از شدت اسیی

شده بود، بقیه هم که سکوت کرده بودن و داشیی  به 

 چرندیات زن دایی گوش یم دادن

 

 خواد، خوب به جهنم نخواد لیاقت وبه رو نیمناض محب-

نداره خاک بر رس، جاش من عقدش میکنم برای عطا یا 

 صالح هر کدوم که راض  باشن

 

همه جز صالح انگار شوک بهشون وارد شده بود هاج و واج 

 با چشم های گرد شده چشم به اون عفریته دوخته بودن

ی به مرد  مونده، نم بافی نمن هم ، احساس میکردم چی  

دهنم رو قورت دادم و به عطای که الل شده بود  آب

 چشم دوختم
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اما عطا هم انگار زبونش رو گربه خورده بود ،هاج و واج، 

 داشت به لبهای زن دایی نگاه میکرد

ناض اما زودتر از بقیه به خودش اومد و زد زیر خنده و 

 گفت

 

با شوچ  بامزه ای کردی مامان، روحمون  بدجوری  -

 شاد شد حرفهات

 

 زن دایی غرید و گفت 

 

اصال شوچ  نکردم، کامال جدی گفتم حاال که تو هیچ  -

جوره حاض  نیستی با محبوبه ازدواج کت  ، عطا یا 

 صالح باید جور کش تو بشن

 

 عطا بالخره به خودش اومد و اروم زیر لب گفت
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 مامان؟ -
ی

 ال اله اال هللا ، چی داری مییک

 

ات جای ییک هم مثل اقو و صالح مگه دروغ میگم ؟ ت -

ین! مگه من چم بود که عمه هات رفیی   دوتا زن بگی 

؟ حاال نوبت من شده که  برای اقات زن شهری گرفیی 

ان کار عمه هاتون شما دوتام رس و سامون بدم و  به جیر

اشون هوو بیارم  رو دخیی

 

 

 مخم داشت از شدت اون همه بدجنش  سوت یم کشید

خاطر اینکه توی شهر کار  بیچاره دایی ، همیشه خدا به 

 رد، مورد تهمت زن دایی بود میک

بدبختانه زن دایی مامانم و خاله ام رو هم همدست دایی  

یم دید ،که اونا با بدجنش و دور از چشمش براش 

 خواستگاری رفیی  و زنش دادن
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بعد اون حرف، الل شده بودم و نیم دونستم چی بگم ؟ 

 توانایی جیغ زدن هم نداشتمحتی 

 نبار هم ناض بود که جوابش رو با داد دادیا

 

؟ چرا یه چپ و راست داری به  - ؟ کوفت چی زن چی

؟ اون بدبخت، غلط که نکرده داره   ی  اقام تهمت می  

توی شهر غریب کار میکنه تا خرج ماها رو بده واال 

مادر من خدا رو خوش نمیاد بخوای به خاطر توهمات 

 عطا و دت الیک تیشه بزی  به ریشه ز ذهن خو 
ی
ندگ

 صالح بره

 

 عطا که تا انگار به خودش اومده بود ،  گفت

 

؟ من  - مامان تو انگار زن و سه تا دخیی من  نیم بیت 

م؟  احمق برای چی باید بیام زن دوم بگی 
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چون پرس نداری عطا، پشت نداری، عصای دست  -

 نداری بازم بگم یا کمه؟

 

 

 طاقت نیاورد و با داد گفتعطا اینبار 

 

-  
ی

مگه دخیی چشه؟ من هزارتا دخیی دیگه  تو؟ چی مییک

م باال و  هم داشته باشم باز هم با افتخار رسم رو یم گی 

میگم خدایا شکرت، در ضمن من روح انگی   با هیچ 

 کس توی دنیا عوض نیم کنم، خدا ییک ،زنم ییک

 

بر بست و  به آی  انگار همه دلشوره های دنیا از قلبم رخت

زل زدم بهش و قلبم با ریتم بیش دود شد رفت هوا با عشق 

وع به تپیدن کردتر   ی براش رسی

 زن دایی پوزخندی زد و گفت
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تو هم مثل ناض، هیچ وقت خدا خوب و بد خودتون  -

 تشخیص ندادین
ی
 رو تو زندگ

 

بعد هم نگایه به صالح انداخت، بدجوری ساکت بود و 

رد، خییل دلم یم خواست یم داشت با انگشتاش بازی میک

 ه؟که داره تو اون کله پوچش چی میگذر فهمیدم  

 

نظر تو چیه صالح؟ محبوبه رو میخوای یه نه؟ تا گ  -

میخوای منتظره اوالد بموی  و بخاری از اون اجاق کور 

 برات گرم نشه؟

 

صالح اب دهنش رو قورت داد ، سیبک گلوش باال پایی   

شد همه ما منتظر زل زده بودیم به صورتش و منتظر بودیم 

  جواب بده

 

 اخه من چی بگم مامان؟ -
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، تو محبوبه رو میخوای یا نه؟  -
ی

 چی   سختی نمیخواد بیک

 

 

 نگایه به زن دایی انداخت و گفت

 

؟ -  پس ماهرخ چی

 

 با حرص گفت

 

ثل من مجبوره با هووش کنار بیاد و ماهرخ هم ییک م -

 کنه، تازه باید از خداش هم باشه به خاطر 
ی
زندگ

یش ور دست عیبش نمیخوای طالقش بدی و بفرست

 اقاش
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 پارت چهل و دوم

 

 اینبار، صدای عطا هم در اومد و با تندی گفت

 

؟ نمیخوای بیخیال -  مامان؟ زن چی ؟کشک چی
ی

چی مییک

 اون اقای بدبخت ما بشی ؟

 نگایه به ناض انداخت و گفت بعد 

 

من و تو پارسال چند روز اقام رو زیر نظر گرفتیم و  -

 به کفشش نیس؟ واال 
ی

 بدبخت آسه دیدیم هیچ رییک

فت آسه یم اومد  می 

من موندم تو ذهن مامان ما چی میگذره که  شوهرش و  

 کلهم خانواده اش رو به چشم دشمن یم بینه؟

 

 چرخوند و گفتناض رسش رو سمت عطا 
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واال من چی بگم، این مادر ما شک افتاده به دلش ول  -

کن هم نیس هرچی هم براش توضیح میدیم انگار 

، یم خونی  میاسی  

 

زن دایی با حرص نگایه به ناض انداخت و با صوریی قرمز 

 گفت

 

دست درد نکنه، حاال دیگه کارت به جایی رسیده که  -

؟  من بدبخت خر فرض یم کت 

 

  بیخیال گفتناض خییل

 

ب المثل قدیم هس، من چیکار به تو دارم؟  -  ض 
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من ، اما همه حواسم یی صالح بود که کش اجازه نداد 

 نظرش رو بگه

ون فرستاد و رو کرد   بی 
ی
زن دایی نفسش رو با یر حوصلیک

 سمت صالح و دوباره پرسید

 

صالح اینا رو ول کن، نگفتی نظرت راجع به محبوبه  -

مش؟چیه؟ میخوای برات   بگی 

 

 نفس تو سینه من از ترس حبس شده بود توی دلم زار زدم

 

م برات -  بیچاره ماهرخ، الیه بمی 

 

رسش رو بی   بقیه یم  صالح مردد بود جواب بده، یه

، باز هم ناض  چرخوند  ، معلوم نبود که چه مرگشه لعنتی

 مثل قاشق نشسته پرید وسط و با تمسخر گفت
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 عروس رفته گل بچینه..  -

 

 اخم نگاهش کردن ، اونم حق به جانب گفت همه با 

 

 زیر لفیط  میخوای؟ د حرف بزن لعنتی  -

 

صالح دستش رو سمت پیشوی  غرق عرقش برد و اون 

 رقهای ریز و درشت با کف دستش پاک کرد و گفتع

 

واال محبوبه که دخیی بدی نیس ، منم بدم نمیاد مثل  -

همه ی ادمهای دنیا صاحب یه بچه از پوست و 

 خودم بشم... گوشت 

 

 ناض نذاشت حرفش کامل کنه با داد گفت
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، لعنتی تو عقل تو کله ات  - تو گوه میخوری عوض 

 داری؟ 

 

واست مو هم میخورد، دلم یم خحالم داشت از صالح ب

توی اون رس یر عقلش نمیذاشتم ، بیچاره ماهرخ تو اون 

اتاق داشت جون میداد و نیم دونست که شوهر نامردش 

 ذهنش میگذرهچی داره توی 

 زن دایی با اخم نگایه به ناض کرد و گفت

 

ع که نیم خواد بکنه! بچه ام پشت میخواد -  خالف رسی

ت یه دندون رو جیگرش گذاش بس چهارسال انتظاری که، 

 و چشمش به انتظار بچه سفید شد

 

 عطا با نفرت نگایه به دوتاشون انداخت و با طعنه گفت
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تت صالح، روی هرچی م -  رد سفید کردیحاشا به غی 

 

صالح عوض  دوباره دستش رفت سمت عرق های جوونه 

 زده ی رو پیشونیش ، نفس عمیقی کشید و اروم گفت

 

ه تو این چند میخواد، بخدا دیگخوب منم دلم بچه  -

م تموم شد از بس منتظر بودم ماهرخ حامله  سال صیر

 بشه و نشد

 

 ناض با داد گفت

 

عیب از ماهرخ که بچه کدوم دکیی پوفیوزی به تو گفته  -

دار نمیشه؟ تو با چه رویی میخوای همچی   گویه 

س از آه اون زن بدبختی که داره از  بخوری ، د لعنتی بیی
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فم فکر زیر درد تو ات اقش جون میده و توئه بیرسی

 شکمتی 

 

عطا هم رسی به نشونه تاسف برای صالح تکون داد و 

 گفت

 

یه ، عجب شناگر ماه - ری  واال خجالت هم خوب چی  

 هم بودی رو نیم کردی 

 

ع کنم، من هرچندتا زن  - خوب مگه میخوام خالف رسی

ع و سنت داره میگه ....  م اینو رسی  بخوام یم تونم بگی 

 

 

 رو که زن دایی سمتش پرتاب کرده بود از زمی    بناض 
الشتی

 برداشت و محکم سمت صالح پرتاب کرد و گفت
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ع و سنت همی   ییک رو یاد گرفتی  - ، اگه تو فقط از رسی

 خییل مومت  پاشو وضو بگی  و دو رکعت 
ی

راست مییک

نماز بزن به اون کمر یر صاحابت ،شاید اینجوری 

قصه کم شدحداقل از فشار هویس که داره تو   ش می 

 

م، اصال به شماها چه؟  -  اقا من میخوام برم زن بگی 

 

 

تمام صورتم غرق اشک بود دلم داشت از شدت غصه یم 

 گفتمترکید،طاقت نیاوردم و  

 

 تو وجودت گذاشته بود، الیه  -
ی

کاش خدا کیم مردونیک

م برای ماهرخ...   بمی 
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 زن دایی با نفرت گفت

 

ین که بچه - هامو اسی  خودتون  الیه جفتتون باهم بمی 

 کردین

 

 ناض چیت  به صورتش انداخت و گفت

 

حاال چرا محبوبه؟ تو که دلت اوالد میخواد کرم افتاده  -

به جونت الاقل بگرد یه سنگی   رنگینش بگی  نه ییک که 

 شهره آفاق 

 

به تو چه ناض، من محبوبه رو دوست دارم دلمم  -

هم میخواد فقط از اون بچه دار شم ، به تو ربیط 

 داره؟
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، لعنتی حال  - د عوض  نامرد تو چرا فکره زنت نیستی

هم زن،  هنوز که،مشخص نیس عیب از توئه یا اون ب

 که بچه دار نمیشی   

اون وقت چه جوری میخوای به امید بچه دار شدن بری  

ی؟ اال که بچه بهونه اس و تو فقط برده  زن دوم بگی 

 هوست شدی 

 

 گفتزن دایی طاقت نیاورد و با داد  

 

ببند دهنتو ناض بچه من هیچ مشکیل نداره، عیب  -

هرکاری هم دلش بخواد میکنه، به هیچ گ روش نذار 

 هم هیچ ربیط نداره.. 

 

این لعنتی رس تا پاش پر عیب، اونقدر یه دهن منو باز  -

 نکنا
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 پارت چهل و سوم

 

صالح طاقت نیاورد از جاش بلند شد و سمت ناض یورش 

ذاشت تو بغل عطا و بلند شد همی   برد، ناض هم سحرو گ

در اتاق باز شد و  که خواسیی  سمت هم مشت پر کی   

ماهرخ با قیافه ای گریون  که شبیه مرده ها بود وارد اتاق 

 شد

با دیدنش بند دلم پاره شد، سمتش رفتم و گرفتمش توی 

بغلم ، بغضش ترکید و زد زیر گریه با چشم های پر اشکش 

تو هوا مونده بود انداخت و نگایه به صالح که مشتش 

 گفت

 

دستمزد این چند  دست درد نکنه صالح، خییل خوب -

 بهم دادی، آفرین
ی
 سال زندگ
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زن دایی هم از جاش بلند شد پشت چشیم برای ماهرخ 

 نازک کرد و گفت

 

س تو هم نگه میداره، بچه من شی  پاک خورده اس  -
نیی

 نامردی تو کارش نیس

 

 عطا با طعنه گفت

 

 ال مردی داره از وجناتش میبارههم مرد، کاره خییل  -

 

 گفتناض با تنفر  

 

نه -  کار از باریدن گذشته، مردی داره ازش تر می  
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خجالت بکشی   به شماهم میگن برادر؟  چرا مثل قوم  -

ظالمی   ریخیی  روی رسش ؟ دلش میخواد صاحب 

 اوالد بشه به شماها چه؟

 

 

ا به پاش گریه های ماهرخ بلندتر شد، به حدی که من هم پ

اهش ض داشیی  نگاشک یم ریختم و عطا و ناض هم با بغ

 میکردن

اون صالح عوض  هم رسش زیر انداخته بود که مثال به  

 همه ثابت کنه چاره ای جز ازدواج مجدد نداره

م زده ای گفت  ناض سمت ماهرخ اومد و با لحن رسی

 

، این حاال یه گویه داره برای خودش  - گریه نکن آبخر

 میخوره
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ه و بندازه حام  ل اقام بذاره همچی   کاری کنه شده رسش بیر

لوی سگهای ولگرد توی کوچه ،نمیذاره همچی   خبیط ج

 کنه

 

اقات خر گ باشه ناض؟ بچه من خودش عاقل و بالغ  -

ه   هیچ احدی نمیتونه جاش تصمیم بگی 

 

 بعد هم با غیظ نگایه به ماهرخ گریون انداخت و گفت

 

ا ال شیخ محمد  بیارش اینجصالح؟ همی   فردا برو دنب -

بخونه و همه چی تموم تا خطبه عقد بی   تو و محبوبه 

 بشه

 

صالح که همچنان رسش پایی   بود در تأیید حرفهای 

مامانش رسی تکون داد که همی   باعث شد ناض جوش 

بیاره و سمتش هجوم بیاره و مشت محکیم حواله صورتش 
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ی  به ای که زد شدید و ناخیر بود که صالح کنه، اونقدر ض 

طاقچه و سمت دیوار پرت شد و کمرش محکم خورد به لبه 

 صدای دادش بلند شد

س  همون موقع ماهرخ بیچاره هم از شدت ضعف و اسیی

 توی بغل من یر هوش شد

با دیدن ماهرخ یر هوش شده  توی بغلم، بالجبار روی 

وع کردم اسمش صدا کردن  زمی   نشستم و با گریه رسی

 

 رو خدا حرف  بزن؟ ماهرخ چی شدی؟ تو  -

 

 انداختم و با گریه گفتمبعد هم با ترس نگایه به عطا 

 

 وای عطا کاری کن.. یم ترسم بالیی رسش بیاد -
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س اون داره نقش بازی میکنه، میخواد با این کارش  - نیی

 صالح رو از تصمییم که گرفته منرصف کنه

 

 

 با داد و گریه گفتم

 

ت می - ، چی گی  اد از این همه تو رو قران بس کن زن دایی

ه... اره بدجنش؟ مگه نیم بیت  د  میمی 

 

سحر بیچاره ام ترسید و گریون چهار دست و پا سمتم 

وع کرد  اومد، قبل از اینکه برسه به من عطا بغلش کرد و رسی

 به اروم کردنش

صالح عوض  هم هنوز داشت کمرش رو یم مالید و انگار نه 

متمون اومد با انگار ماهرخ یر هوش جلوش افتاده ، ناض س

 گفت  تریس که توی صداش اشکار بود 
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م براش ، اب قند درست میکنم میارم، فک  - من االن می 

 کنم فشارش افتاده باشه

 

 زن دایی با اخم و حرص نگایه به ناض کرد و گفت

 

اره بدو، معلوم نیس گور به گوری ها چی دارن که  -

 اونقدر شما ها رو خر خودشون کردن؟

 

  کت  یا نه؟مامااااان بس یم -

 

 

 نگاه عطای عصتر کردم و گفتم 

 

وای عطا کاری کن جون بچه ها، یم ترسم طوریش  -

 بشه طفیل
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یمش  - بذار ناض اب قندو بیاره ، برش یم داریم مییر

 شهر

 

 

 صالح زیر لب اروم گفت

 

این وقته شتر نمیشه که بیفتیم تو بر و بیابون و بریم  -

 شهر... 

 

شد و  ا این حرف اتیشی عطای همیشه مهربون و صبور ب

 گفت
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تو الزم نکرده با ما بیای، من و ناض بیل نخورده توی  -

کمرمون خودمون دنده مون نرم یم بریمش ، توی 

 نامردم همینجا بمون و بساط عروسیت رو راه بنداز

 

تقریبا با این جواب عطا الل شد و ادای ماتم زده ها رو در 

 اورد و تکیه داد به دیوار پشت رسش

صورت ماهرخ زدم، ناله خفیق  ازش  باری اروم توید چن

بلند شد با خوشحایل نگایه به عطا کردم و هردومون 

 همزمان گفتیم

 

 خداروشکر-

 

 ناض لیوان به دست برگشت توی اتاق و گفت 

 

 بیا زن داداش اینو بده بخوره ...  -
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 زن دایی برای اینکه همه رو جری تر کنه از ناض پرسید

 

ون نیومده بود؟دیدی؟ محبوبه رو ن -  بی 

 

ناض جای جواب چنان اخیم بهش کرد که من از ترس، 

 قالب تیه کردم

 

ی  محتویات لیوان، اروم اروم ریختم توی دهن ماهرخ چی  

نشد که چشم های قشنگ و غم زده اش رو باز کرد و 

 دوباره اشک نیشیی زد توی چشمهاش 

 عطا رو کرد به من و گفت

 

یار، همی   شتر با ناض یم اهرخ ببرو لباس گرم برای م -

 بریمش شهر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 396  

 

کمک کردم ماهرخ بشینه، بدون فوت وقت رفتم توی 

 اتاقش و با یه ژاکت ، قهوه ای و گرم برگشتم 

 ژاکت تن ماهرخ کردم و به عطا گفتم 

 

 یم تونی   برید -

 

 یه دوتا پتو هم بذار هوا سوز بدی داره -

 

 

 باشه االن میارم  -

 

داشت به انگشتهای پاش  به زیر صالح هم ،همچنان رس  

 نگاه میکرد و خیال رفیی  نداشت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 397  

 پارت چهل و چهارم

 

من زیر بغل ماهرخ رو گرفتم و کمکش کردم تا بلند بشه، 

ون با چشمهای پر از  اونم تا لحظه آخر که از در بزنه بی 

 اشک داشت به صالح نگاه میکرد

 فقط نر بودن رو یدک یم کشید و 
ی

 صالخ که از مردونیک

 بس

 با کمک عطا ماهرخ رو سوار اسب کردیم

کیم بعد ، ناض هم به اونها اضافه شد و هر سه از دل   

تارییک حیاط گذشیی  و  توی اون سوز رسمای اخر آبانماه ، 

که استخوان سوز بود جلوی چشم های غمزده من محو 

 شدن

 

 محبوبه
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تقریبا افتاب نصف اتاق رو گرفته بود که با کرختی از جام 

شدم، هنوز چشمهام بسته بود و برای خودم عجیب لند ب

بود که چرا تا اون موقع خوابیدم و مامان رس وقتم نیومده 

 بود

چشمهام کم کم باز کردم و با دیدن خونه خاله زیور تازه یادم 

 اومد از دیروز من از ترس اقام، به اونجا پناه آورده بودم

اق، هوا رسد بود ز اتبه پهلو غلتی زدم و زل زدم به در نیمه با

و بخاری نفتی گوشه اتاق هم خاموش، پتو رو تا زیر گلو باال 

 کشیدم و با غر گفتم

 

ی درو تو این رسما باز  - معلوم نیس کدوم عاقبت بخی 

ون؟  گذاشته و رفته بی 

 

مشغول نق زدن بودم که خاله سیت  به دست با انگشت 

 گفتم  دم و پاش درو باز کرد و اومد تو، با دیدنش لبخندی ز 
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 سالم خاله صبحت بخی   -

 

قیافه اش نشون یم داد حسایر شاد و شنگول و با دیدن 

 چشم های باز من با مهربوی  گفت

 

سالم عزیز خاله، صبحت بخی  پاشو دست و روت  -

 بشور که امروز خییل باهات کار داریم

 

از جام بلند شدم ، رخت خوایر که برام پهن کرده بود جمع 

 رخت خوابهای گوشه اتاقروی کردم و گذاشتم 

 بعدم به شوچ  گفتم

 

؟ -  نکنه یم خوای خونه تکوی  کت  و ازم کار بکشی
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تو برو صورتت بشور ، بیا بشی   تا بهت بگم چیکارت  -

 دارم

 

 

نگاهم افتاد به سیت  مفصل صبحونه ای که وسط اتاق 

بود، محتویاتش پنی  و کره محیل با کاسه عسل و کیم گردو 

 و بادوم بود

 آب دهنم رو به سختی قورت دادم و توی دل گفتم 

 

وای خدایا، عجب صبحونه ای ، دلم لک زده بود  -

 برای کره گوسفند

 

به سختی چشم از اون سفره پر و پیمون و قشنگ گذشتم و 

 رفتم سمت حیاط تا صورتم رو بشورم 

با دیدن روح انگی   که داشت لباس های خیس توی تشت 

 بخندی زدم و گفتم،روی بند افتاب میکرد ل
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 سالم عروس خاله -

 

نیم نگایه بهم انداخت و رسی به نشونه جواب برام تکون 

 داد، 

 کوتاه نیومدم و پرسیدم

 

 ماهرخ چطوره؟ بهیی شد؟ -

 

جوری زل زد بهم که انگار چاره نداشت با ناخن هاش بیاد 

 از خجالت چشم هام درآد

نفرت از تک تک اعضای صورتش یم بارید، دلم هری  

ریخت پایی   معلوم نبود اصال چشه، چرا این جوری داره به 

 من نگاه میکنه؟
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پوزخند با تمسخر نشوند به چهره اخم الودش و با طعنه 

 گفت

 

 یعت  تو نیم دوی  ماهرخ کجاس؟ -

 

 خواستم بگم

 

 نه من از کجا باید بدونم که ماهرخ کجاس؟ -

که روح انگی   جلوی چشم های بهت زده من، تشت لباس 

ز چندتا دونه ، لباس برای افتاب کردن توش ه هنو هاش ک

 بافی مونده بود ، برداشت و رفت سمت اتاقش

 با تأسف ،  رسی براش تکون دادم و زیر لب گفتم

 

 معلوم نیس چه مرگشه؟ انگار ارث پدرش ازم میخواد -
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بعد از شسیی  دست و صورتم رفتم توی اتاق ، خاله سیت  

 گفت  اشت و صبحونه رؤیایی رو جلوم گذ

 

 بیا بشی   بخور ، گشنه نموی  ضعفت بزنه -

 

نشستم و لقمه ای کره و عسل برای خودم پیچیدم و قبل 

 خوردن، توی ذهنم از خودم پرسیدم

 

 آخرین بار گ کره و عسل خورده بودم؟ -

 

هرچی فکر کردم جوایر برای سؤالم پیدا نکردم و با لذت 

 غرق خوردن شدم 

ومد به خاله تعارف ادم اکه ی  چندتا لقمه ای خورده بودم

 نکردم خجالت زده گفتم
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 خودت نمیخوری؟ -

 

نه عروس خانوم من صبح زود با صالح صبحونم رو  -

 خوردم

 

 

باشنیدن اسم عروس خانوم از دهن خاله به یکباره لقمه 

وع کردم به رسفه کردن، خاله چند باری  توی گلوم پرید و رسی

 آروم زد توی کمرم و گفت

 

 قشنگمعروس باشه بال ازت دور  -

 

بند دلم با اون حرف پاره شد، به سختی اون لقمه کوفتی و 

 قورت دادم و توی دلم نعره زدم
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ف... لعنت بهت ناض یر  -  رسی

 

 دست از خوردن کشیدم و با صدای که 

س میلرزید گفتم  داشت از شدت اسیی

 

؟ تو که خودت خوب میدوی  من  -
ی

خاله چی داری مییک

ونقدر اضار به رو خدا ا خونیم، تو و ناض عی   کارد و 

 ازدواج زوری ما نکن

 

 خنده ریزی کرد و با شیطنت گفت

 

 گ گفته که دوماد قراره ناض باشه؟ -

 

داشت من بازی یم داد؟ انگار قصدش این بود کاری کنه که 

 و ناراحتی دربیام 
ی
ایط افرسدگ  من از اون رسی
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 خندیدم و گفت

 

 دق یم کنم، رسب -
ی
 انر تورو قر ه رسم نذاوای خاله نیم گ

 

 پارت چهل و پنجم

 

دوباره دستم رفت سمت اون غذاهای قشنگ، لقمه ای 

 پیچیدم که بذارم توی دهنم که دوباره خاله گفت

 

 شوچ  نکردم محبوبه، خییل هم جدی گفتم -

 

هاج و واج زل زدم به خاله که داشت با دقت تک به تک 

 فهمیدم اعضای صورتم رو تماشا میکرد ، خودم هم نیم

 ا داره چی میگه؟ خاله واقع

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 407  

؟  -
ی

خاله یه جوری حرف بزن که من هم بفهمم چی مییک

اگه ناض قصد ازدواج با من رو نداره ، من قراره بشم 

 زن گ؟ 

 

 دستم بی   دستش گرفت و خییل ریلکس گفت

 

 صالح-

 

وای خدایا چی داشت یم گفت؟ مطمی   شدم حال و 

 میگهداره چرت و پرت احواالتش اصال خوب نیس و 

 

 تو؟ حالت خوبه؟ صالح رو که چهار  -
ی

خاله چی مییک

 سال پیش دوماد کردی رفت 
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خوب کرده باشم، باز هم میخوام زنش بدم اون بار  -

بدون رضایت من. رفت دخیی عمه اش و گرفت و 

نتیجه اش شد ماهرخ اجاق کور، اینبار میخواد با 

ه تا براش سال یه  پرس کاکل زری رضایت من تو رو بگی 

 ایی بز 

 

 

احساس میکردم تو اون فضا ذره ای هوا وجود نداره و من 

م، داشتم توی شوک اسم صالح دست و  کم کم دارم میمی 

دم  پا می  

 توانایی جیغ کشیدن و شیون رس دادن هم برای خودم 
حتی

 نداشتم

خدایا من چه بدبختی بودم، چه شانش داشتم، رویاهای 

ینم ییک ییک   کابوسداشیی  تبدیل میشدن به  شی 

کاش یم تونستم ، جیغ بزنم زار بزنم ، ذره ذره ای لباس 

های توی تنم رو جر بدم و لخت مادر زاد برم توی ذره ای 
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قیر بخوابم ، از من بدبخت تر هم مگه وجود داشت؟ من 

 از ترس اقام به اینجا پناه اورده بودم ویل حاال... 

  ، پس چشمش دنبال من ای لعنت به اون صالح عوض 

ت خرج میکرد و حتی  که دیروز اونقدر برام بود   مرام و غی 

 به خاطرم، یم خواست اقام رو هم با چماق بزنه

اه لعنت به من سیاه بختی که هیچ وقت خدا ، هیچ چی   

وع کرد به  باب میل من نبود و دنیا همیشه بر علیه ام رسی

 رقصیدن

 بود که  چرا من نیم مردم؟ مرگ هم یعت  ارزوی
ی
بزرگ

 داشتم؟ 

من دلم و همه وجودم بهروز یم خواست انتظار یم کشیدم 

همی   روزها با خانواده اش بیاد خواستگاریم و من رو از این 

 میکردم نجات بده
ی
 برزچ  که داشتم توش زندگ

خدایا لعنت به من، لعنت به صالح، لعنت به همه ای اون 

نهایی که بریدن و دوخیی  تا من رو برای   صالح لقمه بگی 

 با یه حیوون چهارپا هیچ فرفی نداشت  که صالخ 
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با تکونهای محکیم که میخوردم به خودم اومدم، نفس 

عمیقی کشیدم و از پس پرده اشک زل زدم به خاله ای که 

در قبال پناه دادن من یم خواست روحم رو اسی  صالح 

 نامردی کنه که خودش زن داشت

 

 ت زدم چت شد محبوبه؟ کیل صدا-

 

 دم و با بغض گفتمک هامو پاک کر با پشت دست اش

 

دست درد نکنه خاله، این بود نتیجه پناه دادن من؟  -

خاله من به تو اعتماد کردم ، تو چه جوری دلت میاد 

من بشم زن صالح؟ صالخ که خودش ماهرخ توی 

زندگیش هس ؟ کاش جفت قلم پاهام خورد شده بود 

 نذاشته بودم... و هیچ وقت پامو اینجا 
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بخدا من فقط خی  و صالحت  گریه نکن،  دخیی قشنگم -

 میخوام.... 

 

 

 خی  و صالح من یعت  ازدواج با صالح؟  -

 

 میخوای بری تو اون خونه اقات ناقصت کنه؟ -

 

 

م ویل زن صالح نشم - م بمی   خاله من حاض 

 

 ناراحت شد، کیم رسش تکون داد و گفت
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ت ماهرخ که مگه صالح چشه محبوبه؟ اگه تو مشکل -

از به مرور زمان اون زنیکه رو من کاری یم کنم 

ون  زندگیتون پرت کنه بی 

 

 ناراحت شدم، بغضم قورت دادم و گفتم

 

خاله من کاری به ماهرخ ندارم، دلم با صالح نیس،  -

 صالح لنگه ای من نیس بخدا

 

خوب چیکار کنم محبوبه؟ اون ناض گور به گوری هم  -

 خوامکه میگه من محبوبه رو نمی

 

 

 داشتم دستم رفت سمت گلوم، 
ی

 احساس خفیک
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خاله مگه حکم که من حتما بشم عروس تو؟ من  -

نمیخوام نه زن ناض بشم نه زن صالح ، کاش اینارو 

 بفهمی   همه تون

 

 به چادرم زدم و سمت 
ی

بعد هم از جام بلند شدم و چنیک

 حیاط راه افتادم

 

نزن، بخدا محبوبه کجا؟ دخیی اونقدر لگد به بختت  -

ت میکنه ،محبوبه صالح دوست داره، خوشبخت

 اقات... 

 

تحمل حرف های مزخرفش نداشتم با همون چشمهای 

گریون و قلتر که هزار تکه شده بود پا گذاشتم توی کوچه،  

 هنوز چند قدیم برنداشته بودم که صالح جلوم سیر  شد
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از شدت نفرت صورتم چی   خورد و نفسم تند شد ، با  

رفته بود و ش کردم،گور به گوری انگار سلموی  خشم نگاه

اد به خودش گ  رفته بود شکل آدمی  

 

ی؟  - ؟ کجا داری می   سالم محبوبه خویر

 

 کاش یم تونستم جوابش با یه تف جانانه بدم 

اما حیف که تف، توی دهنم هم حرمت داشت که بخواد  

 حروم همچی   آدیم بشه

همه ی نفریی  مطمی   بودم اگه جوابش ندم خفه میشم ، با 

 م گرد کردم و گفتمکه ازش داشتم چشم ها

 

به تو چه من کجا میخوام برم؟ تو رس پیازی یا ته پیاز  -

 که من بخوام بهش جواب بدم 
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بعدم اشاره ای به هیکل نحسش که جلوم قد علم کرده بود 

 انداختم و گفتم

 

 بکش کنار اون تن لشتو میخوام رد شم -

 

ه بود با چشمهای فراخش که کال با حرفهام دچار بهت شد

بهش زدم و راه  باغه بود زل زده بود بهم ، تنه ایعی   قور 

 افتادم 

 کثافت ول کنم هم نبود و  دنبالم راه افتاد و گفت

 

؟ - ؟ چرا داری این جوری یم کت   تو چت شده دخیی

 

 سمتش برگشتم با دست محکم زدم تخت سینه اش و گفتم

 

 مرگمه؟یعت  تو نمیدوی  من چه  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 416  

 

 پارت چهل و ششم 

 

ت یی مو ریزه های د و من حواسم رفمستأصل نگاهم کر 

 روی گردنش، با چندش ازش رو برگردوندم و توی دلم گفتم

 

 و شلم شوربایی این  -
 ادم به یر شخصیتی

خدایا یعت 

 نبود که خواهان من برای ازدواج بشه؟

 

 صدای نحسش بلند شد

 

  چت شد!! نه واال من از کجا بدونم تو یهویی  -

 

رت نگایه از باال تا پایی   اخم غلییط  بهش انداختم و با نف

 لش انداختم و گفتمهیک
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م ویل  - م بمی  ببی   صالح االن دارم بهت میگم من حاض 

با تو ازدواج نکنم، دارم با زبون خوش باهات حرف یم 

ون که محال من  زنم ،از فکر این ازدواج کوفتی بیا بی 

 زن آدیم مثل تو بشم

 

های رو از سایر جا خورد ،انگار توقع شنیدن همچی   حرفح

رو با خیش زبونش  زبون من نداشت، نفش کشید و لبش

 تر کرد و گفت

 

چرا؟ مگه چه بدی از من دیدی؟ بخدا قسم بهت قول 

 میدم خوشبختت کنم

 

 پوزخندی به حرفش زدم و با طعنه گفتم
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 البد همونجور که ماهرخ خوشبخت کردی؟ -

 

ی کم نذاشتم، شب تا صبح دارم من  - برای ماهرخ چی  

نم تا اون خوشبخت توی  شهر غریب سگ دو می  

من دلم بچه میخواد که اون نمیتونه بچه  باشه، منتها 

 دار بشه

 

کیم مکث کرد و سنگ ریزه ای رو پرت کرد سمت ییک از 

 دیوارها 

 

 منم مثل همه خالیق دلم بچه میخواد....  -

 

ی فقط و فقط برای اهان پس تو میخوای من  - رو بگی 

 زاد و ولد.... 
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دوست دارم محبوبه، همیشه دوست  ... مننه خوب -

داشتم ، بخدا من با ماهرخ به زور اقام عرویس کردم 

 هیچ وقت دلم باهاش نبوده

 

محال بود که راست بگه، ادیم مثل اون برای رسیدن به 

خواسته اش قطعا دروغ زیاد یم گفت، تن صدامو باال بردم 

 و گفت

 

 خجالت بکش صالح، عشقت بخوره توی رست، فکر  -

؟ کردی شهر هرته بیای اینجا جلوم دم از عا شقی بزی 

 من از تو بدم میاد اینو بکن تو اون کله یر 
لعنتی

 مغزززت

 

 با ترس نگایه به دور و برش انداخت و اروم گفت

 

 هیس یواش تر ، مردم میشنون زشته -
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من از دست یه مشت بدرک بذار بشنون ، بذار بدونن  -

 تو چه مصیبتی گی  افتادم
، به اسم قوم و احمقی

رام نقشه ها خویشی بهم پناه میدین و بعد هم ب

 میکشن

 

 

 بیا بریم تو خونه ی ما حرف بزنیم، اینجا جاش نیس -

 

 با دست اشاره ای به در حیاطشون کردم و گفتم

 

 شما بفرما -

 

 قصد کوتاه اومدن نداشت
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 یم اگه جواب بعله  -
ی
مت توی شهر زندگ بدی ، مییر

 کنیم... 

 

از اینجا متنفرم و عاشق یم دونست من اون احمق هم 

 توی شهر هستم، اخیم بهش کردم و گفتم
ی
 زندگ

 

-  
ی
 با تو چه توی شهر چه توی دهات عی   زندگ

ی
زندگ

توی جهنم یم مونه، همونقدر حال بهم زن و عذاب 

 ه اتو ندارماور، حاالم بیا برو رد کارت من اصال حوصل

 

 فتخواستم برم که از پشت رس با لحن بشایسی گ

 

مطمئنا هم اقات با ازدواج ما موافقت میکنه و هم  -

و میذارم به اختیار اونا..   خاله، من هم همه چی  
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دلم میخواست اون لحظه یم کشتمش، با نفرت سمتش 

 برگشتم و نیم نگایه بهش انداختم و گفتم

 

 نی -
ی

س، قبل از اینکه دستت بهم باالتر از سیایه که رنیک

 برسه خودمو خالص یم کنم

 

 هم جلوی چشم های بهت زده اش راه افتادم د بع

 

 توی راه مدام از خودم سوال میکردم

 

کجا میخوای بری محبوب؟ مگه جایی هم برای رفیی   -

 داری ؟ بدبخت تو فقط خودت هستی و خودت 

 

ه ای اونقدر غرق فکر و خیال بودم که خودم رو توی خراب

 که با بهروز قرار گذاشته بودم دیدم
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تو، به گوشه گوشه ای اونجا  کشیدم و رفتمآه پر دردی   

نگاه انداختم اما از چشمهای مهربون  آشنای این روزهای 

ی نبود، دقیقا رفتم سمت جایی که اخرین بار  زندگیم خیر

 نشسته بود نشستم

عجیب بود هنوز هم عطر خوبش اونجا پخش بود عمیق 

 بو کشیدم و گفتم

 

اینجا بودی ت، کاش االن دلم برات تنگ شده یر معرف -

قیقا کنارم، رسم رو توی سینه پهن و مردونه ات یم د

 ذاشتم و یه دل سی  گریه میکرد

 

یادم افتاد به آخرین روزی که باهم بحثمون شد و از هم 

 جدا شدیم 

مرتب اضار داشت برم اون لباس های رو که برام خریده 

 بود رو بپوشم، اما من هربار بهش توپیدم و گفتم
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تم، هر وقت بهم محرم شدیم ه کردن نیسمن آدم گنا -

 من اون لباس ها رو برات یم پوشم 

 

 اون هم ناراحت شد و گفت

 

تو خییل امیل محبوبه، فکر یم کت  من میخوام ازت  -

سو استفاده کنم؟ اگه االن دارم اضار میکنم اون لباس 

ها رو تن بزی  فقط و فقط به این خاطر که تو رو 

 م یم دونمرین زن زندگیاولی   و اخ

 

همون روز ، بهروز بدون هیچ حرف  من رو تنها گذاشت و 

 رفت

 

 از اون روز به بعد این جمله شده بود زمزمه لبهام
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لعنت به من احمق، کاش اون لباس ها رو پوشیده بودم و -

االن شونه ای حداقل برای گریه کردن داشتم و پناهگایه 

 برای موندن

 

 پارت چهل و ششم

 

 راوی

 

 راه پیمایی توی کوه عطا ب ناض و 
عد از ساعت های طوالی 

و کمر، با یه اسب خسته و یر رمق و زی  مریض که از 

شدت گریه باز هم یر هوش شده بود، بالخره به شهر 

 رسیدن

توی مسی  ، هر کاری کرده بودن نتونسته بودن ماهرخ 

 بهوش بیارن و همی   باعث ترسشون شده بود

 ر رسیدن به شهر نزدیکای ظهر بود که بالخ
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ناض دوباره نگایه به صورت ماهرخ انداخت و چند باری 

 اسمش رو صدا کرد

 

 ماهرخ؟ ماهرخ؟ صدامو میشنوی؟ -

 

عطا هم نیم نگایه به تن رنجور زن افتاده بر اسب انداخت 

 و گفت

 

 یر هوش ناض، نمیشنوه -

 

سم زبونم الل بالیی رسش  -
 اومده باشهعطا مییی

 

 

 از همی   ترس داشتدقیقا عطا هم خودش 
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به بساط کویل های دوره گرد که هرکدوم مشغول فال  

ی یا فروش مهره های مخصوص و حرز و دعا بودن   گی 

 نگایه کرد و نامطمی   گفت

 

س طوریش نیس -  نیی

 

هردو بشدت گشنه بودن و رمقی توی پاهای خسته شون 

 ن تا برسن به بیمارستان شهر نمونده بود، دوباره راه افتاد

ه بشدت از دست صالح اون نابرادر اعصابش خورد  کناض 

 بود ، نفس عمیقی کشید و محکم گفت

 

نم بخدا -  اگه بالیی رس ماهرخ بیاد صالح رو اتیش می  

 

عطا هم که دقیقا حس و حایل مشابه ناض داشت ، با 

 ناراحتی گفت
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 عقد کردهالبد اق داداشمون تا االن زن باب میلش  -

 

ن دوتاشون، از  - الیق  قدیم گفیی  خالیق هرچی  برن بمی 

خدا قربونش برم انگار بدجوری درو تخته رو باهم جور 

 کرده

 

 

ی نداره ناض، همه آتیشا از گور مامان  - محبوبه تقصی 

خودمون بلند میشه، همیشه خدا از دوتا عمه و بچه 

 هاش متنفر بود

ه میخواد   االن محض خاطر اینکه حال اون ها رو بگی 

 الح عقد کنهمحبوبه رو برای ص

ف هم که فقط همه حواسش به زیر  اون صالح بیرسی

 شکمش هس بچه رو بهونه کرده تا بره دنبال هوسش
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ناض نگایه به عقب کرد ، نگرای  شدیدی بابت ماهرخ 

نگاه  داشت و اصال دلش قرار نداشت و  با حرص، به رایه

 کرد که انگار قصد تموم شدن نداشت

 

خییل مثال دنبال کار و فک کردی صالح اینجا که هس  -

ه؟ فقط منتظره کاراش تموم بشه تا بره تو این کافه و بار 

تو اون کاباره با چندتا آشغال بدتر از خودش برن یی 

 عشق و حال

 

های رو راجع به  عطا که برای اولی   بار بود همچی   چی  

 شنید با نفرت چیت  به بینیش انداخت و گفت صالح یم

 

 ی عوض   خاک بر رسش کنم، مرتیکه -
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بعد مامان ما فک میکنه که چه شاه پرسی نزاییده و  -

همه اش منتظره که از خودش یه گوساله هم یادگار 

 بذاره

 

 

هر دو چند دقیقه ای سکوت کردن تا بالخره رسیدن به 

سمت اسب رفت  تنها بیمارستان شهر، ناض با چاالیک

ماهرخ روی دوشش انداخت و بعد هم نگایه به عطا کرد و 

 فتگ

 

این دور و بر یه قهوه خونه هس، نزدیکش یه اسطبل  -

 هم هس، برو اسب اونجا تحویل بده و بیا

 

 عطا رسی به نشونه تایید حرفهای ناض تکون داد و گفت

 

 برو ناض  -
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ناض هم با چابیک مثل یه شی  نر جوون ،با گام های بلند 

 سمت بیمارستان راه افتاد 

به اولی   پرستار افتاد  وارد سالن اصیل که شد تا چشمش

 گفتفوری  

 

 خانوم؟ میشه کمکم کت   -

 

پرستار سمتش اومد و نگایه به ماهرخ یر هوش انداخت و 

 پرسید

 

 چی شده؟ جرا یر هوشه؟ -

 

 و اون پا شد و گفتناض کیم این پا 
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 یه چند روزی حالش بد بود، مرتب استفراغ میکرد ...  -

 

 لبکارانه گفتپرستار با اخم نگایه به ناض انداخت و ط

 

 بعد چند روز گذاشتی جنازه شو برای ما آوردی؟ -

 

با شنیدن این حرف بند دل ناض پاره شد ، نزدیک بود 

 همونجا زمی   بخوره با ترس پرسید

 

 وم پرستار؟ مرده؟یعت  چی خان -

 

، شونه های ظریفش رو  پرستار به نشونه ای ندونسیی 

 رد و راه افتادتکوی  داد و بعد هم با دست اشاره به اتافی ک
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دل توی دل ناض نبود، اون لحظه دلش یم خواست بزنه 

زیر گریه و هرچی فحش رکیک بلد ، بلند بلند نثار اون 

 صالح نامرد کنه

گذاشت روی ییک از تختها ، رفت سمت اتاق و ماهرخ  

 پرستار هم دستش رو گذاشت رو گردن ماهرخ و گفت

 

نه، همی   جا باش تا برم  - و صدا نبضش ضعیف می   دکیی

 بزنم

 

 ناض، از اعماق قلبش در حالت سکوت نعره ای زد و گفت

 

 خدایا خودت کمکش کن -

 

وع کرد به  ی نگذشت که دکیی هم وارد اتاق شد و رسی چی  

 کردن ماهرخ، فوری رسیم نوشت و گفتمعاینه  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 434  

 

دچاره افت فشار شدید شده، فقط خدا کنم که بهوش  -

 بیاد

 

د و با دیدن رنگ پریده همون موقع عطا هم وارد اتاق ش

 وری پرسیدناض ف

 

 چی شده ناض؟-

 

 جای اون دکیی نگایه بهش انداخت و گفت

؟ -  کدومتون شوهرش هستی  

 

در جواب دادن تعلل ناض و عطا نگایه بهم انداخیی  و 

 باید چه جوایر بدن
 کردن، هیج کدوم نیم دونسیی 
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دکیی وقتی سکوت اون هارو دید با شک نگایه بهشون 

 ت و گفتانداخ

 

؟ -  مطمئنی    این زن رو یم شناسی  

 

عطا که درس خونده و امروزی تر بود منظور حرف اقای 

 دکیی گرفت و فوری گفت

 

نامردش یه دست  ماهرخ خواهر ما هس، شوهر  -

دست کرد نیاوردش دکیی ، ما هم  وقتی دیدیم که یه 

روز به روز حالش داره بدتر میشه، خودمون دست به 

 دیمش شهرکار شدیم و اور 

 

 پرستار اروم گفت
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ف همچی   مردای ، المصبا نسلشون   - تف تو رسی

 منقرض هم نمیشه

 

 پارت چهل و هفتم

 

 دستش بود وارد اتاق شدپرستار جدیدی با رسیم که توی 

دکیی فوری رسم رو از دستش گرفت و مشغول پیدا کردن  

 رگ ماهرخ شد

ه ماهرخ بیچاره توی اون مدت به حدی ضعیف شده بود ک

 رو پیدا میکرد با اندک فشاری پاره
ی
میشد و  دکیی هر رگ

د ون می    خون بود که از دست زن بیچاره بی 

هرخ بزنن زیر گریه، عطا و ناض چاره نداشیی  برای حال ما

دیدن اون همه خون که ملحفه سفید روی تخت رو رنگی   

 کرده بود واقعا ناراحت کننده بود

رش صاف کرد و رو به دکیی بعد از کیل تالش یر ثمر کم

 پرستار گفت 
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 رگ خوب پیدا نیم کنم -

 

 پرستار فوری گفت

 

 میخواین بزنی   تو پاش -

 

برای بار چندم،  دکیی که واقعا مستاصل به نظر یم رسید 

 که یر هوش روی تخت افتاد بود 
نگایه به چهره زیبای زی 

 کرد و دلش ریش شد

 در جواب پرستار گفت

 

ن یم کنم اگه پیدا نشد، اینبار پشت دستش هم امتحا -

نم توی پا یا گردنش م  ی  
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ون و این صحنه  عطا که دلش یم خواست از اتاق بزنه بی 

 ها رو نبینه اروم از دکیی پرسید

 

 اقای دکیی خوب میشه؟ -

 

 دکیی رسی تکون داد و گفت

 

 امیدوارم -

 

طویل نکشید که بالخره اقای دکیی تونست ، رسم رو به 

، بعد از اتمام کارش لبخند پشت دست ماهرخ متصل کنه

 رضایت بخشی زد و گفت

 

 بالخره موفق شدم -
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 بعد هم رو کرد به عطا و پرسید 

 

 چند روزه اینجوری هس؟ -

 

 روزی میشهیه پنج  -

 

 

دکیی با چشمهای گرد شده از پس اون عینک ذره بیت  اش، 

 نگایه به عطا کرد و با تعجب گفت

 

دتون افتاده پنج روز مریض شما اینجوری هس و تازه یا -

؟  بیارینش دکیی

 

 ناض رسش رو با خجالت زیر انداخت و گفت
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ه شوهره نامردش اقای دکیی از بس یه  - همه اش تقصی 

 کرد خواهر ما اینطور شد  امروز و فردا 

 

 خواهرت چندتا بچه داره؟ -

 

 

 ناض نگایه گذرا به صورت ماهرخ کرد و گفت

 

 بچه دار نمیشه -

 

ق حیاط بزرگ بیمارستان که غر  دکیی از پنجره بزرگ اتاق به

ی ،بودن انداخت و گفت  برگهای زرد و نارنخر پایی  

 

اینکه من یه ازمایش یم نویسم براش ایشاال بعد از  -

 بهوش اومد انجام بده ببینم ،جوابش چیه؟
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 عجیتر به تک تک اعضای خانواده اش 
ی

ناض که وابستیک

س  داشت و خییل هم دل رحم بود کیم ترسید و با اسیی

 گفت

 

؟ -  یعت  مریضیش خطرناکه دکیی

 

نمیدونم ، البته قبل از اینکه فکر مریض  خطرناک  -

و اون افت  باشیم باید دعا کنیم که زودتر بهوش بیاد 

 فشار شدید و کم ایر بدنش بالیی رسش نیاره

 

 

بعد از رفیی  دکیی عطا و ناض سمت سالن بیمارستان رفیی  

، هردو بشدت خسته و گ رسنه بودن اما و گوشه ای نشسیی 

فکر وضعیت ماهرخ بهشون اجازه نمیداد که دنبال غذا 

احت کی   برن یا حتی برن پیش باباشو   ن و لختی اسیی
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سکوت داشیی  به رفت و امد مردم توی سالن نگاه هردو در 

 یم کردن و در دلشون آشویر بپا بود 

زی  که عصا به دست داشت از سالن  ناض نگایه به پی 

 ت و گفتخارج میشد انداخ

 

بنظرت حاال چی میشه؟ اگه ماهرخ بالیی رسش اومد  -

 جواب خانواده اش رو باید چی بدیم؟

 

ن موضوع فکر کرده بود و عطا خودش بارها و بارها به ای

 هربار جوایر برای سوالش پیدا نکرده بود

نیم نگایه به نیم رخ زیبای مردانه ناض انداخت و نا 

 مطمی   گفت

 

 شهایشاال که طوری نمی -
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ناض متوجه شک کالم عطا شده بود دستهاش رو توی هم 

قالب کرد و کیم خم شد و به زمی   چشم دوخت و اروم 

 گفت

 

شاهده، بالیی رسش بیاد اول صالح رو یم یعت  خدا  -

 کشم

 

  بود که حتما همی   کار رو خواهد کرد، عطا 
و مطمی 

 پوزخندی زد و گفت

 

 میخوای بچه برادرمون یتیم بدنیا بیاد؟ -

 

نفرت کل وجود ناض رو گرفت چاره ای نداشت اونجا 

عربده بکشه و کل بیمارستان بهم بریزه ، زیر لب با حرص 

 گفت
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آرزو به دل بچه بمونه ،  محبوبه چنان بالیی  امیدوارم -

رسش بیاره که کل شهر پشت رسش بگن یر ناموس، 

 دیوث

 

عطا لبش رو به دندان کشید و نیم نگایه بهش انداخت و 

 تگف

 

 زشته ناض نزن این حرفو -

 

 حق به جانب نگایه به برادر بزرگش انداخت و گفت

 

مثل  مگه دروغ میگم، لیاقت ادم هرزه یه هرزه ای -

 خودش هس
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ی یادش اومده باشه کیم نوک بیت  اش رو  بعدم انگار چی  

 مالید و گفت

 

نه و ذهن  - بعدم کثافت میاد الیک به اقام تهمت می  

یزه  مامان ، بهم می 

 

 عطا با تعجب یه تای ابروش باال انداخت و گفت

 

نه؟ -  یعت  این حرفها رو صالح پشت اقام می  

 

همه گویه داره میخوری اره مرتیکه ی الدنگ، خودش  -

نه، حاال چرا؟ چون اقام تا  بعد میاد به اقام تهمت می  

 حاال چند بار حسایر گوش مالیش داده
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 پارت چهل و هشتم

 

 تتکون داد و زیر لب گف عطا رسی به نشونه تأسف

 

 خاک بر رسش کنم -

 

 توی وجودش نداره من  -
ی

لعنتی ، ذره ای مرام و مردونیک

 گ رفته اونقدر پست؟  موندم، این جونه ور به

 

 

جواب سوالش زیاد سخت نبود، برای هردوی اونها عی   

روز روشن بود که صالح از نظر شخصیتی دقیقا عی   

ت به عطا و ناض شوکت بود، برای همی   هم شوکت نسب

 عالقه ای بیش تری به او داشت
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 بدجوری داشت به هردوی اونها فشار یم آورد 
ی

گشنیک

ور شکم هاشون هم بلند شده بود جوری که صدای قار و ق

 و هردو داشیی  ضعف میکردن

 ناض از جاش بلند شد و گفت

 

تو همی   جا بمون ، من برم یکم پنی  و نون بخرم بیارم  -

 افتادن روی بخوریم، دست و پ
ی

اهام از شدت گشنیک

 لرز

 

عطا هم که دقیقا حالش مثل ناض بود نگایه به قامت 

 بلند و رشیدش انداخت و گفت

 

 رو، من همی   جا هستمب -

 

ه شد  ناض رفت و عطا به گام های بلند اون خی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 448  

همیشه خدا از بیمارستان و بوی الکل متنفر بود و فراری 

ر بود تحمل کنه ، اخرین ،اما اینبار به خاطر ماهرخ مجبو 

باری که پایش رو توی بیمارستان گذاشته بود، لحظه تولد 

ش س حر بود که مجبور شدن روح انگی   رو بعد از چند دخیی

 روز درد کشیدن بیارن توی همی   بیمارستان 

ر خودش بود که صدای نزدیک شدن قدم های غرق افکا

که   رو یم شنید رسش رو باال گرفت و با دیدن پرستاری

ی کرده بود ، برای یه لحظه نفس توی سینه  ماهرخ رو بسیی

اش بلند شد و با ترس اش حبس شد و خییل رسی    ع از ج

 پرسید

 

 خانوم پرستار خواهرم؟ -

 

و پرستار لبخندی ارامش بخش روی صورت عطا پاشید 

 گفت
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خداروشکر خواهرتون به هوش اومده، فقط الزم ازش  -

م و شما باید  ین  یه ازمایش خون بگی  نمونه رو بیر

 تحویل ازمایشگاه بدین

 

عطا که بعد از شنیدن اون خیر چاره نداشت از شدت 

 خوش حایل پرواز کند بدون توجه به اطرافش بلند گفت 

 

 خدایا شکرت -

 

تاق راه افتاد، ماهرخ بعد هم به همراه پرستار سمت ا

بیچاره چشم های خسته اش را ارام باز کرده بود و به 

ود، قیافه اش به حدی زار شده بود که قلب سقف زل زده ب

 عطا از درد مچاله شد

 عطا سمتش رفت و اروم گفت
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ی ماهرخ؟-  بهیی

 

ماهرخ با همون چشم های خسته و یر فروغ نگایه به عطا 

 کرد و گفت

 

 خوبم -

 

نگ رو توی رگ دست ماهرخ کرد . زن بیچاره پرستار رس 

جان  این مدت به حدی ضعیف شده بود که اون رسنگ با 

 کندن داشت پر میشد

 به زیبایی او که گرفتاره مردی سنگدل 
پرستار دلش برای زی 

 شده بود میسوخت ، و آه بلندی کشید و گفت

 

ه از اینجا که رفتی  - خییل ضعیف شدی خانوم ، بهیی

 دت بریس و خودت تقویت کت  حسایر به خو 
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رسنگ و دست عطا داد و ادرس جایی رو که باید نمونه را 

ون و  تحویل یم داد بهش داد، اون هم فوری از در زد بی 

 رفت

ماهرخ که از وضعیت خودش حسایر یم ترسید بدون اینکه 

د از پرستاری که چند سانت بیش تر  چشم از سقف بگی 

سنگیت  نگاهش رو حس میکرد باهاش فاصله نداشت و 

 پرسید

 

شما نمیدونی   من چم شده؟ چرا همه اش استفراغ  -

 میکنم

 

و که روی دست ماهرخ گذاشته بود رو نبه ای ر پرستار پ

 برداشت و گفت

 

نیم باردار بایسی  -  ما حدس می  
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بیچاره ماهرخ نیم دونست با این خیر کذب بخنده یا گریه 

ستار را به اشتباه وا کنه، خنده برای اینکه حال بدش، پر 

 از 
ی
داشته بود تا تشخیص بارداری بدهد و گریه برای زندگ

به خاطر یه بچه صالح حاض  شده بود هم پاشیده اش که 

 غرور اون رو له و لورده کنه و بره رساغ محبوبه

بغض سنگیت  پنجه در گلویش انداخته بود و با همه توان 

و با همون  داشت  خفه اش میکرد، به سختی نفش کشید 

 بغض گفت

 

 من بچه دار نمیشم، محال باردار باشم -

 

ساعت دلش برای  پرستار برای بار چندم در یط اون چند 

 اومد و ناراحت شدزن روبه روش به درد 

سیع کرد کیم ارام باشد و جلوی اون همه ترحم و ناراحتی 

ه، به زور لبخندی زد و گفت  رو بگی 
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یکنه، بعد هم جواب ازمایش همه چی   رو مشخص م -

ای بیمارستان ما هس  ین دکیی دکیی صوف  ییک از بهیی

ی رو تشخیص بده و اشتبا ه باشه، اون محال چی  

 تشخیص داد که بارداری

 

ماهرخ بیچاره از بس که این چند سال منتطر بچه بود و 

هیچ وقت به خواسته اش نرسیده بود ، این بار هم با نا 

 وت کنهامیدی پوزخندی زد و ترجیح داد سک

پرستار که متوجه حال خراب ماهرخ شده بود و پیش 

د که ماهرخ قضیه بارداری رو  باور نکرده  خودش حدس می  

باشه ، برای اینکه کیم اون رو از اون جو ناراحت 

ون بیاره با خنده  گفت  کننده،بی 

 

 اگه حامله بودی چی به عنوان مشتلق به من میدی؟ -
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 اون زن لعنتی فرستاد ماهرخ ایه کشید و در دل به 
ی

دیوانیک

و برای اینکه هر چه زودتر دست به رسش کند ، به انگشیی 

دستش بود و دو سال قبل صالح به عنوان نقره ای که توی 

سوغات برایش از مشهد اورده بود  نگایه،کرد و دستش رو 

 د و به دستش اشاره کرد و گفتباال اور 

 

 اینو بهت میدم -

 

ماهرخ حامله هست چشمیک زد و پرستار که مطمی   بود 

 گفت

 

 پشیمون شدما!  -
ی

 بعدا نیام بیک

 

یم  و خدا خودش شاهد بود که ماهرخ چقدر دلش

تر ،ازاد شود و هر خواست از اسارت صالح نایم هرچه زود
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ی رو که به اون تعلق داشت دور بیندازد حتی اون  چی  

 انگشیی که خییل دوستش داشت 

از اون نامرد بچه دار حتی دیگر  اصال دلش نیم خواست 

 شود

 

 پارت چهل و نهم 

 

وع کرد به اشک  بعد از رفیی  پرستار ، اروم و بیصدا رسی

 اونقدر دلش پر بود که حتی از خدا هم گله داشت، ریخیی  

رف های پرستار باور نکرده بود اما ته دلش خییل هرچند ح

نگران بود، حالش از صالح بهم میخورد و خدا خدا میکرد 

 اهرخ اجاق کور بماندکه همون م

ناض بعد از اندک خریدی که کرده بود برگشت، به گوشه 

وقتی عطا رو ندید با گوشه ی سالن چشم انداخت اما 

ی بود راه افتاد  ترس سمت اتافی که ماهرخ درونش بسیی
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از شدت ترس دل توی دلش نبود ، با دیدن ماهرچ  که 

رفت و داشت اروم اروم گریه میکرد لبخندی زد و سمتش 

 با خوش حایل گفت

 

، نمیدوی  این چند ساعت  - خداروشکر که خویر آبخر

 ردیم از ترسچی به من و عطا گذشت داشتیم میم

 

 ماهرخ بدون اینکه نگاهش کند در دل گفت

 

 شما دوتا گی  اون  -
ی

ت و مردونیک ایکاش ذره ای از غی 

 داداش نامردتون اومده بود

 

د که ، اتفاقات و باز هم تکرار نحس اسم صالح باعث ش

، اشک هایش با شدت  دیشب جلوی چشمهاش ظهور کی  

، آه پردر  وع کرد به فرو ریخیی  دی کشید و بیش تری  رسی

 گفت
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کاش به خانواده ام اطالع داده بودی، دلم میخواست  -

 مامانم االن کنارم بود

 

 قلب ناض هم با دیدن اون حجم از غصه ماهرخ تی  کشید

 تا گریه نکند ، با مهربوی  گفتلبش رو محکم گاز گرفت 

 

م عمه رو میارم پیشت ،  - بذار یه کم بهیی بشی خودم می 

 ا دیدن حال و روزت غصه بخورهاالن دلم نیم خواد ب

 

 یعت  حال و روز من غصه خوردن نداره؟  -
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از سوال ماهرخ جا خورد و خودش هم نیم دونست چه 

وع کرد  به لعن و جوایر باید به ماهرخ بدهد ، توی دلش رسی

 نفرین صالح 

 

کاش شماها برگردین ده، برادرتون رو تو روز عروسیش  -

 تنها نذارین

 

ناض نگایه به  با نیش حرف بزنه، حق داشت که اونقدر 

 پنجره بزرگ اتاق انداخت و گفت

 

منده اتم زن داداش، بقران نمیدونم اصال چی  - من رسی

باید بهت بگم، خودم هم دلم نمیخواد رس به تن اون 

ف باشه، کثافت شده لکه ننگ مان  امرد یر رسی

 

بعد هم دست برد سمت چشمش و قطره سمج اشیک که 

 دستش گرفت قصد ریخیی  داشت با 
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عطا جواب ازمایش رو گرفت و نگایه بهش انداخت اما با 

وجود سوادی که داشت ازش رس در نیاورد ،بعد از رسیدن 

کرد   به سالن کیم گشت تا باالخره پرستار ماهرخ پیدا 

 سمتش رفت و گفت

 

 خانوم پرستار جواب ازمایش گرفتم -

 

دن پرستار که رسش پایی   بود و تند تند مشغول وارد کر 

ش بود، نیم نگایه به عطا کرد و گ ی توی دفیی  فتچی  

 

 برو توی اتاق کارم که تموم شد میام -

 

 یعت  جواب ازمایش دکیی نیم بینه؟ -
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جواب و بهتون شیفت دکیی تموم شده، خودم میام  -

ه  میگم و فردا که دکیی اومد برای مریض تصمیم میگی 

 

بود و عطا سمت اتاق راه افتاد ، چشم های ماهرخ بسته 

ه بود و اصال ناض هم غرق فکر به حیاط روبه روش زل زد

 متوجه حضور عطا نشد

کنار ییک از تختها صندیل برداشت و رفت کنار ناض   

 نشست

 پرسید ناض متوجه حضورش شد و 

 

 کجا بودی؟ -

 

برگه کایه رنگ ازمایشی که توی دستش بود نشون ناض 

 داد و گفت
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 رفتم جواب ازمایشش گرفتم -

 

 کیی ندادی؟ن د نشو  -

 

 

 دکیی رفته، پرستار قرار شده بیاد ببینه -

 

 فقط خدا کنم چی   بدی نباشه -

 

 

 پناه بر خدا -

 

همه اون مدت ماهرخ بیدار بود و تظاهر به خوابیدن 

اون لحظه تنها آرزویش این بود که جواب  میکرد و 
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ازمایشش بیماری خطرنایک رو نشون بده و اون برای 

ه و از دست ز   کوفتیش نجات پیدا کنههمیشه بمی 
ی
 ندگ

 

طویل نکشید که پرستار وارد اتاق شد و با دیدن چشم های 

بسته ماهرخ و پلک های که داشیی  بهم میخوردن فهمید 

ازمایش رو از دست عطا گرفت و نگایه که بیداره، جواب 

بهش انداخت ، حدس دکیی صدری درست بود و ماهرخ 

 باردار بود

 سمتش رفت و گفت

 

 یداریمیدونم ب -

 

 ماهرخ ترجیح داد همچنان وانمود کنه که خواب
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آدیم که خوابه پلکهاش بهم نمیخوره، اصال بازیگر  -

 خویر نیستی 

 

دو با نگرای  عطا و ناض هم نزدیک تخت اومدن و هر 

چشم دوخیی  به دهن پرستار ، چشم های ماهرخ هم بدون 

ه بشه اروم اروم باز شد و در دل دعا ک  رداینکه به کش خی 

 

 خدایا خودت به دادم برس -

 

پرستار نگایه به انگشیی زیبای نقره ای دست ماهرخ بود 

 انگشتهاش تحسی   کرد و باز 
ی
انداخت و در دل کشیده گ

جواب ازمایشی که توی دستش بود کرد و با خنده نگایه به 

 گفت

 

 همی   االن دربیاری و به من بدی ،  -
ه اون انگشیی بهیی

 جواب ازمایشت مثبت شده
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حرفهاش مثل تازیانه بر رس و صورت ماهرخ بیچاره فرو یم 

اومدن، بالخره طاقت نیاورد و بلند زد زیر گریه، پرستار که 

خوشحایل شدید یم پنداشت اون گریه رو نایسی از هیجان و 

وع کرد به نوازش  لبخندی به روی ماهرخ زد و با دست رسی

 دستهاش و گفت

 

 مبارکه -

 

 پارت پنجاهم 

 

هاج و واج عطا و ناض تماشایی  ط قیافه ایاون وسط فق

بود که نیم دونسیی  دلیل خوش حایل پرستار و خرایر حال 

 ماهرخ چی یم تونست باشه
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 نیاورد و دل به دریا زد و پرسیدبالخره ناض طاقت 

 

 چی شده خانوم؟ جواب ازمایش چی نشون داده؟ -

 

 پرستار لبخندی به عطا و ناض زد و گفت

 

یشاال شماها در عرض شون میده که اجواب ازمایش ن -

 چند ماه دیگه دایی میشی   

 

این حرف برای هر دوی اونها باور کردی  نبود ، دهان هردو 

و دقیقا نیم دونسیی  بعد از شنیدن  از تعجب باز مونده بود 

اون خیر خوشحال باشن یا برای بخت و اقبال سیاه ماهرخ 

 بیچاره زار بزنن
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 محبوبه

 

ا چشمهای که از شدت گریه ک شده بود که بهوا کامال تاری

ون، رسم بشدت سنگی    باز نمیشدن از اون مخروبه زدم بی 

 شده بود و راه رفیی  برام دشوار کرده بود

کوچه وایسادم خودم هم دقیقا نیم دونستم باید وسط  

کجا برم؟ رساغ ییک از دیوارها رفتم مستاصل تکیه دادم و 

دوختم هنوز هم امیدوار  باز هم به راه اصیل روستا چشم

بودم بهروز از راه برسه و فرشته نجاتم از اون برزخ بشه ، 

ه کیم که گذشت به این نتیجه رسیدم که من چشمم ممکن

ی از بهروز نشه  به راه  سفید بشه اما خیر

ی حالیش نبود  مثل یه ادم مست که از شدت نوشیدن چی  

 دستم رو روی فرق رسم گذاشتم و با خودم گفتم

 

 چیکار کنم؟ -
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داد برف سنگیت  توی هوا رس بود و رسچ  آسمون نشون یم

راهه ، ازشدت رسما بدنم هم کرخت شده بود اما من هنوز 

 یساده بودم و از ته دل ارزو میکردمیر هدف توی کوچه وا

نجات دهنده ام هرچی زودتر بیاد رساغم، کیم که گذشت 

ناچار یر  دیدم رسما بدجوری داره بهم فشار میاره ، به

هدف راه افتادم، از شدت رسما دندونهام بهم میخورد و 

، نیم دونم چقدر  من از روی استیصال اشک یم ریختم

خودم جلوی خونه امون توی راه بودم کیم که گذشت 

دیدم، در حیاط نیمه باز بود قدرت هیچ گونه فکری رو 

نداشتم انگار که ذهنم یخ بسته بود، رفتم توی خونه و 

تاق راه افتادم، درو باز کردم و رفتم تو، صدای سمت ا

فحش و داد بود که از هر طرف نصیبم میشد و بعد هم اقا 

مخصوص که قایم یه چماق جون بالخره طاقت نیاورد و با 

کرده بود برای ترتیب دادن دزدها سمتم اومد و همونجور 

بات وحشتناک  که توی چهار چوب در ایستاده بودم ض 

دن نحیف و یخ زده ام فرو یم اومد، سوزش اون چماق بر ب

به به حدی زیاد بود که مطمی   بود این اخرین  و درد هر ض 
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به خواهم  به هست و من با همی   ض   تقال مرد، هرچی ض 

دم و التماس میکردم ،  میکردم با اون صدای خسته زار می  

فریاد ریس جز یر یر علیلم نداشتم که چند باری اوند 

من کنه، اما هربار نتیجه تالشش هیل  خودش رو سور بالی

 بود که اقام به شکم یا بازوهاش یم داد بود

اخر رس طاقت نیاوردم غرورم رو شکستم و با التماس رو 

 ه مامانم که گوشه ای ساکت نشسته بودو گفتمکردم ب

 

تو رو جون هرگ دوست داری بیا به دادم برس، دارم  -

م  میمی 

 

 رت رسی برام تکون دادتنها جوایر که بهم داد با نف

بات خون دارن  احساس مییکردم همه تنم از شدت ض 

میان، لباسم خیس شده بود و شک نداشتم جوب خون رو 

 افتادهتن من راه 
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ی به یر هوش شدن یا شاید مردنم نمونده بود که 
چی  

خسته شد و از زدن دست کشید من هم رسم رو روی زمی   

وع کردم به گر   یه کردنگذاشتم و های های رسی

همه تنم یم سوخت درد توی تک به تک سلولهام رخنه 

کرده بود، مطمی   بودم یه جای سالم توی بدنم نمونده و 

 شکسته ویل مطمئنا اش و الش شدهاگه حداقل جاییم ن

صدای گریه اقام هم بلند شد، همیشه همی   حور بود اول 

وع  د بعد انگار پشیمون میشد خودش هم رسی خوب می  

 ریه کردنمیکرد به گ

 

 

چقدر بگم آدم باش، پتیاره نباش، تو گ میخوای حرف -

 گوش بدی

 

د نالید  بعدهم همونحور که زار می  
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یه مورچه رو ازار بدم، ویل این ای خدا من دلم نمیاد  -

دخیی با کاراش  بالیی رسم اورده که مثل سگ بزنمش، 

ه که برام  خدا خدا یا منو بکش خالص کن یا این دخیی

 جیگرشده خار 

 

و صدای گریه هاش بلند شد، حتی اینبار مامانم هم 

همراهیش میکرد، مامانم که هیج وقت خدا من رو به جرم 

 و همیشه ازم متنفر بود و طلبکاردخیی بودن نیم خواست 

صداهاشون وحشتناک بودن دلم یم خواست میمردم و از 

 نکبتی که برام ساخته بودن راحت میشدم، 
ی
رسی اونا و زندگ

 نکبتی که انگار هیچ وقت خیال  اما 
ی
من بودم و اون زندگ

 نداشت دست از رسم برداره

کیم که از شدت اشک تمساح ریخیی  هردوشون کم شد 

 با اطمینان گفتاقام 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 471  

امروز از آ شیخ محمد پرسیدم پس فردا خییل روز  -

ه رو بیر حموم و ییک رو 
خوب و میموی  هس، این دخیی

به صالح تا بره استخاره  بیار تا بزکش کنه بعد بدیمش

براش کرفتم خوب اومده، کجا برم جووی  مثل صالح 

 پیدا کنم

 

گل   و من ویران شده فقط گوش یم دادم و مثل خری در 

دم، کاش حداقل جایی خدا من رو یم دید و به  مونده عر می  

دادم یم رسید، هرچند با توجه به شناختی که از خودم 

ه دست اون نامرد بهم داشتم مطمی   بودم قبل از اینک

برسه خودم برم پیش خدا و بابت اون همه ظلیم که داشیی  

 به من یم کردن ازش یم پرسیدم

 

 م؟ من بنده تو نبودم؟چرا؟ مگه من چیکار کرد-

 

 پارت پنجاه و یکم
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همه تنم درد میکرد، احساس میکردم یه استخون سالم 

وابیدن، توی بدنم نیس، بعد از اینکه اقام و مامانم رفیی  خ

 یر یر هم لنگ لنگون جای من رو پهن کرد و با بغض گفت

 

الیه دردت به جونم، پاشو بیا رس جات بخواب،  -

حالت کف اتاق ولو شدی من دلم اینجور با این 

م برای اون بخت و  میخواد خون... گریه کنم..الیه بمی 

 اقبالت

 

از بس گریه کرده بودم همه ی اشکهام ته کشیده بود و 

 نداشتم، برای اینکه دل یر یر دیگه ق
طره اشیک برای ریخیی 

ا بدبختی از اونجا بلند شدم و رفتم تو جام دراز نشکنه ب

 ناله هام بلند شد کشیدم و دوباره
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وای خدا مردم، همه تنم درد میکنه، انگار از باالی کوه  -

، آخ کمرم، وای پاهام...   پرتم کرده باشن پایی  

 

م ، میخوای بیام  - نم بهالیه بمی   بدنت با روغت  که می  

نم زود اروم  پام چرب کنم، خییل خوبه ها من می  

 میشم

 

 

زدین روش نه یر یر جون، من تنم زخم اگه اون روغن  -

م ،،،   از درد میمی 

 

پس بخواب برم ببینم، یه لیوان شی  پیدا میشه برات  -

 بیارم بخوری
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ی  - نه یر یر تو این خراب شده هیچ چی پیدا نمیشه، شی 

 م باشه مامان برای خرج و برج خونه فروخته رفتهه

 

مستاصل مونده بود چیکار کنه، اشک یم ریخت و برای 

 ن یم داد حال خراب من، من رس تکو 

برای اینکه بشینه رسجاش و اونقدر حرص و جوش، نخوره  

 گفتم

 

کاش برام لقمه ای نون میاوردی، من نون بیش تر از  -

ه و ضعف شی  دوست دارم، اینجوری ته دل مو میگی 

 نیم کنم

 

ون تا از توی  فوری از جاش بلند شد و از در رفت بی 

خونه برام نون بیاره ،طویل نکشید که با   کیم نون اشیی 

 برگشت ، سمتم گرفتش و گفت
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ی -  بیا محبوبه بخور تا کیم جون بگی 

 

م، لقمه  ها جون نیم گی  و بیچاره نیم دونست من با این چی  

رو یم دادم و توی دلم فقط صالح رو های نون رو با بغض ف

نستم باید نفرین میکردم، حالم ازش بهم میخورد نیم دو 

 چیکار کنم تا از دستش خالص بشم

همونجور که به زور لقمه های نون یم خوردم از یر یر 

 پرسیدم

 

 یر یر صالح امروز اینجا بود؟ -

 

یر یر اه پر دردی کشید و زل زد به چشمهام که از شدت 

 مه باز بود و گفترسچ  نی
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آره خدا ازش نگذره اومد ، مغز اقات شست و شو داد  -

 و رفت

 

نمیدونم چه جوری از دستش راحت بشم، کاش  -

 قل اقا ابراهیم اینجا بودحدا

 

اون دوتا عروسش خییل دوست داره محال ، بذاره این  

ه  وصلت رس بگی 

 

شوکت داره از همی   موقعیت استفاده میکنه تا اون  -

 رو هم بذاره تو عمل انجام شده بنده خدا

 

یر یر صالح اصال مرد خویر نیس ، حتی حاض  نشد  -

ه، حاال بنظ  بیر
رت میشه به ماهرخ بیچاره رو یه دکیی

این ادم تکیه کرد؟ بخدا اگه جای اون گفته بودن بشو 
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زن عطا دلم اصال نیم سوخت و شاید باالجبار قبول 

 میکردم ، چون هم آدم بود و هم باسواد 

 

یر یر ، خییل زور داره من بخوام بشم زی  مثل صالح و 

 کنارش جوونیم تباه بشه 

 

 ایه کشیدم و گفتم

 

تو ییک رو داشتم باهاش فرار کاش یر یر من هم مثل  -

فتم یه جای دور..  میکردم و از دست این حیوونا می 

 جایی که دست هیچ گ بهم نرسه

 

د و نگاهم رفت سمت صورت گرفته اش ، رسش زیر بو 

اینکه چشم از  داشت گلهای قباش رو نگاه میکرد ، بدون

 لباسش برداره گفت
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مون  من هم کار درستی نکردم محبوبه، کاش از خونه -

فرار نکرده بودم بعد اون جریان خییل اذیت شدم، 

خییل رسکوفت شنیدم، همه طردم کردن و بقیه هم به 

چشم یه زن خراب نگاهم کردن، خودت که دیدی 

نه توی همی   زی ور روزی صدبار این قضیه رو می  

 چشمم

 

 یعت  االن پشیمون شدی؟  -

 

 

اقام راض  پشیمون که نیستم ویل کاش صیر داده بود تا  -

 بشه اینجوری خییل بهیی بود

 

* 

امروز دقیقا همون روز نحش بود که قرار بود زن صالح  

 بشم
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حالم همچنان بد بود و از جام نیم تونستم تکون بخورم و  

همون لقمه نوی  که اون  شب از دست یر یر خورده  جز 

ی س معده درد  بودم چی   نخورده بودم ، از شدت اسیی

 ه اش یم خواستم باال بیارمگرفته بودم و هم

 توی حال خودم بودم که صدای مامان بلند شد

 

؟ پاشو یاال باید بری حموم  - محبوبه؟ چرا بلند نمیشی

 ندازهبعدم لطیفه میخواد بیاد صورتت بند ب

 

 ایه کشیدم و ترجیح دادم مثل اون دو روز حرف  نزنم 

 

یر  وقتی دید باز هم جوابش رو ندادم اومد تو نگایه به یر 

 کرد و گفت
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تو باهاش برو حموم، االن قدرت بیاد خونه ببینه این  -

 همینجور افتاده توی رختخواب خون بپا میکنه ها 

 

 یر یر با اخم نگایه بهش کرد و گفت

 

ت  حالش بده؟ بعدم من چه جوری با تن و یم بیمگه ن -

م توی حموم میخوای مردم پشت  بدن کبود اینو بیر

 رسش حرف بزنن

 

 هر خندی کرد و گفتمامان ز 

 

که، پشت رسش هیچ حرف  نیس، باید از حرف نه این  -

سیم  مردم بیی
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بس زیور، کم با حرفهات نمک بپاش روی زخم این  -

ه ،  خداروشکر خوب که دخیی هووت نیس از  دخیی

 پوست و گوشت خودته

 

 

، حداقل اینجوری جلوی مردم  - ایکاش که بود یر یر

پاک نخورده اس هر رسافکنده نبودم، میگفتم شی  

 غلیط که دلش میخواد میکنه

 

باز هم غصه هاش عی   دمل چرگ راه باز کرده بودن با 

 نفرت نگایه بهم کرد و گفت

 

کنم، حداقل تو کم بتمرگ اونجا، بلند شو تا اب گرم   -

 رو بشور خونه تن گور به گوریت

 

 پارت پنجاه و دوم
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ون  اینو گفت و از در زد بی 

ا کاسه ای که توی دستش بود اب یم هربار که یر یر ب

ریخت روی رس و تنم ، ناله م بلند میشد و هرچی از دهنم 

دم  در یم اومد به صالح و اقام می  

ریخیی  اون اب تو عمرم اونقدر عذاب نکشیده بودم درد 

 یش تر از کتکهای اقام بودروی زخمهام هزار برابر ب

ام و حموم که کردم از شدت ضعف دوباره برگشتم توی ج

وع کردم به گریه کردن ، درمونده بودم و نیم  بلند بلند رسی

 دونستم باید چیکار کنم؟

اون قدر حالم بد بود که حتی نیم تونستم برم جایی خودم  

 گور بشمبکشم و یا گور به  

تو اون مصیبت فقط لطیفه رو با اون هیکل چاقش کم 

 داشتم که با همه قدرت و زورش با بند بیفته به جونم و 

 بخواد صورتم رو برداره
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م -  خاله لطیفه تو رو قران بس، تمومش کن دارم میمی 

 

 اخیم بهم کرد و گفت

 

واال تا االن عروس اونقدر یر احساس و یخ ندیده  -

نکن ناسالمتی عروسیت هس، بذار بودم، دخیی ناز 

امشب رغبت  یکم قشنگت کنم اون صالح ننه مرده

 کنه نگات کنه

 

بدنم سیخ شد، اصال تحمل اینو  از حرف  که زد مو بر 

نداشتم که ییک مثل صالح بخواد بهم دست بزنه، با نفرت 

 صورتم چی   افتاد و زیر لب گفتم

 

 ایشاال ارزو به دل بمونه -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 484  

 د و گفتخنده بلندی رس دا

 

، مگه چشه اون بدبخت خییل هم جوون  - نگو دخیی

خوب و بر و رو داری هس باید از خداتم باشه بشی زن 

 مثل اونییک 

 

قیافه صالح با اون قد کوتاه و موهای همیشه نامرتب و 

 هیکل چاق و شکم برامده اش اومد جلوم و با چندش گفتم

 

 کنماه نگو خاله لطیفه، اسمش میاد میخوام استفراغ   -

 

دوباره خندید و مشغول کارش شد، کارش که تموم شد با 

 لذت نگایه بهم انداخت و چابلوسانه گفت

 

 هللا اکیر ،ماه شدی محبوبههزار  -
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برام ذره ای مهم نبود که بخوام ببینم چه جوری شدم ، 

ی که همه ذهنم رو درگی  خودش کرده بود این بود  تنها چی  

 ز خونه فرار کنم که ،چه جوری خودمو بکشم ؟ یا ا

ی به اذان  مغرب نمونده بود قرار بود عاقد بعد از نماز  چی  

 بیاد خطبه رو بخونه

بر عکس صبح رفته رفته شلوغ تر میشد، خاله یه  خونه 

لباس محیل اورده بود که تنم کنم، اما من بدون اینکه 

محلش بذارم سیت  نشون که قبل عقد برای عروس 

 فتممیاوردن رو زدم کنار و گ

 

ین، بریزین دور اینارو  -  بیر

 

 مامان توی گوشم اروم گفت
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و گمشو حتما باید بزنن توی رست تا حرف بفهیم، پاش -

 لباست عوض کن مردم منتظر نشسیی  تو اون ییک اتاق 

 

 دیگه طاقتم طاق شده بود با داد گفتم

 

ن همه شون..  -  برن بمی 

 

خواست بزنه توی دهنم که خاله شوکت به موقع دستش 

 رفت و گفتگ

 

ولش کن زیور، به قدر کاف  اقا قدرت حسابش رو  -

مردم رسیده حداقل بذارین صورتش سالم بمونه جلو 

 خوبیت نداره
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و من چقدر متنفر بودم از اون مردم حال بهم زن، یه کالغ 

 چهل کالغ کن

خاله دوباره سیت  نشون که برام اورده بود رو جلوم 

 گذاشت و با ذوق گفت

 

خریده؟ همی   دیروز رفت  فته چی براتببی   صالح ر  -

ن توش   که فقط اعیونها  می 
ی
شهر و از یه مغازه بزرگ

 برات لباس خریدهخرید، رفته 

 

 بدون اینکه نگایه به اون لباس ها بندازم ، گفتم

 

خاله یه حرف چند بار باید بهت بزنن من دست به اینا  -

نم  نمی  
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ر چشیم با حرص سیت  رو زمی   گذاشت جلوم و من هم زی

 با اخم زل زدم به اون سیت  که توش

 

یه دست لباس قرمز محیل با لچک پولک دوزی همرنگ 

ه جفت کفش و یک جفت گوشواره و یه انگشیی خودش و ی

 بزرگ و چندتا لوازم ارایش بود نگاه کردم

 

 اه پر دردی کشیدم و ازش رو برگردوندم و توی دلم گفتم 

 

ود و من امروز عروس کاش اینارو بهروز برام خریده ب-

 میشدم حجله بهروز 

 

با به یاد اوردن بهروز و مهربوی  هاش طاقت نیاوردم و  

 بار هزارم بغضم ترکید برای
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 خاله با اخم نگاهم کرد و گفت

 

 محبوبه شگون نداره ادم تو روز عروسیش گریه کنه ها -

 

هربار که اسم عرویس و عروس شدن جلوم یم اوردن دلم از 

 یدغصه یم ترک

 

وقتی دیدن من از موضع خودم کوتاه نمیام و اون لباس ها 

رساغ بابام، اونم اومد و رو نیم پوشم، مامانم باز هم رفت 

 با زور و تهدید مجبورم کرد اونا رو بپوشم

من احساس میکردم جای لباس عروس کفن پوشیدم و 

 اماده مرگ شدم

دن و بعد هم به زور رفتم توی اتاق مهمونا، اونا دست می   

همه کل میکشیدن من هم آروم آروم، اشک یم ریختم و 

 مرویاهای قشنگم رو بر باد رفته یم دید
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عاقد که اومد فهمیدم دیگه اصال راه فراری ندارم، اونقدر 

فکر کردم تا بالخره به این نتیجه رسیدم، بعد از عقد برم و 

م و  خودم بندازم توی رودخونه بزرگ و پر آب ده تا بمی 

 شمخالص ب

کنار سفره ای که جلوم پهن بود نشسته بودم  که صالح 

وسط سفره رو  هم اومد توی اتاق، دلم میخواست آیینه

برمیداشتم و توی رسش یم کوبیدم تا مغزش مثل قلب من 

 هزار تیکه بشه

از توی همون آیینه کوفتی که وسط سفره عقد گذاشته 

و بودن نیم نگایه به صالح انداختم، سنگیت  نگاهم ر 

فهمید و با لبخند زل زد به صورت من شکست خورده ، با 

 نفرت جوری که بفهمه گفتم

 

ی ایشا -  البمی 
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لبخند زشتش عریض تر شد و من هم با حرص ازش رو 

 برگردوندم

 

 پارت پنجاه و سوم

 

خاله با صدای بلندی جوری که قسمت مردونه بشنون 

 گفت

 

؟ عروس و  - آ شیخ محمد چرا خطبه رو نیم خونی  

 وماد منتظرند

 

 به لباسم زدم و با بغض 
ی

بند دلم با حرفش پاره شد ، چنیک

 نالیدم

 

 م برسخدایا ،به داد -
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 صدای نحس شیخ محمد مثل ناقوس مرگ بلند شد

 

ه ی مکرمه خانوم محبوبه اسدی بنده وکیلم  - دوشی  

 شما رو.... 

 

به گریه افتاده بودم، باهمون چشمهای اشک الود زل زدم 

دلش رحم بیاد و کاری کنه اما اون چنان به مامان بلکه 

بخواد دیل داشته باشه که اخیم بهم کرد که فهمیدم محال 

 به رحم بیاد

اعظم هم که با التماس مامان اومده بود، چنان اخیم بهم  

 انداخت که بالجبار ازشون رو برگردوندم

نگاهم رفت سمت یر یر اونم مثل من بغض کرده بود و با 

 رسش ز 
ی
منده گ  یر انداخترسی
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ه مکرمه محبوبه اسدی برای بار دوم میگم...  -  دوشی  

 

وی قسمت مردونه بلند همون موقع صدای همهمه ای ت

 شد و صدای عاقد قطع شد

د  صدای ناض بود که داشت حرف می  

اما چون تو زنونه صدا زیاد بود من نیم فهمیدم چی داره 

 میگه! 

دن و رفیی  مامان و خاله م هم که تعجب کرده بودن بلند ش

و خاروند و سمت قسمت مردونه، صالح کیم گوشش ر 

 گفت

 

 محمد ساکت شد؟معلوم نیس چی شد؟ چرا شیخ  -

 

 با عصبانیت گفتم 
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چه بدونم، خییل نگرای  یه تکون به هیکلت بده برو  -

 ببی   چی شده؟

 

 مثل دیوونه ها خنده ای کرد و گفت

 

س طوری نیس، چشم رو هم بزی  شدی زن من -  نیی

 

 ه ای کردم و گفتمقروچ دندون

 

 الیه آرزو به دل بری اون دنیا -

 

بلندتر شدن این بار انگار عطا هم دوباره خندید، صداها 

د،از تو اون همهمه فقط صدای خاله به  داشت حرف می  

 وضوح شنیده یم شد
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؟ شما چه دشمت  با برادرتون  - چرا دارین دروغ میگی  

 دارین؟ 

 

م توی قسمت مردو  نه و دست به دامن چاره نداشتم بیی

 حیف که از اقام یم ترسیدم عطا بشم ، ویل

 

 رفت باالتراینبار صدای عطا 

 

مگه مریضیم که دروغ بگیم، بیا اینم جواب ازمایش،  -

ی که خواستی بده  بگی  بیر نشون هر دکیی

 

صالح هم طاقت نیاورد و از جاش بلند شد و رفت اون 

ن بود از  ی اد شد، لعنتی قسمت، با رفتنش انگار هرچی اکسی 

 آشغال نفسم رو بند اورده بود
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و مشغول حرف های صدای پچ پچ زنها هم بلند شده بود 

 خاله زنیک خودشون بودن

 صدای داد صالح هم بلند شد هوار یم کشید و یم گفت

 

نامردهای دروغگو ، من چه بدی در حق شما کردم که  -

ون  ، بیاین گمشی   بی  دارین این جوری باهام یم کنی  

 ردانام

 

بعد هم انگار با ییک دست به یقه شد که فقط صدای جیغ 

 گوش یم رسید  ها خاله و مامان به

 

 ولش کن ناضررر، کشتیش، وای خدا....  -
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کیم جرأت گرفتم از جام بلند شدم باید یم فهمیدم چی 

ون که ییک از زن های فضول مجلس  شده، خواستم برم بی 

 گفت

 

ون؟ میخ - وای  مردهای این جوری میخوای بری بی 

 زی؟بدبخت به گناه بندا

 

 با عصبانیت گفتم

 

دوست دارم، خییل نگرانی    دست مرداتون  -

ین،بفرمایی   خونه هاتون   بگی 

 

ون از گوشه پنجره رسگ توی اتاق  اینو گفتم و رفتم بی 

انداختم، عطا وسط ناض و صالح وایساده بود و داشت با 

د و برگه ی که توی دست ش بود یه عصبانیت حرف می  

 نشونش یم داد
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بودش، عی   یه بچه فقط  صالح هم که بابام به زور گرفته 

د و آخر هم طاقت نیاورد و چند بار زد توی  پاش زمی   می  

 رسش ،توی دلم گفتم 

 

تو رو خدا یه کم محکم تر بزن تا مغزت بپوکه توی  -

 دهنت و من از دستت خالص بشم

 

ا قدم های مشغول تماشا بودم که احساس کردم ییک ب

اقا ابراهیم  مت خونه، با دیدنسنگی   و طلبکار داره میاد س

 ناخواسته لبخندی زدم و با همه وجود گفتم

 

 خدایا شکرت -

 

م توی بغلش و رس و صورتش غرق  چاره نداشتم برم بیی

 بوسه کنم
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 نیم نگایه به من انداخت و زیر لب گفت

 

، خوبیت نداره اینجوری دم در بایسی  -  برو تو دخیی

 

د قدیم رفتم عقب و همی   که دیدم رفت تو دوباره نچ

رسجام، پشت رسم هم چندتا فضول ایستاده بودن  برگشتم

 و داشیی  توی اتاق رسک یم کشیدن

همی   که اقا ابراهیم رفت تو ، خاله با دیدنش انگار خفه 

شد و دست از داد و هوار کشید، توی دلم قهقه ای زدم و 

 گفتم

 

 حقته، خاله جونم -
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هیم نگایه به صالح انداخت و بعد رفت سمتش و ابرااقا 

اسش گرفت و محکم سمت در اتاق پرتش کرد و یقه لب

 گفت

ف؟ من نبودم انگار بدجور هار شدی ؟  - چه مرگته بیرسی

کارت به جای رسیده که میخوای رس خود بری زن دوم 

، اونم بدون اجازه من؟  عقد کت 

 

شت رسم بودن من،، چنان با داد گفت که همه زنهای که پ

 ب تر رفیی  هیت  از ترس کشیدن و کیم عق

 ناض از موقعیت استفاده کرد و رسی تکون داد و گفت

 

حاالم هرچی داریم بهش میگم ماهرخ حامله اس، باور  -

 نمیکنه و فکر میکنه داریم دروغ میگیم
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با شنیدن این حرفش نزدیک بود دود از کله ام بلند 

وند و شوک زده دوباره به بشه،دهنم اندازه یه غار باز م

 اونها زل زدم

 با عصبانیت نگایه بهش کرد و گفت اقا ابراهیم

 

از بس نامرد پدر سگ، خودش زده به خریت تا  -

 شلوارش دوتا کنه

 

 بعدم نگایه به خاله کرد و با داد گفت

 

جمع کن این بساط کوفتیت ، بیا بریم خونه که خییل  -

 باهاتون کار دارم

 

 رمپارت پنجاه و چها
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تم به توی دلم اون لحظه انگار قند یم سابیدن چشم دوخ

 اسمون و از ته قلبم گفتم

 

 خدایا شکرت -

 

ون که مامان رسی    ع  اقا ابراهیم خواست از در بزنه بی 

 خودش بهش رسوند و گفت

 

ابراهیم خان تکلیف دخیی من چی میشه؟ فقط یم  -

 خواستی   با کاراتون بیفته رس زبونا

 

خواست، رسم اون لحظه دلم یم  خدا خودش شاهد بود 

 پنجرهمحکم بکوبم توی شیشه 

 

 بدون اینکه نگایه به مامانم کنه گفت 
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همون موقع که میخواستی ببندیش به ریش یه مرد زن   -

 دار ،باید فکر اینجاهاش هم میکردی 

 

؟  - یعت  چی اقا ابراهیم؟ شما فکر ابروی ما هم هستی

 مگه ما مسخره شما هستیم

 

 

 چیکار  -
ی

بخدا قسم حتی اگه این وصلت  کنم زیور؟  مییک

ت یم دادم و ردش هم رس   گرفته بود، من طالق دخیی

میکردم بیاد ور دل خودت،  برو خداروشکر کن که 

 قضیه همی   جا ختم بخی  شد

 

مامان بدون توجه به غرور من یا حتی غرور خودش، 

 همونجا بلند بلند زد زیر گریه و نگایه به خاله م کرد و گفت
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 ی شوکت من حاال چه خایک تو رسم کنم؟او  -

 

وکت هم سمتش اومد و همونجور که گریه میکرد خاله ش

 گفت

 

 روم سیاه زیور، نیم دونم چی بگم بقران -

 

 همون موقع شیخ محمد صدای اقا ابراهیم زد و گفت

 

اقا ابراهیم شما عالوه بر صالح، یه پرس رشید و مجرد  -

ا هس، دخیی هم دارین،کاش حاال که این مجلس برپ

 خانوم عقد کنیم برای اون ییک پرست

 

بدون اینکه بدونم دارم چیکار یم کنم با مشت کوبیدم توی 

 رسم و گفتم
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 وای نه.. نهههه -

 

 اقا ابراهیم مردد نگایه به ناض انداخت و گفت

 

 نظرت چیه ناض ؟ میخوای عقدش کنیم برای تو؟ -

 

 ناض که از چشمهاش داشت خون یم بارید گفت

 

میدوی  من آقا معلوم که نمیخوام، خودت که  هن -

م ،همی   دیروز باهاش   عمه م بگی 
میخوام دخیی

 حرفهامم زدم

 

 نفس حبس شده ام دوباره آزاد شد و از لرز بدنم کم شد

 اقا ابراهیم نگایه به شیخ محمد کرد و گفت
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ناض خودش خاطر خواه ییک دیگه هس، دلم نمیخواد  -

 به زور زنش بدم

 

ق پرت کرد صالح رو گرفت و از در اتا ت و دستاینو گف

ون و با داد گفت  بی 

 

ف -  راه بیفت بیرسی

 

صالح با حرست نگایه به من انداخت و راه افتاد، مامانم 

هم تا لحظه آخر یه داشت خودش کوچیک میکرد و به 

 خاله ام التماس میکرد، اونم گریه میکرد و فقط یم گفت 

 

منده اتم زیور...  -  رسی
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ون، ض هم با عطا و نا ناض چنان با  هم از اتاق اومدن بی 

چندش و نفرت نگاه من کرد که هر لحظه احساس میکردم 

که ممکنه صورتش از شدت اون حجم چروگ که افتاده 

 روش ترک بخوره

اون وسط قیافه اقام هم تماشایی بود مثل ماتم زده های که 

 انگار عزیز ترین کس زندگیشون رو، تازه از دست دادن

یل کهنه زیر پاش دوخته رسش زیر انداخته بود و چشم به قا

 بود

وز اون جمع من بودم که اگه  تنها ادم خوش حال و پی 

دست خودم بود و تریس از کش نداشتم قطعا دستمایل بر 

 یم داشتم و برای ازادی خودم یم رقصیدم 

ون اومد بقیه رو کنار زد و  یر یر هم لنگ لنگون از اتاق بی 

 وشم گفتاومد سمت من و با خوش حایل توی گ مستقیم

 

 الیه شکر، ایشاال به اون چه که الیقشی بریس -
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و تصویر قشنگ بهروز با لبخند یه وری و موهای لخت و 

د جلوی چشمم نقش بست و با خنده   که باال می  
ی

قشنیک

 گفتم

 

 الیه امی    -

 

طویل نکشید که مهمون ها هم ییک ییک خداحافیط  کردن و 

ون، اقام همچنان رسش پایی   پچ پچ کنا ن رفیی  از خونه بی 

 یل رو یم شمرد بود و گل های قا

 مامانم هم خودش توی اتاق قایم کرده بود

بعد از رفیی  آ شیخ محمد که جز اخرین ها بود منم رفتم تو 

حکم زنجی  اسارت بود اتاق و اون لباس نکبتی ،که برام 

ود اوردم و محکم پرت کردم توی سیت  و    گفتمبی 

 

 اخیش راحت شدم، چی بود این لباس کوفتی  -
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و بعد هم اون کفش های زشت و از پام در اوردم و گذاشتم 

روی لباس، اعظم که تنهایی به اون مجلس اومده بود، 

 سمتم اومد و با نفرت نگایه بهم انداخت و گفت

 

مم که قراره گ از دست تو راحت بشیم؟ من نیم فه -

ر خدا هس که تو شدی نیم دونم چه حکمتی تو کا

 برامون عی   تف رسباال، نرفته بر میگردی 

 

همونجور که داشتم لباس های کهنه و زهوار رفته ام رو تنم 

 میکردم گفتم

 

ببی    اعظم من اصال حوصله تو  ندارما، خواهشا  -

ی بهت میگم که به عر حرف دهنتو بفهم وگرنه یه چی   

 عر کردن بیفتیا
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 امو چنگ بزنه که به موقعسمتم اومد ، میخواست موه

حنبیدم و محکم زدم زیر دستش، داشت از شدت حرص 

 منفجر میشد دستش تهدید وار جلوم گرفت و گفت

 

ببی   صالح از دستت پرید، هنوز عموی محمود  -

ت  مجرده، مطمی   باش پاش تو این خونه باز بشه ، رسی

 از اینجا کنده میشه

 

 لبخند حرص در آری بهش زدم و گفتم

 

ع هم خدا کریم ، مطمی   باش باز هم هوامو ن موقتا او  -

 داره و نمیذاره بدبخت بشم

 

ی با این تو  - نه عزیزم، کور خوندی اتفاقا اون تو بمی 

ی ها زمی   تا آسمون فرق داره  بمی 
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 گفترسش دقیقا کناره گوشم اورد و با پوزخند  

 

 یبار جستی ملخک -

 

 کیم هلش دادم عقب و با حرص گفتم 

 

ی و ارزو به دل میموی  که ایشاال می گمشو نکبت، - می 

 یر خاصیتی 
 من بشم زن یه مشت عنیی

 

وزمندانه ی زدم وسط قفس سینه ام و  بعد هم با لبخند پی 

 گفتم

من به زودی میشم زن یه ادم همه چی تموم ، امیداورم  -

 ببیت  و دق کت  
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 پارت پنجاه و پنجم

 

 پوزخندی زد و با طعنه گفت

 

 که همچی   نبه دانه، بدبخت اوشیی در خواب بیند پ -
ی 

وعده وعیدی بهت داده فقط تو رو برای خویسی یک 

 ساعتش میخواد

ه ؟مردم خر نشدن   وگرنه کدوم ادم عاقیل میاد تو رو میگی 

ن  ی مثل تو رو بگی 
 بیان دخیی

 

 کنه، خنده ی رس دادم و گفتمیم دونستم داره حسادت می

 

 پس ببی   و بمی   -

 

 روح انگی   
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ت یم ترکید، اون قدر ناراحت ه دلم داشاز شدت غص

ماهرخ و حرض از دست زن دایی و کارهاش بودم که حاض  

نشدم، پام بذارم خونه زیور و شاهد عقد اون دوتا انگل 

 باشم

حتی این ناراحتی و اعصاب خوردیم باعث شده بود برای 

اولی   بار دست رو بچه ها بلند کنم و ستاره و ساجده رو که 

افتاده بودن یه دل سی  بزنم و بعد هم خودم به جون هم 

 باهاشون بلند بلند گریه کنم 

همه اش چهره ی مظلوم ماهرخ جلوی چشم هام بود و  

لیم که کرده بود نفرین یه زن دایی رو به خاطر اون ظ

 میکردم

نیم دونم ساعت دقیقا چند بود بچه ها توی اتاق مشغول 

رس و صدای  بازی بودن، من هم که حوصله کوچک ترین

ون نشسته بودم و  رو نداشتم توی اون تارییک و رسما بی 

ردم و از خدا گله میکردم که چرا داشتم به آسمون نگاه میک

ین بشه، که در حیاط باز شد باید رسنوشت ماهرخ بیچاره ا
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و دایی ابراهیم اومد تو با دیدنش شدت گریه هام بیش تر 

 شد و اروم گفتم

 

دبخت کرد دی ، زن دایی ماهرخ بآخ دایی خییل دیر اوم -

 رفت

 

طویل نکشید که صالح هم با قیافه درب و داغون پشت 

رسش اومد تو و بعد هم به ترتیب عطا و ناض و در اخر هم 

اومد تو ، خییل عجیب بود با دقت نگایه به زن زن دایی 

ی ازش نبود  دایی انداختم ببینم محبوبه کجاس؟ اما خیر

 و گفتمپوزخندی به خودم زدم  

 

احمق از گ تا حاال عروس و اونقدر یر رس و صدا  -

 میارن خونه دوماد؟
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 با این فکر انگار جرقه ای به ذهنم خورد و اروم گفتم

 

 میشه، دایی اون -
عرویس کوفتی رو بهم ریخته  یعت 

 باشه؟

 

از جام بلند شدم که برم سمت عطا که همون موقع دایی یر 

دهن صالح، کارش هوا مشتش پر کرد ومحکم زد توی 

اونقدر یهویی و عجیب بود که من هیت  از ترس کشیدم و 

 رسجام موندم

ون ، دایی با بلندترین  خون از دماغ و دهن صالح فواره زد بی 

 از حنجره اش بلند میشد گفتصدای که 

 

کثافت حروم زاده حاال کارت به جایی رسیده که یر خیر  -

ی؟ عوض  ت ی زن بگی  و مگه زن از من بلند میشی می 

نداااری؟ یر آبرو تو به گ بردی اونقدر پستی از خدا 
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ه  یی خواسته قضیه بچه رو کردی پی 
ن عثمون و رفتی

 عیایسی خودت؟

 

 و اروم گفتم تازه یادم به ماهرخ افتاد 

 

 وای پس ماهرخ کو؟ -

 

دایی مشت دوم هم پرت کرد توی صورت صالح ، شدت 

به به حدی بود که پخش شد روی زمی   و د ور خودش ض 

وع کرد به چرخیدن  از درد رسی

 زن دایی که داشت با ترس تماشا میکرد، جلو اومد و گفت

 

؟ -  وای بچمو کشتی مرد، این کارا چیه که یم کت 
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ابراهیم خی   بلندی سمتش برداشت و محکم کشیدش اقا 

سمت خودش و با مشت و لگد افتاد به جونش، بدجنش 

یدن اون صحنه بود که بگم من از شدت خوش حایل و د

 چاره نداشتم بلند بلند بخندم

 

ی بدون  - زنیکه االغ حاال کارت به جایی رسیده که می 

ی؟ اختی ار اجازه من  برای پرست مراسم عرویس میگی 

رسخود شدی ؟ فکر کردی یر صاحتر و هرکاری دلت 

 خواست میتوی  بکت  

 

ناض و عطا به زور گرفته بودنش اما اون لحظه انگار زورش 

بود هزار برابر و کش از عهده اش بر نیم اومد و  شده

زد ، هر جوری که بود زن دایی رو ت کتکش یمهمچنان داش

عد هم بدون نجات دادن و فرستادن توی اتاق ناض، ب

توجه به صالح که هنوز روی زمی   بود و داشت دور 

 خودش یم پیچید هر سه تایی سمت اتاق ما راه افتادن 
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 گفعطا نگایه به من   
ی

 تکرد و با خستیک

 

 و علیک سالم -

 

 تازه یادم اومد به هیچ گ سالم نکردم فوری گفتم

 

 در یم کنی    -
ی

سالم، بفرمایی   تو تا شماها کیم خستیک

 چای دم یم کنم و براتون میارم منم یه

 قبل از اینکه عطا بره تو صداش زدم

 

 عطا ؟ -

 

 ایستاد و با نگاه خسته اش زل زد و بهم گفت 

 

 جانم -
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 د خجیل زدم و گفتمخنلب

 

 ماهرخ کجاس؟ حالش خوبه؟ -

 

کیم رسش و به دور و اطراف انداخت و وقتی دید کش 

 نیس اروم گفت 

 

میگم بهت، ویل شب باید به خاطر این خیر خوب مشتلق -

 بدیا

 

 لبم رو با خجالت زیر دندون گرفتم و گفتم

 

 وای عطا زشته -
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 اروم آروم خندید و گفت

 

یه تو رایه  داروشکر خوبه، فقطماهرخ  خانوم هم خ -

بد بود گفتیم  یه چند روز خونه داره و چون حالش 

احت کنه تا حالش  بهیی بشه  عمه بمونه اسیی

 

 با تعجب پرسیدم 

 

 یعت  ماهرخ حامله اس؟ -

 

 عطا کیم دستش و تکون داد و لبخندی زد و گفت 

 

متأسفانه یا خوشبختانه بله، خودمم نمیدونم چی باید   -

 دست این داداش نامردمبگم از 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 521  

 گریه و گفتماز خوش حایل زدم زیر  

 

وای خدا رو شکر، اصال باورم نمیشه، من احمق چرا  -

 خودم نفهمیدم که ممکنه ماهرخ حامله باشه؟

 

 چشمیک بهم زد و گفت

 

حاالم برو چاییت و دم کن که من بدجوری منتظر  -

 مشتلقت هستما

 

 مثل بچه ها پام روی زمی   کوبیدم و گفتم

 

 وای عطا -

 

 محبوبه
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 شانشوای دخیی تو خییل خر -

 

با خنده نگایه به لیال کردم و بادی به غبغب انداختم و با 

 غرور گفتم

 

 پارت پنجاه و ششم

 

؟ خدا قربونش برم خییل هوامو داشت -  پس چی

 

میگم حاال مطمئت  این پرسه بهروز میخواد بیاد  -

 خواستگاریت؟

 

 

 یم خودش گفتاره بخدا قبل از اینکه قهر کن -
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 گذاشت و گفتکیم مویز خشک توی دهنش  

 

پس کاش هرچی زودتر بیاد، بخدا مردم توی اون شهر  -

 از یر هم زبوی  
 کوفتی

 

م دست بوسیش  - این رسی که اومد تو آبادی خودم می 

یم کنم و ازش عذر خوایه میکنم، و میگم هرچی زودتر 

بیا تکلیف منو مشخص کن بخدا خسته شدم از این 

 
ی
، دلم میخواد برم یه جایی کخ زندگ

چشمم هیچ  کوفتی

وقت به هیچ کدوم از اینا نیفته، نمیدوی  چقدر همه 

 شون بد و حال بهم زن هسیی  

 

 

 اخیم کرد و یه دونه مویز سمتم پرت کرد و گفت
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 آدم پشت رس پدر و مادرش هیچ وقت اینجوری نمیگه -

 

 ایه کشیدم و با بغض گفتم

 

تم نیم دوی  چقدر دارن اذیکدوم پدر و مادر؟ بخدا  -

ن و من از میکی   دلم  میخواد دوتاشون باهم بمی 

 دستشون راحت بشم

 

خجالت بکش محبوبه، اونا هرچی که باشن، هرجور که  -

امشون واجب،  باشن بالخره پدر و مادرت هسیی  و احیی

تو فکر کردی مامانم کم من اذیت میکرد؟ بخدا دو 

 که بود سمتم دقیقه که دورتر یم اومدم خونه هرچی 

 م که میخوردم فحشم یم دادپرت میکرد و تا جایی ه

 

االن که شوهر کردم یم فهمم همه اون کارها رو فقط برای 

 خودم میکرد تا مراقب باشم و دست از پا خطا نکنم
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یعت  نمیشه جای کتک و تحقی  با زبون خوش با بچه  -

 هاشون حرف بزنن؟

 

ت و دوتا چایی قوری از روی سماور کنار دستش برداش

 فتریخت توی استکان و گ

 

اینا خودشون اینجوری بزرگ شدن و هرچی که از  -

 . اشون یاد گرفیی  دارن روی ماها هم پیاده میکی   بزرگیی

، هرجوری که  سواد که ندارن بخوان منطقی رفتار کی  

 دیدن و یاد گرفیی  انجام میدن 

ا همی   مصیبتها 
ه دخیی رو  مشکل تنها من و تو هم نیس، اکیی

ری برای خودت دارن فقط تو خییل این قضیه رو دا

 سختش یم کت  
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اصال حرف هاش برام قابل درک نبود و من اصال دلم نیم 

خواست مثل اون جلوی رفتارای زشت خانواده ام مطیع 

 باشم و حتی توی دلم بهشون حق بدم

 

این حرف ها رو ول کن، بنظرت بهروز اومد چی بهش  -

 بگم که آشتی کنه؟

 

 توی دهنش گذاشت و گفت  دیقن

 

من چی بگم محبوبه؟ هر چی هم بهت بگم که تو حرف  -

ی    خودتو می  

 

 تو حاال بگو قول میدم گوش بدم -
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من میگم خییل مراقب خودت باش این که اون تو این  -

ایط که هنوز هیچ محرمیتی بهم ندارین ازت بخواد  رسی

 همچی   لبایس بپویسی مطمئنا یه جای کارش میلنگه... 

 

مطمی   بودم داره حسادت میکنه، طاقت نداشت ببینه من 

زن یه ادم حسایر بشم، پوزخندی زدم و حرفش قطع کردم 

 و گفتم

 

ا براش خییل طبییع لیال خانوم  -  اون بچه شهر ، این چی  

 

وای محبوبه ،اون قدر ساده نباش! تو مگه چه  -

شناختی نسبت به شهریا داری جز همون یباری که 

خدا اونا هم مثل ما هسیی  خییل ب ن؟اومدی خونه م

 مراقب حالل و حرومن

 

 اون ازادی که تو دیدی فقط مال اون فیلم بود
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ن کافه   محبوبه تو واقعیت درسته رس لخت میگردن، می 

ایط  وب میخورن ویل هیچ وقت تو رسی قصن، مرسی ،می 

عادی به کش که دوستش دارن پیشنهاد نمیدن که لباس 

 زیرشون ببیی   

 

  بهش کردم و گفتم ایهنگبا اخم 

 

 بهروز نامرده؟ میخواد گول من بزنه؟  -
ی

 تو میخوای بیک

 

من این جور نگفتم، میگم زیاد ساده نباش هرچی گفت  -

به حرفهاش گوش نده بالخره آدیم، یه وقت دیدی 

شیطون رفت توی جلدش و بدبختت کرد اون وقت 

.... حتی نمیدوی  باید بری از کجا این آدمو پیدا    کت 

 

 

 حرفش پریدم با صدای بلندی گفتمط وس
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پس کن لیال، اون قدرها هم که تو فکر میکت  احمق  -

 نیستم که بیام خودمو و دستی دستی بدبخت کنم

 

 دید دلخور شدم اشاره ای به چایی که برام ریخته بود 
وقتی

 کرد و گفت

 

حاال حرص نخور، یه چای جاش بخور بعدم من تو رو  -

چی که بهت وست دارم، هر نداشته ام د اندازه خواهر 

 میگم رو حساب دوستی و خواهری محبوبه خانوم

 

و من قشنگ یم فهمیدم داره دروغ میگه، دلش نیم خواس 

خوشبختی من ببینه درست مثل همه اونا که فقط منتظر 

ن و با خوش حایل  بودن من برسم بعد تنبک دستشون بگی 

 برقصن

 ردن شدم م و مشغول خو به زور استکان چایی رو برداشت
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حاال چرا رفتی توی لک؟ جنبه داشته باش دخیی خوب من -

 حاال یه چی بهت گفتما

 برای اینکه یه روضه نخونه گفتم

 

سم بهروز حاال حاالها نیاد توی آبادی و کال رفته باشه - مییی

 یی کار خودش

 

 چاییش خورد و گفت

 

س هنوز پیل که دارن میسازن یه کم ازش  - مونده، نیی

 موم کنه و تحویل بدهباید بیاد و کار تمطمی   باش 

 

کاش یم تونستم برم آبادی باال شاید حداقل اونجا  -

 پیداش کنم
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 خندید و گفت

 

تت اونجا  -  اینو دیگه برو از عطا بخواه بیر

 

 با به یاد اوردن خویر عطا خندیدم و گفتم

 

عطا که یه پا جواهره ، بخدا همیشه میگم خوش به  -

عی   یه   شانس و اقبایل ، عطا حال روح انگی   با همچی   

 ملکه باهاش رفتار میکنه

 

 با زیرگ نگایه بهم انداخت و گفت
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یعت  اگه جای صالح، عطا اومده بود خواستگاریت  -

 زنش میشدی؟

 

نه دیوونه، من حالم از مرد زن دار بهم میخوره، کش  -

 میخوام که فقط و فقط مال خودم باشه نه کس دیگه

 

 

 پارت پنجاه و هفتم 

 

 با تمسخر و رذالت گفت

 

تو خود شیطوی  محبوبه، مطمئنا دچار مرد زن دار هم  -

، کاری یم کت  اون از زن و پچه اش دست  که بیفتی

 بکشه و دو دستی بچسبه به تو
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 برای اینکه لجش  در بیارم گفتم

 

من اونقدر قشنگ و خوش هیکل هستم، که اصال نیاز  -

 مردی ، اگه خدای نکرده همچی   نیس شیطون باشم

سمتم خودش محال ازم بتونه دست هم افتاد توی ق

 بکشه 

 

 راوی

 

، برای  ه روستایی
د این مدت دوری از اون دخیی حدس می  

تنبیه اش کاف  باشه، خودش هم خوب یم دونست که اون 

دخیی به حدی بهش دلبسته شده که دیگر دور ماندن و 

 مخق  شدن برایش بس است 

 برگشته بود توی روستا و رس  چند روزی ، میشد که دوباره 

ده بود و ترجیح یم کارش ، ییک دو مایه به اتمام کارش مان
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داد، توی اون دو ماه کیم شیطنت کند تا از فکر و خیال کار 

ون بیاد  و دوری از مهسا بی 

ک یم  مطمی   بود توی این چند وقت باقیمانده ،دخیی

 توانست رسگریم خویر برایش باشد

کش متوجه ش رو جمع میکرد که  فقط باید کیم حواس 

 ال گردنش شودرابطه اش نشود تا بعدها ،اون دخیی وب

هرچند مطمی    بود که محبوبه، خودش اونقدر از این  

کارها در پرونده اش داشت که حسایر فوالد آب دیده اش 

 کردت بودن

لباسش عوض کرد، تا جایی که یم تونست به خودش عطر 

اون دخیی خریده بود و برداشت  زد و بعد هم لبایس که برای

ون زد و از در اتافی که این مدت دستشان بو   د بی 

حمید و منصور مشغول کشیدن قلیون بودن ،  کفشش رو  

 پوشید و سمت اون دوتا راه افتاد 
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م جایی حواستون به اینجاها باشه، چند  - من دارم می 

 ساعت دیگه برمیگردم

 

 اون ها دید برق رذالت را، توی چشم های هر دوی 

 حمید قلیون سمت منصور هل داد و چشمیک زد و گفت

 

ی یی عشق به به - ، خوش به حالت!نیومده باز داری می 

 و حال؟ 

 

 چیه حسودیت میشه؟ -

 

 

بگم نه که مثل خر دروغ گفتم، ویل داداش جون من  -

اونقدر نامرد نباش هوای ماهم یه کم داشته باش، 

 از عزا دربیاریم حداقل بکشونش اینجا تا سه تایی دیل
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 بهروز خنده ای کرد و گفت

 

منده، دوست دارم فقط مال خودم این ییک  رو  - رسی

 باشه و تو این دو ماه حسایر باهاش رسگرم بشم

 

ون  منصور پوک محکیم به قلیون زد و دودش محکم بی 

 فرستاد و گفت

 

حداقل تک خور نباش نامرد، ما بدبختا تا چشممون به  -

یک میکنیما یادت که نرفته؟یه شکار میفته تو ه  م رسی

 

 با تمسخر گفت بهروز نگایه بهش انداخت و 
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شکار شماها یه مشت گراز بیش تر نیس، این ییک آهو  -

یک بشم  و من دلم نیم خواد این آهو با کش رسی

 

 حمید از اعماق قلبش گفت

 

امیدوارم حامله بشه بیفته وبال گردنت ، بعد هم  -

 رهمهسا دمار از روزگارت در بیا

 

با شنیدن اسم مهسا از دهان حمید ناراحت شد و رگ 

تش ون زد و با  حرص گفت غی   بی 

 

س گربه سیاه، حامله هم بشه من دیگه از این جا  - نیی

 رفتم

بیچاره خودش میمونه و یه طفل یتیم که اگه نکشنش باید  

 به تنهایی بزرگش کنه
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 منصور و حمید با این حرف جدی بهروز،قهقه زدن 

 وند و گفتهاش خار حمید مو 

 

ن این کار عرضم به حضورت، احتماال بعد از تموم شد -

 مجبوریم بیایم چند تا ابادی پایی   تر برای کار جدیدا

 

 بهروز با لحن لشی گفت

 

م و آسه میام و توی ده  - س ، اونجا دیگه آسه می 
نیی

 محبوبه خانوم اصال، افتایر نمیشم

 

خورد  منصور سنگ ریزی سمتش پرت کرد، سنگ درست

 وسط قفسه سینه بهروز و بعد گفت
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ه بفهمن و بریزن الیه کوفتت  - بشه، ایشاال کل قوم دخیی

 روی رست و از ماتحت ،جر واجرت کی   انروز

 

 بهروز  خندید و گفت 

 

س ، من از اینکارا اندازه موهای رست کردم، دیگه  - نیی

 استادش شدم ، محال  گی  بیفتم 

 

تا کالهش  که مهسا برایش اینو گفت و یر توجه به اون دو 

 گذاشت و راه افتاد. ه بود را،رسش  بافت

هوا وحشتناک رسد بود و مطمئنا یک برف سنگی   توی راه  

 بود

ون   اب دماغش هم راه افتاده بود ، دستمایل از جیبش بی 

س داشت یم  اورد و محکم کشید روی دماغش ، کیم اسیی

نبیند و مجبور  ترسید این همه راه رو، الیک بره و محبوبه رو 
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دهور و تا مدتها بشه سوژه بشه برگرده پیش اون دوتا لن

 خنده و مسخره بازیشون

چشمش که به رودخونه وسط آبادی افتاد ، پا تند کرد به 

 امید اینکه، محبوبه رو اونجا کنار اب مشغول کار ببیند 

نزدیک اب شد و تک به تک به زنهای مشغول کار نگاه کرد 

ی نبود با حرص گفتاما از محبوبه   خیر

 

 اال باید چیکار کنم؟اه لعنت به شانس ، ح -

 

 بعد هم با پر رویی رسش گرفت سمت آسمون و گفت

 

-  !!!  خدایا نمیشه کیم هوامو داشته بایسی

 

 دوباره راه افتاد
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تنها جایی که به ذهنش یم رسید همون خرابه ای اول ابادی 

 بود که چند باری محبوبه رو آنجا دیده بود

مردانه اش به حدی حالش بد بود و هورمون های  بار این

داشیی  بهش فشار یم اوردن که محال بود ، با دیدن  

 شانش محبوبه ، ساده ازش بگذرد

هرچند یم دانست محبوبه هم توی اون مدت حسایر تنبیه 

 شده و هرچی که بگه قبول میکنه

های مثل محبوبه رو خوب یم شناخت  جنس دخیی

 ورد کرده بودباهاشون زیاد برخ

ه   یم گرفیی  و ناز میکردن اولش خودشون پاک و می  

اما بعد از مدیی وقتی کیم از طرف بهروز تنبیه میشدن  

خود واقعیشون رو نشون یم دادن و اجازه هرکاری رو بهش 

 یم دادن

 

 پارت پنجاه و هشتم
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رسید به اون خرابه، کیم به دور و برش نگاه کرد و وقتی 

ه کش اون دور و برها نیس اروم رفت خیالش راحت شد ک

 تو

ی نیس با  اما وقتی دید باز هم از محبوبه اونجا هم، خیر

 ناراحتی زیر لب غرید و گفت

 

؟ - ، پس کدوم گوری هستی نکبتی  اینجام که نیستی

 

ویر که توی جیب پالتوش 
رسجاش نشست، شیشه مرسی

ون کشید رسش رو باز کرد و چند قلتی  گذاشته بود و بی 

 وشید و دوباره گذاشتش توی جیبشازش ن

حالش بد بود که یک آن به رسش زد ،که خودش  اونقدر 

 برود دم در خانه  محبوبه  و با التماس بیاوردش آنجا

 اما به خودش آمد و گفت 
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احمق  از جونت سی  شدی؟ میخوای بری اونجا  -

ن بکشنت؟  بگی 

 

ون کشید تا شاید  مستأصل از جاش بلند شد رسگ به بی 

نه ، برای ون پرس خل و چل گنده، آبادی رو پیدا کهم

 محبوبه پیغام بفرسته

اما از شانس مزخرفش، که انگار امروز دست رو دور 

ی نبود  بدبیاری گذاشته بود از اون پرس هم خیر

وع کرد به جویدن لبهاش و گفت  عصبای  شد و با حرص رسی

 

ای تف تو این شانس، انگار امروز قراره همه اش به در  -

ه هم که از صبح تب ا شب ولو سته بخورم ، این دخیی

این کوچه و اون کوچه هس ، حاال از شانس لجن من 

 گم و گور شده
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ون کشید و دوباره برگشت  پاکت سیگار ش رو از جیبش بی 

 توی خرابه، ترجیح داد قبل از رفیی  کیم دیگر منتظر بماند

سیگار و روشن کرد و گوشه لبش گذاشت و باز منتظر  

 وشه دیوار نشست و زمزمه وار گفتگ

 

کاش اینجا هم، مثل شهر حداقل یه فاحشه خونه  -

داشت، جای اینکه الیک وقتم رو اینجا به بطالت 

ی بمونم، یم رفتم   اکبی 
بگذرونم و منتطر اون دخیی

 اونجا و حسایر خوش یم گذروندم 

 

سیگارش بود که صدای قدم های که به مشغول کشیدن 

میشد رو شنید کیم گوشش رو تی  کرد  ،   اون خرابه نزدیک

ه بود ، واقعا صدای قدم های یک زن بود که اشتباه نکرد

 نزدیک و نزدیک تر میشد

 از جایش بلند شد سیگار زیر پاش انداخت و له کرد 
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بعد هم با گام های بلند سمت ورودی راه افتاد، بشدت 

ی جز اون دخیی رس زبون هی جان داشت و اون لحظه چی  

 دهایی رو نیم خواست دار 

کیم رسجاش ایستاد و با دیدن محبوبه چاره ای نداشت که 

از خوش حایل فریاد بزنه ، محبوبه هم انگار انتظار نداشت 

 اون رو اونجا ببینه با تعجب و هیجان نگاهش میکرد

ک که امیخته به بوی خاض  بهروز جلوتر رفت ، تن دخیی

ش کشید و نجوا مثل پنی  گوسفندی بود رو محکم در اغو 

 گونه، در گوشش گفت

 

، تو با من چیکار کردی که اصال اروم و قرار برام  - دخیی

؟  نذاشتی

 

نفس های داغ محبوبه به گردنش میخورد و اوضاع 

 احواالتش رو بدتر میکرد
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دلش یم خواست بدون هیچ ، پیش زمینه ای برود رس 

ن اصیل و خودش رو از فشار، فزاینده هورمون هایش جریا

 چه زودتر راحت کندهر 

 

دش، از پس  دست گذاشت پشت کمر دخیی و بیش تر فرسی

ه،لباس زیری که زده بود رو  لباسهای که پوشیده بود،  گی 

 قشنگ لمس میکرد . 

، دیگر برایش ناز  خیالش راحت شد که انگار قرار نیس دخیی

 ایش گند بزند توی حال خوششکند و با چموش بازی ه

 

 شیدی؟پس بالخره اون لباس پو  -

 

مزده، رسش رو توی اغوشش پنهان کرد و خییل  محبوبه رسی

 اروم گفت 
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 اره -

 

 بهروز خندید بلند و مستانه، بعد هم توی دلش فریاد زد

 

اخ جون، انگار گوش شیطون کر،امروز همه چی    -

 مرادم باشهاونجور که دوست دارم  قراره بر وفق 

 

محبوبه، کیم دستش رو پایی   تر برد تا رسید به گودی کمر 

از شدت محبوبه توی خودش جمع شد، اولش فکر کرد 

 لذت دچاره رخوت شده، اما وقتی گفت

 

 آخ -

 

فهمید نه جریان چی   دیگری باید باشد، کیم از محبوبه 

 فاصله گرفت و صورتش بی   دستهاش گرفت و گفت
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 چی شده؟ -

 

هرچند ،اصال نگران حال و احواالت اون دخیی نبود و بیش 

 دنش داشت نقش بازی میکردتر برای خر کر 

ک روبه روش بغض کرد و گفت  دخیی

 

 هیچ چی  -

 

 برای هیچ چی اینجوری از درد توی هم مچاله شدی ؟ -

 

 

سیع کرد کیم نقشش غلیظ تر بازی کند تا دخیی بیش تر 

 بازیچه ی توی دستش شود

 بتا بلندی گفتبا صدای نس
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 نگو که باز کتک خوردی؟ -

 

فهمید حدسش درست با جاری شدن اشک های محبوبه 

 بوده 

 

 میخواسیی  به زور شوهرم بدن...  -

 

 با گریه شدیدتری این جمله رو به بهروز زد

 

 تازه اونم به پرسخاله ام ،که خودش زن داشت -

 

ای وای! خدا لعنتشون کنه تو چه جوری با همچی    -

؟   ادم های رس میکت 
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 دلم بدجوری برایت تنگ شده بود بهروز...  -

 

ویس که به جانش بغلش و از روی ه باز هم کشیدش توی

 افتاده بود ، چندین بار رسش رو محکم بوسید

 

 کاش هر چی زودتر بیای خواستگاریم..  -

 

 رف قهقه بزندنزدیک بود بعد از شنیدن اون ح

چه خوش خیال بود اون احمق ، واقعا فکر میکرد بهروز  

عاشقش شده و قصد ازدواج باهاش رو داره؟ اون هم با 

س بود دخیی سهل  الوصویل چون او که برای همه در دسیی

 و خییل راحت با غریبه ها صمییم میشد

البد فکر میکرد آدیم چون بهروز نیم دانست چرا در مورد 

 ون، ازدواج ناخواسته پافشاری کرده بودبهم زدن ا
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قطعا او دخیی نبود و شاید خییل قبل تر ، بارها و بارها تنش 

که جلوی گند اده بود و برای اینرو در اختیار دیگران قرار د

د، به بهانه ی زن داشیی  خواستگارش از  این قضیه رو بگی 

 زیر بار اون ازدواج قرس در رفته بود

 

 پارت پنجاه و نهم 

 

میام محبوبه، بارها و بارها بهت گفتم تو فقط مال مت   -

 و جز من نباید سهم کس دیگه ای بایسی 

 

خداری که زده بود، خودش هم نزدیک بود از این دروغ شا

 قهقه بزند

 

 با خانواده ات راجع به من حرف زدی؟ -
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 داشت از شدت هوس و هیجان میمرد

د و اون دخیی    رو فریاد می  
همه وجودش، رابطه با اون دخیی

احمق هم، با سوال های مسخره اش داشت روی ذهنش 

 راه یم رفت

هرچند اگر به زور هم یم خواست خییل راحت میتوانست 

ون دخیی تعرض کند و قال قضیه رو بکند و خودش رو به ا

 ندراحت ک

ای، برای تمام اما او قصدش رابطه ای زوری نبود رسگریم  

اون مدیی که انجا بود یم خواست و خییل دوست داشت 

 که محبوبه با میل و رغبت ، خودش را در اختیارش بگذارد

رو  نفس هایش بلند و کشدار شده بودن ، برای اینکه غائله

 ختم کند و هرچه زودتر به خواسته اش برسد گفت

 

اره من که گفتم، همون اولش باهاشون صحبت کردم،  -

 ونام دارن لحظه شماری یم کی   برای دیدنتا
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اروم خندید و بهروز اختیار از کف داد دستش رو کشید و با 

خودش برد توی ییک از اتاق های اون مخروبه که تقریبا 

ز همه اتاق ها ساکت تر و دنج تر، اخرین اتاق بود و ا

اینجور خیالش کیم راحت بود که اگر محبوبه جیغ و داد 

 زد ، صدایش را کش نیم شنودهم راه بیندا

 بعد هم رو کرد به محبوبه و گفت

 

الوعده وفا ، قرار شد اون لباس های قشنگ رو توی  -

 تنت ببینما

 

و  محبوبه خجالت کشید و لب پایینش رو به دندان کشید 

 رسبه زیر گفت

 

؟ -  نمیخوای یر خیال بشی
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 نه محبوبه خانوم، لطفا به قویل که دادی وفا کن  -

 

 

 محبوبه

 

هر چند با خودم عهد کرده بودم جلوش مخالفت نکنم ، 

ویل باز هم ازش خجالت یم کشیدم، برای فرار از اون 

خانواده کوفتیم حاض  بودم هر کاری  انجام بدم تا بهروز 

 تهتوی دامم بیف

 

دستش که به لباسم خورد با خجالت رسم رو زیر انداختم، 

یم گفت  عقلم ازم یم خواست مانعش بشم، اما احساسم

کار درست اینه که بذاری هر کاری که دوست داره، انجام » 

 «بده
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ون کشید و من اون جور فقط با لباس  وقتی لباسم رو بی 

م ناخو  داگاه دور زیر جلوش ایستاده بودم ، دستهام رو، با رسی

 تنم گرفتم و گفتم

 

 وای زشته ، تو رو خدا تمومش کن -

 

 خنده بلندی کرد و گفت

 

 دقیقا میخوام همی   کار کنممنم  -

 

بعد هم سمتم اومد و دستهام از بدنم جدا کرد و با چشم 

 های که بیش از حد قرمز و گشاد شده بود اروم گفت

 

 داری دخیی ...  -
ی

 چه اندام قشنیک
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لبم به لبخندی هر ساده باعث شد همی   تعریف به ظا

 خجیل باز بشه و دوباره رس به زیر بشم

 

 نه ام و گفتدستش گذاشت زیر چو  

 

از من خجالت نکش عشقم، ناسالمتی قراره ما یه عمر  -

 کنیم
ی
 باهم زندگ

 

تمام تنم غرق شادی بود، یر شک من خوشبخت ترین 

 دنیا بودم که همچی   مردی عاشقم شده بود، با 
دخیی

 نش توی دلم گفتمبدج

 

کاش، مامان ، بابام ، خواهرام و لیال هم اینجا بودن و  -

 این حرف ها رو یم شنیدن و از حسادت یم ترکیدن 
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تقریبا توی اغوشش بودم نفس های داغش به صورتم 

ین و لذت بخشی توی وجودم رس  میخورد و احساسات شی 

ازش به شورش برداشته بودن ، اما باز همچنان تو اون حال 

 خجالت یم کشیدم

 به ارویم بوسه ای روی لبم زد و گفت

 

 خییل دوست دارم..  -

 

بوسه هاش شدید و شدید تر شدن تا جایی که احساس 

 میکردم دارم نفس کم میارم ، کیم عقب کشید . گفت

 

؟ - ی همی   جا تا ابد مال من بشی  حاض 

 

اون لحظه کور و کر بودم، هر چند نیومده بودم اونجا که 

نجات خودم حاض  بودم هر کاری کنم، من برای   مقاومت
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کنم، رسم رو به نشونه تایید حرف هاش تکون دادم و 

 همی   شد مجوز پیش روی بیش تر

اون لحظه مسخ حرف های قشنگ و زمزمه وارش با اون 

 صدای خمار و بمش شده بودم 

 اصال نهیب های بلندی رو که عقلم میداد و نیم شنیدم 

همه تنم رو مثل یه جیب چی بود که نمیدونم اون لذت ع

گرداب مهیب داشت توی خودش یم کشید و من رو لحظه 

به لحظه با خودش پایی   تر یم برد و من هم  بدون هیچ 

 مقاومتی توی اون، امواج مهیب غرق میشدم 

همه چی   انگار داشت توی خواب اتفاق یم افتاد و من اصال 

 شتم توانایی بیدار شدن از اون خواب رو ندا

ودم اومدم و از اون خواب عمیق بیدار شدم که وقتی به خ

کار از کار گذشته بود و بهروز با بهت داشت به خون های 

 که روی زمی   ریخته بود نگاه میکرد

ایر 
من اما اون لحظه انگار کم کم داشتم از حالت مستی رسی

 چند ساله ای هشیار میشدم 
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ش پر لذت من فقط به خاطر چند تا جمله قشنگ، نواز 

 ی   رو به یه لحظه شهوت باخته بودم همه چ

زل زدم به زمی    که انگار داشت برای بکارت از دست رفته 

من خون گریه میکرد ،  اون دایع  و اون هوس به یکباره 

 خاموش شده بود 

من با زانو روی زمی   پهن شدم و به تن عریونم، که چند  

ی شده لحظه پیش صحنه عشق بازی لذت مرد غریبه ا

ه شدمبود که ه  یچ کس من نبود، خی 

 زدم زیر گریه و هوشیار شدم و گفتم

 

 وای با من چیکار کردی؟ من حاال چیکار کنم -

 

اون هم هنوز توی بهت بود و اثار اون لذت کوفتی و 

 ویرانگر روی تنش بود

 اروم گفت
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 خودت خواستی اینجور بشه..  -

 

ت بودم که و لعنت به خودم که اونقدر محبت ندیده و پس

 ند تا حرف قشنگ و لمس حروم خودم را باخته بودمبا چ

 

 پارت شصتم

 

من بدون هیچ عقد یا محرمیتی عروس، مردی شده بودم 

 من، مهربون تر بود و همون 
ی
که از همه توی زندگ

 مهربونیش کار دستم داده بود

 شدت گریه ام بیش تر شد و گفتم

 

 من حاال چیکار کنم؟ -
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شاید کارم غلط نیس و برای بودم که  هرچند قبلش مطمی   

به دام انداخیی  بهروز باید ار خودم بگذرم ، اما باز هم ته 

 دلم کیم ترس داشتم ، ترس از رفیی  و نماندن بهروز

 بهروزی که من قبال ذره ای به مردونگیش شک نداشتم

اما.. اگر یم رفت و بقول لیال پشت رسش رو نگاه نیم کرد 

 چه؟

 

د نبود ، اگه االنم کاری با من کرد از هروز نامر نه، محال بود ب

 خودم کسب اجازه قبلش کرده بود

 

اما، مگه من چقدر بهروز یم شناختم،جز همی   چند دیدار، 

حتی ادرس خونه اش هم بلد نبودم، اگه یم رفت و من رو 

؟  تو این مصیبت تنها میذاشت چی

 

ه باز هم الیک نگران بودم ، خودش بهم قول داده بود ب

 د با خانواده اش میان خواستگاریمزودی زو 
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خسته بودم از اون همه جدال الیک بی   عقل و احساسم ، 

از پس پرده اشک نگاهش کردم، داشت لباسش رو تنش 

میکرد، من ویل یخ کرده بودم و همونجا توی اون رسما  

روی زمی   نشسته بودم و دستم یاری ام نیم کرد تا لباسم 

 رو بپوشم 

 

 ؟ میشهحاال چی  -

 

سم   جون کندم تا همی   یه سوال ازش بیی

 

نگاهم کرد او هم انگار پشیمون بود قیافه درهمش که این 

 جور یم گفت

 

 فعال پاشو لباست بپوش برو خونه تا بعد -
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تا بعد؟ جواب سوال من نبود، دلم مثل قبل از ،اون اتفاق 

کوفتی که بارها و بارها قول ماندن داده بود یه جواب قرص 

 دلگرم کننده یم خواست و 

 

؟.... باید چه خایک توی رسم  - من اگه حامله بشم چی

 کنم

 

 به لباس های پخش و 
ی

تقریبا لباس هاش پوشید و چنیک

پالی من که خودش هر کدوم ، جایی پرتشون کرده بود زد و 

 کالفه گفت

 

، امیدوارم این اتفاق نیفته -  نیم خواد نگران بشی
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مستاصل نگاهش کردم ،  باز هم جواب درستی بهم نداد 

یس که توی صداش  لباس ها رو سمتم گرفت و با اسیی

 مشهود بود گفت

 

پاشو اینو بپوش ، ممکنه ییک بیاد ببینه یه وقت برامون  -

 رسی بشه

 

یعت  تنها نگرانیش دیده شدن ما توسط کش بود ؟ حال 

من براش مهم نبود یا حتی اون زمی   رسد که انگار داشت 

 ام  فلج میکردپهتک به تک اندام 

 

لباس ها رو با اکراه گرفتم، خودش کمکم کرد تا تنم کنم، 

ب منو به سمت باال  بعد هم دستم رو گرفت و یه ض 

کشید، همه تنم کوفته و داغون بود، لزچر خون رو توی 

لباس زیرم حس میکردم و چندشم میشد، چادرم رو رسم 
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 نانداخت و بعد هم با پا کیم گل جمع کرد و روی او 

 خونهای پخش شده رو زمی   ریخت

انگار که اصال مهم نبودن اون خون ها چی هسیی  ، خییل  

 دلش یم خواست از جلوی چشم هاش محو بشن

 توی دلم نعره زدم

 

خدا لعنتت کنه محبوبه، باختی بد هم باختی یه نگاه به  -

 قیافه اش کن چه با چندش گل روی ابروت یم پاشه

رر با خودت چیکار کردی   ر؟دخیی

 

ون ، دلم بشدت درد  دستم گرفت تا از اون اتاق بریم بی 

 میکرد و خون ریزی داشتم چند قدیم که برداشتم گفتم

 

خون ریزی دارم ، نیم تونم راحت راه برم یم ترسم توی  -

 راه لباسم خیس بشه و ابروم بره
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 دستی توی موهاش کشید و گفت
ی

 دستم ول کرد با کالفیک

 

ی داری رااین جوری که تو  - مطمئنا عالم  و ادم ه می 

یزن   افتاده و یه قشون ادم می 
خیر دار میشن چه اتفافی

 روی رس من بدبخت

 

یعت  فقط نگران این بود که یه قشون عالم روی رسش 

ی براش مهم نبود؟ من احمق، من  نریزن؟ حال من پشی  

 بیشعور با خودم برای رضایت اون ادم چیکار کرده بودم؟

گوشه ای نشستم و با اون و رفتم  ت گرفت گریه ام شد

 حال زار گفتم

 

 با این وضع نیم تونم راه برم -
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 با عصبانیت نگایه کرد و گفت

 

؟ میخوای اینحا بموی  چی بشه -  یعت  چی

 

مگه نیم بیت  حالم خوب نیس، لباسم کثیف شده،  -

ون ییک ببینه چی جواب بدم؟  برم اون بی 

 

 

 کیم فکر کرد و گفت

 

ه ین جوریشدم، ا بگو ماهیانه -  بهیی

 

 نزدیک بود از شدت حرص قهقه بزنم
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ماهیانه یا عروس شدن چه فرفی میکنه ؟همه اش از  -

 نظر مردم زشت و خجالت اوره

 

من خودم رو حتی عروس فرض میکردم، عرویس که هنوز 

د تا  یع نداشت و به زور داشت دست و پا می   هیچ داماد رسی

ه جمله بود ، یتر شده از غریبه ای که از همه بهش نزدیک 

ه  اطمینان بخش بشنوه تا قوت قلب بگی 

ون اروم نالیدم  رسی    ع رفت بی 

 

 واااای، ولم کرد و رفت -

 

اما طویل نکشید با یه پاکت کاغذی اومد تو ، لبایس ازش 

ون کشید و گفت  بی 

 

 اینو برات خریده بودم، یادم رفت بهت بدم -
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 بود، با 
ی

ز اون کند دندون تکه ای الباس بلند و گلدار قشنیک

 تم گرفت و گفتو سم

 

بیا اینو بگی  بذار تو لباست، مطمئنا تا خونه نمیذاره  -

اتفافی برات بیفته، اونجا هم هرگ پرسید چی شده بگو 

 مریض شدم

 

 تکلیف من چی میشه؟  -

 

 

 نیم نگایه بهم کرد و گفت
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چقدر یم پریس؟ مگه قبلش بهت نگفتم به زودی میام  -

ی و ثانیه بت؟ چرا یه راه خواستگاری ه ثانیه از این می 

 سواال یم پریس؟

 :  روح انگی  

 پارت شصت و یک 

 

کیم خیالم راحت شد از جام بلند شدم، حالم بشدت بد 

بود درد وضعف وحشتنایک داشتم ، نیم تونستم درست راه 

 برم ، بهروز سمتم اومد دستم گرفت و گفت

 

احت کن برو خونه کیم اب قند بخور و  - اسیی

 ان نباشهم کم کم قطع میشه نگر ،خونریزیت 

 

و من برام سوال بود این همه تجربه رو از کجا آورده؟ 

 نزدیک در خروچر که شدیم گفت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 571  

 

من یه چهار روز دیگه باز میام دیدنت، سیع کن زود  -

 زود خوب بشی 

 

ی دنبال خانواده ات؟ -  گ می 

 

 

هم مرخض تازه مرخض بودم فکر نکنم به این زودیا ب -

هشون میسپارم ه ها خواسیی  برن شهر ببدن ، اگه بچ

 خانواده ام رو با خودشون بیارن

 

 با التماس و یر حایل گفتم 

 

تو رو خدا زودتر من خییل یم ترسم کش از این جریان  -

ه  بویی بیر
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 با ترس سمتم برگشت و گفت

 

محبوبه خییل مراقب باش، یه وقت نری راجع به این  -

اون دوستت حرف بزی  ها، مخصوصا  جریان با کش

 و باهاش خییل جیک تو جییک که رفته شهر 

 

ترسش به حدی بود که ناخودآگاه روی من هم تاثی  

 گذاشت ، نگایه به صورت جذابش انداختم و گفتم

 

ی نیم فهمه -  خیالت راحت باشه، کش چی  

 

ون فرستاد و گفت  نفسش رو با خیال راحت بی 
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ه، دلم نیم خواد برااین جوری برای خودت به - ی کاری یی

روی عالقه بهم انجام دادیم، مردم که دوتامون از 

 فضول بهت انگ بچسبونن

 

 به زور لبم رو به لبخندی کش دادم و گفتم

 

 اره میدونم  -

 

 قبل از اینکه بره توی کوچه اروم گفت

 

صیر کن یه نگاه به دور و بر بندازم ببینم کش اون  -

ون نیس  بی 

 

م گونه ام رو خیالش راحت شد کش نیس، ارو بعد که 

 بوسید و گفت
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 من خوش اومدی محبوبه، امیدوارم لیاقتت  -
ی
به زندگ

 که در شأنت هست 
ی
رو داشته باشم و بتونم اون زندگ

 و برات بسازم

 

دلم قرص شد و کیم از عذاب وجدای  که پنجه به گلوم 

 انداخته بود و داشت خفه ام میکرد کم شد، من هم برای

دارم و بابت اون اتفاق ذره اینکه بهش ثابت کنم دوستش 

 ای ناراحت نیستم ، لبش اروم بوسیدم و گفتم 

 

 مطمئنم که کنار تو خوشبخت میشم -

 

 لبخندی از رس رضایت بهم زد و گفت
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پس قرار بعدیمون رو فراموش نکن، من از االن که یم  -

که   خوام ترکت کنم، قلبم داره از شدت غصه مییی

 

 مینای  زد و گفتدای بم و جذابش لبخند پر اطبا ص

 

خییل هم مراقب خودت باش عروس ناز من، االنم من  -

م کیم بعد تو هم راه بیفت برو خونه اتون  می 

 

بهروز رفت ، با رفتنش انگار یه تیکه از وجود من هم با 

خودش برد، بدجوری عاشقش بودم و این رابطه پر گناه و 

باعث شده بود عالقه ام پر کشش چند دقیقه پیش ، 

 بهش هزار برابر بشه نسبت

 کیم اونجا موندم و چند دقیقه بعد راه افتادم

توی مسی  به حدی حالم بد بود که فقط دعا میکردم 

 وسط کوچه ولو نشم
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دردم به نسبت قبل انگار بیش تر شده بود و بشدت خون 

ریزی داشتم، جوری که ترس همه وجودم رو گرفته بود، یم 

ر دستم بده و باعث ترسیدم اون حجم از خون ریزی ،کا

 ابرو شدنم بشه ضعف و بعد یر 

با مکافات و جون کندن خودم رو رسوندم به خونه، طبق 

معمول هوا داشت تاریک میشد و مطمی   بودم باز هم یه 

 دعوای حسایر در پیش دارم

، تیکه پارچه ای رو که چند  با مردن رفتم توی دست شویی

ال قابل شسیی  ده کرده بودم خراب شده بود و اصال استفا

 دیگه نبود 

حداقل  باز هم خوب بود تو لحظه اخر بهروز ،بقیه لباس 

برای استفاده همچی   موقیع بهم داده بود، وگرنه خودم 

ایط باید چیکار میکردم  هم نیم دونستم تو این رسی

اینبار تیکه ی بیش تری از اون لباس کندم و استفاده کردم 

ه توالت و با آفتابه، ن تیکه خراب هم پرت کردم توی چااو 

پشتش و با خیال راحت از دست شویی اومدم اب ریختم 

ون  بی 
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اون قدر راه رفتنم بد و افتضاح بود که اگر مامانم من رو تو 

اون وضع یم دید مطمئنا شک میکرد که من دست گل اب 

 دادم

م محکم خودم رو رسوندم توی اتاق و یر یر به محض دیدن

 زد توی صورتش و گفت

 

بت  هاشم، محبوبه ننه چی شدی؟ چرا رنگت  قمر یا  -

 اینقدر پریده

 

ماتم برده بود و اصال نیم دونستم چه جوایر بدم؟ از طرف  

ی به سقوطم  هم به حدی دچار ضعف شده بودم که چی  

 نمونده بود

 

 بیا بشی   دخیی تا غش نکردی -
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ش من هم به ترسیده بود و همون ترس توی چشم ها

 مقبل از اینکه حرف بزنم فوری گفتوحشت انداخته بود ، 

 

 مامانم کجاس؟ -

 

ن یه دو سه روز  - اونام رفیی  خونه مرضیه، گفیی  می 

 اونجا بمونن 

 

 

نزدیک بود بعد شنیدن اون خیر قهقه بزنم، اروم زیر لب 

 گفتم

 

 خداروشکر -

 

ی گفتی ننه؟ -  چی  
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بالشتی برداشتم و پهن کردم رفتم رساغ جاهای گوشه اتاق 

 راز کشیدم و گفتمروی زمی   و د

 

ی نگفتم -  نه چی  

 

 محبوبه دخیی چرا این جوری شدی؟ اتفافی افتاده؟ -

 

 

  کم داشتم که یر یر بخواد بهم شک کنه، نفسم رو 
همی  

ون دادم و  گفتم  اروم بی 
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یر یر ماهانه شدم، از اون طرف هم هم همه تنم درد  -

ما خوردم، برای همی   جوی  توی گرفته و فک کنم رس 

 ده و اصال نا ندارمتنم نمون

 

 پارت شصت و دو

 

 انگار که قانع شد ، به سختی از جاش بلند شد و گفت

 

ی دم کنم بیارم  - احت کن، من برم برات یه چی   تو اسیی

بخوری یم ترسم با این حالت غش کت  و زبونم الل 

 بالیی رست بیاد ! 

 

ون، من زل زدم به جای خالیش و لنگ لنگون از در رفت بی  

گم ض کردم، خودم هم نیم دونستم دقیقا چه مر دوباره بغ

شده بود، مگه من خودم با رضایت قلتر نخواسته بودم 
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اون اتفاق بیفته ؟ پس دلیل اون همه ترس و نگرای  که 

 داشتم چی بود که ذره ای من رو به حال خودم نمیذاشت

 دم سوال میکردمحال عجیتر داشتم و همه اش از خو 

 

ریت، اگه بخواد در حقت اگه بهروز نیاد خواستگا -

نامردی کنه تو دقیقا میخوای چه خایک توی رست 

؟  کت 

 

خودم هم جواب سوالم رو نیم دونستم ، اما باز هم ته 

قلبم مطمی   بودم که بهروز نامرد نیس و محال بخواد من 

اییط که برام رقم زده بود تنها بذاره   رو تو اون رسی

ود دوست دارم؟ گ مگه جز بهروز گ تا حاال به من گفته ب

گ حرفهای قشنگ بهم زده بود؟ گ بهم محبت کرده بود؟  

 کادو خریده بود؟  برام

من ادم بودن و شخصیت داشیی  رو تنها با وجود بهروز 

تجربه کرده بودم، قبل تر از ورود بهروز به زندگیم یه ادم پر 
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از عقده بودم که چشمم به دهن مرد های محل بود که از 

ی فراتر از خواسیی  جسمم بهم بگن ،  اعماق قلبشون چی  

و جنش رو بلد اما اون ها هم فقط زدن حرف های زشت 

 بودن 

 من ادیم بودم که توی خانواده ام هیچ محبتی ندیده بودم

 تا چشم باز کردم ، همه زندگیم پر از فحش و تحقی  بود  

 ، هیچ وقت یادم نیم اومد که مامانم من  
ی

جز همون بچیک

باشه، یا حتی همون اقام، یا مثال بهم گفته  رو بوسیده

باشن، من پر از عقده  ا بغلم کردهباشن دوستت دارم، ی

بودم درست مثل یه سنگ تیپا خورده که هر گ هرجور 

 دوست داشت باهاش رفتار میکرد . 

غرق فکر بودم که یر یر با یه لیوان بزرگ جوشانده اومد تو 

 ، لبخندی بهم زد و گفت

 

 خوب بشی  بخور تا  بیا اینو  -
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ممنون، یر یر الزم نبود با اون پات اینقدر به خودت  -

 بدی زحمت

 

 

ین بود  لیوان جلوم گذاشت کیم از محتویاتش خوردم، شی 

و خوشمزه، همونجور داغ داغ لیوان رس کشیدم بدجوری 

ین احتیاج داشتم، عی   نوشدارو بود برای  به اون طعم شی 

 کردم سمت یر یر و گفتم  جسمم ، کل لیوان و خوردم و رو 

 

 ممنون یر یر خییل خوشمزه بود -

 

 لبخندی زد و گفت

 

 نوش جونت -
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 یر یر میگم تو چند وقت بعد عروسیت حامله شدی؟ -

 

 

خودم هم نیم دونستم اون سوال احمقانه چی بود که به 

 ذهنم رسیده بود، نگایه به صورتم کرد و گفت

 

 فک کنم یه سه مایه شد -

 

 توی دلم گفتم 

 

ا کمک کن من هم االن حامله نشم، دلم نیم خواد ایخد

 مکافات تازه داشته باشمقبل عروس شدنم باز یه 

 

یر یر داشت یه جور خاص نگام میکرد ترسیدم با این حرف 

 شک کرده باشه، لبخند الیک زدم و گفت
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دیگه از این دارو خوشمزه ات نداری؟ خییل بهم  -

 چسبید

 

م برات دم یم کنم نه تموم شد، ویل اگه میخوای ب -  از می 

 

 

رفتم خواست بلند بشه که دستهای خشک و استخونیش گ

 و گفتم

 

 نه قربونت برم، ممنون -

 

 راوی 
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بهروز هنوز توی شوک بود، اصال باورش نیم شد که 

 باشد، کالفه و عصتر بود و مرتب با خودش 
محبوبه دخیی

 کردزمزمه یم

 

ه بف - همن چی چیکار کردی بهروز؟ اگه خانواده دخیی

؟ اگه مجبورت  شده میخوای چه خایک توی رست کت 

؟ جوا  ب مهسا رو چی میخوای بدی؟ کی   عقدش کت 

 

خودش هم جواب سوال های بیشمار مغزش رو نیم 

دانست، به خیال زن بودن محبوبه پا پیش گذاشته بود اما 

 به کاهدون زده بود و گند باال اورده بود

ه نداشت و ناراحت ذره ای نسبت به اون دخیی حس گنا

با میل و رغبت تنش رو در اختیارش  نبود، او خودش

ته بود و از این رابطه تا حدودی لذت برده بود پس گذاش

 حقش بود این اتفاق برایش بیفتد
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تنها ترسش فهمیدن جریان توسط خانواده محبوبه و اون 

پدر وحشیش بود که آوازه یر کله و عصبانیتش را زیاد از 

شنیده بود، اگر محبوبه زبان باز میکرد و او از  زبان محبوبه

 جریان باخیر یم شد چه؟

هرچند محبوبه قول داده بود که کش از این جریان بویی  

د اما حال خرابش و اون حجم از خون ریزی که داشت  نیر

 باعث ترسش شده بود

با فکراهای مغشوش و قیافه در هم برگشت به خانه ای که 

 در اختیار داشت

ویر باال مح به 
ض اینکه در اتاق باز کرد حمید لیوان مرسی

 گرفت و گفت

 

 بسالمتی تک خورا -

 

منصور هم که معلوم بود حسایر مست کرده و توی حال 

 خودش نیست، خنده بلندی کرد و گفت
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 بسالمتی شاه دوماد...  -

 

با این حرف باز هم افکار یر در و پیکر سمتش هجوم آوردن 

 انش شد رو  ح و و باعث بهم ریخیی  رو 

برای ارام شدن و فراموش کرد موقت اون جریان رفت کنار 

اب رسخ انگوری که توی پارچ اب  بساط نشست و به رسی

 بود اشاره ای کرد و به منصور گفت

 

 برای من هم بریز -

 

 منصور خندید و گفت

 

 و حسایر حال  -
تو چرا میخوای بخوری؟ تو که رفتی

کوفت کنیم  ید  با کردی، اینا رو ما بدبخت بیچاره ها 
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که تو عالم مستی بتونیم یه دخیی قشنگ ببینیم و تا یم 

 تونیم باهاش حال کنیم

 

 پارت شصت و سوم

 

حمید که هنوز هوشیارتر بود نگایه به قیافه گرفته بهروز 

 انداخت و گفت

 

ی یا روباه؟  -  داداش شی 

 

ن، خنده ای کرد و  بهروز برای اینکه اون ها یی به ترسش نیر

 گفت

 

 ، فقط یه کم خسته هستمشی   شی   -
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 منصور از ته قلبش گفت

 

 ای قطع بشه اون کمرررت -

 

 حمید خندید و گفت

 

چیکار داداشمون داری؟ نفرین نکن بذار خوش باشه  -

 حسود

 

خوب مرتیکه عنیی خودش تنهایی رفت و یه تعارف هم  -

 به ما نزد

 

 

 همی   حرف باعث شد که بهروز خودش و لعن و نفرین کنه 
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 ق حداقل این دوتا رو با خودم برده بودم احم ش منکا -

ه رو ببندم به  ریش ییک  تا اگه بعدش اتفافی  افتاد، دخیی

 شون و خودم خالص کنم

 

 روح انگی   

 

چند روزی میشد، ماهرخ برگشته بود خداروشکر حالش 

 نسبت به قبل کیم بهیی شده بود و کمیی استفراغ میکرد

گشته بودن به ه بر شد کدایی و صالح هم چند روزی می 

شهر،زن دایی هم از اون شب که کتک خورده بود انگار الل 

د و با همه قهر  شده بود، الم تا کام با هیچ گ حرف نمی  

 کرده بود

هرچند این جریان برای سه تا پرسش سخت و درد اور بود 

اما برای من عایل بود ، از طعنه ها و زخم زبون هاش راحت 

 شده بودم 
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رگ بدجنسیم گل میکرد ، از خدا یم  ا کهقت هبعض  و  

 خواستم همیشه الل بمونه و نتونه بهمون زخم بزنه

داشتم لباس های بچه ها رو از توی اتاق جمع و جور 

میکردم که ماهرخ در زد و اومد تو، به محض دیدنش 

 لبخندی زدم و به پشتی کنار دیوار اشاره کردم و گفتم

 

 بیا بشی    -

 

کرد، خنده ام گرفته بود م دراز  پاهاش هنشست و رسی    ع 

هنوز دو ماهش کامل نشده بود و یه از خودش ادا و اصول 

 در یم اورد

 

ی نیم خوری برات بیارم؟ -  چی  

 

 کیم کمرش ماساژ داد و گفت
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 نه ممنون خییل وقت نیس غذا خوردم  -

 

 بعد هم قیافه اش در هم کرد و گفت

 

روح م؟ وای نیم دونم چرا جدیدا این همه غذا میخور  -

ی   باورت نمیشه دیگه حالم داره از این همه پر انگ

 اشتهای  بهم میخوره

 

اخرین تیکه از لباس هم جمع کردم و گذاشتم توی کمد 

 آیر رنگ  گوشه اتاق و گفتم
 آهت 

 

خوب معلومه شما دو نفرین، احتیاج به غذای بیش  -

 تری دارین
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کیم توت خشک از توی کمد برداشتم و توی بشقاب 

گذاشتم جلوش ، کیم خودش هم دراز   ریختم و کوچییک 

کرد جوری که اگه کیم بیش تر تالش میکرد کامال وسط 

 اتاق پهن میشد وبا لذت گفت

 

مامانم میگفت، ادم وقتی پرس داشته باشه اینجوری  -

نم بچه پرس باشه که این  میشه ، من خودمم حدس می  

 همه ویار دارم

 

پز پرس دار  رخ داشتار، ماههنوز نه به بار بود و نه به د

شدنش رو جلوی من یم داد،پوزخندی کنج لبم نشست و 

 گفتم

 

ماهرخ جنسیت اون بچه هنوز مشخص نیس، تو از  -

 کجا فهمیدی که پرسه؟
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 دستی روی شکم تختش کشید و گفت 

 

 حسش یم کنم، تا االنم هم نشده حسم اشتباه کنه -

 

ی میکردم، برانیم دونم چرا اون لحظه کیم بهش حسادت 

 ن موضوع کوفتی رو تموم کنم پرسیدماین که او 

 

 صالح گ برمیگرده؟  -

 

با اوردن اسم صالح شد عی   انبار باروت صورتش رسخ شد 

 و با نفرت گفت

 

 امیدوارم هیچ وقت خدا برنگرده -
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؟ فکر نیم کت  صالح به حد  - نمیخوای قهرت تموم کت 

 های دایی و کم مح
یل های تو کاف  با کتک ها و توهی  

 شه؟نبیه شده بات

 

 

 زهر خندی زد و گفت

 

اون عوض  اونقدر پست که هیچ جوره تنبیه نمیشه،  -

بعد هم من دیگه اون ادم قبل نیستم و هیچ وقت 

قلبم باهاش صاف نمیشه، بخدا روح انگی   اگه پای این 

بچه وسط نبود محال بود دیگه پام بذارم توی این 

 خونه و باهاش برم زیر یه سقف

 

در حرص نخور برات خوب حاال اونقخییل خوب  -

 نیس، حاال اون یه غلیط کرده تو کوتاه بیا
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 انگار بدترین فحش بهش زدن، اخیم بهم کرد و گفت

 

 بالیی رو عطا رست اورده بود،  -
خدا وکییل اگه همچی  

 باز هم حاض  بودی ببخشیش؟

 

این جواب سختی بود، مطمئنا برای هیچ زی  دردناک تر از 

پا کنه و به بهونه  بخواد بهش پشت و  نبود که مردش

نداشیی  بچه بره رساغ کس دیگه ای، ته قلبم به ماهرخ حق 

 یم دادم که اونقدر بخواد از صالح متنفر باشه

 

اییط  - من مطمئنم عطا هیچ وقت و تحت هیچ رسی

 همچی   کاری نیم کنه 
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، من خودم اونقدر  - پس لطفا برای من نرو باالی منیر

اب حوصله شده که اصال اعص د توی دلم تلنبار در 

نصیحت شنیدن ندارم، من کاری رو دارم با صالح 

 میکنم که حقش هس

 

 

شاید حق با ماهرخ بود، قلبش هزار تکه بود و محال بود به 

 این زودی ها بند بخوره

 

خییل خوب حاال من یه حرف  زدم، یکم توت بخور تا  -

 از عصبانیتت کم بشه

 

م، ون ادم سابق نمیشن هیچ وقت دیگه اروح انگی   م -

نم، میخورم یا یم   با یر عاری حرف می  
االنم اگه یم بیت 

خندم فقط محض خاطر این بچه ای هس که هنوز 
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نیم دونم چه حکمتی توی کار خدا بود که بعد اون همه 

 زجر و با شکسیی  دل من ،گذاشتش توی وجودم؟

 

 

 پارت شصت و چهارم 

 

  همی   یادت نیس برای داناشکری نکن ماهرخ،  -
شیی

 ر زجر کشیدی؟بچه چقد

 

 زهرخندی کرد و گفت

 

ایط و با دیدن نامردی  - اوایل بابت این که تو این رسی

صالح خدا بهم بچه داده بود خییل ناراحت بودم، ویل 

االن دارم روی خودم کار میکنم که نا امید نباشم ، 

صالح برام دیگه قد ارزن ارزش نداره، ویل این بچه 

 شده همه دنیام
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 ای اینکه بحث عوض کنه گفتر ب

 

ی شهر؟ نیم خوای با مهر انگی   حرف  - راستی گ می 

؟ بخدا حیف اونه که بخواد بشه زن ناض ومثل  بزی 

ماها بدبخت بشه و یه کفتاری مثل زندایی بیفته 

 دچارش

 

ه اونجا،  - عطا قرار شد اخر هفته برای چند روز ما رو بیر

بزنم ببینم  دارم با مهر انگی   حرفخودم هم تصمیم 

 چیه؟مزه دهنش 

 

 

 با حرص گفت 
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ایشاال که راض  نباشه، بخدا حیف مهر انگی   که  -

بخواد، با اون همه فهم و کمال و تحصیالت  بیاد اینجا  

 و عمرش مثل ما تباه بشه

 

خودم هم همی   نظر دارم، هرچند خیالم از بابت ناض  -

دخالت  یم ترسم با رفتارها و  راحته ، ویل از زن دایی نه،

 
ی
  برای دوتامون زهر کنه های بیجاش زندگ

 

 

 ماهرخ خنده ای کرد و گفت

 

فعال که کفتار پی  الل شده، هرچند من برام مثل روز  -

روشن که داره برای نقشه جدیدی که توی ذهنش 

 هس فیلم بازی میکنه

 

 تنم با این حرف ناخواسته لرزید و از ته دل گفتم
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 رم خدا بهش فرصت ندهامیدوا -

 

 با بدجنش چشمیک زد و گفت

 

شاید هم داره سور و سات عرویس راه میندازه که  -

 اینبار محبوبه رو ببنده به ریش عطا

 

اینو گفت و زد زیر خنده، یه آن با تصورش سوختم و اخم 

 غلییط  به ماهرخ کردم و گفتم

 

 خدا نکنه ماهرخ  -
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یس، من فقط شوچ    - کردم، عطا محال مثل نگفتم بیی

شکر پرس  نامرد باشه، خدارو هزار مرتبه خان داداشش

ی کم نداره ، فقط نامردش   و اقایی چی  
ی

داییم از مردونیک

 خدا نصیب من کرد

 

 عطا شک نداشتم 
ی

 خودم هم ذره ای به مردونیک

ویل حتی شوچ  اون حرف هم باعث میشد که،من حالم  

 بد بشه

 

 محبوبه

 

بهیی اون جریان یم گذشت، کیم حالم  دو روزی بود که از 

اشتم و کیم خون ریزی ، تو این شده بود اما باز هم درد د

مدت یر یر حسایر مراقبم بود و هرکاری که از دستش بریم 

 اومد برام میکرد
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هنوز هم ته دلم از کاری که کرده بودم ترس داشتم اما 

 پشیمون نبودم

ین کار ممکن چون مطمی   بودم برای رسیدن به بهروز بهیی 

 انجام دادم 

جوری، قطعا بیش تر دلش برام به رحم یم اومد  این چون 

 و زودتر یم اومد خواستگاریم

وسط اتاق ولو بودم که لیال اومد تو و با دیدنم تو اون 

 وضعیت با تمسخر گفت

 

به به قدم نورسیده مبارک حاال چی زاییدی دخیی یا  -

 پرس؟

 

 به زور نشستم و گفتم 

 

 زاییدم ، یه پرس و یه دخیی  دو قلو  -
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ون اینکه منتظر تعارف من بمونه اومد تو و نگایه به دور دب

 و برش کرد و گفت

 

 یر یر کو؟ انگار نیستش -

 

 اونم رفته توی کوچه نشسته -

 

 

 نگایه دقیق بهم انداخت و گفت

 

؟ یه جوری شدی  ، رنگت زرد و  - چرا اونقدر بهم ریختی

کال از شکل آدیم افتادی زیر چشمهات گود  افتاده ،  

 دخیی 
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لیال رو کم داشتم که با سوال های مزخرفش  همی   فقط 

 سی   جیمم کنه

 

فک کنم رسما خوردم همه تنم چند روزه درد میکنه  -

 حالم اصال خوب نیس

 

 مشکوک نگاهم کرد و گفت

 

، وضع  - صدات که نشون نمیده رسما خورده بایسی

 چشم و دماغت هم که خداروشکر خوبه ... 

 

 ون حساب گفتمنم گفتم فک کنم، بدن درد دارم رو ام -

 

 

 اهاان -
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و این اهان گفتنش به این معت  بود که اصال حرفم و باور 

 نکرده، برای اینکه ذهنش منحرف کنم گفتم

 

 تو گ بر میگردی شهر؟ -

 

 شونه ای باال انداخت و گفت

 

دیشب رحیم اومد دنبالم تا بریم ویل یه کار بنایی همی    -

ش  ونیم تا اومد و قرار شد یه چند روز دیگه بمجا گی 

 کارش تموم بشه

 

رحیم شوهر لیال بنا بود و برای همی   رفته بودن توی شهر، 

بازار کار تو آبادی کساد بود و گایه که کاری براش اینجا پیدا 
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میشد چند روزی با لیال  یم موندن و   بعد دوباره  بر یم 

 گشیی  به شهر

 

 دارمبرات یه خیر خوب  -

 

وب نمیکرد جز دیدن اون لحظه هیچ چی   حال خرابم رو خ

 ، به زور لبخندی زدم و گفتم خانواده بهروز 

 

ت؟ -  چیه اون خیر

 

 اول مشتلق باید بدی -

 

 

 با دهنم براش صدایی در اوردم و گفتم
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 اینم مشتلق -

 

 با چندش نگایه بهم انداخت و گفت

 

 انگل -

 

اشم، چی خوب بیشعور من گور دارم که کفن داشته ب -

 باید به تو مشتلق بدم؟

 

 

 ماغش و خاروند و گفت وشه دکیم گ

 

 الاقل یه چایی بیار کوفت کنم -

 

 پارت شصت و پنجم
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لیال خییل تی   بود ،مطمی   بودم کیم جلوش راه برم تا ته 

 قضیه رو میفهمه ، لبخند زوری زدم و گفتم

 

گفتم که من بدنم درد میکنه، پاشو خودت برو توی  -

خونه و زحمت دوتا چایی  بکش   اشیی 

 

 نخواستیمبیخیال اصال  -

 

 

ت چیه؟ -  خیر
ی
 نیم گ

 

 لبخندی زد و با هیجان گفت

 

 برات خواستگار شهری پیدا کردم -
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داد، بیچاره نیم دونست عجب خیر مزخرف  داشت بهم یم

ی به  من همی   دو روز پیش عروس شده بودم ،چی  

 خوشبخت شدنم نمانده بود 

 

یس طرف کیه؟ -  نمیخوای بیی

 

بود ،با شنیدن اون خیر  شاید اگه قبل از اشنایی با بهروز 

ایطم فرق میکردحسایر ذو   ق مرگ میشدم ، ویل حاال رسی

من مرد زندگیم رو پیدا کرده بودم و باهاش ییک شده بودم  

 و دیگه هیچ چی   برام مهم نبود

 با یر تفاویی گفتم

 

 کیه ؟ -
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 دستش ذوق زده بهم کوبید و گفت

 

طرف توی بیمارستان کار میکنه، رحیم که خییل ازش  -

با تعریف میکرد، یم گفت خییل جوون و بر و رو دار و 

 شخصیتی هس

های شهری برای ازدواج یم ترسه و دنبال یه    گفته از دخیی

 پاک و افتاب مهتاب ندیده، روستایی میگرده وقتی 
دخیی

فهمیده رحیم بچه ده هس ازش خواسته براش یه زن خوب 

 هاد دادمو متی   پیدا کنه منم تا رحیم این گفت تو رو پیشن

 

 بعدم با تمسخر گفت

 

ویل دوست خودیم هرچند افتاب مهتاب ندیده نیستی  -

و دلم میخواد پیش خودم بایسی و از رسی این 

 خواستگارای ، پی  پاتال  مزخرفت نجات پیدا کت  
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نمیدونم چی پیش خودش فکر کرده بود که دلش برای من 

ین ادم رو توی زندگیم داشتم و  یم سوخت ، من که بهیی

 قرار بود به زودی زنش بشم

اون قسمت اصال خوشم نیومد از حرف هاش مخصوصا 

 آخر که حسایر بهم تیکه انداخته بود

 پشت چشیم براش نازک کردم و گفتم

 

ممنون از لطفت، ویل من خواستگار خییل خییل بهیی از  -

ایت  که تو برام پیدا کردی هم دارم و ایشاال به زودی 

 قراره بیاد خواستگاریم

 

 با تعجب پرسید

 

 گ؟ -
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 بادی به غبغب انداختم و با غرور گفتم

 

 هروزب -

 

 طاقت نیاورد زد زیر خنده و گفت

 

وای محبوبه چرا اونقدر خیل، عزیز من چند بار بهت  -

بگم اون آدم محال بیاد با تو ازدواج کنه، لطفا اونقدر 

 احمق نباش و لگد به بخت خودت نزن

 

 با عصبانیت گفتم

 

 م؟ کورم یا شل  مگه من چمه؟ -
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خویر ، ویل من نگفتم طوریت هس ، اتفاقا تو زیادی  -

 من دلم نسبت به اون ادم چرکی   

 

 

تو فقط یبار اون ادم  در حایل که داشت رد میشده  -

دیدی، از کجا به این اطمینان رسیدی که داره دروغ 

 میگه؟

 

 حق به جانب گفت

 

 تو از کجا به این اطمینان رسیدی که راست میگه؟ -

 

 برای اینکه بسوزونمش گفتم
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ر شد حتما اینبار با همی   دو روز پیش دیدمش، قرا -

 خانواده اش بیاد خواستگاریم

 

 موشکافانه نگایه بهم انداخت و گفت

 

 باز هم رفتی دیدیش؟ -

 

 آره -

 

 

مشغول ، تماشای صورتم شد و با چشم های که اندازه 

 گردو شده بود گفت
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باشه؟ نکنه دلیل  وای محبوبه نکنه کاری باهات کرده -

چشمت جز رسما ات و سیایه زیر این رنگ پریده 

 چی   دیگه ای باشه؟
ی
 خوردگ

 

 

کیم توی جام با ترس جابه جا شدم، اب دهنم به سختی 

قورت دادم و نگایه بهش کردم و با صدایی که سیع میکردم 

 اروم باشه گفتم

 

 نه دیوونه، مگه احمقم که بخوام همچی   کاری کنم -

 

 و گفت گاهم کرد باز هم ن

 

راستش بگو کاری که محبوبه بخدا دارم سکته میکنما،  -

 نکردی؟ گولت که نزده؟
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 وای لیال چرا گی  دادی؟ دارم که میگم نه -

 

 

نیم دونم چرا نیم تونم حرفت باور کنم، این حالت  -

سونه  عجیب داره منو مییی

 

بیخیال دیگه لیال، اونقدر حرف کش نده گفتم که  -

 نههه

 

 

نکرده ، چون همچنان داشت با دقت دم باور مطمی   بو 

 یکرد، برای اینکه حواسش و پرت کنم گفتمنگاهم م

 

 نیم پریس، مامانم کجاس؟ -
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پلک نزد و همونجور که میخ چشم هام بود تا راست ودروغ 

 حرفم رو از توشون بخونه گفت

 

 کجان؟ -

 

 رفیی  خونه مرضیه -

 

 

 با بدجنش گفت

 

د حرف بزنن تا بیارنش البد رفیی  اینبار با عمو محمو  -

 ریت؟خواستگا

 

 گفتمبا غرور  
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، من خودم شوهر  - هر غلیط دلشون میخواد بذار بکی  

 دارم

 

 با چشم های گرد شده گفت

 

 شوهر؟ -

 

 اه لعنت به من که باز هم گند زده بودم 

 

 میگم خواستگار -

 

 باز هم مشکوک نگاهم کرد و گفت 

 

 آهااان -
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 پارت شصت و ششم

 

 رد و  اروم پرسیدم، دوباره نگاهم ککیم که سکوت کردی  

 

 پس  جوابت به این پرسه منق  هس؟ -

 

 اره من زن ادیم که نیم شناسم نمیشم -

 

 

 پوزخندی زد و گفت

 

حاال نه اون اقا بهروز مثل کف دستت یم شنایس ، این  -

 بنده خدا برات غریبه اس
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اتفاقا بهروز خییل دقیق یم شناسم همه روحیاتش  -

 ستم هسد

 

 

 گفت  با کنایه

 

پس کاش حداقل ادرس خونه اشون رو ازش گرفته بودی، 

فتم و با خانواده اش صحبت میکردم که هرچی  خودم می 

 زودتر بیان خواستگاریت

 

با این حرف تقریبا الل شدم و به پنجره زل زدم و دوباره 

ترس مثل یه اختاپوس پنجه به قلبم انداخت و باعث لرزم 

 تعقلم با تلنگر گف شد و باز هم

 

خاک بر رست کی   ، اونقدر احمقی که قبل از اینکه  -

بخوای بهش اعتماد کت  و به حرف هاش گوش بدی، 
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ی و بدی لیال  نکردی حداقل ادرس خونه اش بگی 

 برات  یه تحقیق کنه

 

واقعا که دیگه برای هوشیار شدن خییل دیر شده بود و من 

 چاره ای جز اعتماد به بهروز نداشتم

 

 راوی

 

ون زد که هنوز قلبش ماالمال ایل از خاشوکت در ح نه بی 

 درد بود 

تنش به خاطر کتک های که توی اون سن و سال خورده  

 زدبود بشدت درد میکرد و هنوز کیم لنگ یم

با اومدن مجدد ماهرخ اعصابش بهم ریخته و متشنج تر از 

کند، قبل شده بود و اصال نیم توانست وجودش رو تحمل  

م هم ازش بود و حمایت های ابراهی حاال که باردار شده
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بیش تر شده بود، دریده تر و وقیح تر از قبل شده بود و هر 

 طعنه و متلیک که به زبانش یم امد نثارش میکرد

اعصابش بشدت داغون بود و اصال تحمل نداشت که 

د و  بخواد عروس دیگری از آن خاندان منحوس بگی 

 کندناضش هم بدبخت  

شت که پیش یه ش نبود، چاره ای نداحاال که ناض به حرف

مالی خوب برود و یه دعای کارساز برای اتمام عشق و 

د  عالقه پرسش نسبت به آن مار خوش خط و خال بگی 

خانه ی مال نجف طبق معمول شلوغ بود و هر کس بابت 

 مشکیل که داشت توی صف منتظر نشسته بود 

ونجا ن و حداقل باید تا ظهر اتقریبا ده نفری جلوش بود

 عالف یم ماند

انقدر رسش درد میکرد که از پچ پچ زن های که بابت 

مشکالتشون با هم صحبت میکردند، داشت روای  میشد و 

اگر کارش مهم نبود قطعا همون لحظه پا به فرار یم 

 گذاشت
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اما مشکلش به حدی حاد بود که مجبور بود دندان روی  

 تش شودجیگرش بگذار تا نوب

ل گوشش با لهجه ای رق بود که زی  بغتوی افکار خودش غ

 که نشان یم داد مال اون اطراف نیس پرسید

 

 میگم این مال کارش خوبم هس؟ -

 

اصال تاب و تحمل صدای جیغ جیغوی اون زن نداشت، 

 برای اینکه بحث زود تمام کند گفت

 

 نمیدونم، منم اولی   بار هس که میام پیشش -

 

؟مگه شما مال ا -  ین آبادی نیستی  
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 گفت  وصلهیر ح

 

 اره هستم، ویل اولی   باری هس که میام اینجا -

 

سید که ازش رو برگرداند  زن خواست دوباره ازش سوال بیی

 و کیم فاصله اش بیش تر کرد

زن هم پوزخندی به اون همه یر ادیر و بیشعوریش زد و به  

 روبه چشم دوخت

 

ی به اذان ظهر نمانده بود که نوبتش شد، به خاطر  چی  

ت های زیادی یکجا نشسته بود، پاش عی   اینکه ساع

 ختی تکان میخوردچوب خشک شده بود و به س

با هر بدبختی که بود از جایش بلند شد و در حایل که در  

د و دل  ابراهیم را لعن و نفرین میکرد ، دستش به دیوار فرسی

 اروم اروم سمت اتاق رفت
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اتاق تاریک مال نجف و اون بوی نایی که به مشامش 

د داشت حالش بد میکرد، با اکراه گوشه ای نشست میخور 

 محکم تر ، به خودش پیچید و گفت و چادرش

 

 سالم  -

 

که به سختی مال نجف نیم نگایه بهش انداخت و با صدایی  

شنیده یم شد جوابش را داد، بعد هم کتایر جلوش باز کرد 

 و گفت

 

ه؟ -  مشکلت چیه هم شی 

 

که بر دل   با این حرف چشمه اشکش جوشید و هر انچه

 داشت برای مال تعریف کرد

 او هم بعد از شنیدن حرف هایش کاغذی برداشت و گفت 
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ه سیاه کنم، فقط دعاش -  باید دل پرست رو از این دخیی

چون سنگی   و من از نکبتش یم ترسم که بپاشه روی 

 زندگیم باید زکات سنگیت   بدم

 برای همی   هزینه اش خییل بیش تر از دعاهای عادی هس 

 

 زد و 
ی
انگشتش رو با آب دهان خیس کرد و کتاب برگ

 پرسید

 

 مشکیل که با پولش نداری؟ -

 

شوکت که هیچ وقت خدا ان چنان مشکل مادی نداشت و 

 ابراهیم که در شهر کار میکرد و پویل خویر به 
ی

یمن زرنیک

 برایش یم فرستاد گفت
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 نه مشکیل نیس، هرچی که الزمه بنویس -

 

 صورتش انداخت و محکم گفتبعد هم با نفرت چیت  به 

 

ه حسایر پیش چشم پرسم  -
فقط کاری کن این دخیی

سیاه بشه، قولت میدم کارم شد برات یه کم کره و پنی  

 بیارممحیل 

 

مال نجف هم که اصوال ادم حریص و دندان گردی بود، با 

این حرف لبخندی زد و با دقت بیش تری دنبال طلسم 

جوان گشت و بعد های مورد نظرش برای جدایی اون دو 

وع کرد به خط خیط کردن برگه ها و شکل های عجیب  رسی

 و غریب کشیدن

 کارش که تمام شد برگه اول سمت شوکت گرفت و گفت 
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، برو از توی غسال خونه یه تیکه کفن مرده  - اینو بگی 

ستون خاک کن  پیدا کن، پبیچش توش و بیر توی قیر

 

، خیط کاغذ دوم هم برای این که شوکت اشتباه نکند 

 رویش کشید و سمتش گرفت و گفت

 

 اینم بگی  بیر یه جایی بذار زیر یه سنگ بزرگ -

 

 پارت شصت و هفتم

 

 گرفت و بدون هیچ حرف شوکت کاغذها رو، از دست مال 

اضافه ای کیسه ای که همیشه درون یقه لباسش مخق  

ون کشید و مبلغ قابل توجیه به مال داد و با  میکرد ، بی 

از اون کاغذهای توی دستش داشت از اتاق امید زیادی که 

ون  زد بی 
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 روح انگی   

 

دیروز تازه بعد از مدت ها اومده بودم خونه مامانم، اونقدر 

شون خوش حال بودم که از هر فرصتی برای بغل با دیدن

کردن و بوسیدن تک تک شون استفاده میکردم ، تا جایی 

 گفتکه باالخره داد داداش وحیدم  در اومد و با حرص  

 

 وای آبخر ولمون کن تو رو خدا کم یه تف مالیمون کن -

 

 اروم ییک زدم پشت گردنش و گفتم

 

 بود یه ذرهوای نگو وحید دلم برای همه تون شده  -
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م در حایل که لباس خلبانیش ، پوشیده  سعید داداش بزرگیی

بود و قصد داشت بره رسکارش، نگایه از  آیینه رس طاقچه 

ونه ای که بغل آیینه بود موهاش به خودش انداخت و با ش

 و یه وری زد و گفت

 

خوب زود به زود بیا به دیدنمون تا اینجوری دل تنگ  -

 نشی 

 

ا ناز اومد کنارش و کیم یقه لباسش بعد هم زنش سوسن ب

 درست کرد و گفت

 

اره روح انگی   جان سعید راست میگه ، اونقدر دیر به  -

 دیر میای اینجا که خودت دلتنگ میشی 
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، ییک مثل من یا سعید دلمون برات تنگ نمیشه،  یعت  این 

سوسن زن داداشم بود و بشدت حسود و بد ذات، اصال 

 اشتچشم دیدن خانواده شوهرش ند

ایط خانواده ام و کار سعید که   اما از بخت کجش، بنا به رسی

 
ی
ا رس کار بود باالجبار مجبور بود با خانواده شوهر زندگ اکیی

 کنه

رفت سوسن هم به  د خداحافیط  کرد و بعد از اینکه سعی

 بهونه بدرقه کردنش گم و گور شد 

وحید سحرو، توی بغلش گرفته بود و داشت باهاش بازی 

مامان هم با ساجده و ستاره رسگرم بود ، مهر انگی   میکرد ، 

 هم مشغول جمع کردن سفره صبحونه بود

به بهونه حرف زدن رفتم کمکش و سفره رو با هم جمع 

خونه ، من ظرف های نشسته رو کردیم و  بردیم توی آشیی 

م توی حیاط تا مشغول شسیی  بشم ، مهر جمع کردم و رفت

ون تا کمکم کنه انگی   هم کیم بعد، پشت رسم اوم  د بی 
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با دیدن حوض پر اب وسط حیاط بزرگ خونه پدریم و 

ی که گوشه حوض بود مثل بچه ها گفتم  شی 

 

باشه و نخواد وای چقدر خوبه که ادم اب یه قدمیش  -

 جوب ، ظرف بشورهیه با بدبختی بره رس 

 

کنار هم روی دوتا چهارپایه اهت  که اونجا بود نشستیم ، 

 م دید گفتمهر انگی   تا ذوق

 

ابخر شدی عی   ندید بدیدا، ناسالمتی قبال تو همچی    -

 کردی
ی
اییط زندگ  رسی

 

، کاش هنوز هم همی   جا  - اییط بخی  اره یاد همچی   رسی

 دگیم لذت یم بردمبودم و از زن
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 با تعجب پرسید

 

 یعت  زن عطا نمیشدی؟ -

 

ط گذاشته بودم و جای اون  - چرا ویل کاش روز اول رسی

 میکردمده کوره اورده 
ی
 بودمش توی شهر باهاش زندگ

 

 

کیم مایع ظرف شویی ، ریخت توی یه کاسه کوچییک و با 

 کیم اب قایط کرد و مشغول شسیی  شد

 

عمه رو راض  کن بیاین  حاالم ابخر دیر نشده، پرس  -

 کنی   تو 
ی
 ی شهر زندگ
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نگایه به صورت ظریفش که با چشم درشت مشیک ، 

لتر کوچک و بیت  ابروهای پر و بهم پیوسته مشیک و 

متوسط و گونه های برجسته شکل گرفته بود انداختم و 

 گفتم

 

 به  -
ی

دیگه محال عطا بیاد اینجا کاش از اول کیم زرنیک

 خرج داده بودم

 

شسته بود و برداشتم و مشغول اب کشی رو که  ظرفهایی 

 تو 
ی
ایط زندگ دم تا بدونه رسی شدم، همه این حرفها رو می  

چقدر سخته و بتونه تصمیم  اون ابادی بدون امکانات

ه، هرچند از نظر من عاقالنه ترین تصمیم  درستی بگی 

 جواب منق  به ناض بود

 وقتی دیدم مشغول کارش هس با زیرگ پرسیدم

 

 حرف زد؟ باهاتناض  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 637  

 

 کیم خجالت کشید و لبش دندون گرفت و اروم گفت

 

 اره، چند وقت پیش که اومده بود اینجا باهام حرف زد -

 

 گفت بهت؟چیا   -

 

 

نگاهم رفت به لپ های رسخش شده ش، با اون پوست  

ه ای که داشت جلوه ای زیبایی به صورت  نسبتا سیر 

 قشنگش داده بود

 ه شمرده گفتبدون اینکه نگاهم کنه شمرد  

 

همی   که بهم عالقه داره و میخواد بیاد خواستگاری و  -

 از این جور حرفا.. 
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 تو چه جوایر بهش دادی؟ -

 

 

 گاز گرفت و گفتلبش باز  

 

ی نگفتم، یعت  اصال نیم دونستم که باید چه  - من چی  

 جوایر بهش بدم

 

اینبار،نگاهم به اخرین ردیف درخت های پرتقال توی 

 نخر بودن انداختم و گفتمحیاط که یه دست نار 

 

 تو ناض دوست داری؟ -

 

 نمیدونم تا به حال بهش فکر نکرده بودم -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 639  

 

 

کرد چی ؟ بازم بهش فکر بعد از اینکه باهات صحبت   -

 نکردی؟

 

 احساس کردم زیاد باهام راحت نیس، 

 

 راحت باش مهر انگی   از من خجالت نکش  -

 

ایط زندگیمون چه طوری هس -  تو که میدوی  رسی

 

 

 دم و گفتمبهش کر نگایه 

 

 چطوری هس؟ -
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 پارت شصت و هشتم

 

آه بلندی کشید، انگار که یم خواست بغض بیدار شده 

این کار خاموش کنه، اما موفق نبود و صداش توی گلوش با 

 یم لرزید

 

بعد از مرگ اقاجون بار زندگیمون افتاده روی دوش  -

داداش سعید، وحید هم که پاش کرده توی یه کفش و 

 برم فرنگ پزشیک بخونم میگه میخوام

اقام خدا بیامرز هم که، کار دولتی  نداشت که بخوان بعد  

 مرگش بهمون حقوق بدن

ب درس خوندن خییل دوست دارم، دلم میخواد منم، خو  

 
ی
معلم بشم ویل از اون طرف احساس میکنم رسبار زندگ

 داداش هستم خییل ازش خجالت میکشم
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 مبا اون حرف ها منم بغض کردم و گفت

 

سوسن بهت حرف  زده که این جور تحت فشاری و  -

؟  احساس رسبار بودن میکت 

 

سن طبق با سکوتش فهمیدم حدسم درست بوده و سو 

 خانواده ام  به مهر انگی   
ی
معمول به خاطر هزینه زندگ

 توهی   کرده بود

 اه بلندی کشیدم و گفتم  

 

 شما رو میده اول که بعد  -
ی
اگه داداش داره خرج زندگ

دابیامرز بزرگیی شماها هس، دوم اینکه با پول اقام خ

ند و به این موقعیت رسید، سوم داره اقام درس خو 

و مسلم بدون هیچ اجاره ای  توی این خونه مفت

 میکنه
ی
 زندگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 642  

من هم که از قبل بهش گفتم به ازای پرداخت همه هزینه  

 شما از سهیم  که یم برم یم گذرم
ی
 های زندگ

اره ،   ز،  زمی   های شایل که دبعد هم اقام خدا بیامر  

نصف هزینه های شما رو میده و فقط نصف خرج شما به 

عهده داداش هس، که اونم جاش مفت و مسلم طبقه باال 

 میکنه
ی
 گرفته نشسته و داره زندگ

 

بعد هم با صدای که سیع میکردم باال نره و تبدیل به فریاد 

 ناخواسته نشه گفتم

 

شماها نذاشته مهر  م داداش هیچ وقت منت رس بعد -

فت تو و وحید انگی    ، هرکاری هم که داره برای پیرسی

 میکنه از اعماق قلبش هس

 

 مهر انگی   وقتی دید عصبای  شدم اروم گفت
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وای هیس آبخر میخوای سوسن حرفاتو بشنوه بعد  -

 اعصاب داداش بریزه بهم؟

 

به دست روح اخرین تیکه ظرفم اب کشی کردم و اشاره ای 

 و گفتمانگی   کردم 

 

 دستت بشور  -

 

اونم بدون هیچ حرف  دستش شست، منم کل ظرف های 

که اب کشی کرده بودم و  دوباره زیر اب گرفتم و گذاشتم 

 لبه حوض تا آبشون  بره و خشک بشن

 نگایه به صورت غمگی   مهر انگی   انداختم و گفتم 

 

ری یا جواب سوال من ندادی؟ تو به ناض عالقه دا -

 نه؟
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 و گفت کیم فکر کرد 

 

اگه بهم مهلت بده درسم بخونم و بعد راض  بشه بیاد  -

 کنه ،من حرف  ندارم
ی
 توی شهر زندگ

 

 ،
ی
خداروشکر انگار حرف های  رسبسته ی که در مورد زندگ

 سخت توی روستا زده بودم روش تاثی  گذاشته بود

ان عالقه اش به مهر انگی     با شناختی که از ناض و می  

 بودم یر 
 بول میکنهبرو برگرد حرف خواهرم قداشتم مطمی  

 

 پنج شنبه قراره با دایی بیان اینجا  -
 که همی  

میدوی 

خواستگاریت، پس خواهشا خجالت کنار بذار و بشی   

ط کن تا چند ماه دیگه  قشنگ باهاش حرف بزن،  رسی

ی نامزد کنی   و زیر نظر داداش با هم  که دیپلمت میگی 

 کنی   و بعد عقد کنی   رفت و امد  
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شونه تایید حرف هام تکون داد و از جاش بلند به نرسش 

شد و رفت سمت خونه ، خواستم بلند بشم برم توی اتاق 

 که وحید اومد جای مهر انگی   نشست

لپش با دستم کشیدم و با تمام عشقی که بهش داشتم بهش 

 نگاه کردم و گفتم

 

ای رنگارنگ فرن -  به رست شنیدم هوای فرنگ و دخیی
ی

یک

رو رس و دکیی شدن میخوای همه زده؟ به بهونه د

، بری اونجا یی عشق وحال خودت
 بپیجوی 

 

 بلند بلند زد زیر خنده و گفت

 

وای آبخر عشق و حال چیه ؟ زشته بخدا یه نگاه بهم  -

 کن شدم خیس عرق تو رو خدا حرف قشنگ بزن
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 به ارویم زدم پشت کمرش و گفتم

 

 پلشت تو رو یم شناسم دروغ که نمیگم، من ذات -

 

 عقب برگشت و نگایه به خونه انداخت و گفت به کیم

 

 بیارم، از اون سفید  -
ی

میخوام برم برات زن داداش فرنیک

 قشنگا ، با چشمهای آیر و قد بلند

 

 زدم زیر خنده و گفتم

 

یه نگاه به خودت کن، بدبخت سیاه سوخته کدوم  -

 میاد زن تو میشه؟
ی

 دخیی قشنیک
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ای شهر هالکم هسن به قر من؟ اقا کل د - ان، یعت  خیی

ون نخ که هیخی هر کدوم طناب پام از در بذارم  بی 

، منتها من افتخار به هیچ کدومش  سمتم پرتاب یم کی  

 نمیدم

 

 

 چشم هام براش ریز کردم و گفتم 

 

اونقدر خودت دس باال نگی  اقا وحید، من که میدونم  -

ای اقدس کوره هم به تو پا نمیده چه برسه به   کل دخیی

 شهر

 

وع کردبعدهم بلند ب  م به خندیدنلند رسی
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هرچند حرفهام بدور از انصاف بود و وحید قیافه و قشنگ 

و جذایر داشت  ، اما همیشه رسبه رسش میذاشتم و از 

دم  اذیت کردنش لذت مییر

من از بی   خواهر برادرام با وحید از همه راحت تر بودم و   

 داشتمخداییش از همه بیش تر دوستش 

 خوب بود ی  که داشت ،با همه ما اونم هم با روحیه شاد 

 

 بعد چشمیک زد و گفت

 

واال ما که از عروس ایرای  شانس نیاوردیم، بذار بریم  -

 شانسمون رو فرنگیش محک بزنیم

 

وع کردیم به خندیدن  با این حرف دوتایی رسی

حق با وحید بود سوسن اصال عروس دلخواه و به درد 

 نواده ما نبودبخوری برای خا
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 ما بود سوسن بچه محل

وقتی دید سعید داره خلبای  میخونه، اونقدر برای سعید  

ادا اصول عاشقانه اومد و خودش به اب و آتیش زد و فیلم 

بازی کرد تا  بالخره سعید  انداخت توی دام خودش ، و 

 عاشقش شد

ام به  ما هم بر خالف میل و رغبتمون ضفا به خاطر احیی

 جبور شدیم بریم خواستگاریشسعید، م

 

 پارت شصت و نهم

 

 محبوبه

 

حالم خداروشکر تو این چند روز خییل بهیی بود و از خون 

ی نبود  هم که داشتم خیر
ی
 ریزی و رنگ پریدگ
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مامان و اقام هم بالخره بعد از چهار روز برگشته بودن ، 

هرچند دلم یم خواست هیچ وقت برنگردن خونه ویل 

روز   رفته بودن خونه مرضیه و بعد از چهار همینم که 

اقبایل مثل من عی   معجزه اومده بودن خونه برای ادم بد 

 بود

امروز با بهروز قرار داشتم، خداروشکر بهونه الزم هم برای 

دیدارش داشتم، این چند روزی که حالم خوب نبود وقت 

م رس جوب اب بشورم  نکرده بودم رخت های چرک و بیر

در  این مدت، لیال یم برد و یم شست، اما ظرف ها رو  

 ش زحمت بدممورد لبا س ها روم نیم شد که به

طشت لباس ها رو روی رسم گذاشتم و راه افتادم، مامانم 

د به محض دیدنم اخیم کرد و  داشت دار قایل جدید می  

 گفت
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ی بشوری؟  - تو این چند روز مرده بودی لباس ها رو بیر

ته روی رسم یادت اومده همی   که من هزارتا کار ریخ

 ببری رس جوب آ

 

 چادرم رو از ترس افتادن به دندون گرفتم و به سختی گفتم

 

ون نرم ، نکنه  - خودت قبل رفیی  قدغن کردی، زیاد بی 

 یادت رفته؟

 

نگایه با تحقی  از رس تا انگشت پام انداخت و با طعنه 

 گفت 

 

تو هم که الحمدهلل خییل حرف گوش کن بودی و این  -

 روز البدتمرگیده بودی توی خونه؟چند 
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 ه جانب نگاهش کردم و گفتمب حق

 

 چرا از یر یر نیم پریس؟  یر یر که دروغ نمیگه -

 

 پوزخنده صدا داری زد و گفت

 

 به روباه گفیی  شاهدم کیه؟ گفت دمم -

 

 مادری یر فایده بود، من تا فردا 
کل کل کردن با همچی  

نا حرفم باور صبح هم جلوش قسم و آیه یم خوردم ، مطمئ

 نمیکرد

 راه افتادمبدون هیچ حرف  

 از پشت رس صداش بلند شد و حرض گفت 
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یفت بیار خونه و بهونه دست  - خواهشا ، زودتر ترسی

اقات نده، خودت که میدوی  بدجوری ازت دق و دیل 

 داره

 

 زیر لب گفتم

 

ه ایشاال  -  بمی 

 

و به راهم ادامه دادم، توی راهم مردهای محل تا 

 چشمشون بهم یم افتاد با طعنه و متلک یم گفیی  

 

به به محبوبه خانوم ، ستاره سهیل شدی؟ کجا بودی  -

 این چند روز بدجوری نگرانت بودیم
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-  
ی

 دلمون برات تنگ میشه؟ نمییک
ی

وای محبوبه، نمییک

نگرانت میشیم ؟ یر وجدان کجا بودی این همه وقت، 

 اتونواال چشممون سفید شد از بس زل زدیم به کوچه 

 

 

ق مرگ میشدم و کیل قبل تر با شنیدن این حرفها حسایر ذو 

کردم ویل حاال ، بهروز توی زندگیم بود باهاشون کل کل می

 و  من قصد خیانت بهش نداشتم

شسیی  رخت ها رو خییل زود تموم کردم و سمت اون  

خرابه پرواز کردم، از شدت خوش حایل توی پوست خودم 

فتم نبودم و با آخرین توان گا م بر یم داشتم ، اونقدر تند می 

 ز گایه نفس کم یم اوردم و مجبور بودم کیم ،که هر ا

 بایستم و نفش تازه کنم

نمیدونم چقدر طول کشید که بالخره رسیدم به اون  

خرابه، قلبم از شدت شادی و هیجان چاره نداشت از 
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ون بزنه، برای دیدن بهروز رس تا پا شوق  قفسه سینه ام بی 

 جان بودمو هی

یدم کش اون اطراف به اطرافم نگایه انداختم و وقتی د

که که قابل وصف نبود قدم تو اون خرابه نیس ، با ذوفی  

 گذاشتم

 که بی   من و بهروز افتاده بود شدت 
بعد از اون اتفافی

عالقه ام به بهروز هزار برابر شده بود و این چند روز لحظه 

گوشه ای منتظرم شماری میکردم برای دوباره دیدنش،  

 ی زد و گفتایستاده بود با دیدنم لبخند

 

 سالم محبوبه قشنگم  -

 

د  عشق و هیجان توی چشم های بهروز هم موج می  

طشت لباس ها رو از روی رسم پایی   گذاشتم و سمتش با  

قدم های بلندی راه افتادم اون هم که انگار مثل من یر 
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طاقت بود، سمتم اومد و محکم توی اغوشم کشید و با 

 صدای بم و حذابش گفتم

 

 بهیی شدی؟ چطوری عشقم ؟ -

 

بوسیدمش چون قدش نسبت به من بلندتر بود، اون بوسه 

 روی گردنش نشست

 از ته قلبم گفتم

 

 من خوبم عشقم تو چطوری؟ -

 

 با صدای ارویم گفت

 

 اصال این چند روز خوب نبودم...   -
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ون اومدم و  با این حرف بند دلم پاره شد و از توی بغلش بی 

 ندی گفتمبا ترس نگایه بهش کردم و با صدای بل

 

 چرا؟ مگه چت بود؟ -

 

 زد و گفت
ی

 خنده ای قشنیک

 

س خانومم ، من  - طوریم نبود این چند روز نگران تو نیی

 بودم

 باورت نمیشه ، تموم این چند روز یه اومدم اینجا و رفتم 

حتی تا  یبار تا دم در خونه اتون هم اومدم ، اما جرأت  

 نکردم بیام در بزنم

 ه باشن یم ترسیدم بالیی رست اورد

 همه اش فکر میکردم میخوان بکشنت

 میذاشتمو شب تا صبح از ترس پلک رو هم ن
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چقدر حرف هاش قشنگ و گوش نواز بودن، ته دلم با این 

سم به آی  دود  حرف هاش قرص تر شد و همه ترس و اسیی

 شد و  هوا رفت 

طاقت نیاوردم و بالخره بر خالف میلم اشک توی چشم 

وع کرد به تپیدن، هام نیش زد و قلبم ب ا ریتم باالیی رسی

 گیم نگرانم میشد این،اولی   باری بود که کش توی زند 

 صورتم رو با دست هاش قاب گرفت و با تعحب گفت

 

؟ -  حرف بدی زدم که داری گریه یم کت 

 

 یم دیدم  از پس پرده اشک، تصویر ماتش رو 

 به زور لبخندی زدم و همونجور با گریه گفتم

 

 نه -
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؟ پس چرا گری -  ه یم کت 

 

 

 اینبار من محکم توی بغلم کشیدمش و اروم گفتم 

 

چون تا حاال هیچ کس نگرانم نشده بود، این اولی    -

 باری بود که احساس کردم ادمم و برای کش مهمم

 

 پارت هفتادم

 

 شد فشار دستهاش دور بدنم محکم تر 

رسم رو روی قفسه سینه اش گذاشتم و به صدای تپش 

د بر عکس قلبش گوش دادم، عج یب بود خییل اروم می  

 تپید قلب من که دیوانه کننده برای او یم
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 رسم را بارها و بارها بوسید و گفت

 

تو برای من خییل مهیم محبوبه، عی   هوا برای نفس  -

 ، من بعد 
ی
از کشیدن ، عی   جریان خون برای زندگ

خانواده ام تو رو از همه بیش تر دوست دارم و قول 

 شقت بمونم و نگرانت بشممیدم که همیشه عا

 

من واقعا بیدار بودم؟ توی رویا نبودم؟ باز هم غرق  

فکرهای دل دلخوشکنک ذهنم نبودم؟ چه زیبا بودن اون 

 حرفها، درست مثل تعبی  یه خواب محال 

 وقتی دید ساکت شدم به ارویم پرسید

 

 دیگه درد نداری؟ خون ریزیت کمیی شده؟ -

 

 خوبم -
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 خداروشکر -

 

وع  به بازی گرفت و پشت کمرم  کیم دستهاش به نریم رسی

کرد به نوازش کردن، جوری که انگار همه ارامش دنیا رو به 

 وجودم تزریق میکردن 

 

د؟ -  کش که از این جریان بویی نیر

 

یت  غرق بودم و حس لذیی قشنگ تمام تنم  توی خلسه شی 

رو به بند کشیده بود، دلم یم خواست تا ابد توی آغوشش 

 یم موندم 

نستم چرا مثل همیشه صدای که خودم هم نیم دو  ا ب

 نیست گفتم
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بنظرت اگه کش بویی برده بود من االن توی بغل تو  -

 ولو بودم؟

 

ی نفهمه،  - این چند روز همه اش دعا میکردم کش چی  

حتی یه تفنگ اماده کرده بودم ،که اگه اقات زبونم 

الل، بویی برد و بالیی  رست اورد اول اون بفرستم اون 

 کنم توی مغزم خودم و بیام دنیا ،بعد هم  یه تی  خایل

 پیش تو

 

 

، اینجور حرف زدنت رو  - ی  چقدر قشنگ حرف می  

 دوست دارم بهم حس امنیت میده

 

حرکت دستهاش داشت پایی   و پایی   تر یم رفت جوری که 

 از گودی کمرم هم گذشت
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ی  - تا من کنارت هستم قول میدم که دیگه از هیچ چی  

یس ، اج ، بخدا خودم ازه نمیدم احدی اذیتت کنهنیی

 قلم میکنم دستی رو که بخواد روت بلند بشه

 

وع  دستش از زیر لباسم عبور کرد و گرماش مثل آتیش رسی

 کرد

 به شعله کشیدن و سوزوندن

هر دو یر طاقت شده بودیم، مزه گناه بدجوری زیر دندونم 

د، اینب ار رفته بود و حاال همه وجودم خواستنش فریاد می  

نیاوردم و دستش کشیدم و بردم به اون اتاق من طاقت 

وگ که چند روز پیش حجله گاه من بود  میی

یهو چشمم به  گوشه ای از اتاق افتاد ، تکه ای حصی  کهنه 

به همراه یه بالشت و پتو توش پهن شده بود، با ترس نگاه 

 بهروز کردم و گفتم
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ا رس برسه و مانگار قبل از ما کش اینجا بوده، نکنه یهو  -

 رو با هم ببینه؟

 

انگشتهای دشتش بی   انگشتام قالب کرد و با شیطنت 

 گفت

 

اینارو من اوردم اینجا، اون جور ایستاده هردومون  -

 خسته میشدیم

 

ی جای من بود با شنیدن اون حرف از  شاید هر دخیی

، اما من با همه فرق  خجالت اب میشد و یم رفت توی زمی  

 و چشمیک زدم و گفتم التی خندیدمداشتم و بدون هیچ خج

 

 عجب فکر بکری -
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با لذت نگاهم کرد من سمت خودش کشید و اروم زیر 

 گوشم گفت

 

 نظرت چیه بریم کیم باهم شیطوی  کنیم؟ -

 

هرم داغ نفس هاش دیوونه کننده بود ، از شدت هیجان  

 یم خواستم جون بدم، خندیدم و  با اطمینان گفتم

 

 شیطوی  با تو تنگ شدهحتما، خودم هم دلم برای  -

 

اینبار مثل قبل ترس نداشتم ، همه چی   برام عادی تر شده 

دم و اجازه دادم هرکاری که  بود، خودم و به بهروز سیی

 ام بدهدوست داره انج

مثل همه ی زن های عالم که در قبال شوهرشون مسئول  

 بودن من هم دقیقا همی   حس و حال رو داشتم
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یت  بودن، من ش ن اد و خوشحال بودم و از ز لحظات شی 

بودن خودم راض  بودم ،مردی رو که عاشقش بودم بارها و 

 بارها به اوج بردم و به ارامش رسوندم

 کنارم دراز کشید، بر عکس کارش که تموم شد با 
ی

خستیک

 قبل ریتم نفس کشیدن هاش اروم شده بود

باز هم ، همه نگرای  های دنیا  سمتم هجوم اوردن، و   

تی خیمه انداخت روی افکار و وجدانم ، پشیمای  سیایه زش

بود به جونم ، من احمق دوباره تن به اون  مثل خوره افتاده

 گناه کثیف پر لذت داده بودم

به اون حس مزخرف ، لذیی که هربار  مثل یه گردباد  لعنت 

سهمگی   من رو توی خودش یم کشید و از خود یر خودم 

 میکرد و با خودش یم برد

هوشیاری رسیده بودم، مثال امروز قرار بود دیر به باز هم 

تکلیفم رو باهاش مشخص کنم و ازش ادرس خونه اشون 

م  رو بگی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 667  

ه خودم دلم گرفت ، ویل اه بلندی کشیدم، اونقدر بلند ک

سید دلیل اون اه بلند چیه؟ کنارم افتاده بود  بهروز حتی نیی

و چشم هاش روی هم گذاشته بود، بدون هیچ فکر و 

ای ، نیم دونم چرا من نیم تونستم بعدش مثل اون  غصه

اروم باشم؟ من کثافتی که هربار وقتی به خودم یم اومدم 

 که کار از کار گذشته بود 

 

 بهروز؟ -

 

جوابم رو نداد احساس کردم خوابیده، نگاهش کردم همی   

 گفت
ی

 که خواستم دوباره صداش کنم با خستیک

 

 

 هوم؟ -
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 میگم ادرس خونه اتون کجاس؟  -

 

 

 انگار کیم هوشیار شد و با صدای بلندتری گفت

 

 تو چیکار ادرس خونه ما داری؟ -

 

میخوام خودم برم به دیدن خانواده ات، حاال که تو  -

 ت  بری اونجا من حداقل، برم پیششون فرصت نیم ک

 

 

 

رسی    ع رسجاش نشست و با چشم های که به شدت رسخ 

 شده بودن با عصبانیت گفت
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؟خل شدی؟ این حرفها چ - ی   یه که می  

 

 پارت هفتاد و یک

 

یش جا خوردم، اصال ازش توقع همچی    از موضع گی 

 رفتاری رو نداشتم

بزنم، نفس عمیقی سیع کردم اروم باشم و با ارامش حرف 

 کشیدم و گفتم

 

 چرا عصبای  میشی ؟ من حرف بدی نزدم -

االن نزدیک دو ماه هس که قراره خانواده ات بیاری  

 امروز و فردا یم کت  من تصمیم گرفتم خواستگاریم ، اما یه

 نمخودم برم شهر و باهاشون صحبت ک
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وع کرد به خندیدن اول ارام یم خندید اما رفته رفته  رسی

اش تبدیل شد به قهقه ، من هم با خشم و تعحب خنده 

زل زده بودم بهش، کیم که اروم شد با انگشت اشاره اش 

 چند باری کوبید توی رسم و گفت

 

 داری؟ آدرس خونه امون رو ای مغز چی این تو ج -

 میخوای بری خواستگاریم؟

 

وع کرد به خندیدن ، حسایر عصبانیم کرده بود 
باز هم رسی

د بشم که دستم محکم گرفت و کشید ، خواستم از جام بلن

قفسه سینه ام به شونه اش برخورد کرد و از شدت درد 

 گفتم

 

 یآخ، چیکار یم کت  دیوونه ؟ زدی دنده ام شکوند -
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به خورده بود،  وع کرد به نوازش کردن جایی که ض 
رسی

 اونقدر از دستش عصبای  بودم که زدم زیر دستش و گفتم

 

 ولم کن بیشعور -

 

 فت و با لحن شوچ  گفتلبش گاز گر 

 

 دیگه قرار نشد یر ادیر کنیا!! تو حرف من گوش  -
ببی  

بده اگه قانع نشدی، هرچی دلت خواست به من 

دلت خواست کتکم بزن ویل فحش بده، یا حتی اگه 

 قبلش فقط گوش کن

 

با قهر ازش رو برگردوندم، خودش نزدیک کشید، جوری که 

 تقریبا توی بغلش بودم اروم گفت
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ببی   محبوبه حرفت اصال منطقی نیس، حق بده بهم  -

بخوام عصبای  بشم، اخه من ادرس خونه امون رو بدم 

ده تو بری دم خونه ما که چی بشه؟ میخوای به خانوا

 گ هستی ؟ فکر کردن اونا بفهمن تو همون 
ی

من بیک

ی هستی که من دوستش دارم با این کارت اجازه  دخیی

خانواده ام رو یم  میدن من بیام خواستگاریت؟ من

ی خوششون میاد، تو اگه  شناسم، میدونم از چه دخیی

بری دم خونه ما باعث میشه پیش چشم خانواده ام یه 

به نظر بیای،  اونا از جنس دخیی وقیح و دریده و جلف 

ی رو در  ای متنفرن و اصال همچی   دخیی
همچی   دخیی

شأن عروس خودشون نیم دونن، تو رو خدا محبوبه 

قی باش حاال که قراره باهم عرویس کنیم لطفا کیم منط

 با فکرهای بچه گانه گند نزن تو همه چی   

 

کیم خیالم راحت شد، به لحظه از ذهنم گذشت که گولم 

برای اینکه گل بریزه روی کارش میخواد از زیر بار زده و 

 دن شونه خایل کنهادرس دا
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 نگاهش کردم داشت یم خندید، کیم دماغم کشید و گفت

 

دون رو جیگر بذار تو که سال ساختی ماه هم بساز دن -

،فکر کردی برام کاری داره همی   االن بیام دم خونه 

ه نه، اتون و تو رو از اقات خواستگاری کنم؟ بخدا ک

عی   اب خوردن یم تونم راضیش کنم و با یه عقد ساده 

ا  بشی زنم، منتها تو ارزشت خییل باالتر از این چی  

چشم و اشنا جوری بهت ارزش هس، دلم میخواد توی 

مت که همه حرستت بخورن، برات  بدم و باال بیر

ین  ین طال رو بخرم، بهیی م، بهیی ین عرویس بگی  بهیی

 خونه رو فراهم کنم 

یط که صیر کت  و یه با حرف هات رو اعصاب بتال ه به رسی

 من راه نری و تحت فشارم نذاری
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از ویل من به همون عقد ساده هم راض  هستم، بعدم  -

این حرفها گذشته اگه من تو این مدت حامله بشم 

؟ فکر اونجاهاش هم کردی  چی

 

 با انگشت زد به لپم و گفت

 

، من اونقدر زود همه چی   ردیف  - یم کنم که خوب بشی

ه  کش بویی از این جریان نیر

 

خودم هم رس درگم بودم و دقیقا نیم دونستم باید حرف 

 هاش باور کنم یا نه؟ 

 دم و گفتماز جام بلند ش

 

 من باید دیگه برم خییل دیر شده -
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 دوباره دراز کشید و گفت

 

 گ باز میتوی  بیای اینجا؟ -

 

ر یه من حالم از خودم داره بهم میخوره بهروز، چقد -

 گناه کنم.... 

 

 

 یعت  میخوای نیای دیدنم؟ -

 

های رو از من یم  کاش درد من دیدنش بود، بهروز چی  

خواست که من اولش خامش میشدم و برای خوش حال 

 کردنش انجام یم دادم 

اما بعدش  دچار عذاب وجدان میشدم و حس مزخرفش تا 

 چند روز اعصابم رو بهم یم ریخت
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حروم اهشا بیخیال این رابطه بهروز میام ویل دیگه خو  -

 شو

 

 خنده گفتنوچی کرد و با 

 

نیم تونم محبوبه، اونقدر دوست دارم که محال بتونم  -

بیخیال رابطه بشم، بعدم تا عروسیمون یکماه و خورده 

ای بیش تر نمونده، تو هم اذیت نکن و بذار خوش 

 باشیم

 

 کیم اخم کردم و گفتم

 

م، تا چند ویل بعدش من خییل عذاب وجدان میگی   -

یزم بهم  روز می 
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 اسمون گرفت و گفت رسش با تمسخر رو به

 

خدایا همه گناه این رابطه رو پای من بنویس و من  -

 بیش تر تو اتیش جهنمت جزغاله کن

 

 رسی به نشونه احمق بودنش براش تکون دادم و گفتم

 

م تو کیم بعد از من برو -  من اول می 

 

ه و بعد توقع داشتم از جاش بلند بشه و من ت و بغلش بگی 

عاشقونه ازم خداحافیط  کنه، اما اون سه هم با چندتا بو 

بیخیال رسجاش دراز کشیده بود و داشت به سقف نگاه 

 میکرد
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 پارت هفتاد و دوم

 

ون گفت  قبل از اینکه از اتاق بزنم بی 

 

یه روز خانواده ات بپیچون شب بیا بریم جایی که االن  -

 هستم همونجا پیشم بمون

 

نم راجع به ذره ای عقل توی رسش نبود ، نمیدو  ا کهواقع

ی ازم یم خواست  من چی فکر میکرد که همچی   چی  

 

بهروز دیوونه شدی؟ من  تا اینجا هم میام با صدتا  -

ون، اگه بخوام یه شب تا  نم بی  بهونه از خونه مون می  

ون خونه باشم که رسم با تیر قطع یم کی     صبح بی 
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ی ؟ من  - دارم،  در کنار تو خییل ارامشچرا جبهه میگی 

که اینجا هستم یه خواب اروم نداشتم،   چند سایل

 دوست دارم کنار تو یه شب راحت بخوابم 

 

 

، کیم اروم  نگاهش کردم، چشم هاش که دروغ نیم گفیی 

 شدم و گفتم

 

؟  - نمیشه بهروز، خانواده من که این مدت شناختی

ون خونه باشم  محال بذارن یه شب بی 

 

 گفتیر حوصله  

 

ار نیم کنم، تو خییل خوب ، بیش تر از این بهت اض  -

 هم هفته دیگه همی   ساعتی که اومدی اینجا باش
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 چرا هفته دیگه؟ میخوای برگردی شهر؟ -

 

 

نه بابا مرخض ندارم، این یه هفته قراره برای بازریس  -

کارمون بیان اونجا تا اگه عیب و ایرادی تو کار هس 

ل بدیم منم نمیتونم از زیر درستش کنیم و بعد کار تحوی

 برم و بیام پیشتکار در 

 

یک هفته برای من که هنوز نرفته دلم براش تنگ میشد  

 زمان خییل زیادی بود، بالجبار گفتم

 

 باشه -
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بعد هم راه افتادم، اونم سکوت کرد، برام عجیب بود 

همیشه تا دم در یم اومد بدرقه ام ویل حاال عی   یه سنگ 

 ، هرچند مطمی   بودم خسته هس و نایی داشت رفتار میکرد 

 برای بدرقه کردنم نداره

 

کیم که از اونجا رد شدم ممد حسن یهو عی   جن ظاهر شد 

و با یه لبخند زشت که کل دندون های یر ریختش رو 

 نمایش یم داد گفت

 

 کجا بودی محبوبه؟ -

 

فقط همینم کم مونده بود که به این دیوونه هم بخوام 

 جواب پس بدم

 ت گفتمصبانیبا ع 
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؟ -  به تو چه عنیی

 

 د و با بدجنش گفتخندی

 

میدونم تو اون خرابه بودی پیش اون بچه شهری  -

 قشنگ که خییل پول داره

 

با شنیدن این حرف دلم هری پایی   رفت، جوری با شتاب 

سمتش چرخیدم که صدای ترق ترق، مهره های گردنم بلند 

 شد ، با ترس گفتم

 

پای جوب داشتم رخت یم کم دروغ بگو کره بز، من  -

ری دیگه کدوم خری هس؟ بیا برو تم، بچه شهشس

 گورت گم کن تا نزدم بکشمتا
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باز هم خندید، اون خنده هاش عی   خنجری بودن که انگار 

 توی رسم فرو میکردن

دلم اصال گواه خویر نمیداد، اون روای  اصال دهنش چفت  

 و بست نداشت و هر لحظه امکان داشت بره و جلو کش

 حرف  بزنه

 

 با حرص گفتم

 

 بیا برو.گمشو من هم عصبای  نکن -

 

 پولم بده تا به کش نگم کجا رفتی  -
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ی که یم شد باهاش ممد حسن خفه کرد پول بود،  تنها چی  

ذره ای عقل نداشت، اما پول خوب  هرچند دیوونه بود و 

 یم شناخت و راحت خفه میشد

ایط اصال پویل در بس اط نداشتم اما من بدبخت تو اون رسی

 که باهاش اللش کنم

با عصبانیت، لگدی سمت پاش پروندم، اونم زود فهمید و 

 جفت پا عقب پرید 

 

 من پولم کجا بود که بدم تو دیوونه؟ -

 

م پیش همه بهشون م - یخوب منم می   یگم کجاها می 

 

 

داشت روانیم میکرد، مطمی   بودم دهنش بسته نمونه همه 

نه که من کجا بودم، باید کیم   جا راه میفته و جار می  

 سیاست به خرج یم دادم 
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 نگایه به اون صورت پلشت و کریه اش انداختم و گفتم

 

تو خفه خون بگی  من بهت قول میدم برات پول جور  -

 کنم

 

 از کجا؟ -

 

 

 چیکار به کجاش داریتو پولت بگی  عنیی  -

 

دوتا انگشت دستش باال برد و ابروهاش باال انداخت و 

 زیرکانه گفت

 

صت داری پول برام بیاری،جون اقام اگه قد فر فقط ا -

م رس جوب به تک تک   و برام پول نیاری می 
گولم بزی 
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ی تو اون خرابه پیش اون ادم  زنهای ابادی میگم که می 

 پولداره

 

باید به دیوانه ای مثل ممد حسن چه بدبختی بودم من که 

هم باج میدادم خواستم حرف  بزنم که کریم عرق فروش 

 دی نزدیکمون شدمشهور آبا

با لذت نگایه به رستا پام انداخت و همونجور که مشغول 

 دید زدن و جب کردن هیکل من بود به ممد حسن گفت

 

 کدوم گوری هستی پرس؟ در به در دارم دنبالت میگردم -

 

ش بهم میخورد، خنده چندیسی حالم داش ت از اون نگاه هی  

 کرد و گفت

 

دی؟  -  نکنه داشتی مخ محبوبه رو می  
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 د هم با لب زشتش بوسه ای برام فرستاد و گفتعب

این خوشگل خانوم اصال پا نمیده ها، من قبال زیاد پا پیش -

 شدم المصب خییل ناز داره

 

 با نفرت زل زدم بهش و گفتم

 

 دهن کثیفتوخفه شو اشغال، ببند  -

 

نگاهش روی گردنم متوقف شد ، اب دهنش قورت داد و 

 گفت

 

،  داری با همه ادم و مگه دروغ میگم قشنگ خانوم -

م یم پری ، اما همی   که به من یم ریس ناز میکت  و عال

 میشی مریم مقدس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 688  

م هرکاری که اونا برات میکی   ده برابر    واال، بال من حاض 

 بیش ترش کنم،

یط که تو  باهام راه بیای   فقط برسی

 

راه افتادم که برم، تحمل حرف و نگاه چندشش رو نداشتم، 

د حالمو داشت بهم  می  

 چند قدم بیش تر نرفته بودم که ممد حسن گفت

 

 محبوبه یادت نره چی گفتما -

 

نزدیک بود همونجا از ترس سکته کنم ندایی از درونم نعره 

 کشید

حرف  بزنه میخوای چه خایک اگه اون روای  جلوی کریم  -

؟ لبم رو محکم گاز گرفتم و با ترس  توی رست کت 

های متعجب سمتش چرخیدم، برای یه لحظه  چشم 
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کریم دیدم ،که با صورت غرق تمسخر داشت نگاهم 

 میکرد

 

 پارت هفتاد و سوم

 

ف رسی تکون  نگاه ازش دزدیدم و برای اون ممد حسن بیرسی

 دادم و راه افتادم

س به عقب برگشتم اون دوتا  کیم که راه رفتم با اسیی

 مشغول حرف زدن بودن

 مطمئنا اگه اون ممد حسن احمق جلوی کریم، دهن 

د،    از اون خرابه می  
کریم هم ول گشادش باز میکرد و حرف 

کن ماجرا نمیشد و  من بدبخت ، برای بسیی  دهنش 

 مجبور بودم تن به خواسته اش بدم

و توی دلم خدا خدا  همی   فکر باعث لرزم شده بود  

میکردم که اون یکماه کوفتی هرچی زودتر برسه و من از رسی 

 جات پیدا کنماین آبادی و ادم های مزخرفش ن
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 راوی

ناض از شدت هیجان از صبح که بیدار شده بود دل توی 

 دلش نبود

 کوتاهش 
ی
مرتب جلوی آیینه بود و با موهای که به تازگ

فت  کرده بود ور می 

روز بعد از ظهر برن شهر و فردا هم با مهر انگی   قرار بود ام

 نامزد کی   

رو اونقدر خوش حال بود که زیر لب داشت آهنگ شادی 

ر ازگایه به که مناسب حال و احوالش بود زمزمه میکرد و ه

د  خواندن اون آهنگ قری میداد و بشکت  می  

اون لحظه به نظرش ، خوشبخت ترین ادم روی زمی   بود  

ی به وص  ال معشوقش نمانده بودو چی  

 رسگرم کارش بود که در اتاق باز شد و مادرش وارد اتاق شد

ز قهر برداشته بود، و  با تازه دو روزی بود که دست ا

د  پرسهایش حرف می  
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نگایه به قد و قامت باالی ناض انداخت و با آه بلندی 

 رفت رساغ گنجه ای که گوشه اتاق داشت

 قیافه گرفته اش کرد و پرسیدناض از توی ایینه نگایه به 

 

 کجا بودی مامان؟ تا عرص وقتی نمونده ها -

 

ه گیس های بعد هم برگشت سمتش و با دقت نگایه ب

 خشکش انداخت و گفت

 

، مادر من چرا داری اونقدر دس  - حموم هم که نرفتی

؟ ساعت چهار میت  بوس حرکت میکنه  دس میکت 

 ،اماده نبایسی محال منتظر ما بمونه ها

 

که سفت و سخت مشغول گشیی  توی گنجه باز   شوکت

 جلوش بود ، با حرص گفت
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یس - س ، رس وقت می   تو نیی

 

 نبال چی میگردی؟دو ساعته داری د اصال تو اون گنجه -

 

 

 با عصبانیت نیم نگایه حواله اش کرد و گفت

 

میخوام ببینم پارچه چی اون تو دارم که برای اون  -

 عجوزه بیارم 

 

دانست چرا دعای مال نجف جواب عصبای  بود و نیم 

 نداده است

 

 ناض سمتش رفت، رسگ توی گنجه کشید و با خنده گفت
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کن، تا بهش   خوب و قشنگ پیدا  تو رو خدا یه چی    -

بیاد، این پارچه های قدییم و بدرد نخورت رو یه وقت 

 برنداری بیاریا

 

 شوکت از حرفش زورش گرفت و با حرص گفت

 

س تن اون پالون خر هم کت  بهش میاد  -  نیی

 

وع کرد به خندیدن و بعد به آرویم گفت  ناض رسی

 

 مامان زشته این حرفا -
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 و زیبامگه دروغ میگم؟ از بس ا -
ی

یی تو ینا احساس قشنیک

ا هم بنظرشون  خیاالت خودشون دارن، زشت ترین چی  

 بهشون میاد

 

 

با دیدن  ناض باز هم خندید، کیم رسش رو توی گنجه برد و 

 که زیر همه لباسها و پارچه ها بود، اون رو 
ی

پارچه آیر رنیک

ون کشید و با لذت نگاهش کرد و گفت  بی 

 

 ش بیاراین چقدر قشنگه، همی   برا -

 

 شد و به تندی پارچه رو از بی   دست های 
شوکت عصبای 

ون کشید و گفت  ناض بی 

 

 این ییک نه -
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 چرا؟ -

 

 

اون مار خوش خط و چون دلم نیم خواد ، اینو بدم به  -

 خال

 

 دستی توی موهای پرش برد و با دلخوری 
ی

ناض با کالفیک

 گفت

 

؟  -  مامان چرا درست حرف نیم زی 

 

جودش را ت به اون دخیی همه و شوکت که حس تنفر نسب

 پر کرده بود اه بلندی کشید و با ناراحتی گفت
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چندبار باید بهت بگم من دلم به اون ازدواج رضا نیس،  -

دلم نیم خواد اون دخیی عروسم بشه، عطا به ناض 

 حرفم گوش نداد حداقل تو گوش کن

 

مگه عطا بدش رو دیده؟ یه زن متی   و فهمیده و با  -

خداروشکر در کنار هم خوشبخت هسیی  ابرو داره که 

 یم کی   
ی
 ودارن زندگ

 

 

 که ادم توش پشت  -
ی
اسم اون خوشبختی نیس، زندگ

وره، زنیکه نداشته باشه، به درد هیچ چی نمیخ

نتونست حداقل یه پرس برای عطا بزاد اون وقت تو 

؟  اونا خوشبخیی 
ی

 مییک

 

ناض که حوصله بحث و شنیدن دالیل صد من یه غاز 

 نداشت، دوباره پارچه را برداشت و گفتمادرش را 
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 من چشمم اینو گرفته، پولش بهت میدم و برش میدارم -

 

 شوکت  کالفه شده بود

ناض کله شقش فرو نیم رفت، و زد توی رس هر حرف  یم

د  حرف خودش را می  

پارچه را برای بار دوم از دستش کشید و گذاشتش زیر پاش  

 و گفت

 

به، حاال که لیاقت نداشتی اینو خریده بودم برای محبو  -

و به اون دخیی پشت کردی من هم اینو برای اون دخیی 

 هم نمیارم و میذارمش برای عروس شدن ستاره

 

ه بحث و کل کل با مادرش را نداشت، با ناض که حوصل

 شنیدن اسم محبوبه چیت  به بیت  اش انداخت و گفت
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ی؟ بابا بیخیال شو  - مامان تو هنوز به فکر اون دخیی

دیگه ،خدای اونم بزرگه و ایشاال ییک لنگه خودش 

 متش میشهقس

 

 پارت هفتاد و چهار

 

وع کرد به  بعد از زدن این حرف نزدیک با بدجنش رسی

 خندیدن

 

 

مهر انگی   چنان چادرش رو دور خودش پیچیده بود و به 

زمی   زل زده بود، که هربار ناض با دیدنش با حرص رسش 

انه اش رو بر میگرداند و در دل ا م و حیای دخیی ون همه رسی

 را لعنت میکرد
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جو تقریبا ساکت شده بود و اندک بحتی هم که میشد ، 

 مجلس بودند بحث های یر رسو ته و غی  مرتبط با 

ناض تحمل جو سنگی   اونجا را نداشت و دلش هوای 

 دیدن و شنیدن صدای معشوقش را داشت

اینکه کل اقا ابراهیم مشغول خوردن چاییش بود و بعد از 

نعلبیک گل قرمز  محتویات استکان رو نوشید آن را درون

 جلویش گذاشت و بالخره، رو کرد به مهر انگی   و گفت

 

م نظرت راجع - یط  دخیی به ناض چیه؟ هر حرف و رسی

 داری همی   جا بگو 

 

شوکت با حرص لبش رو محکم گزید جوری که طعم خون 

م میخورد پیچید توی دهانش، حالش از مرد روبه رویش به

 او مسبب بدبختی هر سه پرسش بود
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د و شمرده  مهر انگی   چادرش رو محکم توی مشتش فرسی

وع کرد شمرده همونجور که چشمش به گلهای قایل بو  د رسی

 به حرف زدن

 

ط دارم اگه اجازه بدین اونا رو بگم -  من فقط دوتا رسی

 

ناض با لذت و عشق نگاهش میکرد حاض  بود برای 

 یط را بدون چون و چرا بپذیریدرسیدن به او هر رسی 

 

اقا ابراهیم لبخندی به روی خواهرزاده عزیزش پاشید و 

 گفت

 

م -  بفرما دخیی
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هش به شوکتی که داشت با مهرانگی   برای لحظه ای نگا

 نفرت نگاهش میکرد افتاد

 با دیدن اون زهر نگاهش، رشته کالم و گم کرد و ساکت شد 

ه بود ، رس توی روح انگی   که متوجه شد، وکنارش نشست

 گوشش برد و یواش گفت

 

س حرفت رو بزن، زن دایی همیشه خدا نگاهش  - نیی

 همینجوری هس

 

 خییل رسی    ع گفتمهرانگی   نفش  چاق کرد و 

 

اول اینکه اقا ناض باید صیر بدن تا من چند ماه دیگه  -

ط دومم هم اینه  درسم تموم کنم و بعد عقد کنیم ، رسی

 
ی
نیم کنم و باید بیاد توی که من توی اون روستا زندگ

 کنیم
ی
 شهر زندگ
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شوکت که عی   انبار باروت شده بود بعد از شنیدن 

طهای مزخرف اون دخیی بد ذات رو  به رویش، به تندی رسی

 گفت

 

؟ میخوای ناض برات خدمتکار هم استخدام  - دیگه چی

کنه که دست به سیاه سفید نزی  و دست هات خراب 

 نشه؟

 

 ابراهیم به ارایم گفت

 

 کتو ش -
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اما اون هیچ چی   برایش مهم نبود ، چه برسد به صدای 

نحس و نکره ای اون نامردی که تقریبا بغل دستش نشسته 

 بود

 انگشتش تهدید وار باال برد و گفت

 

ببی   خواب دیدی خی  باشه، من محال اجازه بدم بچه  -

هام ازم دور باشن، تو هم اگه واقعا ناضو دوست 

 میکنه داری و دلت باهاش هس هرج
ی
ایی که اون زندگ

 یم کت  
ی
 میای و باهاش زندگ

 

ط اول ناراحت بود و طاقت  ناض که کیم از شنیدن رسی

ر دوری از مهر انگی   را نداشت در جواب حرف چند ماه دیگ

 مادرش گفت
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 کردن توی شهر ندارم، و هرجا که  -
ی
من مشکیل با زندگ

تو دوست داشته بایسی و انتخاب کت  من هم قبول 

 میکنم

 

دست و پاهای شوکت بعد از شنیدن اون حرف سست 

شد و با بغض زل زد به ناض، ناضی که اون لحظه چنان 

رگ عاشقیش باد کرده بود که بد و  رسش باد داشت و 

 خوب خودش را تشخیص نمیداد

مهرانگی   که با جواب ناض حسایر خوش حال شده بود به 

 دارویم رسش را باال اورد و نگایه به ناض کر 

 لحظه ای حسایر صیر کرده 
ناض که برای دیدن همچی  

بود، لبخندی به مهر انگی   زد و غرق تماشای صورت زیبا و 

 مهتابیش شد 

سعید که نگاه اون دوتا را بهم دید برای اینکه فردا بهانه 

دست زنش نیفتد و با متلک هایش باعث ناراحتی خواهر 

 نثار 
ی

هر انگی   کرد م عزیز تر از جانش نشود،  اخیم ساختیک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 705  

که او هم از شانس بد،چشمش به سعید افتاد و با دیدن 

 اون اخم دوباره به تماشای گل های قایل نشست

شوکت وقتی دید هرچه رشته است پنبه شده و کار از کار 

گذشته، با اکراه از جایش بلند شد و سیت  که وسایل 

عروس را درونش گذاشته بود را از روی، طاقچه پشت 

شت و بعد هم به رسدی نگایه به بهجت خواهر دارسش بر 

شوهرش کرد و با نفریی که در کل صدایش مشهود بود 

 گفت

 

ت -  اگه اجازه بدی اینا رو بدم به دخیی

 

 بهجت با لبخندی گفت

 

 اجازه ما هم دست شماس، بفرمایی    -
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با جان کندن سمت مهر انگی   رفت، اون لحظه قطعا اگر 

را بر مالج مهر انگی   یم  اختیار با خودش بود اون سیت  

ش برای همیشه خالص میشد  کوبید و از رسی

ون کشید و رو به جمع گرفت و  پارچه ای رو از سیت  بی 

 گفت

 

این پارچه رو گرفتم برای مراسم عقد که ایشاال بدوزه و  -

 تنش کنه

 

پارچه به حدی زشت و قدییم بود که همه با دیدنش جا 

 خوردن، و ناض با حرص در دل گفت

 

؟ آخه این چه گوهیه  - وای مامان اخر زهرت ریختی

برداشتی برای من اوردی؟ کاش حداقل خود بیشعورم 

 رفته بودم بزازی
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بعد هم انگشیی خییل نازک و بدر نخوری که  خییل زشت 

 بود باال برد و نشان جمع داد 

 این هم انگشیی نشونش -

 

با نفرت،دست ظریف روح انگی   محکم کشید جوری که  

 دردش امد و زیر لب ارام گفتک دخیی 

 

 اخ -

 

 داشت را،درون انگشتهای مهر 
ی
اون انگشیی را که سایز بزرگ

وع کرد به  ارت زل زد به ان و در دل رسی انگی   چپاند و با رسی

 خندیدن و گفت
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لیاقتت بیش تر از این ها نبود دخیی بهجت، اسمون  -

، زمی   بره اسمون محال بذارم تو زن ناضم  بره زمی  

 یاره خانومتپبشی 

 

 پارت هفتاد و پنج

 

 محبوبه

 

 تو چته دخیی ؟ حالت انگار خوب نیس -

 

نگایه به لیالی ترسیده انداختم و با دستم شکمم رو فشار 

 دادم و گفتم

 

وای نمیدونم، چند روز معده درد امونم بریده، از  -

 صبح که بیدار میشم ترش کردم و حالت تهوع دارم
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شدی؟ غذای مونده  ر و چی خوردی این روزا که اینج -

 نخوردی؟

 

 

ناخواسته ارویع  زدم، طعم ترش اسید معده ام پچید توی 

حلقم و  باعث شد حالم بدتر بشه، همه اش حس استفراغ 

داشتم، اما نمیدونم به چه دردی گرفتار شده بودم که 

استفراغ هم نیم تونستم بکنم ، فقط حالت تهوع داشتم و 

دم  آروغ می  

 و بدمزه رو دوباره قورت دادم و گفتم اون مایع چندش اور 

 

من اصال این چند روز هیچ چی نخوردم که بخوام  -

 اینجوری بشم، حالم از هرچی غذاس بهم میخوره
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با ابروی باال رفته نگایه بهم کرد ، حالش مثل اونای بود که 

 بی   زدن یا نزدن حرف  مردد هسیی  

 وقتی تعللش دیدم خودم گفتم

 

 که  -
ی

ی؟یاچی میخوای بیک  ن جور با خودت درگی 

 

به پشتی تکیه داد و رسگ سمت پنجره و در بسته اتاق 

 کشید و اروم گفت

 

؟ شنیدم کارشون تموم شده  - از اون پرسه بهروز چه خیر

 و از اینجا رفیی  

 

با این حرفش ایه کشیدم و ذهنم پرکشید سمت اون اخرین 

 دیدارمون، روز اعصاب خورد کن و مزخرف  بود
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لباس اومده بود دیدنم، حتی تو اون  یه و رخت و با کیل هد 

مدیی که باهم بودیم چند بار باهم رابطه داشتیم و هردو 

 بشدت از اون رابطه راض  بودیم 

دم رفیی  وقتی میخواستم برم خونه امون برخالف روزهای 

قبل که تکون نمیخورد، از جاش بلند شد و برای همرایه ام 

 تا دم در اومد

 فتمش کردم و گتعجب نگاه با  

 

چیه مهربون شدی؟ قبال تخت یم گرفتی یم خوابیدی  -

 تا من گم و گور بشم ، االن اومدی بدرقه ام کت  

 

از همون اول اکه دیدمش،احساس کردم رفتاراش خییل 

 نبود، همه اش زل 
ی

عجیب شده، اصال انگار بهروز همیشیک

د بهم و وجب به وجب صورتم را با دقت نگاه م  یکردمی  

 و اون پا شد و دستم بی   دستهاش گرفت و گفت ین پا کیم ا
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تو از رابطه ای که  این مدت با هم داشتیم راض   -

 بودی؟ 

 

نیم دونستم منظورش از اون سوال چیه ؟ یا چرا چشم 

ی  هاش اونقدر عجیب و مرموز شدن که اصال نمیتونم چی  

 از احساساتش بخونم

 

 لبخند گفتمدستش محکم فشار دادم و با 

 

که راضیم، مگه میشه ادم کنار مردی مثل تو وم  معل -

باشه و از این رابطه راض  نباشه؟ من وقتی با توام 

خوشبخت ترین زن دنیام، و لحظه شماری یم کنم 

برای ازدواجمون، مطمئنا اون روز حتما از شدت ذوق 

م  سکته میکنم و میمی 

وع کردم به   خندیدنبعد هم اروم اروم با این حرف رسی
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ین رابطه با رضایت هردوی ما بوده و داری ا پس قبول -

 هیچ احباری از سمت من توش نبوده؟

 

 بهروز؟ چرا داری اونقدر عجیب حرف  -
ی

چی مییک

 
ی

؟ درست حرفتو بزن تا من هم بدونم چی مییک ی   می  

 

 

 لبخند دستپاچه ای زد و گفت

 

نم، هیچ منظوری هم پشت  - دارم همی   جور حرف می  

عنوان یه مرد بدونم تو  حرفهام نیس، فقط میخوام به

بطه زناشویی با یه زن موفق بودم یا نه؟ چون اگه را

قرار باشه باهم بریم زیر یه سقف و تو از رابطه لذت 

یک  م و به عنوان یه رسی ی من عذاب وجدان میگی  نیر

 حالم از خودم بهم میخوره که نتونستم کش رو 
ی
زندگ

 ودم راض  نگه دارمکه دوست دارم، از خ
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د و  اما فهمیدن داشت حهرچند  رف های قلنبه سلمبه می  

ی که اون وسط  حرف هاش گیج کننده نبود، تنها چی  

داشت من گیج میکرد رفتارهای عجیبش بود که از وقتی 

 دیده بودمش ذهنم رو بدجوری درگی  کرده بود

 لبخندی به روش زدم و گفتم

 

گفتم که من از بودن   خیالت از این بابت راض  باشه -

 تو همه جوره خوش حالمکنار 

 

وع کرد به نوازش صورتم و گفت  رسی

 

من در کنار تو خییل لحظات خویر رو داشتم و همه  -

سعیم کردم تو هم دقیقا نسبت به من همی   حس 

 داشته بایسی 
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منظورش رو دقیقا از داشتم نیم فهمیدم ؟ کال گیج شده 

 بودم

وی بغلش کشید و با من سمت خودش کشید و محکم ت

 فتاحساس گ

 

 رو  -
ی

خییل ازت ممنونم محبوبه، لحظات خییل قشنیک

، تو دقیقا هموی  بودی که من برای رابطه  برام ساختی

 یم خواستم 

 

ون اومدم و با تعجب گفتم  به خودم اومدم از اغوشش بی 

 

؟ تو...تو.. من  - یعت  تو فقط من برای رابطه یم خواستی

؟  دوست نداشتی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 716  

 داشت گلوم خراش یم داد  بغض بدی

رتم رو با دستهاش قاب گرفت و با لحت  که سیع میکرد و ص

 ناراحت باشه گفت

 

معلومه که دوست داشتم، تو کارهای در حق من  -

کردی که هیچ کش  نمیکرد ، تو خییل برای من خاص 

و عزیزی و مطمئنا برای همیشه توی ذهنم خوایه 

 موند

 

؟ این طرز حرف تو چرا اونقدر داری از   -
ی

گذشته مییک

سونهزدنت بد  جوری داره منو مییی

 

 

 پارت هفتاد و ششم
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یس محبوبه؟ من فقط میگم این گذشته یه  - از چی مییی

 جور خاص تا ابد توی ذهنم یم مونه

 

ی   - من از حرفهات حس خویر ندارم، جوری حرف می  

که زبونم الل انگار قراره بالیی رست بیاد و دیگه هیچ 

 بینیموقت همو ن

 

 

د، نفس عمیقی کشید و همه حواسش به چشم هام بو 

 گفت

 

نمیدونم محبوبه، فقط من اینجا کارم تموم شده و فردا  -

 میخوام بری

 

با این حرف شکستم، مثل تک درختی که در برابر سیل 

 باشم و نتونم طاقت اون حرف بد و سنگی   رو داشته باشم
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وع کردن به چکی دن با داد اشک هام ییک پس از دیگری رسی

 گفتم

 

چی میشه؟ بالیی  ی؟ پس تکلیف منیعت  چی داری می   -

 که رسم اوردی.... 

 

 دستش روی لبم گذاشت و اروم گفت

 

هیس داد نزن ممکنه کش بیاد اینجا  و برامون دردرس  -

 درست بشه

 

؟  من به چی فکر میکردم و اون به چی

 

م و برنمیگردم، من اینجا کارم تموم شده  -  نگفتم می 
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قویل که بهت دادم ویل االن میخوام بر گردم شهر و طبق  

خواستگاریت و قال قضیه رو زود بکنم و  با خانواده ام بیام

 بریم رس زندگیمون

 

چرا دلم با اون حرف ها گرم نمیشد؟ چرا خیالم راحت 

 ی غلطه؟ نبود؟ چرا فکر میکردم این وسط یه چی   

 با پشت دست اشکهام پاک کردم و گفتم

 

اده من یم بهروز تو رو قران حتما برگرد، تو که خانو  -

نمیخواد تو این سن شنایس؟ نذار یر ابرو بشم، دلم 

جوون مرگ بشم و برم زیر صد من گل، من هنوز 

جوونم و خییل ارزوها دارم، تو رو جون هرگ دوست 

 داری فقط برگرد

 

 زد و گفت به زور لبخندی
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 تو تا حاال از من دروغ شنیدی؟ -

 

ی جز اسم و کارش از اون نیم دونستم و خودم  من که چی  

بوده و کدوم  هم نیم دونستم کیه و کدوم حرفش راست

 دروغ؟ برای همی   بالجبار گفتم

 

 نه -

 

با انگشت شصتش، قطرات اشیک که روی صورتم رو 

 نشسته بود و پاک کرد و گفت

 

 میگردمپس مطمی   باش بر  -

ی که میتونه من از تو جدا کنه مرگ ،   محبوبه، تنها چی  

 هیچ تالیسی دست برنمیدارموگرنه من برای داشتنت از 
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 توی دلم گفتم

 

 خدایا تو نگه دارش باش -

 

 دوباره بغلم کرد و گفت

 

عشق دوست داشتت  من، بدجوری بهت عادت کردم  -

 بمونمو خییل سخته که بخوام این چند وقت ازت دور 

ین لحظات عمرم برام رقم زدی و  تو اینجا ،دور از همه بهیی

 ممن محال این روزا رو فراموش کن

 

 رسم رو محکم توی بغلش فشار دادم و گفتم

 

نرو بهروز، تو رو خدا همی   امشب بیا خونه امون و با  -

اقام صحبت کن و من ازش خواستگاری کن، بهت قول 
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هیچ مخالفتی خودش میدم اونم نه نمیاره و بدون 

 عاقد خیر میکنه و ما رو عقد میکنه

 

 مستأصل گفت

 

؟ نیم گن چرا خوب بعد جواب خانواده ام چی بدم -

؟ چه دلییل داشته که بدون اجازه ما رفتی   زن گرفتی

 یواشیک و بدور چشم ما زن عقد کردی؟

 

 ایه کشید و با رسم رو محکم بوسید و باز گفت

 

ی   امشب تو محرمم وگرنه من از خدام هس که هم -

، منتها میخوام طبق رسم و رسوم جلو برم که فردا  بشی

کوفت نزنه، قلبت هیچ حرف  توش نباشه کس بهت رس 

نشکنه، دوست دارم جوری جلو برم که تو چشم همه 

 بزرگ بایسی و بزرگ بموی  
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 نمیدونم چرا اصال نیم تونستم با حرف هاش اروم بشم

 ، خییل یم ترسیدماز رفیی  و برنگشیی  بهروز خییل 

 

؟ اون وقت من باید چه  - اگه بری و دیگه برنگردی چی

 خایک توی رسم کنم؟

 

؟ من نامرد نیستم رف تکرار مچقدر این ح - یکت 

محبوبه وقتی کاری رو یم کنم تا اخر پای کارم یم مونم، 

حاال هم جای این حرف ها فقط چند روز دندون روی 

 جیگر بذار تا با دست پر برگردم پیشت

 

 

دست خودم نبود، ترس عحیتر همه وجودم تسخی  کرده 

 بود 
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 دقیقا چند روز دیگه برمیگردی؟ -

 

 کالفه گفت

 

باز هم که سوال تکراری پرسیدی گفتم که چهار پنج  -

 روز دیگه میام

 

چهار پنج روز خییل دیره بهروز، تو رو خدا سیع کن  -

 زودتر برگردی

 

 

 گفت
ی
 با کالفه گ
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چند روز برات طال و رخت و لباس نیم خواد تو این  -

 بخرم؟ همی   جور دست خایل بیام خواستگاریت؟

 

 رو نداشتممن توقع هیچ چی   جز داشتنش 

 

ی ازت نیم خوام  تو خودت   - بهروز،من هیچ چی  

برسون اینجا، من بهت قول میدم حتی بدون مهریه و 

 شی  بها هم زنت بشم

 

وع کرد به خندیدن و با بدجنش گفت  رسی

 

باید خییل خر باشه که از همچی   دخیی قانیع ادم  -

بگذره، خیالت راحت باشه من به خاطر همی   مهریه و 

که شده خودم رو رس وقتی که بهت قول   شی  بها هم

 دادم یم رسونم 
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ی این وسط درست نیست،  د یه چی   ته دلم ندایی فریاد می  

 این دیدار ممکنه دیدار اخر باشه

قاب گرفتم و زل زدم به چشم  اینبار من صورتش بی   دستام

 های مشکیش و از خودم پرسیدم

 

یعت  به این ادم مهربون میخوره بخواد در حقت  -

نامردی کنه؟ ایت  که همیشه بهت حرف های قشنگ 

زد، بهت گفت دوستت دارم، مرتب بغلت کرد و 

گذاشت توی بغلش حرف بزی  و بدون هیچ خنده یا 

ین مسخره کردی  به حرفهات گوش  داد، برات بهیی

 هدیه ها رو خرید، میتونه بره و برنگرده ؟

در جواب حرف هام فقط یه عالمت سوال بزرگ تو ذهنم 

 نقش بست ، خنده دار نبود ترس رفتنش، باعث شده بود 

 خودم هم دیگه جوایر برای سوال های وحشتناک 
حتی

 ذهنم نداشته باشم
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 پارت هفتاد و هفتم

 

 

 زد و گفت 
ی

 لبخند قشنیک

 

 حاالم برو ، االن هوا تاریک میشه -

 

بعد هم با بوسه ای که روی موهام زد به سمت در اشاره 

 کرد و گفت

 

 خدا حافظ -
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نمیدونم چرا حسم یم گفت این اخرین دیدار ما هس، 

بهروز قراره برای همیشه از اینجا بره و دیگه هیچ وقت به 

 این آبادی برنگرده

 

زای صورتش رو با با بغض زل زدم بهش و تک به تک اج

 دقت نگاه کردم و با صدای لرزانم گفتم

 

 من منتظرتم بهروز تو رو خدا زود بیا -

 

 درد ناک بودییل برام سخت و کلمه،خداحافیط  خ

 ترجیح دادم اصال از این کلمه استفاده نکنم  

نمیدونم شاید هم، من  زیادی خرافایی بودم و فکر میکردم 

ه و « خداحافظ» اگه بگم  من تا ابد چشم به راهش  اون می 

 یم مونم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 729  

نگاهم به لیال افتاد که منتظر زل زده بود به دهنم ، بغضم 

 و گفتمرو محکم فرو دادم 

 

 اره اونم یه دو روزی میشه که رفته -

 

خییل سیع کردم اروم باشم و اشک نریزم، اما تالشم یر 

فایده بود و اشک به من مجال  نداد و از چشم هام فوران 

 کرد

 

 خییل دلم براش تنگ شده لیال...  -

 

 کیم خودش سمتم کشید و گفت

 

 یعت  رفت که رفت؟ -
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 شک یم ریختمبه زور گلوم صاف کردم، اما هنوز ا

 

نه، قرار شده یه چند روز دیگه با خانواده اش بیان  -

 خواستگاریم

 

رسی تکون داد و با بغض  که انگار با دیدن اشک های من 

 فتتوی گلوش نشسته بود اروم گ

 

اخ رفیق ساده من، تو چقدر خایم، چقدر خوش  -

 خیایل، محال اون دیگه برگرده.... 

 

داشیی  رو نداشتم طاقت شنیدن خرف هاش که طعم زهر 

 با داد گفتم
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بس کن لیال، چرند نگو ،حسود نباش اون میاد...  -

مطمئنم که میاد...خودش بهم قول داد که میاد... اون 

 دروغ نمیگه.... 

 

لیال هم دوام نیاورد و ترکید ، من محکم توی بغلش بغض 

 گرفت و گفت

 

تو رو خدا اروم باش محبوبه، من اصال غلط کردم  -

 ت گفتماینجوری به

 

 با کف دستش چندبار زد روی دهنش و گفت

 

 تو گریه نکن من اصال، الل میشم بخدا....  -

 

 لیال اون میاد مگه نه؟  -
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ید میکرد من خیالم از شاید اگر یک نفر اومدن اون رو تای 

این بابت راحت میشد و دست از اون فکرهای مزخرف 

 ذهنم یم کشیدم

 

 اه بلندی کشید و گفت

 

 یادایشاال که م -

 

من به اون ایشاال دلم خوش نبود، کاش قرص و محکم بهم 

 گفته بود گریه نکن اون حتما میاد
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ا توی بغل لیال بودم که در اتاق باز شد و مامانم اومد تو، ب

دیدن حال من و چشم های خیسم، کیم جا خورد و با 

 عصبانیت گفت

 

؟ -  باز چه غلیط کردی که عی   خر  داری عر عر میکت 

 

هش به دیوار بود و فقط صورت من سمت در ال نگاچون لی

بود قیافه ای گریون اون نیم دید ، مطمئنا اگه چشمش به 

د  اشک های لیال یم افتاد هیچ حرف ،چرندی نمی  

سمتش چرخید، این چرخش باعث شد من از بغلش لیال 

ون، چشم هاش رسخ و اشک الود بودن با پر  بیام بی 

 رورسیش روی چشم هاش کشید

با دیدن چشم های اون تازه متوجه حرفش شده بود ان مام

 و خییل،فوری گفت
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وای لیال ببخش اصال حواسم به تو نبود، یه وقت  -

 بوداناراحت نشیا من منظورم محبوبه 

 

 بعد هم رسش زیر انداخت و با خجالت گفت

 

و یم شنایس؟ کاری جز ابرو ریزی  - خودت که این دخیی

 از دستش بر نمیاد

 

ونست اینبار من واقعا، پا بیخ امانم نیم دآخ بیچاره م

 ابروی خودم و اونها گذاشتم 

 دوباره در دلم گفتم

 

وای اگه بهروز نیاد؟ خدایا من چه خایک توی رسم  -

 خداااایاکنم؟ 
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 لیال لبخندی به مامانم زد و گفت

 

نگران نباش خاله، یه درد و دل دوستانه باهم کردیم و  -

 اشکمون در اومد

 

 من انداخت و گفتک نگایه به مامانم با ش

 

-  
ی

 خدا کنم اینجور باشه که تو داری مییک

 

بعد هم انگار باورش نشده بود، اخم غلییط  به من کرد و 

 گفت  رسش چرخوند سمت لیال و 

 

لیال تو رو خدا ،خاله یه کم این دخیی نصیحت کن،  -

بخدا من از دستش ذله شدم ، بریدم دیگه نیم کشم 

میده انگار من دشمنش  هرچی میگم برعکسش انجام
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ون و هوا  هستم، دو روز پیش عی   ظهر از خونه زده بی 

رچی تاریک  اومده خونه، اصال فکر ابروی ما نیس، ه

کجا بودی؟ نشسته یه گوشه و هم بهش میگم تا االن  

اشک ریخته ، بخدا نمیدونم چیکار کرده؟ که االن دو 

 روز حال نداره و داره  یه بندگریه میکنه 

 

قدر دلم یم خواست از دست حرفهاش رسم که چاخ   

محکم بکوبم توی دیوار، جوری که مغزم بپاشه توی دهنم 

 و از دستش خالص بشم

 جای من لیال گفت

 

اونقدر نگران نباش، محبوبه اون روز پیش من خاله  -

 بود

چون تنها بودم ، یه اضار کردم بشینه، بعد هم حسایر 

یل همون روز هم گرم حرف شدیم و هوا تاریک شد، طف

 معده درد داشت و به زور من اونجا نشست
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حاالم اومدم پیشش تا ببینم بهیی شده یا نه؟  که یم بینم  

 هنوز معده اش خوب نشده 

 

 مامان زیر لب با حرص گفت

 

 ایشاال هیچ وقت خوب نشه -

 

 پارت هفتاد و هشتم

 

اونقدر توی دلم غم تلنبار شده بود که جای اینکه عصبای  

 و جوابش بدم جوری که بشنوه گفتمبشم 

 

 الیه امی    -
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مامان که هیچ کدوم از حرفامون رو باور نکرده بود، با 

 قیافه در هم از جاش بلند شد و گفت

 

برم به کارام برسم پس فردا مهمون داریم و هزارتا  من -

 کار روی رسم ریخته

 

نمیدونم چرا اون لحظه یهو فکر کردم که ممکنه مهمونمون 

ه بهروز باشه و بهروز کش به عنوان واسطه ،خانواد

 ده ام حرف بزنهفرستاده تا با خانوا

 با خوش حایل غی  قابل وصق  گفتم

 

 مهمونمون گ هس؟ -

 

اخیم که انگار هیچ وقت قرار نبود از بی   ابروهاش  با همون

 محو بشه گفت
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 عموی محمود و بچه هاش، دارن میان خواستگاریت -

 

ترس نگاهش  م هری پایی   ریخت ، با بند دلم پاره شد و قلب

 کردم و گفتم

 

م هم زن اون نمیشم، چرا یر خیال  - من که گفتم بمی 

؟  نمیشی  

 

 با داد گفت

 

اونا دارن میان اینجا اقات هم راض  تو مگه با توئه،  -

 باهاش ازدواج کت  
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مگه یه ادم چقدر یم تونست طاقت داشته باشه، مشکل 

 پشت مشکل، بدبختی پشت بدبختی 

 بغضم ترکید و با حیغ گفتم

 

ی نمیشم، المصبا شما چرا  - م هم زن اون پی  من بمی 

؟  منو نیم فهمی  

مردی که سه تای من سن داره   من چه جوری برم با یه پی 

 کنم؟
ی
 زیر یه سقف زندگ

 

سمتم حمله کرد ، همی   که خواست محکم بزنه توی رسم، 

 لیال بلند شد و از پشت گرفتش و  شماتت بارگفت

 

خاله تو رو خدا ولش کن، محبوبه که دیگه بچه نیس  -

 میخوای بزنیش
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 ال بود با حرص گفت همونطور که از پشت توی بغل لی

 

برای همی   که بچه نیست و از وقت شوهر کردنش  -

 داره میگذره باید ازدواج کنه

 

 با داد گفتم

 

مرد هی   نکبت؟ -  بشم زن یه پی 

 

 طاقت نیاورد لگدی به پام کوبید و گفت

 

البد پیش خودت فکر کردی یه قطار خواستگار برات  -

؟ خاک بر صف کشیدن که به اون بنده خدا ناز  میکت 

رس تو اونقدر گند زدی به ابروت که همونم خیلیه 

ه  بخواد تو رو بگی 
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 مگه من چمه هاااان؟ کورم، کچلم؟ چممممه؟ -

 

 

 با نفرت نگاهم کرد و بدون هیچ خجالتی جلوی لیال گفت

 

داری، یر ابرویی ، بازم بگم بهت یا ، حیا نادم نیستی  -

 نه؟

د معده به سمت خواستم جوابش بدم که یهو هجوم اسی

حلقم باعث شد از جام بلند بشم و با دستم مامان و لیال 

 رو به عقب هل بدم و سمت حیاط بدوئم

وع کردم به عوق زدن ، از بس    گوشه ای ، نشستم و رسی

 ال میاوردممعده ام خایل بود فقط اب زرد با

 ایر هم توی معده ام برای 
کارم که تموم شد و دیگه حتی

نمونده بود،  یر حال روی برف های گوشه باال اوردن بافی 

 حیاط افتادم
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اصال قدرت نداشتم از روی اون برف های یخ زده رسد، 

بلند بشم و برم توی اتاق، لرز عجیتر به خاطر اون استفراغ 

بود، دندونام محکم بهم  و رسمای زمی   به جونم نشسته

 میخورد و بدنم میلرزید 

وی برف ها سمتم دوئید،  لیال با دیدن حالم ، با پای پتی ر 

حتی یکبار نزدیک بود رس بخوره و پخش زمی   بشه، که به 

 زور تعادلش حفظ کرد

نزدیکم که رسید زیر بغلم و گرفت و کمکم کرد و از جام بلند 

 بلند شدمبشم، به سختی بهش تکیه دادم و 

 با نگرای  نگاهم کرد و گفت

 

؟ چرا اینجور شدی؟ -  تو چته دخیی

 

ا نیم دونستم چه مرگم شده و دلیل اون خودم هم دقیق

 حال خرابم چی میتونست باشه؟
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به سختی دست بردم سمت چشمم و قطرات اشیک که بعد 

از اون عوق زدن های یی در یی از گوشه چشمم جاری شده 

 دای بیحالم گفتمبود پاک کردم و با ص

 

 نمیدونم -

 

مامان کنار در اتاق داشت تماشامون میکرد، صورتش 

نگران بود، نمیدونم چرا با دیدن صورت نگرانش ته دلم 

ی تکون خورد و کیم دلگرم شدم دلگرم به اینکه هنوز  چی  

 براش مهمم و با دیدن مریضیم ناراحت میشه

ز  روی همونجور که به لیال تکیه کرده بودم ، بالشتی ا

شت و پرت رخت خواب های چیده شده گوشه اتاق، بردا

 کمکم کرد برم روش دراز بکشمکرد روی زمی   و بعد  

 مامانم اومد تو و در اتاق بست و نگایه بهم کرد و گفت
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-   ، ی  ی هم نمی  تو که االن دو سه روز لب به چی  

 نمیدونم چرا این جوری شدی؟

 

توی، ی  ی  چشم  لیال جوری نگاهم میکرد که من ترس از 

م هم نیم دونستم چرا و از چی هاش یم خوندم و خود

 داره اینجور نگاهم میکنه؟ترسیده که 

 رو کرد سمت مامان و گفت

 

حمت براش یه کم دم کن و بیار  - خاله اگه نعناع داری بی  

 تا بخوره، شاید ناراحتی معده بهم زده که اینجور شده 

 

ون رفت، لیال مامان بدون هیچ حرف اضافه ای از ا تاق بی 

ستفاده کرد و فوری کنارم نشست و دستی هم از فرصت ا

 یشوی  یخم کشید و گفتبه پ
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 این چند وقت ماهانه شدی یا نه؟ -

 

ایط داشت همچی   سوال  عجب احمقی بود که تو اون رسی

 مسخره ای از من میکرد

 با صدای تحلیل رفته ام  گفتم

 

 نمیدونم اصال یادم نمیاد -

 

س گفتی پیشونیش محکم زد تو   و با اسیی

 

 وای خدا !!!  -

 

 پارت هفتاد و نه

 

 کردم و گفتمبهش نگاه  
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؟ -  چته ؟ چرا اینجوری میکت 

 

 صداش بشدت پایی   کشید و گفت

 

 تو با اون پرسه رابطه داشتی یا نه؟ -

 

معلوم نبود چرا داره چرند میگه؟ این حرفها چه ربیط به 

ی حال من داشت، محال بود من از رابطه ام  با بهروز چی  

 به کش  بگم

 چشم هام و بستم و به دروغ گفتم

 

 نه -

 

؟محبو  -
ی

 به مطمئت  داری راست مییک
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اصال حالم خوب نبود و مغزم درک و کشش حرفهاش 

 نداشت

 

س  - ؟ اونقدر سواالی چرت و پرت نیی  لیال حالم نیم بیت 

 

اب دهنش محکم قورت داد و با یه لحت  که انگار یم 

ه   و راست و دروغ حرفم بفهمه گفتخواست مچ بگی 

 

نداشتی ، گفتم زبونم الل خداروشکر که باهاش رابطه  -

 نکنه کار دست خودت داده بایسی و حامله بایسی 

 

حامله باشم؟ امکان نداشت، هوشیار شدم و زنگ خطر 

وع کرد به آژیر کشیدن  وخشتنایک توی رسم رسی
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افتاد واااای من گ ماهانه شده بودم؟ ناگهان ذهنم به کار  

 و در دل نالیدم

 از اخرین ماهیانه ات خییل گذشته  -

ه نفهم   دخیی

اما من حامله نبودم، مطمی   بودم، بهروز خودش بهم  

 گفته بود حامله نمیشم ، محال بود 

 اما من، ماهانه نشده بودم و همی   وحشتناک بود

ی به ایستادن قلبم نمونده نمیدونم یهو چم   شد که،چی  

به شماره افتاده بود فاصله ای تا مرگ بود، انگار نفسم 

 نداشتم

دم ، نیم دونستم چرا   ی  دست و پا می   ی برای اندک اکسی 

 اینجور شدم؟ لیال  فهمید و رسی    ع به کمکم اومد

وع کرد  به ماساژ دادن کمرم و با   به رسعت بلندم کرد و رسی

 ترس گفت
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؟   رسفه -  کن محبوبه، تو رو خدا، چت شد  یهو دخیی

 

د  هیچ کاریتوانایی   نداشتم. جز ندایی که از درونم فریاد می  

 من حامله نیستم، نیستم، بهروز خودش گفت

 

وع کرد به جیغ کشیدن،   اونقدر حالم بد بود که لیال رسی

ی بلند شد، من  همزمان با جیغ اون صدای شکسیی  چی  

دم و نیم هنوز بی   موندن و رفیی    داشتم دست و پا می  

 نسبت به اطراف نداشتمتونستم نفس بکشم درگ 

من به خاطر بهروز باید زنده یم موندم، مطمئنا اگه بالیی 

 رسم یم اومد اون  نابود میشد

 به خاطر بهروز،همه تالشم کردم تا زنده بمونم  

وع کردم به   ن  اطرافم بلعیدم و رسی ی با همه قدرت اکسی 

ن، اونقدر، که احساس میکردم دنده هام زیر اون رسفه کرد

 ار دارن پودر میشنهمه فش
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 حالم کیم جا اومد 

 من به خاطر بهروز نفس کشیدم و همی   خییل خوب بود

رسم گذاشتم روی بالشت و یر توجه به لیال و مامانم که با  

نگرای  باالی رسم وایساده بودن بلند بلند زدم زیر گریه، 

شتم که دیگه هیچ چی   برای از دست دادن حال ادیم رو دا

 یسی برای موندن نکرده بودمنداره، کاش تال 

وحشتناک بود افکار دو گانه ی که مثل خوره به جونم 

 افتاده بود

باز هم  لیال کنارم نشست چشم هاش پر آب بود لبش به  

 دندون گرفت و اروم جوری که بشنوم گفت

 

 گریه نکن، دعا میکنم حتما بیاد -

 

کاش خدا صدای اون رو یم شنید، من اونقدر توی 

ه غرق شده بودم که محال بود صدام به خدا منجالب گنا

 برسه
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دست و پاهام به حدی سست و کم جون بود که انگار  

 هیچ وقت ، جریان خوی  توی اونا وجود نداشته

خییل خوابم یم اومد ، دلم یم خواست اندازه دو یا سه روز 

ر و دغدغه ای چشم هام روی هم دیگه بدون هیچ فک

بهروز توی اتاق دقیقا روبه روم با بذارم  بعد باز کنم ببینم 

 
ی

 ته و داره من نگاه میکنهاش  نشسلبخند همیشیک

ون تا برام باز نعناع بیاره  مامان رفت بی 

 همه حواس لیال یی صورت ماتم زده من بود  

 به سختی نگاهش کردم و گفتم

 

 ال ، برام دعا کن برگرده تو دلت خییل پاکه لی -
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دم کشید، گرمای دست دستهای گرمش روی گونه های رس 

ین و لذت بخش بود و دلم یم خواست  هاش خییل شی 

 همونجور نوازشم کنه، بهم یه حس خواهرانه یم داد

 اه بلندی کشید و گفت

 

دعا میکنم بیاد، مطمئنم اگه نیاد تا دو ماه دیگه اقا  -

ار چوب در مثل یه قدرت دقیقا توی همی   چه

نه محبوبه ، دارت می  
 گوسفند قربوی 

 

ند حرف هاش یر موقع و  درد اور بودن، اما عی   چ هر 

 واقعیت بود 

اما من، هنوز به حرف های بهروز اعتماد داشتم و نیم 

 تونستم باور کنم اتفاق بدی برام افتاده

اتفافی که اگه یک درصد درست از اب در یم اومد کل  

 فیکون میکردزندگیم کن 

 با بغض گفت
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؟ خودت -  و نابود کردی رفتچیکار کردی با خودت دخیی

 

 اون میاد لیال، حتما میاد خودش بهم قول داد -

 

 

قطره اشیک از توی چشمهاش افتاد روی دماغم ، بغض 

 الود گفت

 

نگفتم مراقب خودت باش، نگفتم ساده نباش، گول  -

 نخور..... 

 

 جونم گفتمگریه اش شدت گرفت با صدای کم 

 

 میاد لیال اون بهم قول داده -
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 شدی؟چند وقته ماهانه ن -

 

 

س ازم، حالم بد میشه  -  این سوال نیی

 

میخوام کمکت کنم، قبل از اینکه دیر بشه، نمیخوام  -

کش بالیی رست بیاره، میدونم تو گول خوردی، تو رو 

 جون هرگ دوست داری بذار کمکت کنم

 

 

بهروز نیم خواستم حتی کمک لیال من هیچ چی   جز اومدن 

لحظه امکان ، نگاهش کردم چشمهام خسته بودن و هر 

 داشت بسته بشن
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 من حامله نیستم لیال...  -

 

همون موقع  انگار کش توی صورتش کوبید و باصدای 

 لرزون گفت

 

 یا ابوالفضل...  -

 

با دیدن یر یر که وحشت زده وسط اتاق غرق تماشای من 

 هم افتادن و گفتم بود ، پلک هام ، روی

 

 اون میاد، خودش گفت، دروغ نمیگه،محال که نیاد -

 

 رت هشتاداپ

 

 صدای گریه یر یر بلند شد؟ لیال من ول کرد و سمتش رفت 
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،  خاله زیور یم فهمه...  -  هیس یر یر

 

دیگه هیچ چی   از حرف هاشون نشنیدم و غرق دنیای 

 خواب شدم

 

شب؟ اصال چند وقتی بیدار شدم نیم دونستم ظهر یا 

 ساعت خوابیدم؟ دست و پام بشدت میلرزیدن

ون انداختم ، هوا از پنجره نگایه به ب رسخ و گرفته بود، ی 

معلوم نبود دم غروبه یا خروس خون صبح ، کش توی 

 اتاق نبود

با بدبختی از جام بلند شدم، رفتم در اتاق  باز کردم و با  

برف های  دیدن برف سنگیت  که داشت یم بارید و روی

 قبل تلنبار شده بود 

 ایه کشیدم و گفتم
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 نه بیادپس امروز هم بهروز نمیتو  -

 

خونه، یر یر و مامان داشیی  نون یم 
با سختی رفتم توی اشیی 

، بوی نون تازه باعث شد ، معده ام نحریک بشه و  پخیی 

 حس،گشنگیم شدید تر

دست بردم سمت سیت  که نون های پخته شده رو، روش  

 دن  نوی  برداشتمگذاشته بو 

مامان و یر یر متوجه حضورم شدن، مامان نیم نگایه بهم 

 د و خییل رسد پرسیدکر 

 

 بهیی شدی؟ -

 

 یر یر 
قبل از اینکه جوابش بدم نگاهم توی صورت غمگی  

قفل شد و من تازه یادم اومد چه اتفافی افتاده و چه 
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مصیبتی داره انتظارم رو میکشه و حرف های لیال مثل 

وع کرد به دمیدن ناقوس مر   گ توی رسم رسی

روی زمی    طاقت نیاوردم و خودم از همون بلندی انداختم

 اب شده بود اروم گفتمو با قلتر که ماالمال ترس و اضطر 

 

 خوبم -

 

 که از دستم افتاده بود روی زمی   کرد 
مامانم نگایه به نوی 

 و گفت

 

 بردار، نعمت خدا گناه داره  -

 

از صبح تو خونه امون مامانم داره میپلکه ، امروز قراره  

چنان عموی اون محمود عوض  بیاد خواستگاریم، من هم
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چشمم به در هست و منتظر معجزه ای هستم که خدا 

 بهروز زودتر برسونه و من از این مخمصه نجات بده

، هنوز هم   نه حال جسیم خویر دارم و نه حال روچ خویر

شاید واقعا حامله باشم و این حالت تهوعم باور نکردم که 

و عقب افتادن ماهانه ام ییک از دالیل بارداری باشه ، به 

 بهروز ایمان داشتم که اتفافی برام نیفتاده حرف

 و حسایر خودم رو به خریت زده بودم

 توی اون اتاق داشتم دق میکردم 

به سختی از جام بلند شدم ، این چند روز مرتب برف 

 ود باریده ب

سختی راه افتادم رفتم توی کوچه، کوچه یکدست سفید  

از دور بود و جز صدای پارس سگ ها و زوزه ی گرگ ها که 

 شنیده میشد ، صدای دیگری نبود

کیم توی حیاط رسک کشیدم وقتی دیدم کش نیس، اروم 

اروم پا گذاشتم توی کوچه، هوا بشدت رسد بود ، مطمی   
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ایط خواستگاری امروز هم عقب میفته و  بودم با این رسی

 مامانم داره تالش الیک برای خودش میکنه

اشتم از شدت رسمای با دمپایی بودم و هربار که قدم بر مید

بود، چند ثانیه ای رسجام یم ایستادم و که پام احاطه کرده 

 برف پاهام رو یم تکوندم و دوباره راه یم افتادم

تا مغز و پاهام دیگه حش برای راه رفیی  نداشیی  رسما 

 استخوانم نفوذ کرده بود و من تقریبا وسط ابادی بودم

از رسما یخ  اونقدر رسدم بود که مطمی   بودم همون جا 

م نم و میمی   می  

با مکافات دوباره راه افتادم، از شدت رسما دستهام مثل 

 چوب خشک شده بود و اب دماغم جاری شده بود

رو رسوندم با هر فالکتی بود به امید دیدن بهروز خودم 

توی اون خرابه،خداروشکر هنوز صیح و سالم بود و با اون 

 نریخته بودحجم برف  که روش خوابیده بود پایی   

درو باز کردم و خودم رسوندم تو یر اراده با همون صدای 

 یخ زده ام که انگار از اعماق چاه یم اومد گفتم
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 بهروز...  -

 

ون او  ردم و انداختم اونقدر رسدم بود که دمپایی از پام بی 

 گوشه ای و همونجا روی زمی   رسد منتظر جواب موندم 

وع ک ردم به گرم پاهام محکم توی بغلم گرفتم و رسی

ما یر حس و سوزن سوزن کردنشون، پاهام از شدت رس 

 شده بود

برای خودم هم عجیب بود که چه جوری با اون حجم  

برف و توی اون رسما با یه دمپایی زهوار در رفته خودم رو 

 رسونده بودم اونجا

هوای رسد و یخ زده اون خرابه، عحیب بوی بهروز رو 

با تموم وجود سمت ریه  میداد ، عمیق بو کشیدم و عطرش

 هام کشیدم 

 دلتنگش بودم دلم بدجوری هواش کرده بود، خییل 
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قطره اشیک از چشم های یخ زده ام چکید و ضجه کنان 

 گفتم

 

پس چرا نمیای؟ مگه بهم قول ندادی زود برمیگردی؟  -

 دلم برات یه ذره شده 

تو رو خدا هرجا هستی زودتر برگرد، خییل دلم هوات کرده، 

قول دادی میای، تو رو خدا زودتر بیا، همه بهم نا  تو بهم

ردی نکن میدوی  حالم این چند روز و ناممردی کردن ت

چقدر بده، حالت تهوع و استفراغ دارم، حتی ماهانه ام 

عقب افتاده، لیال میگه حامله شدم ویل من به دروغ میگم 

 نه، بهروز دست به من نزده 

اشک هام رسعت بیش  هنوزم رسدم بود و زمی   یخ بود اما 

 وع کردن به چکیدن تری گرفیی  و  رسی 

 یه میکردم، مویه کنان با خودم گفتمهمونجور که گر 
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وای من چه خایک توی رسم کنم؟ اگه حامله باشم  -

چیکار کنم؟ اگه بهروز نیاد چه خایک توی رس یر مغزم 

کنم؟ خدایا تو به دادم برس، نذار یر ابرو بشم، 

 کردم ویل تو حواست بهم   میدونم گناه کردم بچه
ی
گ

جوون مرگ بشم  باشه، تو بهروز برسون اینجا، نذار 

من هنوز خییل ارزوها دارم، دلم نمیخواد اونا رو به 

م  گور بیر

 دوباره صدا زدم

 

 بهروز؟؟ -

 

 ناگهان صدایی از پشت رسم بلند شد و با خنده گفت

 

 جون بهروز ، عمر بهروز -
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 پارت هشتاد و یک

 

ندم، جوری که سمت صدا چرخو  رسم رو به شدت

 هم سوا میشناحساس کردم مهره های گردنم دارن از 

با دیدن کریم چند ثانیه ای مات و مبهوت بهش زل زدم ، 

خنده چندیسی کرد و  سمتم اومد، از ترس نفسم بند اومد، 

 با لذت نگاهم کرد و گفت

 

 خویر بایسی و  باهام راه بیای، منم بهت قول  -
اگه دخیی

 که شنیدم، همی   جا بی   میدم اون 
ی

حرف های قشنیک

 خودمون بمونه

 

 دهن گشاد من که یر موقع باز شده بودلعنت به 

از شدت ترس سکسه ای کردم و مثل یه ادم افلیج نگاهش 

 کردم
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 مغزم انگار از کار افتاده بود و قلبم هم نیم تپید

کنارم نشست و دستش سمت صورتم اورد و همی   که 

ش کنه ، با چندش رسم کیم عقب خواست گونه ام نواز 

یان های حیایی کشیدم و با همون تریس که انگار  همه ی رسی

بدنم رو از کار انداخته بود ،بهش چشم دوختم تا ببینم 

 میخواد چه غلیط کنه

 

باز هم خندید ، نفس های داغش تهوع اور بود و اسید 

 معده ام باز هم سمت حلقم هجوم آورد

 دت اون همه نزدییک و بوینفس عمیقی کشیدم تا از ش

 نمزننده ای که از سمتش یم اومد عوق نز 

 

پس برای ما فقط ناز میکردی؟ نگو که اینجا هر روز  -

عرویس بوده و عشق بازی، فک کردی ممد حسن الل 

نه؟ اون دیوونه با یه   به من نمی  
ه و حرف   میگی 

موی 

پیک عرق اونقدر خر میشه که میاد، همه اتفاقات بی   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 767  

اقاش  به من مو به مو گزارش میده، تو که دیگه ننه و 

 جای خود داری! 

 

ی به استفراغ کردنم نمونده بود،  خودش نزدیکم آورد، چی  

چهره اش با اون حجم ریش و سبیل روی صورتش  

 وحشتناک بود

 چشم های ریزش با اون رنگ قهویش حال بهم زن بود 

 

اینجا؟ میدوی  االن چند روزه دارم به امید دیدنت میام  -

م، اما خییل دلم یم خواست مچت با اون یارو بگی  

یه توله کاشت توی شکمت و ولت کرد به  حیف که

 امون خدا رفت و منم ارزو به دل گذاشت

 

وب یم داد، سکسکه های من  دهنش بوی زننده مرسی

شدیدتر شده بودن ، دستم محکم گرفتم جلوی دماغم که 

 بد نکنه بوهای گندی که از سمتش یم اومد حالمو 
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چشم هاش و ریز کرد، جوری که رد چاقوی قدییم، که 

 ی چشمش بود کامال مشخص شد و صورتش کریه تر باال

اروم دست کشید روی رون پام ، ناخوداگاه لرزیدم، و پام 

 عقب کشیدم 

 باز هم صدای نحسش بلند شد

 

هر چند تفاله پسند نیستم، اما تو یه چی   دیگه ای  -

! نیم تونم ازت  دست بکشم المصب، همیشه هستی

 حل ندادیخدا توی نخت بودم ، اما هیچ وقت بهم م

 

ی به قهقه زدنش نمونده  خنده بلندی کرد جوری که چی  

 بود

 

وای کار خدا رو ببینا، از جایی که اصال توقعش نداشتم  -

 توی دامم افتادی
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دلم یم خواست خفه میشد، کاش قدرت کشتنش داشتم، 

  وسط دامش بودمهمه بدنم قفل بود و عمال 

میکرد و مطمی   بودم حروم زاده عوض  مثل شکار بهم نگاه 

 هر لحظه مثل یه کفتار سمتم حمله میکنه

وضعیت بدی داشتم هم از ترس و رسما میلرزیدم و هم 

 تمام تنم خیس عرق شده بود

دوباره نزدیکم شد، خودم به عقب کشیدم، جوری که  

فه ام از درد جمع خورده شیشه ای نشست توی لگنم و قیا

 شد و اروم گفتم

 

 آخ -

 

 ی دهنم بود صدام رو نشنیدچون دستم جلو 
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با نگایه هی   و خریدارانه به رستا پام نگایه انداخت و 

 چشمیک زد و گفت

 

؟ المصب،  - چرا اونقدر خودت بقچه پیچ کردی دخیی

 تو با این کارات من حریص تر میکنیا

 

اصال حال خودم خودم هم نیم دونستم باید چیکار کنم ؟ 

 رو نیم فهمیدم 

ن دور مشتش پیچید، من از ترس دست برد سمت چادرم او 

جیغ خفه ای کشیدم و با همه قدرت چادر توی دستهام، 

 گرفتم

 اما اون عوض  خییل خییل پر زور تر از من بود

با یه حرکت چادر کشید، همزمان من هم با چادر به  

ه توی پام سمتش کشیده شدم و اون قطعه شیشه ای ک

 رفته بود نفسم رو  از درد بند آورد

 وانم و به کار بردم و با جون کندن تونستم بگمهمه ت
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 تورو قران ولم کن، با من کاری نداشته باش -

 

ب گرفته بود و احساس میکردم داره لمس  صورتم ض 

 میشه و هر لحظه ممکنه سکته کنم و کج بشه

وع کرد به جوشیدن  چشمه اشکم رسی

وع کرد به بو جلوی دماغچادرم رو  ش برد و عمیق رسی

 که دنبال تکه ی غذا یم گشتکشیدن، درست 
ی

 عی   سیک

ش استفاده میکرد  و از شامه تی  

 

 چقدر برای این لحظه صیر کردم؟ دیگه محال  -
میدوی 

 بذارم از دستم در بری  

 

 به التماس افتادم 
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تو رو قران ولم کن، کاری نکن جیغ بکشم و کل ابادی  -

 ونم اینجاهارو بکش

 

 لعنتی باز هم خندید و با لذت گفت

 

جیغ بکش، ببینم گ قراره تو این برف و بوران صداتو  -

 بشنوه و بیاد کمکت؟

 

یس عوض   -  تو از خدا نمییی

 

 

 با جدیت گفت
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نه!، خدای منم همون خدایی هس که تو ازش  -

سیدی و جلوش،  با یه بچه شهری روی هم ریختی    نیی

 دی وحسایر باهاش عشق کر 

 

 مستاصل بودم و نیم دونستم باید چیکار کنم ؟ 

به آی  مچ پام رو گرفت توی دستش، من هم با همون پا 

وع کردم به لگد پروی    رسی

ون اورد و پر  ت کرد سمت در ورودی و دمپاییم رو از پام بی 

 بوسه ای عمیق به کف پام زد، و با لذت گفت

 

ین بود -  به به، چه شی 

 

 پارت هشتاد و دو

 

 ش بدجوری روانم رو به بازی گرفته بودها حرف
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دم، فحش یم دادم و لگد پرتاب  مثل دیوونه ها جیغ می  

 میکردم

ی حالیش نبود  اما اون مثل همیشه مست بود و چی  

ش بود من سمت خودش کشید، همونجور که  مچ پام اسی 

من هم با اندک توای  که داشتم به رسو صورتش مشت یم 

بودم بهش یم دادم، اما اون کوبیدم و هرچی فحش بلد 

 همچنان کور و کر بود

با ذره ای امید که هنوز باهاش ته قلبم روشن بود، باز هم 

وع کردم به جیغ کشیدن   رسی

صدایی بود که در سکوت اما حاصل اون جیغ ها پژواک 

اونجا پخش میشد و توی مغزم اکو میشد و من ناتوان تر 

 میکرد

ی تنم خیمه زد، توی یه حرکت رسی    ع سمتم اومد رو 

یه دستش باالی رسم گرفت و با اون  دستهام محکم با 

وع کرد به دست درازی کردن  دست ازادش رسی
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دستهای نجس و هرزش ، وجب به وحب تنم رو لمس 

 من فقط التماس میکردم و میلرزیدممیکردن و 

همه چی   به حدی زشت و وحشتناک بود که انگار من توی 

 ده بودمخواب دچار بدترین کابوس  ش

وب یم داد رو، روی لبم  وقتی دهان کثیفش که بود گند مرسی

 گذاشت طاقت نیاوردم و عوق زدم

از بخت بد، اون عوق زدن ها  در حد چند تا، صدا بیش تر 

 نبودن

اری که میکردم باعث میشد حریص تر بشه و با ولع من هرک

 ببوسه ،

 دستش سمت شلوارم رفت با ضجه گفتم 

 

.. ولم کن نامرد، ول -  م کن عوض 
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اما اون چنان غرق شهوت و هوس شده بود که  چشمهاش 

ی نیم فهمید  خمار شده بود و چی  

صدای نفس های چندشش عمیق و داغ تر شده بود و  

 ون همه تقال کمیی ،قدرت من هم بعد ا

چشم هام با انزجار بستم تا قیافه نحسش نبینم ، اما باز 

رجایی که یم تونستم هم تالش میکردم و با ناخونهام، به ه

، بیفایده بود  چنگ یم انداختم اما همه چی  

وحشتناک ترین ، عذاب اورترین، بالیی که ممکن بود رس یه 

بکشه، در عرض انسان بیاد و روح یه ادم رو برای همیشه 

 چند دقیقه برای من اتفاق افتاد و قلبا من کشت

 منمیدونم چقدر تو اون حال بودم و جیغ زدم و تالش کرد

کارش که تموم شدکنارم افتاد، من هم طاقت اون حجم از 

وع کردم به استفراغ کردن  بدبختی رو نیاوردم و رسی

دم و انگار که همه اون اتفاقات دردناک و داشتم باال یم اور  

 از وجودم تخلیه میکردم
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به حدی حالم بد بود و باال یم اوردم که گلو و دنده هام درد 

 گرفته بودن

ن زالوی عوض  لباس پوشیده بهیی شد او  کیم که حالم

 جلوم ایستاده بود

 ، که روی زمی   ریخته بودم
 حیف اون همه  استفرایع 

کاش همه رو یکجا ریخته بود روی صورت اون خوک 

 نجس

 بزرگ از روی زمی   
ی

سنگیت  نگاهش روم بود ، قطعه سنیک

 چنگ زدم محکم سمتش پرتاب کردم

ای اینکه کارم رو عوض  فهمید و رسش عقب کشید و بر 

 تم اومدتکرار نکنم سم

مچ دستهام بی   دستهای کثیفش گرفت، باز هم تقالی 

د  بیهوده ام راه به جایی نیر

 با هشدار گفت
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کنه مال ما خار داشت که هووووش پتیاره خانوم، ن -

ی   اینجوری از خودت ادا اصول در میاری و خودت می  

 به سلیطه گری

 

چندش ازش رو برگردوندم، دهانش سمت گوشم گرفت ، با 

 صدای نحسش گفت با 

 

ببی   از این به بعد اوضاع همینه، هروقت که الزمت  -

 جاداشتم باید یر برو بر گرد بیای این

 

 با داد گفتم

 

، بقران که میدم از خشتک تو گوه م - یخوری عوض 

 دارت بزنن حروم زاده
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 خنده مسخره ای کرد و گفت

 

نن تویی  -
 رو که دار می  

 نه من! توی عوض  که ببی   اوی 

ی هم به خییل راح ت با یه غریبه بند و اب دادی و چی  

 باال اومدن اون شکم یر صاحبت نمونده

 

از محکیم از با لگد محکم زدم توی پاش، نعره ای کشید و گ

 کتفم گرفت منم از درد جیغ کشیدم

 

مگه نگفتم بهت هووش، عوض  اروم باش و کم  -

، حرف من عوض چموش بازی برای من در بیار 

نمیشه، از این به بعد هر لحظه که فرستادم دنبالت 

، اگه بخوای زرنگ بازی باید  چ و حاظر اینجا بایسی

، کل مردای ابادی یم   کنم شاهد دربیاری و من بپیچوی 

م رساغ اون اقای دیوثت و میگم چه گویه خوردی  و می 
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 بلند بلند زدم زیر گریه، و  با التماس گفتم

 

ت داری ولم کن، من قراره همی   گ   دوسجون هر    -

روزا شوهر کنم ، چرا داری با این کار عذابم میدی؟ 

بخدا من اوی  که تو ازم توی ذهنت ساختی نیستم، من 

ن مرد کردم فقط از روی عالقه و عشق اگه کاری با او 

بوده، اونم قراره همی   روزا بیاد خواستگاریم و عرویس 

 کنیم

 

 تبا لحن مسخره ای گف

 

اچ  چقدر متأثر شدم، ببخش دخیی پاک و خوب که   -

ت، لکه دار کردم  دامن تمی  

 

وع کرد به قهقه زدن  و باز هم مثل یه سگ کثیف رسی
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 گفتکیم که از شدت خنده اش کم شد  

 

ببی   بذار یه قراری باهم بذاریم ، تا وقتی اون پرسه  -

پیداش نشده مال من باش و همه جوره باهام راه بیا، 

اف تم قسم هر وقتی که اون اومد خواستگاریت به رسی

 قولت میدم من کامل بیخیالت بشم

 چشمیک زد و گفت

 

 قبوله؟ -

 

اب دهنم سمتش پرت کردم،دقیقا گوشه ابروش خورد و 

وع کرد به پایی   اومدن، با نفرت گفتماروم ارو   م رسی

 

برو بمی  لجن، من محال دیگه بذارم اون دستهای  -

 نجست بهم بخوره
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 فتز کرد و گچشمش و ری

 

اونقدر چرند نگو محبوبه، اگه میخوای زنده بموی  و  -

اقات زنده به گورت نکنه مجبوری باهام راه بیای، 

لوی چشم وگرنه خودم میفرستم رساغ قابله تا بیاد ج

همه معاینه ات کنه و طبل رسواییت محکم پخش 

 زمی   کنه

 

 پارت هشتاد و سه

 

 اختیاری روی حرف هاش داشت دیوونه ام میکرد ، اصال 

 رفتارم نداشتم

،گوشش محکم زیر دندون کشیدم و  تو یه حرکت جنون امی  

 با همه انرژی که برام بافی مونده بود گازش گرفتم
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ازاد کرد و کیم به عقب هلم داد  آخ بلندی گفت و دستهام 

و بعد با مشت محکم زد زیر چشمم، از شدت درد نفسم 

 بند اومد

وع کردم   به فحش دادن،از گوش هاش جییع  کشیدم و رسی

ون برای یه لحظه ترسیدم و با  خون داشت فواره یم داد بی 

 خودم گفتم

 

 وای نکنه گوشش کنده باشم؟ -

 

دستهای خونیش و جلوی چشم هردومون گرفت و  با 

 بلندترین صدای که از حنجره اش شنیده میشد،گفت

 

بالیی رست بیارم که کثافت هرزه، از این به بعد چنان  -

!حاال بشی   و خوب  هزار بار آرزوی مرگ کت   روزی

 تماشا کن 
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ت همه زن های خراب و    کاری  باهات میکنم که بشی عیر

 کثیف

 

صورتم از شدت درد داشت یم ترکید، مطمی   بودم با اون 

به ورم کرده و تا یه ساعت دیگه کامال کبود میشه  ض 

و یک رسه تهدیدم  کریم عوض  هنوز داشت فخش میداد 

 میکردم

بعد که از فحش دادن خسته شد، سمت در خروچر رفت و 

 با عصبانیت گفت

 

م، تو هم پاشو گورت گم کن و برو توی  - من دارم می 

 خراب شده تون

 

 بعدهم دستش تهدید وار باال اورد و گفت
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مبادا بشنوم راجع به امروز به کش حرف بزنیا، اون  -

 وقت که خر میشم و با جفت
ی
ک میفتم دنبال زندگ

 ت و خواهراتخود

 

 بلند داد زدم

 

 تو گوه میخوری حروم زاااده ...  -

 

 سمتم پا تند کرد با ترس خودم عقب کشیدم

 انگشت اشاره اش رو به نشونه تهدید سمتم گرفت و گفت

 

از این به بعد ممد حسن رابط بی   ما هس، هر لحظه  -

که میلم کشید و باهات کار داشتم بدون فوت وقت 

راز کشیده منتظرم بایسی تا بیام رس باید بیای اینجا  و د

 وقتت، نتونستم و نشد هم اصال حالیم نمیشه 
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الیک فکر بهونه ترایسی برای مت  که خودم ختم روزگارم  

،کارای که گفتم و عمیل کردم و نباش که اون وقت دیدی 

هم خودت و هم اون خواهرای بدتر از خودت نابود کردم و 

 نشستم رسجام

 

شد و رفت  لوی چشمم گم و گور تهدیداش و کرد و ج

ون، من موندم و حال خراب و بدی  خسته و روچ  بی 

داغون شده، به سختی از جام بلند شدم، از شدت دردی 

م پیچیده بود جییع  کشیدم و که توی رون پاهام و زیر دل

 گفتم

 

، حاال من چه جوری با این  - خدا نابودت کنه عوض 

ی حرو   یموضعم راه برم، ایشاال بری بمی 
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اوضاع وحشتنایک داشتم، همه بدنم درد میکرد و حالت 

تهوع با اون معده ی خایل و دهن خشک امونم رو بریده 

 بود

ی اون صورتم بشدت یم سوخت و نیم دونستم باید برا 

کرد، چه جوایر به کبودی که کم کم گونه ام رو رنگی   یم

 مامانم بدم

یدم و رس بردم اولی   کاری که کردم کیم شلوارم رو پایی   کش

 اشت اذیتم میکردسمت اون تکه شیشه کوچیک که د

با گریه و مکافات کیم پشتم رو فشار دادم و تونستم به زور  

ون بکشمش بعد با هر بدبختی بود  مثل زی  پا به ماه که بی 

 شکمش رو نداشت گشاد گشاد با هزار 
ی
دیگه تحمل بزرگ

 مکافات خودم رو به در رسوندم 

 وی زمی   انداختم و با زاری گفتمنگیت  برف، ر نگایه به  س 

 

 حاال چه جوری برم خونه؟  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 788  

از رس تا نوک انگشت های پام درد میکرد و راه رفیی  رو برام 

 سخت تر کرده بود 

راه هم،  تعادیل رو پاهام نداشتم چند بار توی برف ها توی 

زمی   خوردم و لباس های نازگ هم که پوشیده بودم خیس 

 شدن

 ی نگایه به اسمون دوختم و گفتمه مندبا گل

 

من که گفتم غلط کردم، گفتم گوه خوردم، تو چرا  -

؟ حاال من چه  نشنیدی؟ این جوری هوام رو داشتی

عرق فروش نجات پیدا جوری از دست اون مرتیکه 

 کنم؟

حداقل یکبار، فقط یکبار صدام گوش کن و بهروز بفرست  

ت قول میدم بنده تا از این منجالب نجاتم بده، من هم به

رسبه رایه برات بشم، هرکاری که دوست داشته بایسی 

 قت بگی  تا کل روزه هامانجام بدم، از نماز اول و 
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ودم هم نیم دیوونه شده بودم و حالم بشدت بد بود خ

 
ی

دونستم باید چیکار کنم تا اروم بشم ، بازهم  دچار دوگانیک

 رفتار شده بودم

 جییع  کشیدم و گفتم 

 

گه ای نداری که هرچی مصیبت بنده دی تو جز من -

... دست از  ؟ چرا بیخیال من نمیشی رسش نازل کت 

 رسم بردار.... خسته ام کردی، اه

 

اب حالم داشت از خودم بهم میخورد، همه  تنم بوی رسی

داد ، تحمل نداشتم با عصبانیت مشت های یخ انگور یم

م زده ام رو توی برف بردم، دستهام و پر برف کردم و محک

کشیدم روی رس و صورتم و با صدای که دیگه نایی نداشت 

ی به خاموش شدنش نمونده بود و از شدت رسما  و چی  

 میلرزید  گفتم
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بوی گوه میدم، حالم داره از خودم بهم میخوره کاش  -

 همی   جا میمردم و خالص میشدم 

 

  

 راوی

 

 ناض جلوی در مدرسه منتظر مهر انگی   بود تا او را ببیند

ی به پرواز شدت از   هیجان توی پوست خودش نبود و چی  

 کردنش نمانده بود

تقریبا یک هفته ای از اخرین دیدارشان یم گذشت و همی   

 باعث شده بود که حسایر دلتنگ عشقش باشد

هوا به حدی رسد بود که بازدمش تبدیل به بخار میشد و 

ی جز دیدن  توی صورتش پخش میشد، اما اون لحظه چی  

زیبایش برایش مهم نبود، قلبش با آخرین شدت  مهر انگی   

توی قفسه سینه اش یم کوپید، به یاد نداشت که توی 
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 بیست و اندی سال 
ی
اش قلبش اینگونه دیوانه وار  از زندگ

 پتبد

 

 پارت هشتاد و چهار

 

 

دستش جلوی دهانش برد و چندین مرتبه ها کرد تا فقط 

حجم از کیم گرم شود، اما حرارت دهانش هم برای اون 

 رسما کاف  نبود

دستش سمت جیبش برد و با لمس هدیه ای که برای مهر 

ش خریده بود لبخند عمیقی زد و زیر لب به   ارایم گفتانگی  

 

من که اینجا  برای دیدنت،جون به رس شدم  کجا  -

 موندی پس؟
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 آخرین نکته هایی ، که دبی  ریاضیش داشت یم 
مهرانگی  

ش ر   ا بستگفت هم یادداشت کرد و دفیی

ش  که مرد خییل جذاب  صدای زنگ مدرسه بلند شد و دبی 

ستان عاشقش  های دبی 
و خوش پویسی بود و تقریبا کل دخیی

گفیی  خسته نباشیدی قصد ترک کالس رو داشت بودن با  

ی که در  که در آخر ،انگار پشیمان شد و نگایه به مهر انگی  

 تالش بود که وسایلش را از روی می   جمع کند انداخت 

 نزدیک می   مهر انگی   شد، و گفت

 

خانوم عبایس ؟ من متأسفانه سه شنبه نیم تونم بیام  -

 مدرسه، ازتون یه درخواستی داشتم

 

مهر انگی   که سیع میکرد با تماس چشیم از ان دبی  مردش 

مزده گفت  حذر کند خییل ارام و رسی

 

 بفرمائید  -
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کش چه یم دانست که ان لحظه قلب دبی  مغرور و زیبای 

ک زیبا و با حیا بشدت توی  مدرسه، داشت برای آن دخیی

 ینه اش یم کوبیدس

ان دور  آن ها  اب دهانش را به سختی قورت داد، بقیه دخیی

جمع شده بودن و با حسادت زل زده بودن به دهان اقای 

ی را ادم حساب نمیکرد ، تا ببینند با  فرمانیر که هیچ دخیی

 دعبایس زرنگ و همیشه خجالتی چکار دار 

 

ازتون میخوام درس ها رو با بجه ها یه مروری کنی   و  -

اگه اشکایل داشیی  رفعش کنی   تا بچه ها وقتشون الیک 

 گذرهبه بطالت ن

 

مهر انگی   بالخره رسش رو از روی نیمکتش باال آورد و با 

چشم های خمار و مشیک اش نگایه خجالت زده به اقای 

 فرمانیر انداخت
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پد و لبش دیوانه شود و محکم بتهمان نگاه کاف  بود که ق 

ی در درونش فرو بریزد و دست و پاهایش یخ کند و لرز  چی  

 خفیق  توی کل بدنش بپیچد

گاه مهر انگی   خییل برایش سخت بود یم ترسید که تحمل ن

 عنان از کف دهد و با تمام وجودش بغلش کند 

 مهر انگی   به ارایم گفت

 

 چشم -

 

زیبا و با حیا را فریاد همه وجودش داشت خواسیی  ان دخیی 

د بر  ای اینکه غلط زیادی نکند ،رسی    ع سمت در رفت و  می  

 قبل از خروجش ارام زیر لب گفت

 

 ممنون -
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ها هر کدام سمت در هجوم بردن تا به بهانه ای سوال  دخیی

 و رفع اشکال کیم با دبی  مغرورشان وقت بگذرانند

فه مهر انگی   بعد از خلوت شدن کالس نیم نگایه به قیا

 متفکر دوستش مریم انداخت و گفت

 

؟ بیا بریم تا دیرمون نشده -  چرا بلند نمیشی

 

طوری که فقط خودشان مریم نگایه بهش انداخت و ارام 

 بشنوند گفت

 

فک کنم این اقای فرمانیر بدجوری گلوش پیشت گی   -

 کرده باشه ها

 

 چطور؟ -
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اخه خییل عاشقانه بهت نگاه میکنه، من ندیدم به  -

 ری نگاه کنهکش اینجو 

 

حوصله حرف های مسخره و صدمن یه غاز، او را نداشت 

 و یم دانست که دارد چرند یم گوید

شد موهایش را باز کرد و دوباره با کش محکم  از جایش بلند 

 مامان بهحتش برایش بافته بود 
ی
کرد ، کالیه را که به تازه گ

 را روی رسش گذاشت و گفت

 

؟ اونقدر نگاه عاشقا - نه کنه تا خسته بشه، حاال که چی

 امزد دارم... من خودم ن

 

یعت  اون از اقای فرمانیر قشنگ تر و خوش هیکل تره؟  -

ه براش واال ادم این  بنده خدا رو میبینه دلش غش می 
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 هم 
ی

هرچند ناض جوان خوب و الیقی بود و هیکل قشنیک

داشت اما از نظر چهره و جذابیت اصال با اقای فرمانیر 

 ودقابل مقایسه نب

ناگهان صحبت های مامانش توی ذهنش تکرار شد ، ارام 

 گفت

 

مرد که نباید قشنگ باشه، همی   که سالم و کاری و  -

 ش اخالق باشه برای یه زن کافیهخو 

 

 مریم خنده بلندی رس داد و گفت

 

وای تو رو خدا حرف های مادر بزرگا رو نزن ، اینا  -

که با هر ترفندی شده قدییم بودن برای این

شون بدن و یه نون خور از رسشون باز کی   از شوهر 

 این جور مزخرفا یم ریخیی  توی رسشون
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شانه هایش انداخت و سمت در راه مهرانگی   کیفش را روی 

 افتاد، نیم نگایه به مریم انداخت و گفت

 

اونا قطعا عقل و شعورشون از من و تو خییل بیش تر  -

ه سقف بوده، من خودم دلم یم خواد با مردی برم زیر ی

 که فقط و فقط مال خودم باشه

 

 حتی بدون عشق؟ -

 

 

چرند نگو، من اگه دوستش نداشتم که بهش جواب  -

 نمیدادممثبت 
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مریم هم از جایش بلند شد ، باور حرف های مهر انگی   

برایش سخت بود و غی  قابل باور، هردو با هم از در زدن 

ون، مریم همونجور که متفکر بود گفت  بی 

 

 داییت رو ببینم، دوست خواد این پرس خییل دلم می -

دارم ببینم چه شکیل هس که تو این جوری داری براش 

؟یقه پاره یم    کت 

 

 مهر انگی   گفت

 

هرجوری که هس برای من خوبه ، و من هم کاری به  -

 نظر کش ندارم

 

بعد هم هردو نگاهشان افتاد سمتی که اقای فرمانیر ایستاده 

ان زیادی احاطه اش   کرده بودن، جوری که مهر بود و دخیی

 انگی   ناخواسته، پوزخندی زد و گفت
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 بدبخت خاک بر رس همه تون کنم، آدم ندیده های -

 

همان لحظه که لبش به پوزخند کش امده بود، نگاهشان با 

فرمانیر بهم گره خورد و فرمانیر با لبخندی که برای اولی   بار 

سته بر روی لبان رسخ مهر انگی   نقش بسته بود ،ناخوا

 لبخندی زد 

مگی   شد و رسش را زیر  مهرانگی   با دیدن اون لبخند رسی

 انداخت و با خودش گفت

 

ه ی خنگای بمی   -  ی، دخیی

 

 پارت هشتاد و پنجم 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 801  

ناض همی   که چشمش به مهر انگی   افتاد ، سمتش پرواز 

 کرد 

کیم که نزدیکش شد، کالهش را تا روی گوشش پایی   کشید 

تازه خریده بود برد و کیم ان را  و دستی به کت جدیدی که

 مرتب کرد و دوباره راه افتاد

، هنوز گرم بحث  در مورد اقای فرمانیر و مریم و مهر انگی  

ان لبخند عاشقانه ی آخرش بودن که صدایی ان ها را به 

 خود اورد

 

 سالم -

 

، مهر  هر دو سمت صدا برگشیی  و نگایه به ناض انداخیی 

ض را جلوی درب مدرسه اش انگی   که اصال توقع دیدن نا

 نداشت ، به دور و برش نگایه انداخت و ارام گفت

 

 سالم -
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 گفتمریم با تعجب نگ
ی

 ایه بهش انداخت و به اهستیک

 

چرا جواب سالمش دادی؟ بقول خودت مگه صحبت  -

 با مردهای جوون حروم نیس؟

 

مهر انگی   که کیم معذب بود و کش جز مریم از ، نامزدیش 

صال دلش نیم خواست خیر به گوش بقیه باخیر نبود و ا

 و گفتبرسد ، نیم نگایه سمت مریم انداخت 

 

  عمه ام هسیی  ایشون اقا ناض پرس  -

 

برای ناض عجیب بود که چرا او را اینگونه معرف  یم کند ؟ 

چرا نیم گوید، نامزدم ناض؟ اون لحظه انگار کش بادش را 

 کشید و مثل یه الستیک پنچرش کرد
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به ناض انداخت، اصال قیافه جذاب  عجب نگایهمریم با ت

 نداشت ، چهره افتاب سوخته با چشم های 
ی

و قشنیک

و قهوه ای و صوریی پر از ریش داشت که اصال به درشت 

های به سن و سال اون خوش نیم آمد  مذاق دخیی

 و نیم فهمید مهر انگی   چرا به او جواب مثبت داده؟

ه مهر انگی   را دید   لبخندی زد و وقتی نگاه خی 
ی

با دستپاچیک

 گفت

 

؟ مهر انگی   از شما زیاد  - سالم، پس آقا ناض شمایی  

 ال پای هم پی  بشی   برام گفته ایشا

 

ون فرستاد، دست  ناض با خیال راحت نفسش را بی 

ام وسط قفسه سینه اش گذاشت و  راستش را به نشان احیی

 گفت

 

 بله ،ممنون از شما -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 804  

 

و کارهایش زد و با خودش مریم لبخند کخر به لهجه ناض 

 گفت

حیف مهر انگی   نیس که بخواد با این جوان ساده و دهایی 

 کند؟ازدواج  

 

مهر انگی   با عجله با مریم خداحافیط  کرد و با ناض قدم 

 زنان از مدرسه فاصله گرفت

 ناض وقتی سکوت مهر انگی   را دید ، گفت

 

 ناراحت شدی اومدم جلو مدرسه ات؟ -

 

دستش بازی میکرد  شت با انگشت هایمهر انگی   که دا

 رسش را باال اورد و نگایه به ناض انداخت و گفت
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 حت نشدم، فقط کیم جا خوردم نه نارا -

 

 ناض خندید و خییل ارام و شمرده گفت

 

 بدجوری دلم برات تنگ شده بود  -

 

مهرانگی   لبخند خجیل زد و کیم رسم و سفید شد ، خودش 

 ض شده بودهم این مدت بدجوری دلتنگ نا

 

بر یه  –دوست داری ناهار رو باهم بخوریم؟ این دور  -

ی معرکه ای یم پزه، دیزی فرویسی هس که ابگوشت ها

 نظرت چیه بریم اونجا؟
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مهر انگی   از طرف  نگران خانواده اش بود که به خاطر 

ش نگرانش یم شدن و از طرف دیگر، دلش راض  به  تاخی 

 شکاندن قلب عاشق ناض نبود

 د و  گفتکث کر کیم م

 

 باشه، فقط بیا زودتر بریم یم ترسم مامان نگرانم بشه -

 

 نگاهش کرد و گفتناض با خوش حایل 

 

 چشم -

 

 محبوبه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 807  

با هر بدبختی و مکافایی که بود رسیدم خونه مامان که 

جلوی در منتظرم بود  بود و داشت کشیک میداد با 

 دیدنم،سمتم دوئید و با داد گفت

 

ستوی  بود -  ی پتیاره؟ کدوم قیر

 

اصال نه نای راه رفیی  داشتم و نه نای حرف زدن ،همون 

برفها افتادم ، مامانم سمتم اومد جور جلوی در حیاط روی 

 با کف دستش محکم زد توی رسم و گفت

 

ن، این چه حال و روزی  که داری؟ -  مرده شورت رو بیر

 

بعد یهو چشمش انگار به صورت کبودم افتاد محکم زد توی 

 ش و گفتصورت خود
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 خدا ذلیلت کنه صورتت چی شده؟.....  -

 

با کف هر دو بعد انگار جرقه ای به ذهنش خورده باشه  

 دست،محکم زد توی رسش و گفت

 

 بالیی رس خودت اوردی؟ چت شده  -
وای نکنه رفتی

 جون مرگ شده؟ کش کاری باهات کرده؟

 

دستم سمتش گرفتم تا کمکم کنه و از روی زمی   رسد بلندم 

 کنه

توی همه ی گوشت و استخونم نفوذ کرده بود و ما رس  

ی به یر هوش شدنم نمونده بود
 چی  

با ترس نگایه به دور و برش انداخت بعد هم خم شد و زیر  

 بغلم گرفت و از روی زمی   بلندم کرد و با حرص گفت
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 بیا بریم تو خونه ،خاک بر رس  -

 

د غرغر کنان گف  تبعد هم انگار داشت با خودش حرف می  

معلوم نیس  کجا رفته بوده؟ و چه گویه میخورده که توی  

 این برف و رسما داره مثل سگ جون میده

 

همی   که رسیدیم تو خودم رو رسوندم به چراغ گوشه اتاق 

و تقریبا خودم رو چسبوندم بهش ، یر یر هم که صورتش 

 غرق نگرای  بود نگاهم کرد و گفت

 

 یخور پاشو لباس هات عوض کن، خیس رسما می -

 

 پارت هشتاد و شش
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اب انگور و قیافه  یادم افتاد به لباس هام و بوی زننده رسی

زشت پر هوس کریم و نفس های داغ و حال بهم زنش 

طاقت نیاوردم، با حرص از جام بلند شدم و همونجا وسط 

اتاق جلوی چشم های متعجب یر یر لباس بلندی رو که 

ون کشی مت در اتاق و سدم پوشیده بودم با انزجار از تنم بی 

 پرتاب کردم و با عصبانیت گفتم

 

اینا رو حتما باید اتیش بزنم، حالم داره ازشون بهم  -

 میخوره

 

یر یر که از حرفها و حرکاتم ترسیده بود ، سمتم اومد و 

 گفت

 

؟ این چه  - باز چیکار کردی؟ چرا داری اینجوری یم کت 

 حایل که داری؟
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 طاقت نیاوردم زدم زیر گریه و گفتم

 

 خی ..یه بدبختی جدید به بدبختی هام اضافه شدیه -

 

 با ترس گفت

 

 چیکار مگه کردی؟؟ -

 

همون موقع در اتاق باز شد و مامان اومد تو و با دیدن 

 وضعیتم گفت

 

ی الیه چرا لخت وسط اتاق وایسادی؟ چرا  - وای بمی 

؟  صورتت کبوده؟ چرا داری گریه یم کت 

 

 کشیدم و گفتم  نداشتم ، جییع  اصال تحمل رگبار سواالتش 
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؟  - چرا دست از رسم برنمیداری؟ چرا یه سوال یم کت 

 ولم کن...خسته شدم ... 

 

حالم مثل آدیم بود که جز کشیی  خودش هیچ کار دیگه ای  

 از دستش بر نیم اومد 

وع کردم به جیغ کشیدن و گریه کردن، من جیغ یم   رسی

یم کوبید و  کشیدم و مامانم با مشت و لگد به رس و بدنم

یکرد بغلم کنه و ارومم کنه، فضای ترس  یر هم سیع میر 

اوری بود هم من به سیم اخر زده بودم و هم مامان از 

 دست من دیوونه شده بود

اب انگور ی که پیچیده بود زیر دماغم، باعث    بوی رسی

ون ، رفتم سمت برف  شد،  همونجور لخت از اتاق بزنم بی 

 های کثیفش رو،هنوز هم دست  ها، از جسمم متنفر بودم 

 روی تک به تک اعضای بدنم حس میکردم

 انگار جسمم لجن زار بود  
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 باید هر جوری بود خودم را از اون کثافتها تمی   میکردم  

خودم با تمام قدرت پرت کردم توی برفها ،  ومشت مشت 

 برف روی رس و بدنم یم ریختم 

 مامان و یر یر هم فقط جیغ  هم میکشیدن  

ودم که یر یر با اون حالش و توی اون حال بنمیدونم چقدر 

وضع پاهاش اومد توی برف و با التماس زیر دستم و گرفت 

مجبورم کرد از اون وضع وحشتناک و خفت بار بلند بشم و 

 برم توی اتاق

 

 

هوا تازه تاریک شده بود، من درزا کشیده بودم ، که یر یر 

 اومد توی اتاق و گفت

 

یدا و کله خواستگارات پ آماده شو االن که رس پاشو  -

 بشن
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چشمهام از شدت گریه ورم کرده بود  به سختی نگاهش 

 کردم و گفتم

 

ی نمیشم..  -  من زن اون مرتیکه پی 

 

در اتاق بست کیم از حجم رسمای تو اتاق کمیی شد کنارم 

 نشست و اروم گفت

 

پاشو محبوبه با خودت لج نکن ، عموی محمود تنها -

 دت هس.. ت برای نجات دادن خو شانس

 

 عصبای  شدم و با حرص گفتم

 

 اگه اون تنها شانس من هس، پس گوه توی شانس من -
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 نگاه عمیقی بهم انداخت و گفت

 

اومدیم و هیچ وقت اون پرسه پیداش نشد تو با این  -

؟ دو روز دیگه که اون  وضعت میخوای چیکار کت 

فکر شکمت باال اومد میخوای جواب مردم چی بدی؟ 

 ها یر خیالتکردی اقات به ای
 میشه؟  ن راحتی

 

با یر یر حرف زده بودم و اون تنها کش بود که همه چی   رو 

 یم دونست 

 

 اون خودش گفته میام یر یر ، مطمئنم که میاد -

 

 گفت
ی

 یر یر که از دستم به تنگ اومده بود با کالفیک
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؟ - ؟ میخوای چه خایک توی اون رست کت   اگه نیومد چی

 

کریم ونستم، حاملگیم کم بود،  خودم هم تکلیفم را نیم د

هم شده بود کابوس زندگیم ،مطمئنا اگه بهروز نیم اومد 

 من همه جوره بدبخت میشدم 

 در جواب یر یر گفتم
ی
 با درموندگ

 

 نمیدونم، شاید این بچه رو سقط کردم -

 

 محکم زد روی پاش و گفت

 

م، این بچه رو هم از بی   بردی با اون ابروی از  - حاال گی 

؟ دست رفته   ات میخوای چیکار کت 
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االن چی بشم زن عموی محمود خره نیم فهمه چه  -

گویه خوردم؟ اون کثافت که یبار دوماد شده و چند تا 

 حروم زاده هم پس انداخته

 

 

اون فرق میکنه پی  و خرفت هس و همه فکر و ذکرش  -

ا براش مهم نیسزن جوون ه  س و اصال این چی  

 

، اصال دلم نیم با چندش قیافه ام توی هم جمع شد 

هم دست بزنه فکرش هم تهوع آور بود، خواست اون آدم ب

همون کریم عوض  برای هفت پشتم کاف  بود، دیگه طاقت 

مرد نکبتی بذارم و زجر کش  نداشتم جسمم در اختیار یه پی 

 بشم
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، محال بشم زن اون ادم، اگه  یر یر من یبار حرفمو زدم -

ه خایک توی بر فرض محال  بهروز هم نیومد خودم ی

 رس خودم میکنم

 

واقعا هم باید فکری به حال خودم میکردم  ، اول که باید 

 از رسی کریم خالص میشدم و بعد هم این بچه

محال بود بذارم بدبخت بشم، من بقدر کاف  توی زندگیم 

 ی کشیده بودمزجر کشیده بودم، خفت و خوار 

 توان و کشش عذاب بیش تر رو نداشتم

 

 ت یر یر مستاصل گف

 

حاال چه جوری میخوای خودت از دست عموی  -

؟  محمود خالص کت 
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خودم هم نمیدونم، ویل بیکار هم نیم شینم تا بدبخت  -

بشم، به وقتش یه کاری یم کنم تا از دستش راحت 

 بشم

 

 

 یر یر با التماس نگاهم کرد و گفت

 

ویل اون ادم تنها برگ برنده ات برای الپوشوی  اون  -

 گندی هس که زدی.... 

 

اون ادم خودش رستا و پا گند و کثافت هس ،من هم  -

 به هیچ وجه تحملش رو ندارم 

 

بعد هم یر یر اونقدر ، یه جلوم آیه یأس نخون بهروز  

 حتما میاد و من از این فالکت نجات میده
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 مردد نگاهم کرد و گفت

 

 الایشا -

 

 پارت هشتاد و هفتم

 

، االن این احمق ها تو  برف و رسما  -  یر یر
میخوان یعت 

 بیان اینجا؟

 

ون انداخت و گفت  یر یر نگایه به هوای بی 

 

نمیدونم واال ، البته پیاده که نیم خوان بیان محمود  -

 خودش میت  بوس داره براشون سخت نیس 
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جمع با شنیدن اسم محمود صورتم خود به خود توی هم 

 شد و با نفرت گفتم

 

 نرسن ایشاال -

 

 احتی گفتیر یر با اخم نگاهم کرد و با نار 

 

 خدا نکنه دخیی ، ناسالمتی خواهرتم باهاشون هس -

 

 ، مرضیه و شوهرش که اصال ذره ای برام اهمیت نداشیی 

اما دلم برای بچه هاشون یم سوخت، خداییش دلم نیم 

 ما بشنخواست یتیم بشن و بعد بیان وبال گردن 

 

 با حرص نگاهم کرد و دلخور گفت
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 دی اومدنا پاشو حاال تو لباست عوض کن یهو دی -

 

 نگایه به خودم انداختم و گفتم

 

؟ اینا خییل هم خوبن -  مگه لباسم چشه یر یر

 

؟ -  یعت  تو بقچه لباسیت یه چی نو تر نداری تنت کت 

 

 

رسجام نشستم و به پشتی تکیه دادم و پام و رو پام انداختم 

 و گفتم

 

 همینم که پوشیدم از رسشون زیادی هس...  -
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شد، یر  گویان چند تا مرد بلند صدای در زدن و بعد یا هللا

یر به  رسعت از جاش بلند شد و هراسون نگایه به من کرد 

 و گفت

 

 پاشو خودت جمع و جور کن ، باید بریم استقبالشون -

 

 پوزخندی به اون همه دستپاچگیش زدم و گفتم

 

بیخیال ،حاال انگار مثال پرس خان اومده خواستگاریم،  -

 دا ندارهیه پی  هاف هافو که این همه ا

 

 سمتم اومد، دستش طرفم گرفت و گفت

 

 پاشو دخیی ، اونقدر لجبازی نکن -
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دلم نیومد دستش عقب بزنم، با اکراه دستش گرفتم و از 

 جام بلند شدم ، نیم نگایه بهم انداخت و گفت

 

 شونه  حداقل ،تو موهات زده بودیکاش ننه یه  -

 

 و گفتمبا اون دستم که ازاد بود رورسیم محکم جلو کشیدم 

 

، مگه میخوام رس لخت جلوشون بگردم  ؟ -  وای یر یر

 

راض  شد وبا هم سمت در رفتیم ، اونا مشغول احوال 

 پریس با مامان و اقام بودن، که یر یر از پشت رسشون گفت

 

 خییل خوش اومدین -
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همه نگاهها سمت ما چرخید ، مرضیه با نفرت زل  ناگهان

لجش چشم دوختم  زد بهم بدون اینکه بهش سالم کنم، به

به محمود که با لذت نگاهم میکرد و هم به خاطر مرضیه 

ش وایساده بود، ترس از ته چشم هاش ای که یک قدمی

 مشخص بود، لبخندی به روش زدم و اروم گفتم

 

 سالم -

 

شتاق دیدارش بودم که بهش سالم بدبخت فکر کرد خییل م

 کردم، نیم دونست از لج مرضیه اینکارو کردم

ود با اون لبخند و سالیم که بهش کردم مونده ب محمود کم

 ذوق مرگ بشه

رسم چرخوندم سمت یه مرد حدودا پنجاه ،شصت ساله، با 

قد کوتاه ، هیکل چاق و شکیم بزرگ که کم مونده بود 

ون  بزنه، قیافه اش هم به قدی با اون لباسش جر بده و بی 

 رس طاس، کریه و زشت بود که توی دل گفتم
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عی   آل میمونه ادم وحشت یه افریدی؟ خدایا این چ -

 میکنه نگاهش کنه

 

ه ام رو دید لبخندش گشاد تر شد  وقتی نگاه خی 

ی البد پیش خودش فکر کرده بود من یه دل نه بلکه  پی 

 صد دل عاشقش شدم

به خود چیت  افتاد و به زور رسم رو به  گوشه دماغم خود   

اشت از نشونه سالم براش تکون دادم اون هم با لتر که د

 لبخند پاره میشد جوابم را داد

پشت رسش هم یه دخیی حدودا همسن مرضیه خودمون 

وایساده بود  زهر نگاهش بدجوری ترسناک بود  داشت 

ینه جوری بهم نگاه میکرد که انگار من مامانش فرستادم س

ستون و میخوام بیفتم روی زندگیشون، پوزخندی بهش  قیر

 ش رو برگردوندم و گفتمزدم و بدون اینکه سالمش کنم از 
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 بفرمایی   ، خوش اومدین  -

 

 محمود که محو تماشام بود با لذت گفت

 

 اول شما بفرمایی   خواهر زن جان -

 

وع  همون موقع مرضیه با حرص دستش گرفت و محکم رسی

ن، جوری که من انگشتهام جای اون، درد کرد به فشار داد

 گرفت

ی با یر یر پوزخندی به مرضیه زدم و با لبخند حرص در آر 

 راه افتادم سمت اتاق مهمونا

توی اتاق دقیقا روبه روی محمود و عموش نشسته بودم، 

سنگیت  نگاه هردوشون رو قشنگ یم فهمیدم اما از ترس 

ه رو خوب اقام جرات نیم کردم نگاهشون کنم تا مرضی

 بچزونم
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من زیادی از خواهرم کینه به دل داشتم، حقم نبود تو اون 

ه و پشت به من بیگناه جریان  بخواد  طرف شوهرش بگی 

 کنه

ی تو اون قضایا نداشتم و خودم قربوی   من که هیچ تقصی 

 چشم چروی  های محمود شده بودم

 

اقام که انگار تو اون مجلس از همه هول تر بود و دلش 

است هرچی زودتر قال قضیه رو بکنه و از رسی من میخو 

و بعد به خودش خالص کنه ، با اخم اول نگایه به من 

 مهمونها چشم دوخت و گفت

 

 پارت هشتاد و هشتم

 

 بهیی نیس بریم رس بحث اصیل؟ -
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من واقعا با اون حرف خجالت زده شدم، جوری رفتار 

دستم خسته میکردن که انگار من زیادی بودم و حسایر از 

 بودن

عموی محمود با لذت نگایه مشتاق به من انداخت و آروم 

 ه گفتبدون اینکه چشم ازم بردار 

 

واال، خودتون که در جریانی   اومدیم اینجا که اگه شما  -

 راض  باشی   محبوبه خانوم رو خواستگاری کنیم

 

خنده دار نبود؟.داماد آینده خودش از همه مهمونها سن و 

 و سکان مجلس توی دستش گرفته بود سال دار تر بود 

بابام که منتظر همچی   حرف  بود، با خوش حایل که از تک 

 اعضای صورتش داشت یم بارید گفت  به تک

 

 خواهش میکنم، اجازه ما هم دست شماس -
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با لبخند زل زدم به محمود ، نگاهم کرد ، شل و ول شده 

بود انگار ادیم که دست و پاهاشون رو گم کردن، آب 

هنش به سختی قورت داد جوری که سیبک گلوش محکم د

 تکون خورد و پیشونیش غرق دونه های ریز عرق شد

قت نیاورد و با لبخند عریض  جوابم رو داد ، همون اط

 لحظه نگاهم به مرضیه افتاد

وحشتناک بود زهر نگاهش، مطمئنا اگه کش توی اتاق  

ون   میاوردنبود سمتم یم اومد و چشمهام از توی حدقه بی 

 هرچند از اون کارها داشت چندشم میشد، اما مجبور بودم

ج بهم بریزه فقط و فقط تنها کش که یم تونست اون ازدوا  

 مرضیه بود

باید حسایر حس حسادتش رو تحریک میکردم تا بعدها 

 نتیجه اش به نفع خودم بشه
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با شناختی که از مرضیه داشتم مطمئنا کاری میکرد که این 

ه ، از طرف ما به اونا جواب منق  یم داد و ازدواج رس ن گی 

 از طرف اونها هم به ما، و این خییل عایل بود

د جوری توی جاش عی   شی  برنج وا رفته بود که مو مح

 انگار من تو اون جمع جلوش لخت و عور نشسته بودم

 و اون عنان از کف داده بود

دخیی عموی محمود که معلوم بود خییل از اون ازدواج 

راض  هس و از اویل که اومده بود با صد من اخم نشسته نا

و کرد به اقام و بود  با عصبانیت نگایه به من کرد و بعد ر 

 گفت

 

فکر نیم کنی   محبوبه برای این وصلت زیادی بچه  -

 باشه؟
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رنگ بابای بدبخت من پرید،باباش رسفه مصلحتی کرد و 

ه کامال برای اینکه خفه اش کنه زل زد بهش، اما اون دخیی ک

 شمشی  از رو بسته بود و اصال خیال کوتاه اومدن نداشت

 با حرص گفت

 

 دخیی شما ای سال سن داره ویل اقام پنجاه و خورده -

 هنوز به بیست هم نرسیده

 

 بعد هم با طعنه گفت

 

من واقعا درک نیم کنیم شما چرا راض  هستی    -

تون رو به آدیم همسن آقای من بدین؟  دخیی

 

مساری بود نگاهم کرد ، جوری مامان با  نگایه که پر از رسی

 دکه اون نگاه از هزارتا ناله و نفرین برای من بدتر بو 
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همه حواسم به اقام بود که ببینم میخواد چه جوایر به اون 

حرف بده، صورتش از عصبانیت رسخ شده بود و ترجیح 

 میداد نگاهم نکنه بعدهم با کمال پر رویی گفت

 

 م خواستگار نداره!! واال دخیی ماهم ک -

 

 دخیی پوزخندی زد که تقریبا صداش به گوش همه ما رسید

 

م عموت رو منتها چون ما اقا محمود  -  و خانواده محیی

مون  یم شناسیم، خییل دلمون میخواد جای اینکه دخیی

رو بدیم به یه جوون آسمون جل و همه کاره ، 

یم دست یه ادم درست و قابل اعتماد مون بسیی
 دخیی

 

ک بود با این استدالل مسخره اش بزنم زیر خنده، اما نزدی

 جای من صدای خنده دخیی عموی محمود بلند شد و با 

 کنایه، گفت
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 یعت  شما چشم به مال و منال اقام دارین؟ -

 

ش بلند شد و با ترسی گفت  صدای اون اقای عنیی

 

 زینب؟ -

 

 حق به جانب نگایه به اقاش کرد و گفت

 

باید یه دخیی به این سن که از مگه دروغ میگم؟ چرا  -

قضا خییل هم قشنگه، بیان بدن زن ییک که از بابای 

ه؟  خودش هم بزرگیی

 

 بود و حسایر داشت از پس تک به شکر اخدارو 
ون دخیی

 تک اون ها بر یم اومد وگرنه من از حرص دق میکردم
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 صدای ویز ویز اقاش باز بلند شد و گفت

 

رفای یر رس و ته زینب نیاوردمت اینجا که بخوای ح -

 خواهر برادرات، بیای 
ی
بزنیا، گفتم پایسی به نماینده گ

 باهامون که فردا حرف  توش نباشه

 گله نکت    و 

زینب با حرص رو ازش برگردوند و با یه نگاه خط و نشون 

دار زل زد به من، برای اینکه بچزونمش لبخندی بهش زدم 

 و ازش رو برگردوندم

 

تا کیل وقت ادامه پیدا کرد و  بحث و حرفهاشون و قراراشون

قرار شد خانواده من چند روز دیگه جوابشون رو بدن، 

دونسیی  که خانواده من چاره ای هرچند اون بدبختها نیم 

نداشیی  برای خالص شدن از دستم، همون شتر عاقد خیر 
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و بفرستنم تو حجله ای اون   کی   و قال قضیه رو بکی   

ی چندش  پی 

باهم چشم تو چشم شد، اینبار دم رفیی  محمود دوباره 

اونقدر گستاخ شده بود که قشنگ زل زده بود به قسمت 

 کلم رو وجب میکرد قفسه سینه ام ، و داشت هی

ه و   معلوم بود که خییل دلش میخواد اون ازدواج رس بگی 

 کنم تا اونم هر وقت 
ی
من برم تو ابادیشون ، ور دلش زندگ

 بهم بزنهعشقش کشید بیاد اونجا و یه ناخونیک 

ی بهش زدم و لبم رو زیر دندون کشیدم  لبخنده دلیر

ایر بدبخت چاره نداشت سمتم حمله کنه، مرضیه که حس 

یم از رون دوتامون رو زیر نظر گرفته بود، نیشگون محک

پاش گرفت و آخ محمود بلند شد و من هم غرق لذت 

 شدم

 موقع رفیی  مرضیه من کشوند گوشه ای و با نفرت گفت 
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خانوم حواسم به همه کارات هستا، یهو فکر  پتیاره -

 نکن خرم و نیم فهمما

 

 پارت هشتاد و نهم

 

وز مندبرای اینکه خوب حرصش  انه به بدم لبخندی پی 

 روش زدم و گفتم

 

 چیه ابخر چرا افسار پاره کردی؟ -

 

فشار محکیم به دستم داد و دندون قروچه ای با حرص داد 

 و گفت

 

؟ تو چیکار محمود داری؟  -  عوض  گ میخوای آدم یسی
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با دست دیگه اش که ازاد بود اشاره ای به خودش کرد و 

 گفت

 

رر،، چی از جون زندگیم ببی   من خواهرتم ، خواهر  -

 یخوای؟م

 

دستم درد گرفته بود محکم هلش دادم عقب ، تعادلش از 

 دست داد و افتاد روی برف های یخ زده و گفت

 

 آخ -

 

ره ای مهم نبود که تو چه حایل هست و چقدر داره برام ذ

درد میکشه، من حالم از اون بدتر بود و همه تنم غرق درد 

 بود
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و با  اشاره ام رو سمتش گرفتمکیم نزدیکش رفتم انگشت 

لش میکردم تا تبدیل به فریاد نشه  صدای که داشتم کنیی

 گفتم

 

من کاری به اون شوهر اشغالت نداشتم، اون همه اش  -

 اذیت میکرد و بهم دست درازی میکرد من

 

 با زهرخند گفت

 

 چرا خفه خون گرفتی و حرف  نزدی؟ -
ی

 اگه راست مییک

 

 م باور میکردین؟باید چی یم گفتم؟ کدومتون حرف -

 

 

 با نفرت نگاهم کرد و گفت
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هیچ گ، میدوی  چرا؟ چون همیشه خدا تو مقرصی،   -

ی تو تا چشمت به یه مرد میفته خودتو  تو هرز مییی

 میبازی و میفتی پشت رسش به موس موس کردن

فکر یم کت  آمار کثافت کاریات ندارم؟ همه ی زنها از تو  

یی   که چشم به مرداشون متنفرن، تو رو مثل زالویی یم ب

 شون ذره ذره نابود کت  دوختی و میخوای زندگیا

 

از جاش بلند شد، چشمهاش از شدت عصبانیت رسخ 

بودن و اون مویرگ های قرمز داخل چشمش به وضوح در 

 حال بیش تر شدن بودن

 

بدبخت میدوی  چقدر محمود التماس عموش کرد بیاد  -

ز مردا ، البته خواستگاریت؟ تو رو هیچ گ نیم خواد ج

 ی  ... اونم قد یه نیم ساعت خوش گذرو

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 841  

حرف هاش داشت دیوونه ام میکرد سمتش حمله کردم 

کف دستهام و گذاشتم وسط سینه اش و محکم به عقب 

 هلش دادم اینبار دستش گرفت به دیوار و نذاشت باز بیفته

احساس میکردم رو به انفجار هستم، دلم یم خواست با 

 نم و هرچی از دهنم در میاد نثارش کنمهمه قدرت جیغ بز 

که اقام اونجا بود و هر صدای بلند، برابر میشد با   اما حیف

کتک خوردنم، لبم رو محکم گاز گرفتم و پاهامو محکم روی 

 زمی   فشار دادم تا یه وقت داد نزنم

 

ببی   مرضیه من تا االن کاری به محمود نداشتم، ویل  -

ه و من  بیام تو اون ابادی ، اگه این ازدواج رس بگی 

 مود نمیشم مطمی   باش که یر خیال مح

اگه میخوای نشم کابوس زندگیت باید کاری کت  که این 

ه، وگرنه هرچی دیدی از چشم خودت  وصلت رس نگی 

 دیدی
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 با حرص گفت 

 

یعت  تو واقعا خواهر من و اعظیم؟ اگه زبونم الل  -

 مامان نیم شناختم یم گفتم تو از ما نیستی 

 

 کردم و گفتم ای   خنده

 

د تا ببینه دخیی خوب و با وای کاش مامان هم اینجا بو  -

 تربیتش داره چی پشت رسش میگه

 

 دندونهاش و محکم روی هم فشار داد و گفت

 

ی محبوبه -  دلم میخواد بمی 
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، ویل تو اگه دلت میخواد من بالی  - مرگ که حق آبخر

رس زندگیت نیارم تا کارت به خودکشی نرسه و ریق 

ه کاری که گفتم  رحمت انجام الیه رس نکشی ،بهیی

یزی در عوضش من هم کاری  بدی، این وصلت بهم می 

 به محمود ندارم

 

 

قطرات اشک نیش زد توی چشمهاش ، یر اهمیت از 

کنارش گذشتم و سمت مهمونا رفتم که منتظر من و 

مرضیه بودن، کیم بعد مرضیه با چشم های رسخ بهمون 

 فت اضافه شد و خییل اروم گ

 

ه بریم -  بهیی

 

 گفتمبا بدجنش  
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؟ تو این برف و رسما صالح نیس بزنی   به  - کجا ابخر

 جاده حاال یه امشب اینجا بد بگذرونی   

 

از چشم هاش خون میبارید، محکم پاش روی زمی   فشار 

داد تا کیم از اون حرض که داشت خفه اش میکرد کم 

 بشه، به زور نگاهم کرد و گفت

 

محمود، بابای اقا م و گذاشتیم خونه بچه ها رو نیاوردی -

 باید زودتر خودمون رو برسونیم تا ایراد نگرفیی  

 

 زیر لب اروم گفتم

 

 حیف شد -
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عموی محمود که انگار خییل مطمی   بود که من قراره زنش 

 بزنم لبخند چندیسی زد و گفت

 

غصه نخور محبوبه خانوم، ایشاال قسمت باشه قراره  -

 برای همیشه بیای پیش خواهرا
ی
ت و بچه هاش زندگ

 کت  

 

 بخند نگایه به محمود انداختم و گفتمبا ل

 

 ایشاال -

 

 محمود هم با ذوق نگاهم کرد و صورتش غرق لبخند شد

 

نگاهم از محمود گرفتم و دوباره به مرضیه زل زدم ، تا 

یادش نره چی بهش گفتم، اونم که دیگه داشت از شدت 
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رد و سمت غصه پس یم افتاد زودتر از همه خداحافیط  ک

 در راه افتاد

دومی   نفر هم، دخیی عموی محمود بود که زیر لب به یه 

 خداحافیط  رسد اکتفا کرد و رفت

اما محمود و عموش اصال خیال رفیی  نداشیی  و با سوال 

های مزخرف و الیک داشیی  وقت کشی میکردن تا بیش تر 

 چشم چروی  کی   و همه تنم رو وجب کی   

من حسایر ونه شون با خیال داشیی  تا بتونن تو رویاهای شب

 خوش بگذرونن

 

 پارت نود

 

 مهمونها رفتم جای خودم و یر یر رو توی اتاق 
بعد از رفیی 

پهن کردم و با خیال راحت دراز کشیدم ،با زهر چشیم که 

 از مرضیه گرفته بودم قطعا این ازدواج منتق  بود
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ودم حداقل از رسی ییک از هزاران مشکالتم نجات پیدا کرده ب 

باید فکری میکردم هرچند که مطمئنا، و برای بقیه اش هم 

با اومدن بهروز این اتفاقات خود به خود حل میشد و من 

 دیگه فکری نداشتم

یر یر لنگ لنگون اومد توی اتاق ، چراغ دستی گوشه اتاق 

 پایی   کشید و اومد کنارم دراز کشید

تم اونقدر پاهام و بدنم درد میکرد که اصال نیم تونس

پهلو چرخیدم و از شدت درد اخ ریزی بخوابم ، به زور به 

 گفتم ، یر یر اروم پرسید 

 

 چته؟ کجات درد میکنه؟ -

 

اخ یر یر همه تنم درد میکنه، انگار کش از کوه پرتم  -

 کرده باشه پایی   
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 بدون توجه به حرفم گفت

 

میگم عموی محمود بنظر بد نبودا، مال و منال دار هم  -

 هست

 

ایی   کشید جوری که د صداش به شدت پتم چرخیاونم سم

 تبدیل به پج پچ شد

 

میگم کاش تا بدنیا اومدن این بچه زنش میشدی، بعد  -

که  بچه بدنیا اومد بندازش وبال گردنش و طالقت 

 بگی  و برگرد بیا همی   جا

 

؟ من پام برسه تو اون خونه دیگه محال  -  یر یر
ی

چی مییک

 بذارن ازش جدا بشم
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دم خونم کردن تو شیشه، وای به که شوهر نکر اینا االن   

م و مطلقه هم بشم، دیگه محال بذارن  وقتی که طالق بگی 

ون بذارم  پام حتی از در حیاط بی 

تو یه اتاق زندونیم میکی   و مثل یه حیوون بهم اب و غذا  

میدن تا وقتی که باز یه آدم آشغال دیگه برام پیدا کی   و 

 دیگه بفرستنم یه جهنم

 

های عمیقش یم شنیدم، اونم خییل نگران من  نفس صدای

 بود 

و تنها کش بود که من رو،قلبا دوست داشت و مثل بقیه 

 نبود

 

محبوبه ننه من خییل یم ترسم اون پرسه نیاد اگه حرف   -

نم فقط و فقط به خاطر خی  و صالح خودت  هم می  

 هس
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بخت مطمئنا اگه بهروز نیم اومد من از همه لحاظ بد

مثل بختک یم افتاد روی زندگیم  مخصوصا کریممیشدم، 

 و یر خیالم نمیشد

 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 

حتی اگه اونم نیاد من دلم رضا نیس با همچی   آدیم  -

 کنم،  یر یر من،اب از رسم گذشته بر فرض 
ی
زندگ

م خودم یم بندم به ریش یه  محال هم اگه نیومد می 

 رو میکنم آدم بدرد بخوری و قال قضیه

 

 یر یر ایه کشید و گفت

 

اخه محبوبه ،جوونا خنگ  که نیسیی  نفهمن دور و  -

ه!! اونا اونقدر زرنگن که حواسشون به  برشون چه خیر

 همه چی   هس
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اتفاقا نه یر یر جوونا تجربه ندارن نیم دونن چی به  -

ا استاد شدن  ا هسیی  که دیگه تو این چی   چیه ؟ اون پی 

 و گول نمیخورن

 

 

 

وز یم گذشت و من ای از قضیه بهر دقیقا یک هفته 

 همچنان منتظرش بودم 

س گرفته بودم و فکر نیومدنش مثل  این روزا بدجوری اسیی

خوره افتاده بود به جونم و داشت دیوونم میکرد،تو این دو 

ف حتی جرات نکردم تا دم  سه روز، از ترس اون کریم بیرسی

 در برم

و  که برم لب جوب  هرچی هم مامان داد و هوار کشید 

 بشورم به بهونه مریض  نرفتمظرف و لباس 
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 محبوب؟ محبوبه؟ مگه با تو نیستم ذلیل شده -

 

طبق معمول صدای داد مامان بلند شد، حتما باز هم قصد 

داشت تو رسم روضه بخونه و به خاطر کارهای عقب 

 مونده حرف بارم کنه

 خودم و زدم به نشنیدن و چشم هام روی هم گذاشتم

بطویل نکشید که    باز شد و اومد تو در اتاق با ض 

 

نم؟ -  تو مگه کری دارم دو ساعته صدات می  

 

 حق به جانب گفتم

 

 صدای من زدی؟ پس چرا من نشنیدم -
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پاشو بیا برو ببی   این پرسه ممد حسن چیکارت داره؟  -

 میگه از طرف لیال برات پیغوم اورده

 

 

مطمی   بودم که کریم از شدت ترس قلبم هری ریخت پایی   

 الم فرستاده بوددنب

 اب دهنم و به سختی قورت دادم و گفتم 

 

بهش بگو محبوبه حالش خوب نیس نمیتونه بیاد دم  -

 در

 

 کیم رسش با افسوس تکون داد و گفت

 

تی  غیب که تو کمرت نخورده،پاشو گمشو تا دم در برو  -

 ببی   چی میگه؟
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ی یادش اومده  باشه مشکوک نگاهم کرد بعد هم انگار چی  

 و گفت

 

ال مگه لیال اینجاس؟ چند وقت پیش گفت میخوام صا -

 برم شهر و ممکنه یه چند وقتی نیام

 

ه، اون وقت  فقط کاف  بود شک کنه و بویی از جریان بیر

، رسی    ع از جام بلند شدم و  حسابم یم افتاد با کرام الکاتبی  

 گفتم

 

ادر خوب ناسالمتی چند روز برف اومده ها ، م -

ه، البد  شوهرش هم  پاهاش درد میکنه و به زور راه می 

 ه اینجا تا کارای اون کنهموند
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 ابروی باال انداخت و گفت

 

 شاید -

 

با اکراه سمت در رفتم با حرص نگایه به ممد حسن 

 انداختم و اروم گفتم

 

ف، مگه اخر یه روز مثل سگ سقطت میکنم یر  - رسی

ی و به کش ح  بگی 
؟ قرار نشد الل موی   رف  نزی 

 

 و گفت کم کشید روی دماغشبا پشت استینش ،مح

 

مگه نگفتم پول بده تا حرف نزنم ، چرا پول برام  -

 نیاوردی؟
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با مشت محکم زدم توی بازوش اخ ریزی گفت و کیم به 

 عقب پرت شد 

 

تخم سگ من که بهت گفتم تو خفه شو من پول بهت  -

سونم، اخر طاقت نیاوردی و رفتی به اون   کریم ننه می 

 خراب الپورتم دادی؟

 

یکار کنم؟ جون اقام من نیم خواستم من چخوب  -

ف اونقدر همون روز،گوشم  کشید و  بهش بگم بیرسی

 فحش خواهر مادر بهم داد که مجبور شدم بهش بگم

 

 

 بعد هم گوشش سمتم گرفت و گفت

 

نگاه کن گوشم به چه روزی انداخته  از اون روز تا حاال   -

 هم اصال نیم شنفم کر شدم و هیچ چی 
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 :  روح انگی  

 و یک نود  پارت

 

 نیشگوی  از بازوش گرفتم و با حرص گفتم

 

االن مثال کر شدی که داری مثل بلبل جواب حرف  -

 های من میدی؟

 

بخدا محبوبه خییل محکم زد توی گوشم، پدرسگ  -

نه  دستش خییل سنگینه حرفش گوش ندی  فقط،می  

 

 

 با حرص نگاهش کردم و گفتم

 

 االن اینجا چی میخوای چیکار من داری؟ -
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نگایه به دور و برش انداخت و صداش پایی   اورد و  دقتبا 

 گفت

 

کریم گفته بهت بگم، بعد از ظهر همون جای اون  -

 روزی منتظرت هس 

 

دندون قورچه ای دادم و دستم محکم به در گرفتم و فشار 

 دادم و با عصبانیت گفتم

 

ه اون مرتیکه ای عوض  کریم گوه خورد با تو، برو ب -

 نمیام بگو محبوبه گفت ، من

 

رسش و زیر انداخت و اروم انگار که مثال ازم خجالت 

 میکشه گفت
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ببی   محبوبه کاری نکن عصبای  بشه و گوش تو هم  -

 بزنه ناقص کنه... 

 

 با نفرت گفتم

 

 غلط کرده هیچ کاری نمیتونه بکنه برو اینا رو بهش بگو -

 

نیومدی مستقیم میام پیش خوب گفته بهت بگم اگه  -

ای رو که بی   خودمون دوتا هس اقا  قدرت و اون چ ی  

ارم کف   دست اقاتمی  
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مستاصل مثل کش که هر لحظه بیش تر داره توی باتالق 

ه لبم رو محکم به دندون گرفتم و با بغض  که  فرو می 

 نشسته بود تو صدام گفتم

 

ه   -  خدا کنم بمی 

 

ممد حسن بستم و برگشتم تو، اینو گفتم و در محکم روی 

زدم و اروم اروم برای اون بخت سیاهم گوشه ای چنباتمه 

 ریه کردمنشستم گ

خودم هم نیم دونستم باید چیکار کنم؟ اصال طاقت یه  

 ثانیه بودن با کریم با اون بوی زشت و زننده اش نداشتم

برای یه لحظه، صحنه های وحشتناک اون روز جلوی 

با حرص برای فراموش چشم هام تکرار شدن 

سمت رون پاهام و با تموم کردنش،دستهام محکم بردم 

وع کردم به  نیشگون گرفیی  خودم، کیم که اروم قدرت رسی

 شدم با پر رورسیم کشیدم روی چشمهام و با اطمینان گفتم
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باید فکری به حال کریم کنم، من ادیم نیستم که  -

بخوام بشم بازیچه دست اون عرق فروش کثافت ، 

دم ید هرچه زودتر، فکر یه نقشه ای برای نجات خو با

 باشم 

 

 

هرچند حالم از اون قرار بهم میخورد و تا ساعتها توی اتاق  

اشک ریخته بودم و بی   رفیی  و نرفیی  مردد بودم اما بالخره 

تصمیم گرفتم برم و  یه مدت هرجوری که هس اون مرتیکه 

م و از چندش تحمل کنم تا بتونم نقشه درستی براش بکش

ش خالص بشم  رسی

عشقم با ه که یه روز میعاد گاه وقتی رسیدم دم اون خراب

ی کشید و باعث شد چند  بهروز بود قلبم ناخواسته تی 

 ثانیه ای رس جام بمونم 
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اصال نیم تونستم و نیم خواستم باور کنم که بهروز ازم 

 سوءاستفاده کرده و من به حال خودم رها کرده

هیچ کس اندازه بهروز من دوست نداشت و بهم اهمیت 

 نیم داد 

مهربوی  هاش بود و هنوز به اومدنش امید  م پر از من ذهن 

 داشتم 

نفس عمیقی کشیدم اصال دستم سمت در نیم رفت که 

بخوام هلش بدم و برم داخل ، حالم از کریم و اون نفس 

 های چندشش بهم میخورد 

وع کرده بود به عرق رسدی از سمت مهره های   گردنم رسی

 گفتم  رس ریز شدن با بغض رسم سمت اسمون گرفتم و 

 

، اگه این اتفاق ها  - یادت نره تو هیچ جوره هوام نداشتی

 داره برای من میفته دلیلش فقط و فقط تو هستی 
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تویی که من تو همچی   خانواده درب و داغوی  افریدی؟ 

تویی که باعث شدی من همیشه سختی بکشم ، حرف 

 حق بشنوم، خواستگار درست حسایر نداشته باشم... نا

 

 گاز گرفتم و گفتمهام چکید لبم رو  قطره اشیک از چشم

 

بازم بهت بگم یا بس ؟ دلیل به اینحا رسیدن من فقط   -

 تویی 

 

با آستینم، اشک هام پاک کردم و با هزار خفت و حال 

 خراب رفتم تو

عشق و من اونجا خاطرات خوب و بد زیادی داشتم، هم 

دوست داشیی  و تجربه کرده بودم و هم تجربه تجاوز و 

 مردن را

ی نبود کایه   شیدم، دیگه از عشق خیر
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م و جون بدم و بعد هم دوباره  اینبار باز هم قرار بود بمی 

همه اون اتفاقات نحس باال بیارم و دور بریزم  بعد هم ،با 

 تت  خسته و روچ زخیم برم خونه

 

نگفتم قبل از من باید اینجا چقدر دیر کردی؟ مگه  -

؟  بایسی

 

وع صداش عی   ناقوس مرگ بود ، اسید م عده ام دوباره رسی

 دبه جوشیدن کر 

دلم نیم خواست نگاهش کنم، کاش ضعیف نبودم و قدرت 

 کشتنش رو داشتم

 

چرا اونجا وایسادی داری لفتش میدی بیا جلوتر  -

 دیگه؟ 
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 گفتم  با اکراه سمتش چرخیدم، همه تنم میلرزید با بغض

 

؟ - ؟ چرا بیخیالم نمیشی  چرا ولم نیم کت 

 

وع کرد به خندیدن ،د ش رک اینکه مست هس و دهنرسی

 بوی گند گوه میده اصال سخت نبود

وقتی دید رسجام ترمز کردم و اصال قصد پا پیش گذاشیی  

ندارم با یه حرکت رسی    ع خودش سمتم قدم برداشت، 

کرد و   ناخواسته جییع  کشیدم و عقب رفتم با لذت نگاهم

 گفت

 

؟ از این به بعد باید خییل  - چته پدرسگ؟ چرا رم میکت 

؟ باید همه بهم  ؟ باید خییل عاشقم بشی عادت کت 

 ه کریمفکر و ذکرت بش
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اب دهنم رو تا نوک زبونم اوردم تا پرت کنم توی صورتش 

اما برای یه لحظه ترسیدم، اصال جون کتک خوردنم 

 رد میکرد نداشتم بدنم هنوز به خاطر کتک هاش د

 از طرف  باید برای نجات خودم با سیاست جلو یم رفتم

 

 دو  نود و پارت 

 

 نفس عمیقی کشید و توی دلم گفتم

 

اروم باش محبوبه ، فقط یه کم تحملش کن، فقط یه  -

کم براش نقش بازی کن، بذار بهت اعتماد کنه، بذار 

بشه بازیچه دستت اون وقت نقشه اصلیت اجرا کن و 

 این برزخ نجات بدهخودت از 

 

 بازوهام توی دستش کشید و با لحن چندیسی گفت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 867  

 

حبوبه خانوم؟ من که لولو خور خوره یم کت  مچرا ناز  -

 نیستم 

 

وع شد، با چندش توی  لغزش دستهاش از روی رسم رسی

 خودم جمع شدم

 و نفس عمیقی کشیدم

 

، از اونا که ادم دلش  -  تو اصال یه چی   خاص هستی
دخیی

 به راه بهت ناخونک بزنه میخواد یه راه

 

و توی ناخونهام محکم توی دستم فرو کردم تا جیغ نکشم 

ور کجا و گوشش نزنم، این حرف های مسخره  و تهوع ا

 اون حرف های قشنگ بهروز کجا؟
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چشم هاش به شدت قرمز شده بود، دهنش بوی زهر مار 

 یم داد لبش سمت لبم اورد توی خودم مچاله شدم 

 و با حرص گفتم

 

رو عقب حالمو اون زهر ماری که خوردی داره بد ب -

 میکنه

 

رفتار میکرد و رد، هرچند داشت نرم رورسیم از رسم باز ک

اصال مثل قبل نبود اما من اصال رفتارش دوست نداشتم، 

 حس خویر بهم نیم داد 

 

اگه تو دوست نداری باشه ،من اصال دیگه بهش لب  -

نم  نمی  

 

 خییل بدم میاد، دیگه نخور -
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با پشت دست های زبرش محکم کشید روی صورتم، اصال 

ایسه نبود، دستهای نرم پوست دستش با بهروز قابل مق

 اون کجا و دست های زمخت کریم کجا؟

ترجیح دادم کیم ریلکس باشم ، باید مثل موم نرمش 

میکردم، تک به تک این بالهای رو که داشت رسم یم اورد 

 میدادو من رو به جنون یم کشید باید پس 

 

صداش بم شده بود اما قشنگ نبود، من فقط یه صدای 

 اون هم صدای بهروز بودبم قشنگ شنیده بودم 

 

من  از وقتی رفتم خونه، خییل بهت فکر کردم، همه  -

این دو سه روز فقط تو توی ذهنم بودی، خییل ازت 

خوشم اومده تصمیم گرفتم چشمم رو روی گذشته 

 ات ببندم و عقدت کنم
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بچه تو شکمت هم قبول میکنم و به همه میگم حتی اون  

 که مال خودم هس

 

اما من،نزدیک بود ایسی از مستی بود هر چند حرف هاش ن

 با این حرف بزنم زیر گریه 

 اون حرفها حتی شوخیش هم زشت بود

 من حاض  بودم خودکشی کنم اما اون ادم تحمل نکنم 

کاش میتونستم و جرات داشتم تا تموم اب دهنم توی 

 ورتش پرتاب میکردمص

 

من خییل دوست دارم محبوبه از همون موقع ها که  -

وازده سالت بود و تو کوچه ها دور از چشم تازه ده د

 شیطوی  بودی همه، یی بازی و 

نیم خواستم فکر کنم که راست میگه،  دلم نیم خواست  

 ادیم مثل اون عاشقم باشه
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 گوشه،بینیم چی   خورد و گفتم

 

 تو مگه خودت زن نداری؟ دیگه من میخوای چیکار؟ -

 

یم، چندش ت ر از رسمو گرفت توی بغلش، حرفمو پس میگی 

 دهنش و صورتش اغوشش بود که بوی گند

  دادنعش حیوون چند روز سقط شده یم

ل میکردم تا باال نیارم   به زور داشتم خودم کنیی

مجبور بودم یه نفسم قطع کنم تا کیم از بو گندش  

خالص بشم، اما همی   که نفس کم میاوردم باز هم اون 

م بوی گند، مجبور بودم ببلعم و سمت ریه های حساس

م  بیر

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 872  

تو مگه زن من ندیدی؟ ادم ترس میکنه دو ساعت بره  -

جن میمونه، این چند سال هم اگه  توی بغلش عی   

 تحملش کردم فقط محض خاطره بچه هام بوده

ببی   محبوبه !من با زن های زیادی بودم اما هیچ کدومش 

یت  تو نبودن  برام به شی 

بچه ها  تو اگه بخوای و لب تر کت  من زنم طالق میدم و با 

م و ردشون میکن م برن، اون یه خونه سوا براشون میگی 

م رس زندگیم تا بشی ملکه وقت  ،تو رو عقدت میکنم و مییر

 خونم، فقط کافیه تو بخوای محبوبه

 

اینم از شانس من، هرچی مرد عنیی و زن دار بود عاشق من 

 میشد

 کیم عقب هلش دادم و گفتم

 

من دلم نیم خواد  برو اون ورتر دارم خفه میشم، بعدم -

 یه ب
ی
 دبخت دیگه رو خراب کنم... بیام زندگ
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 حرفم پرید و گفت وسط

 

 رسوناز بدبخته؟ اون عی   ننه آل میمونه -

محبوبه من اصال دلم باهاش نیس، اگه گرفتمش فقط به  

 زور بود

قبال که بهت گفتم من فقط از یه زن خییل خوشم یم اومد 

 اون یه نفر هم تو بودی

و نکرده بود و زیر زبون ممد حسن شانس بهم ر االنم اگه 

همچی   روزی رو که  جز رویاهام  نکشیده بودم محال بود 

 بود ببینم

 لعنتی چقدر پررو بود 

، خوش حال بود از موقعیتی که من   بدون هیچ خجالتی

 توش گی  انداخته بود و داشت نابودم یم کرد

 با نفرت گفتم
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ر یه مدت باهم من اینجوری بیش تر دوست دارم، بذا -

 فاقات بد فراموش کنمباشیم تا من این ات

 باهات یم کنمبعد یه ف 
ی
 کری، به حال عقد و زندگ

 

عی   خر ذوق مرگ شد، چشم هاش غرق رضایت بودن با 

 لبخند کری  یه که روی لبهای گشادش نقش بست گفت

 

من از خدامه تا ابد با تو باشم، برام هم فرق نداره عقد  -

حرفها رو بهت زدم که بفهیم من همه  کنیم یا نه؟ این

 یر جوره دوست دارم و هرکاری که 
ی

تو بخوای و بیک

چون و چرا قبول میکنم حتی قبول اون بچه توی 

 شکمت

 

نه، محال بود هیچ مردی زی   مطمی   بودم داره بولوف می  

ایط من رو قبول کنه  به رسی
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اما من فعال تا پیاده کردن نقشه ای که دیشب تا صبح 

کشیده بودم مجبور بودم باهاش کنار بیام و به زور براش  

 وش نقش بازی کنمنم و جلتحملش ک

 

 پارت نود و سوم

 

 پس من همه جوره دوست داری ؟ -

 

م باهات راه بیام -  اره بقران، همه جوره حاض 

 

 

 مکتی کردم تا نفس های عصبیم رسوام نکنه

 نگایه به دور و برم انداختم و گفتم
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 خواد دیگه خویر ندارم، دلم نیممن از اینجا خاطره  -

 پامو اینجا بذارم.... 

 

 حرفم پرید و ذوق زده گفتوسط 

 

 نکنه، یاد اون پرس شهری میفتی و اعصابت داغون میشه-

 

 آره -

 

 به زور اشیک ریختم و گفتم

 

 اون بدبختم کرد، مثل تو به زور اون کار باهام کرد -

 

 بازوهام بی   دست های کثیفش گرفت و اروم گفت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 877  

  من دوست دارم، گفتم که همه جوره پات میمونمیلو -

 

وسط حرفم یم پرید و رشته افکارم، پاره میکرد و مثل گاو 

 تمرکزم رو بهم یم ریخت

 

من دوست ندارم دیگه پام بذارم اینجا اگه دوست  -

ط دارم که باید قبول کت    داری باهات بمونم دوتا رسی

 

 با خوش حایل گفت 

 

یط؟ -  چه رسی

 

ام اینجا ،دویم هم من از دوست ندارم بیاویل که گفتم  -

سم، خودت که میدوی  چه جور ممد حسن خییل مییی 
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ادیم هس و ادم دیوونه کارهاش تحت اختیار خودش 

 نیس

 

 

همون جور که تحت فشار بود و داشت به زور خودش 

ل میکرد گفت  کنیی

 

دوست داری باهاش چیکار کنم؟ مثل سگ بزنم  -

 سقطش کنم؟

 

م ریختی و دیگه هش بگو با من بهنه اصال ، فقط ب -

اون دهن لقس فقط کافیه  دوست نداری من ببیت  ، با 

ییک یه قرون بذاره کف دستش از سی  تا پیاز همه چی 

 بره بریزه رو دایره

 

 و بقیه هم بیان رساغم و خیر به گوش اقام برسه
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 زیر لب غرید

 

، همچی   غلیط کنه خودم سگ  -
گوه خورده عنیی

 کشش میکنم

 

ت دروغکیش بهم میخورد و چاره م دحال اشت از اون غی 

نداشتم اون چشمهای رسخش، با ناخون هام از حدقه ای 

 دربیارم

 

، فقط جلوش یه جور نقش بازی  - نگفتم عصتر بشی

 که با من بهم زدی کافیه، بعدم یه جایی پیدا کن 
کت 

 اونجا ببینمت 

 

 متفکر نگاهم کرد و گفت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 880  

 

رات پیغام بفرستم که اون وقت من گ بکنم واسطه ب -

 ؟ببینمت

 

دیشب برای همه چی   نقشه کشیده بودم و تک به تک 

 همه چی   فکر کرده بودم

 

افیه هربار که میخوای ببینیم شب قبلش یه فقط ک -

پارچه کهنه ببندی به در حیاطمون من از اون نشونه 

یم فهمم که باید بیام پیشت، البته قبلش باید جایی رو 

 شخص کت  که میخوایم بریم م

 

 بشکت  زد و با خنده گفت
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، احسنت بهت ،خیالت از  - وای تو چه مخ  داری دخیی

چنان گوش مالیش بابت ممد حسن راحت باشه، 

میدم که هرچی از من و اون یارو میدونه یادش بره، در 

 مورد جا هم خونه ننه ام هس

 

 خوب ننه ات چی ؟ اون چیکار میکت   -

 

 

شه حیاطش کردم نگران اون نباش من یه اتاق گو  -

اصال کاری به من نداره و رسایع  ازم انباری ، اونم 

ه  نمیگی 

 

 خنده ای کرد و گفت

 

زهر ماری درست کردن ،گناه داره و  تو مخش ریخیی   -

 کاری به اون اتاق نداره
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همه چی   داشت به نفع من میشد، لبخندی به زور زدم و 

 گفتم

 

 خییل خوبه -

 

 راوی

 

گه من تو این خونه بهروز، خسته شدم از دستت م -

؟زندوی    هستم که داری اینجوری باهام رفتار میکت 

 

 نفهمش انداخت و گفتبهروز با خشم نگایه به زن  زبان 
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ون بذاری،  - من دوست ندارم تو پات از این خونه بی 

دلم نیم خواد یه مشت مرد کثیف زل بزنن بهت و 

، چرا حرف نیم فهیم؟  نگات کی  

 

ر روز بدتر ر از سوءظن بهروز که همهسا که از رفتارهای پ

هم میشد حسایر خسته و کالفه شده بود ، نفس عمیقی 

 کشید و گفت 

 

ی، مگه تا حاال از  بهروز  - دیگه خییل داری رو مخم می 

؟   من خطایی دیدی که اینجوری باهام رفتار میکت 

 

 بعد هم با غیظ نگاهش کرد و ادامه داد

 

هرزه و خراب  لیاقت تو من نیستم، تو باید یه زن -

 یشدینصیبت میشد که آدم م
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بهروز پرتقایل از روی می   برداشت و با خشم سمتش پرتاب 

 فت کرد و گ

 

، کم چرت و پرت بگو  -  خفه شو عوض 

؟   من نیستم چه غلطایی یم کت 
فک کردی نیم دونم وقتی

امار همه کارهات بلدم به وقتش فقط منتظر یه فرصت 

م  و بندازم توی کوچه هستم که رست بیخ تا بیخ بیر

 

وع کرد به خندیدن  مهسا با عصبانیت رسی

 

 به کفشت هس که به من گی   -
ی

 البد تو خودت رییک

 میدی؟ 
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بهروز با داد، خفه شوی دیگری نصیبش کرد و از جاش 

 بلند شد و سمت کوچه راه افتاد

اصال تحمل خونه و رفتارهای روی مخ مهسا را نداشت،  

 بود جایی از کار میل
 نگید و مهسا بهش خیانت میکند مطمی  

 اما همی   که نیم توانست ثابتش کند برایش عذاب اور بود

ک روستایی خر و 
دلش عحیب هوای همان ابادی و دخیی

 احمق را کرده بود

با مهسا  بدجوری دلتنگش شده بود، از رابطه تکراری

 خسته شده  بود و دلش باز هرز پریدن یم خواست

تمام که کارش توی اون ابادی حدوده دو هفته ای میشد  

شده بود و  به شهر خودش بازگشته بود و توی این مدت 

 بدجوری مهسا اعصابش را خورد کرده بود

 ایه کشید و با تمسخر گفت

 

محبوبه خانوم کجایی االن؟ بدجوری دلم برات تنگ  -

شده کاش االن پیشم بودی و یم اومدم رساغت و 
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خوش  حسایر خرت میکردم و بعد کیل باهات

 میگذروندم

 با خودش خنده ای کرد و گفت

اشتباه نکرده باشم، االن باید حامله بایسی و لحظه به لحظه 

 عوق عوق کت  

 

 خنده شیطای  روی لبهاش نشست و گفت

 

ن اقای شایدم اصال دیگه توی این دنیا نبایسی و او  -

گوسفندت همه چی   رو فهمیده باشه و رست بیخ تا 

 بیخ بریده باشه

 

 رمد و چهاپارت نو 
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مشغول راه رفیی  بود که زی   با چادر جلوی مغازه ایستاده 

 بود

 از جلوش که گذشت زن با دقت  نگاهش کرد 

اونقدر چادرش را سفت چسبیده بود که فقط چشم هایش 

ت اما قیافه اش مشخص بود، قد و هیکل خویر داش

 مشخص نبود

دلش برای شیطنت خییل تنگ شده بود و در دل ارزو 

 د کش را پیدا کند که پایه ی خوش گذروی  باشد میکر 

هنوز چند قدیم نگذشته بود که صدای زنانه از پشت 

 صدایش زد

 

؟ -  ببخشی   شما اقا بهروز نیستی  

 

 شنیدن اسمش از زبان یک زن  کیم عجیب بود
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عقب برگشت ،صدای همان زی  بود که چادرش رسی    ع به 

 را سفت چسبیده بود

 تبا تعجب نگاهش کرد و گف

 

 چرا خودم هستم -

 

برای لحظه ای چشم های قهوه ای رنگ زن، رنگ زهر 

 الودی به خودش گرفت و تی  نگاهش را سمتش پرتاب کرد

برای خودش هم عجیب بود که چرا ان زن ان جور و با ان 

 ش میکندحد از تنفر، نگاه

 

زن سمتش پا تند کرد جلوی دهانش را محکم گرفته بود و 

ی ازش مشخص جز همان چشم های پر  از تنفرش چی  

 نبود
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زن لهجه ی غریبه هم داشت و بهروز این را به خویر 

 تشخیص داده بود

زن انگار بدجوری خجالتی بود چون همچنان در سکوت 

 داشت نگاهش میکرد

ی شاید هم در ذهنش  دنبال وا ژه ای هم خوان با تی  

 نگاهش بود

 نفس حرض و عصتر کشید و گفت

 

ینجا برای ه راست راست داری اتو خجالت نیم کشی ک -

؟   خودت یم چرچ 

 

بهروز از لحن حرف زدنش کیم جا خورد و بعد با تعجب 

 گفت
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من اصال متوجه حرفات نمیشم، یه جوری صحبت  -

؟
ی

 کن تا بفهمم چی مییک

 

دور و برش انداخت ، انگار که از امدن زن با دقت نگایه به 

 کش ترس داشت 

ش راحت شد با حرص وقتی خیالش از خلویی دور و بر 

 گفت

 

 شنایس یا نه؟من دوست محبوبه هستم یم -

 

با این حرف بند دل بهروز پاره شد و ترس عجیتر در 

 وجودش رخنه کرد 

 اب دهانش را به سختی قورت داد 

او فقط یک محبوبه بیش تر نیم شناخت ان هم همان 

 محبوبه ی بود که بازیچه دستش شده بود
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 مثل را از کجا شناخته که حاال معلوم نبود اون زن، او  

 بختک افتاده بود روی رسش؟ 

 

 م محبوبه؟ شما انگار حالتون خوب نیسکدو  -

 

صدای ساییده شدن دندان ها ان زن را بر روی هم شنید و 

 تنش از شدت ترس یخ کرد

 

همون محبوبه ای که با وعده ازدواج گولش زدی و با  -

ومدی یه بچه توی شکمش ولش کردی به امون خدا و ا

 اینجا، تا راست راست بچرچ  و عی   خیالت هم نباشه

 

ی از رابطه اش با  بیچاره لیال، هرچند محبوبه برایش چی  

بهروز نگفته بود اما حش او را مجبور میکرد که با اطمینان 

حرف بزند و به اون نامرد روبه رویش بتوپد و بهش 
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ه اش یکدستی بزند، شاید بتواند کاری برای ابروی رفیق ساد

 کند

از بهروز که مستاصل بود و اصال نیم دونست اون زن او را 

کجا شناخته ؟ دست برد سمت صورتش و عرق های ریز و 

درشتش را که توی اون رسما روی پیشای  اش نشسته بود 

 پاک کرد و با تریس که توی صداش مشخص بود گفت

 

اشتباه گرفتی خانوم من نه محبوبه رو میشناسم و نه  -

 شما را

 

نم،  - ببی   عوض  دارم به زبون خوش باهات حرف می  

گویه که خوردی بمون اون دخیی بقدر   مرد باش و پای

کاف  توی زندگیش بدبخت هس تو دیگه اینجوری 

 بازیش نده
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نن نه  - مواظب حرف زدنت باش! یه حرف  یکبار می  

 نیم شناسم
ی

 صدبار من اوی  رو که تو مییک

 

یچاره را در اورد نیشخندی بعد هم برای اینکه لج لیالی ب

 بود گفت و با لحن چندیسی که فقط مختص خودشزد 

 

اصال صیر کن ببینم؟ نکنه محبوبه بهونه هس ؟ البد  -

خودت تا من دیدی لب و دهنت آب افتاد و برای 

اینکه رس صحبت باهام باز کت  این بحث مسخره رو 

 وسط کشیدی؟

 

نور پست و لیال چاره نداشت با مشت و لگد به جان ان جا

 پاشت، روبه رویش بیفتد

 توی مخش نریخته بودن که صدای یک زن را،  
ی

اگر از بچیک

هیچ وقت نباید نامحرم بشنود قطعا جیغ میکشید و همه 

 ادم و عالم را سمت ان نامرد پست یم کشید
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قلبش از شدت عصبانیت به شدت داشت یم تپید، حرف  

قابل ب  اور بود که شنیده بود برایش خییل زشت و غی 

 نداخت و گفتبا خشم نگایه به بهروز ا

 

؟ کثافت آشغال جوری رفتار  - حرف دهنتو بفهم عوض 

ی !   یر خیر
 نکن که انگار از همه چی  

 

ببی   خانوم ،من اصال حوصله شنیدن چرندیات ندارم،  -

تو اومدی جلوی راه من سیر  شدی میگه تو بهروزی؟ 

 منم برای اینکه اذیتت کنم و کیم باهات خوش

ره ، بعد هم تو از بگذرونم به دروغ دارم بهت میگم ا

خدا خواسته انگار دیواری از دیوار من کوتاه تر ندیدی 

ی که الیق خودت هس داری  دهنت باز کردی و هرچی  

 بهم یم چسبوی  
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 لیال برای لحظه ای شک کرد و در دل گفت

 

 یعت  این بهروز نیس؟ -

 

ت، هرچند یکبار با دقت نگایه به مرد رو به رویش انداخ

ه بود اما حافظه ی بشدت قوی داشت و بیش تر او را ندید

 اش یم دید تا 
ی
،برای یکبار در زندگ چهره های را که حتی

 مدتها توی حافظه اش با جزییات کامل بافی یم ماند

 

 پارت نود و پنج

 

 لیال نفس،عمیقی کشید و گفت

 

من اشتباه نیم کنم تو رو قبال توی آبادی خودمون  -

 یدیمد
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زن فضول را دست به رس کند بهروز برای اینکه زودتر آن 

 لبخندی زد و گفت

 

 یم کنم و  -
ی
محض اطالعت باید بگم من توی شهر زندگ

کاری به اون ابادی کوفتی شما نداشتم ، خواب دیدی 

 خی  باشه

 

وبعد با بدجنش چشمیک زد و صداش به شدت پایی   

 کشید و گفت

 

خواد برم کیم خوش  البته من هم خییل دلم یم -

بگذرونم، اگه پایه هستی یه کم اون چادرت رو شل تر 

کن تا بریم جایی که من رساغ دارم قول میدم خییل 

 بهت خوش بگذره ها... 
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 لیال اب دهانش را محکم سمتش پرتاب کرد و گفت

 

، فک کردی همه مثل تو پست و  - خفه شو عوض 

؟  عوض  هسیی 

 

قصد خرید فرویسی که به  همان موقع رحیم از مغازه ابزار 

ون آمد و با دیدن لیال که حسایر حرض و  رفته بود بی 

عصتر بود و داشت با یه مرد غریبه بحث میکرد سمتش راه 

 افتاد و گفت

 

 لیال چی شده؟ -

 

 بعد هم با عصبانیت نگایه به بهروز انداخت و گفت

 

 تو چیکار زن من داری؟ -
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و با لحن حرص بهروز شیطان، لبخندی به هردوی انها زد 

 در آری گفت

 

فتم، خانوم شما جلوی من  - واال من داشتم راهم رو می 

 رو گرفت و گفت ازم خوشش اومده

 

بیچاره لیال که بعد از شنیدن آن حرف  دهانش از تعجب 

قد یه غار شده بود، با ترس نگایه به چهره رحیم انداخت و 

 با بدبختی گفت

 

 دروغ میگه بقران -

 

 رس داد و گفتبهروز خنده بلندی 
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یعت  اسم دوست صمییم تو محبوبه نیس؟ هموی  که  -

 االن داشتی ازش برام یم گفتی 

 

ت رحیم و با نفرت زل  با این حرف دست گذاشت روی غی 

 زد به لیال و با داد گفت

 

 این عوض  چی داره میگه؟ -

 

ی به ایستادن قلبش  نمانده بود ، اشک توی  لیال که چی  

وع ب  حوشیدن کرد و سختی گفته چشم های زیبایش رسی

 

 بقران، رحیم داره دروغ میگه -

 

 شیطان دوباره در وجود بهروز رخنه کرد و بهروز گفت
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؟ همون ابادی که  -  نیم کنی  
ی
یعت  شما تو آبادی زندگ

 اسمش رحمت اباد هس؟*

 

ی به سقوط لیال نمانده بود، رفته بود صواب کند اما  چی  

 جزغاله شده بود

فل مشت محکیم سمت چانه، غارحیم در یک حرکت نا

 بهروز پرت کرد

جوری که بهروز که اصال توقع چنی   مشتی را آن هم از 

جثه کوتاه مرد رو به رویش، نداشت با اخ بلندی روی زمی   

 افتاد

ی  لیال مشغول میانخر گری کردن بود و زیر لب آهسته چی  

 را واگویه میکرد

 ترحیم با عصبانیت نگایه به بهروز انداخت و گف

 

ببی   گوه زیادتر از دهنت بخوری همی   جا با همی    -

 دستهام خفه ات میکنم
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چند نفری دور و بر ان ها جمع شده بودن و با لذت داشیی  

 به نمایش رایگان روبه رویشان نگاه میکردن

بهروز که انگار هنوز تنش میخارید و رس عقل نیامده بود 

 دستی به چونه اش کشید و گفت

 

ای اینکه من بزی  دست زنت رو ج چرا زورت میاد، -

 بگی  و بیر خونه ادبش کن

 

لیال از پس پرده اشک نگایه به ان ادم منفور افتاده روی 

 زمی   کرد و

بدون اینکه تمرکزی روی کارهایش داشته باشد سمتش 

رفت و با ته کفش محکم به قلم پای بهروز کوبید و با 

 صدای لرزانش گفت
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، حیوووون -  خفه شو عوض 

 

ه دیگر ماندن را جایز نیم دید با عصبانیت دست م کرحی

 ظریف لیال را میان دستهاش گرفت و گفت

 

 بیا بریم عوض   -

 

بغض لیال بعد از شنیدن ان کلمه ی زشت، بشدت ترکید و 

سمت جهتی که رحیم با قدم های حرض و عصبای  حرکت 

 میکرد کشیده شد 

 همونجور که گریه میکرد با التماس گفت

 

 های اون عوض  باور نکردی؟رف ه حتو ک -

 

 رحیم با حرص لبخند عصبای  کرد و با کنایه گفت
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 نه واال -

 

 بخدا دروغ میگه رحیم -

 

 

میدونم، فقط یارو علم غیب داشت و همه چی    -

 داشت درست پیش گویی میکرد

 

بیچاره لیال دلش یم خواست روی زمی   بشیند و برای اون 

 حجم از بدبختی  زار بزند

انست باید چه جواب منطقی به رحیم  دنیم خودش هم

 بدهد تا قانع شود

 جوری که نه سیخ بسوزد و نه کباب
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ئه شود و هم  هم خودش از این حرف های چرند بهروز تیر

 آبروی دوست چندین ساله اش جلوی رحیم نرود

ایکاش کیم محتاط تر رفتار کرده بود و کیم سیاست به 

 و جلوی آن عصبای  شود خرج داده بود و جای اینکه 

د تعقیبش کرده بود  آشغال را بگی 

حداقل اینجور جلوی رحیم خراب نمیشد و کمیک به 

 دوست بیچاره اش هم میکرد

هرچند بعد هم  باید جواب غیب شدن ناگهای  اش را به  

داد اما ، باز هم خییل بهیی از این ابرو ریزی چند رحیم یم

 دقیقه پیش بود

د و همی   رحیم دیگر حرف نم ید و لیال را هم با جور میدوئ ی  

 تمام قدرت دنبال خودش یم کشاند 

کیم که گذشت و به کوچه ای باریک که خلوت بود رسیدن 

او را محکم گرفت گوشه دیوار و با عصبانیتی که رو به 

 انفجار بود گفت
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 پارت نود و ششم

 

، همیشه به  - هیچ وقت فکر نیم کردم همچی   زی  بایسی

 دم... قسم میخور  پایک اسمت

 بغض کرد و قطره اشیک از چشم هاش فرو ریخت

 

 ویل حاال گند زدی توی همه باورهام و رفت  -

 

لیالی بیچاره هم که گریه امانش نمیداد و قلب ترسیده اش 

 محکم یم تپید با التماس نگاهش کرد و گفت

 

 بخدا اون ادم دروغ میگه...  -

 

 ترس توی خودشرحیم داد بلندی کشید جوری که لیال از 

 گفتمچاله شد و  
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 پس تو رو از کجا یم شناخت؟ -

 

بذار حرف بزنم، تو رو ارواح خاک اقات نشنیده الیک  -

 حکم نده و محکومم نکن

 

 

ی زد و با لحن خاض  رحیم در جوابش پوزخند تمسخر امی  

 گفت

 

 بفرما؟ -

 

 اون ادم قبال تو آبادی صالح آباد -
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بوبه میکردن، بعد این از محبا چند تای دیگه پل سازی 

پیشنهاد ازدواج داد، بعد هم که خوشش اومد و بهش 

محبوبه بدبخت خر شد و بهش جواب مثبت داد و ییک ییک 

 خواستگاراش رد کرد و رفت ،اینم یهو غیب شد

 

نفس عمیقی کشید و با گوشه چادرش اب دماغش را گرفت 

 و گفت

 

نیا به جون خودت به جون مامانم که میخوام د  -

ر جوب اب بیش تر اون ادم رو کنانباشه، من یه بار 

بیش تر ندیده بودم، اونم تازه محبوبه بهم نشونش 

 داده بود

وقتی تو رفتی توی ابزار فرویسی و گفتی دم در منتظرت 

 بمونم یهو
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دیدمش اول هم شک کردم خودش باشه یا نه ؟ اما من 

وبه بیشعور بازی در اوردم و رفتم جلو و به خاطر محب

وع کردم ب  ه جر و بحث کردنباهاش رسی

ون دیدی که چه جوری داشتم  حتی خودت وقتی اومدی بی 

با عصبانیت رسش داد یم کشیدم ، همه اش بقران به 

 خاطر اون دوست تو رسی خور بدبختم بود

 

 بعد انگار جرقه ای به ذهنش خورده باشد، فوری گفت

 

س، مطمی   باش ا - ونم عینا اصال بیا برو از محبوبه بیی

نههمی   حرف ها   رو بهت می  

 

رحیم نفس عمیقی کشید و زل زد به قیافه گریان و پریشان 

لیال، انگار که یم خواست راست و دروغ حرف هایش را از 

 صورتش بخواند
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خودش هم نیم دانست باید چیکار میکرد؟ حرف های لیال 

 را باور کند یا نه؟

و هیچ وقت  ته دلش خیالش همیشه از بابت او قرص بود 

 شنیده بود ازش دروغ ن

دستش را از گوشه دیوار برداشت و با اخم نگایه به لیال 

 انداخت و گفت

 

دنبالم راه بیفت، قبال هم بهت گفتم هیچ از اون  -

ه محبوبه خوشم نمیاد حرف و حدیث پشت  دخیی

رسش زیاد اما هر دفعه با حرفهات قانع ام کردی که نه 

رن به ناحق پشت رسش اون اینجوری نیس و همه دا

نن... ته  مت می  

 

ون زدن لیال  در حایل که از اون کو چه تنگ و تاریک بی 

 فوری حرفش قطع کرد و گفت
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ی که مردم  - بخدا راست گفتم، محبوبه اون جور دخیی

 پشتش  حرف یم زنن نیس

 

 رحیم سمتش چرخید نیم نگایه بهش کرد و گفت

 

ادم نامخرم و غریبه اگه اون حرفها غلط بود الیک با یه  -

 شقانه نمیذاشتقرار عا

تازه اون هم خدا میدونه، توی اون قرارهای عاشقانه چیا 

 که بی   اون دوتا ادم نگذشته

 

لیال که تقریبا از حامله بودن محبوبه مطمی   بود توی دلش 

 هرچی لعن و نفرین بلد بود نثار بهروز کرد و به رحیم گفت
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و تعقیبش کرده بودیم، میگم کاش رفته بودیم دنبالش  -

انتظار اون ادم محبوبه خییل گناه داره چشم بخدا 

 بمونه

 

 رحیم از ان همه ساده گیش عصتر شد و با داد گفت

 

بریم تعقیبش کنیم که چی بشه؟ من االن دو ساعت  -

داشتم توی مخت روضه میخوندم اصال یک کالم از 

 حرفهام شنیدی یا نه؟

 خیی رفت و امد کت  من دلم نیم خواد دیگه با اون د

م به راه بودنش هم نه به من ربیط شقی و چشعشق و عا

داره و نه به تو، یم خواست ادم باشه و بیخود بازی در 

 نیاره تا این جوری رسش بیکاله نمونه

 

 روح انگی   
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 زن دایی توی بهار خواب مشغول 

تمی   کردن پرهای خرویس  که همی   چند وقت پیش کشته 

 بودنش بود 

ار پله ها را با بیل یم هم داشتم برف های یخ زده کنمن 

تم تا هر گ خواست از اون مسی  بره رس نخوره و شکس

 بالیی رسش نیاد

 ستاره رفت کنارش و گفت

 

؟ -  یر یر میخوای با این پرها چیکار کت 

 

میخوام  بذارم یه گوشه و بعد اگه باز هم مرغ کشتیم و  -

باهاشون بالشت درست پرهاش  جدا کردیم و زیاد شد 

 کنم
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 شد و گفت رق پرها ستاره غ

 

، دلم میخواد یه لباس از پرهای  - اینا خییل قشنگن یر یر

سفید برای عرویس خاله مهر انگی   و عمو ناض بدوزم 

 و بپوشم

 

 زن دایی با اخم نگایه به ستاره کرد و با حرص گفت

 

ه -  ایشاال هیچ وقت عرویس اون دوتا رس نگی 

 

ون اومده بود، حر ماهرخ که ت ف های زن ازه از اتاقش بی 

 گفتدایی شنید و با عصبانیت  

 

 چرا مثال؟ -
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 پارت نود هفت

 

 

 زن دایی با حرص لبش ، زیر دندون کشید و گفت

 

 تا جون تو ییک  در بیاد -

 

س شده بود دستش   ها حسایر دریده و نیی
ی
ماهرخ که تازه گ

 گذاشت کنار گوشش و گفت

 

 بلندتر حرف بزن تا جواب، نشنیدم، اگه  -
ی

راست مییک

 رت بهت بدمدر خو 

 

 با رس بهش اشاره کردم که، رسبه رسش نذاره
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اما اون از بس درد از زن دایی توی دلش تلنبار شده بود  

 اصال قصد کوتاه اومدن نداشت

 زن دایی با اخم و تحقی  نگاهش کرد و گفت

 

 انگار خدا کمک کنه جدیدا کر هم شدی؟ -

 

کن آره، اون جمله ای رو که قبلش گفتی یبار تو فکر   -

 دیگه بگو نشنیدم

 

 

ماهرخ عی   بچه ها داشت لجبازی یم کرد زن دایی 

 پوزخندی بهش زد و گفت

 

 گفتم تا جونت از اون ته خرت بیاد باال، عنیی فضول -
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 ماهرخ خنده عصتر کرد و گفت

 

 نذار بگم عنیی گ هستا ؟ -

 

 جرأت نداری ماهرخ حرف اضافه بزی   -

 

 

وزمندانه ماهرخ با لذت نگاهش کرد و با یه لحن و  لبخند پی 

 گفت

 

اون موقع ها که جرأت نداشتم و رسم زیر بود و الل  -

 جلوت وایمیسادم تموم شد و رفت اون ماهرخ ببو مرد

 

 با کف دست زد وسط تخت سینه ش و گفت
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ه اینو تو  - از امروز دیگه هیچ گ نمیتونه جلوم بگی 

 گوشت کن

 

 لبم رو دندون گرفتم و گفتم

 

  ازش گذشتهبس کن ماهرخ، اون ست   -

 

برای چی بس کنم؟ کم خون به جیگرمون کرده؟ کم  -

حرف بارمون کرده؟ کم تهمت بهمون زده؟ برای چی 

 باید بس کنم؟ من خییل از این آدم دق و دیل دارم 

 

 

یز شده بود با عصبانیت از  ش لیر زن دایی که دیگه کاسه صیر

 د شد و نگایه بهش انداخت و گفتجاش بلن
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- ، موقع صاحب توله شانست زد و به  برو بمی  نکبتی

شدی، وگرنه خدا شاهد بود یم خواستم بفرستمت تو 

 همون خرابه ی که ازش اومده بودی

 

ماهرخ خندید، حالت صورتش خییل عصتر بود من هم یم 

س براش بد باشه و بالیی  ترسیدم که نکنه اون حجم اسیی

 ادرسش بی

 گفتبا نفرت نگایه به زن دایی انداخت و با تحقی   

 

ف داشت به کاخ سلطنتی  - واال خراب شده ما هزار رسی

شما ، االنم میدونم داری از چی میسوزی؟ از اینکه 

نتونستی اون خواهر زاده خراب و ولگردت وبال صالح 

، هرچند ادیم مثل صالح لیاقتش بیش تر از یه  کت 

 د نیسدخیی عوض  و همه جا گر 

باهاتون  من اگه این بچه تو شکمم نبود که میدونستم 

 چیکار کنم؟
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یه تف مینداختم تو صورت تو و پرست راهمو یم کشیدم و 

 یم رفتم دنبال خوشبختیم 

 من اینجا جز زجر و ذاللت هیچ چی ندیم 

 

خودش سوال یم پرسید و جواب یم داد ته صداش اونقدر 

 ش ریش شدغمگی   و غصه دار بود که دلم برا

رف های ماهرخ زن دایی که عی   یه خرمن خشک بود و با ح

یت کشیدن و سمتش  پرتاب کردن  انگار کیر

چند قدیم سمت ماهرخ برداشت، ترسیدم بره بزنه بالیی 

 رسش بیاره، خودم و به ماهرخ رسوندم و جلوش وایسادم 

 زن دایی نگایه به من کرد و گفت

 

 غلیط میکنه؟بیا گمشو کنار، بذار ببینم چه  -
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روی زن دایی وایساد ماهرخ خودش کنار کشید و دقیقا روبه 

 و گفت

 

 این خودش، بیا ببینم میخوای چیکارش کت   -

 

 زن دایی دستش تهدید وار باال برد و گفت

 

نذار به صالح بگم هم خودتو هم اون بچه رو بزنه  -

 سقط کنه ها

 

 ماهرخ خنده بلندی کرد و گفت

 

دیگه از هیچ کس و هیچ چی   صالح خر گ باشه؟ من  -

لیوان اب بخور تا یهو سکته نیم ترسم تو هم برو یه 

 نکت  بیفتی روی دستمون
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من که هاج و واج داشتم به ماهرخ نگاه میکردم و نیم 

دونستم این همه شجاعت از کجا اورده که داره اینجور با 

نه اروم زیر لب گفتم  زن دایی حرف می  

 

 زشته ماهرخ -

 

نجور که انگست اشاره اش به نشونه تهدید زن دایی همو 

و اسمون مونده بود به صدایی که داشت تبدیل بی   زمی   

 میشد گفت به جیغ

 

خدا شاهده محال بذارم شماها یه آب خوش از  -

گلوتون پایی   بره، فک کردین من بیکار میشینم، حاال 

که محبوبه ازدواجش با صالح بهم خورد کاری میکنم 

 انگی   یا اون، خواهر عوضیشکه بشه هووی روح 
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رش کرده پاره شد، مگه ما چیکابند دلم با این حرفش 

د و جر داشت؟ این  بودیم؟ اون با ماهرخ داشت حرف می  

 وسط چیکار ما داشت؟

حالم عی   کش بود که انگار دست دور گلوش گذاشته بودن  

 و داشیی  خفه اش میکردن 

ندی نگاهش کردم حتی نمیدونستم باید چی بگم ؟ با گالیه م

 گرفتم و گفتمو اون بغض سمج توی گلوم و با دست  

 

 مگه ما چیکارت کردیم؟ -

 

شما بچه هامو بدبخت کردین کاری کردین که بچه هام  -

 توی روی من ، وایسیی  

 

 

 ماهرخ زهر خندی کرد و گفت
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تو فقط یه بچه احمق به اسم صالح داشتی که یم  -

ریشش که خواستی اون پتیاره خانوم ببندی به 

، خداروشکر ناض و عطا اونقدر خوب و  با  نتونستی

وجدان هسیی  که اینکارو نیم کی   ، تو هم ایشاال 

ی ،  آرزوی عرویس محبوبه با پرسات به گور مییر

 بدبخت فلک زده

 

 پارت نود هشتم

 

اصال نیم تونستم نفس بکشم قلبم داشت تی  میکشید برام 

ست باشه که بخواد، به باور کردی  نبود که یه آدم اونقدر پ

 ییک
ی
  دیگه رو خراب کنهخاطره خواهر زاده اش زندگ

 ماهرخ بازوم محکم گرفت و گفت
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؟ مگه عطا و ناض نیم شنایس؟ اونا  - تو چته روح انگی  

محال پست و نامرد باشن چون به داییم کشیدن ، اون 

ییک که دیدی حیا رو خورد و ابرو رو فی کرد صالح بود 

 برده بودکه به مامانش 

 

 زن دایی با داد مثل دیوونه ها گفت

 

شادتو تا نیومدم خودم بکشمت زنیکه دهن گببند  -

 سلیطه

 

 ماهرخ خندید و گفت

 

اونقدر زور الیک نزن بدبخت، اوی  که به زودی از  -

ه تویی نه من   غصه میمی 
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 محبوبه

 

 که کریم دم درمون 
ی

دیشب با دیدن پارچه ی قهوه ای رنیک

مبسته بود   نزدیک بود همونجا از شدت غصه بمی 

دو سه  حظات چندش و زجر اور هنوزم تک به تک اون ل

 روز پیش،جلوی چشمام بود

اصال دیگه قدرت و توان تکرارش نداشتم حالم داشت بد  

 میشد و کاری از دستم ساخته نبود

ی  از همه اینها بدتر دو هفته ی میشد که از بهروز هم خیر

تظرش بودم تا با دست پر بیاد رساغم نبود و من هرقدر من

ی ازش نبود  ق شنگ معلوم بود بازی خوردم و ازم اما خیر

 سو استفاده کرده 

اییط  روچ بودم  حالم از همه عیل  تو یه بدترین  رسی

الخصوص از خودم بیش تر بهم میخورد و تحمل دیدن 

 هیچ کس نداشتم
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حتی این روزها، خییل خییل به خودکشی و مردن فکر 

 میکردم

یش فکر اینکه چند وقت دیگه ممکنه شکمم باال بیاد و پ

 همه لو برم بدجوری عذابم یم داد

 خودم هم نیم دونستم که باید چه خایک،  توی رسم کنم 

ایط به ذهنم یم رسید این بود که  ی که تو اون رسی تنها چی  

 کش پیدا کنم و خودم و  اون بچه رو، بند ریشش کنم

آدیم، دلم یه ادم خاص و درست یم البته اونم نه هر 

 کنم و خوشبخت خواست تا کنارش با خیال 
ی
راحت زندگ

 بشم

هرچند توی اون ابادی ، پیدا کردن همچی   ادیم تقریبا رویا 

 بود اما من باید تالش خودم  میکردم

امروز روزی بود که باید نقشه ای رو که مدتها کشیده بودم 

 اجرا میکردمو بارها بارها تمرینش کرده بودم 
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یم نسبت به تقریبا با زرنگ بازی تونسته بودم اعتماد کر  

ال کار سختی به نظر خودم جلب کنم و اجرای نقشه ام اص

 نیم رسید

با اکراه از جام بلند شدم خداروشکر امروز از اون روزهای 

بود که شانس باهام یار بود و کش خونه نبود و با خیال 

ون  راحت یم تونستم برم بی 

نزدیک خونه خاله کلثوم، ننه کریم بودم که با دقت نگایه  

ه دور و برم انداختم و رسی    ع رفتم تو و خودم توی اون ب

ر گوشه حیاط که کریم از قبل ادرسش داده بود، پرت انبا

 کردم

یه اتاق قدییم نسبتا بزرگ بود که چندتای خمره گوشه ی 

 ه بوداون گذاشته بودن و با یه حصی  کهنه ، پوشیده شد

تو  خییل تاریک بود و ترسناک، به محض اینکه پام گذاشتم

 انگور پیچید زیر دما
ی
ی مثل بوی ترشیده گ غم برای ، چی  

اینکه باال نیارم دستم محکم گرفتم جلوی دماغم ،کریم که 

 متوجه حضورم شده بود با خنده سمتم اومد و گفت
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 حوشگل خانوم ما چطوره؟ حالش خوبه الحمدهللا؟ -

 

 جور که دستم جلوی دماغم بود با عصبانیت گفتم همون

 

ا رساغ نداشتی بیاریم؟ حالم داره از این ج جایی بهیی  -

 بهم میخوره 

 

 سمتم اومد، کنار بینیم چی   افتاد و اروم  با خودم گفتم

 

امروز دیگه همه چی   تموم میشه، صیر کن و ادم باش  -

 تا خالص بشی 

 

 خندید و گفت
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 بویی هسیی  تو داری ناز واال ملت هالک  -
همچی  

؟ دستت بردار بذار به بوش عاد  ت کت  میکت 

 

 ممکنه استفراغ کنم -

 

 

عیب نداره من اصال ادم بد دیل نیستم هر گوشه که  -

 راحت بودی باال بیار

 

 حتی روی تو؟ -

 

 

 خندید و دستی به ریش های تسبتا بلندش کشید و گفت

 

 حتی روی من -
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حبس کردم اما کم کم دستم اروم برداشتم، اول نفسم 

 نفسم ازاد کردم

ونجور که سیع میکردم چند بار نفس عمیق کشیدم و هم

 ز اون بوی نکبتی پرت کنم اروم گفتمحواسم ا

 

 یهو خاله کلثوم نیاد اینجا؟ -

 

 خندید و گفت

 

گفتم که اینجا برای ننه ام منطقه ممنوعه هس و  -

 محال پاش بذاره اینجا

 

 نیان رساغت؟زن و بچه هات چی یهو  -
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 خنده چندیسی کرد و گفت

 

 نوچ، اونام نمیان  -

 

 م و گفتمی دلم زار زدسمتم اومد تو 

 

وع شد، لعنت بهت عوض   -  وای بازم رسی

 

اروم چادرم رو از رسم کشید و روی ییک از خمره ها پرت 

 کرد

س گفتم  با اسیی

 

 یهو ییک نیاد  -

 

 با حرص گفت 
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ی ها هم وقتی گفتم که هیچ خری نمیاد اینجا،  - مشیی

بیان اول میان دم در بعد اگه من صالح دیدم 

 میارمشون تو

 

 ن چی ساکتش کردی؟حس ممد  -

 

 

همه قصدم این بود تا وقت کشی کنم و برای مرور نقشه 

 ای که توی ذهنم بود زمان بخرم

 

آره ،چنان بالیی رسش اوردم که حتی اگه تو رو ببینه  -

 دیگه نشناسه

 

 بزنیش تا صدای سگ بدهیم خواستی جوری  -
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گره رورسیم هم باز کرد و اونم انداخت روی چادرم و با 

 گفت  خنده

 

 جوری زدم که فقط عر عر میکرد -

 

 دلم خنک شده بود هر بالیی که رسش میاوردن حقش بود

 

وع کرد به نوازش  دست برد سمت موهام و با لذت رسی

ش کردن، نفس عمیقی کشیدم و برای اینکه فکر کنه از کار 

 خوشم اومده، چشمهام روی هم گذاشتم

 

 پارت نود و نه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 934  

اصال نیم تونم فکر محبوبه من خییل دوست دارم،   -

روز از تو جدا بشم، کاش راض  میشدی و  کنم که یه

 زنم میشدی؟

 

س گرفته بودم و  همه حواسم به دستش بود، بدجوری اسیی

قلبم به شدت داشت یم تپید ، اب دهنم به سختی قورت 

 و گفتمدادم 

 

من اینجوری راض  ترم ، حوصله جر و بحث با هوو  -

 ندارم 

 

از ترس مت قفسه سینم نفسم همی   که دستش رفت س

بند اومد ، اگه یه کوچولو جلوتر یم رفت و پیش روی 

دار میشد  میکرد قطعا از نقشه م خیر

 کیم خودم عقب کشیدم و گفتم
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 یه لیوان اب نداری بدی بخورم؟ -

 

لبخندی زد و اشاره ی به خمره های پر از با شیطنت 

وب کنار دیوار کرد و گفت  مرسی

 

اب ناب بیارم  ب میخوای برات یه پیک - زی  و  رسی

؟  حسایر رس حال بشی

 

 اخیم بهش کردم و گفتم

 

 همینم کم مونده بیام از این زهره ماری ها بخورم -

 

 امتحان کن، مطمئنا بدت نمیاد -
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 مالیک دستم سمت گلوم بردم و گفت

 

، جای این چرت و پرتا برو  -
ی

وای هالک شدم از تشنیک

 برام یه لیوان اب بیار

 

ون، چاقوی که اضافه ی از  بدون هیچ حرف اونجا رفت بی 

مال بابام بود و مخصوص وقتهای بود که باهاش رس 

ون کشیدم، رفتم سمت  ید، از لباس زیرم بی  گوسفند مییر

ت ازش پنجره و گذاشتمش یه گوشه تا در اولی   فرص

استفاده کنم، بعد هم از پنجره نگایه به حیاط انداختم 

د و در اتاق ها بسته بودن و انگار کش  پرنده هم پر نمی  

 خونه نبود 

طویل نکشید که کریم با یه لیوان برگشت توی انباری به 

 زور لبخندی بهش زدم و گفتم

 

 خاله کلثوم کجاس؟ خونه نیس؟ -
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 لیوان سمتم گرفت و گفت

 

 ش رفته خونه یه مشت نه، طب -
ی

ق عادت همیشیک

زن مثل خودش  پی 

 

کریم یم شنید   کیم اروم شدم، مطمئنا اگه صدای فریاد 

 اری و من لو یم رفتمخودش یم رسوند توی انب

س افتاده بود به لرزیدن توی دلم  همه تنم از شدت اسیی

خدا ،خدا میکردم  بتونم از پس کارم بربیام و خودم برای 

 چنگال اون شیطون نجات بدمهمیشه از 

 

؟ -  کریم در حیاط بستی

 

 نگاهم کرد و گفت
ی

 با کالفیک
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زنن، خیالت د بار باید بهت بمحبوبه یه حرف چن -

 راحت باشه کش نمیاد این طرفا

 

همه تنم خیس عرق بود و گلوم خشک شده بود، لیوان 

سمت دهنم بردم و الجرعه رس کشیدم و نگاهش کردم و 

 گفتم

 

ه بری در ویل کار از  - محکم کاری عیب نیم کنه، بهیی

سم ناغافل یهو ییک رس برسه منم  حیاط ببندی ، مییی

 ی بدشانش هستمکه خدا

 

 کیم بهم اخم کرد و با حرص گفت 

 

 کت  وای از دست تو، گی  که بدی ول نیم -
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ون ضامن چاقو رو کشیدم و منتظرش  باز هم رفت بی 

اقو از دستم موندم ، هر لحظه ممکن بود از شدت ترس چ

بیفته و لو برم، چندبار نفس عمیق کشیدم و چاقو محکم 

 دمتر گرفتم و با خودم تکرار کر 

 

ی نیس، تو خییل قوی هستی  - ، چی  
 اروم باش دخیی

 

چاقو پشت رسم قایم کردم، صورتم توی اون رسما غرق 

عرق بود و بشدت گرمم شده بود، انگار وسط یه کوره 

 اتیش بودم

 حق به جانب گفتکریم اومد تو و 

 

درم بستم محبوبه خانوم ،ببینم  دیگه چه بهونه ای  -

 داری
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م نزدیکم میشد باال بود که اگه کری اونقدر صدای تپش قلبم

 قطعا اون صدا رو یم شنید

ل شده بود  نفسم تند و غی  قابل کنیی

رفت رساغ ییک از خمره ها ، با لیوای   دستش بود برد توی 

 خمره  ، اروم سمتش رفتم نیم نگایه بهم انداخت و گفت 

 

 چیه نکنه هوس کردی؟ -

 

 اصال نیم تونستم حرف بزنم به زور گفتم

 

 میخوام بیام نگاه کنم  -

 

همونطور که توی خمره خم شده بود و یم خواست لیوان 

قدم هام رسعت دادم و چاقو از دستش پر کنه من هم به 
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سمت چپ کتفش فرو کردم تو، از درد دادی کشید و 

سمتم چرخید ، با ترس رفتم عقب عجب اشتبایه کرده 

زده بود کاش شتاب زده عمل نکرده بودم و چاقو از جلو 

بودم توی قلبش ، کتفش محکم گرفت،دستش غرق خون 

و با بود و داشت از الی انگشتهاش خون یم چکید ، چاق

 داد از توی دستش کشید

 قیافه اش از شدت درد، توی هم مچاله شده بود 

ی به عوق زدنم نمونده بود   حالم داشت بهم میخورد چی  

 دستم محکم جلوی دهنم گرفتم تا باال نیارم

 

 کارت به جایی رسیده به من چاقو ت عو کثاف -
ض 

؟  ؟ اونقدر شی  شدی که میخوای من بکشی
ی   می  

 

و من یه عقب یم رفتم ، از ترس به سکسه نزدیکم میشد 

 افتاده بود توی عمرم چنی   صحنه ی ندیده بودم 

 نزدیک و نزدیک تر میشد 
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ی رو بی   پاهام حس کردم   برای یه لحظه خیش چی  

ه بودم توی خودم و از ترس جیش کرد من توی اون سن، 

 شلوارم خیس شده بود 

ی به  سکته کردنم اونقدر قیافه اش وحشتناک بود که چی  

 نمونده بود

چاقو سمتم گرفت ، از فکری که توی مغزش بود لرزیدم و 

 با ترس دستم و گذاشتم جلو دهنم و جیغ کشیدم

 

 پارت صدم

 

ر ،کریم هم یه اونقدر عقب رفتم تا بالخره خوردم به دیوا

مردن فاصله ی نداشتم همه  نزدیک و نزدیک تر میشد، تا 

دم که وسط برف مونده و تنم بشدت میلرزید عی   ادیم بو 

 یخ کرده

 چشمم یهو به یه سنگ گرد گوشه در افتاد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 943  

 باید کاری میکردم وگرنه بعید بود زنده م بذاره

قدرت تمرکز نداشتم و دست و پاهام رس شده بودن، دقیقا 

 وبه روم ایستاد و مثل یه خرس عصتر نفس یم کشیدر 

فرو من احمق زورم درست نرسیده بود و چاقو رو تا ته 

 نکرده بودم

 مطمئنا یه زخم متوسط بیشیی بهش نزده بودم 

زانوهام اون لحظه توان نگه داشیی  جسمم رو نداشیی  

خودم به دیوار تکیه دادم و با نفس های بریده بریده ای که 

 منتظرش شدم میکشیدم 

یقه لباسم رو بی   مشتهاش گرفت جییع  کشیدم و با 

 التماس گفتم 

 

 تو رو خدا ولم کن -
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شم هاش رسخ رسخ شده بودن و این رسچ  داشت به چ

 صورتش هم رسایت میکرد

دندون هاش از شدت خشم و عصبانیت روی هم محکم 

چفت شده بود و اونقدر محکم فشارشون میداد که من 

 ن به وضوح میشنیدمصدای برخوردشو 

بوی خون پیچید زیر دماغم ، طاقت نیاوردم و هرچی که 

روی  شلوار م و چکمه ای که اون توی معده ام بود تقریبا 

 پوشیده بود باال اوردم 

ایط وحشتنایک داشتم ، هم  با چندش نگاهم میکرد ، رسی

 خیس بودم و هم کثیف شده بودم با نفرت گفت

 

دی، تو فقط یه هرزه پستی اه کثافت لجن حالمو بهم ز  -

ت راحت بشم  که باید برای همیشه از رسی

 

و تریس که داشتم باعث اون حجم استفرایع  که کرده بودم 

 شده بود ضعیف بشم و بدنم سست
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ف  پیدا شده و  - مطمئنا ،خانواده ات بفهمن یه ادم بارسی

رست بیخ تا بیخ بریده ،تا عمر دارن به خاطر پاک 

 مثل ت
ی

 و تا ابد دعا به جونش میکی   شدن لکه ی ننیک

 

 چشمم باز افتاد به اون سنگ ، باید کاری میکردم

 هنوز جوون بودم و ارزوها داشتممن نباید یم مردم 

چاقو برد باال ناخواسته جیغ کشیدم و همه انرژیم دادم تو 

پاهام و محکم زدم وسط پاهاش شاید تنها کاری که اون 

 لحظه به ذهنم رسیده بود همی   بود

شدت درد فریادی کشید و چاقویی که تو دستش بود،  ز ا

 کنارم  افتاد

 

وع کرد دور خودش کریم روی زمی   افتاد و از  درد رسی

 پیچیدن و فریاد زدن
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هر لحظه ممکن بود کش صداش بشنوه و رس برسه، 

سمت سنگ رفتم اون برداشتم و محکم زدم توی رسش باز 

د از اون هم صدای فریادش بلند شد و خون بود که بع

به روی زمی   پخش شد  ض 

هنوز داشت ناله و فریاد میکرد دست من اصال جون 

 م هم حسایر سگ جون بودنداشت و کری

، ییک از اون لگدها به  وع کرد سمتم لگد انداخیی  با پاش رسی

 پام خورد و گوشه ی پرت شدم

 

وع کرد به فریاد زدن و کمک خواسیی  ، دست و  بعد هم رسی

رزیدن، هنوز هم سنگ توی دستم بود، با پاهام مثل بید میل

 هر خفتی بود از جام بلند شدم

بشه ، اما حالش اصال خوب  فهمید و قصد داشت بلند  

 نبود ، خون ریزی زیادش باعث ضعفش شده بود
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به  از فرصت استفاده کردم باز خودم بهش رسوندم و ض 

 که هنوز توی دستم بود به رسش زدم، 
ی

محکیم با سنیک

 ه کرد و بریده بریده گفتدوباره نال

 

 ولم کن زنیکه ی خراب حروم زاده -

 

مونده ،فریادهاش قشنگ مشخص بود دیگه نایی براش ن

تبدیل شده بودن به ناله های کم جون، اما من یم ترسیدم 

که نکنه فیلمش باشه و باز از جاش بلند بشه، با اخرین 

وع کردم به  رمقی که داشتم با اون سنگ چندین بار رسی

ب ه زدن ، زمی   و دستهام غرق خون بودن ، بعد از چندتا ض 

به چشمم افتاد به چاقوی اقام که گوش ه ای افتاده بود ض 

سمتش رفتم و برداشتمش و برای اینکه خیال خودم راحت 

به از  کنم محکم زدم توی قلبش، خون بود که با اون ض 

ون   سینه اش فواره زد بی 
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نیه توی شوک بهش با دیدن اون صحنه  وحشتناک،چند ثا

ه شدم  خی 

اصال باورم نمیشد من اینکارو کرده باشم نگاهم رفت سمت 

غرق خون بود جیغ خفه ای کشیدم و زدم زیر  دستهام که

 گریه

ش خالص شده بودم  مطمئنا کریم مرده بود و من از رسی

 باید تا قبل از رس رسیدن، کش فرار میکردم

قو با رورسیم تمی   رسی    ع رفتم رساغ چادر و رورسیم اول چا  

باس زیرم  و بعد دستهای غرق خونم کردم و گذاشتم توی ل

 پاک کردم

رورسی دور کمرم بستم و چادر روی رسم انداختم و راه  

 افتادم 

برای اخرین بار نگایه به کریم انداختم دراز به دراز ،اون 

 راحت و اسوده خوابیده  وسط افتاده بود انگار ادیم که

 زیر لب گفتم
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دت خواستی این اتفاق بیفته، اگه دست از رسم و خ -

برداشته بودی هم خودت زنده میموندی و هم من 

 دستم به خونت، اغشته نمیشد

 

تعلل جایز نبود توی حیاط رسگ کشیدم وقتی خیالم راحت 

 شد کش نیس راه افتادم

یه کردم وقتی دیدم در حیاط باز کردم و کوچه هم یه نگا 

ون، شل وارم خیس بود و این راه رفیی  برام خلوته زدم بی 

 ر میکرد کندت

عذاب وجدان گرفته بودم و حالم داشت بهم میخورد تک 

به تک اون اتفاقات جلوی چشمم بودن و باعث میشد 

 ناباورانه یه از خودم سوال کنم

 

 یعت  من قاتل شدم؟ من کریم کشتم؟ -
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سواالت عجیتر نبود من عی   اب خوردن دستم به اصال 

ی خون ال وده شده بود و فقط دعا دعا میکردم کش چی  

 که من قاتلمنفهمه  

 هرچند کریم حقش بود و باید زودتر از اینها میمرد

دلم بدجوری یم خواست بزنم زیر گریه اما از نگاه فضول 

سیدم  رهگذرای توی کوچه مییی

 

 پارت صد و یکم 

 

خودم رسوندم کنار جوب آب ، رفتم جایی نشستم به زور 

دید همه مخق  باشم، نگایه به دور و برم انداختم و که از 

 بعد آروم اون رورسی دور کمرم، باز کردم 

با دیدن خونهای روش، که هنوز  تازه  بودن چند بار عوق  

زدم و دوباره محتویات معده ام رو توی جوب اب خایل 

 کردم 
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وی اب زدم و شستم و گوشه ای گذاشتم،  بیحال، رورسی ت

ش بعد هم چاقویی  ون کشیدم و تمی    که همراهم بود بی 

 کردم

هنوزم از کاری که کرده بودم گیج و منگ بودم اصال باورم  

نمیشد ادم کشته باشم، با نفرت نگایه به دستهام کردم و 

کیم گل ریختم کف دستم و بشدت مشغول شسیی  شدم، 

 کردم  و چندین بار تکرار 

بزرگ  کارم که تموم شد مثل ادمهای که بهشون یه شوک

وع رسیده باشه چند ثانیه ای کنار اب نشست م و بیصدا رسی

 کردم اشک ریخیی  

هر چند کیم عذاب وجدان داشتم، اما اصال از کاری که 

کرده بودم پشیمون نبودم، من از همون روز اویل که کریم 

 از دستش نقشه به زور بهم تجاوز کرده بود برای خالض

ب بودم تا این بال قتلش کشیده بودم و منتظر فرصت مناس

 رو رسش بیارم 

اون عذاب وجدای  هم که داشتم فقط به خاطر زن و سه تا 

 بچه اش بود که با دستهای من یتیم شده بودن
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دستم زیر اب بردم چند مشت اب نوشیدم و از جام بلند 

دی از خون روی شدم، کیم خودم واریس کردم تا ببینم ر 

حت شد، رورسی لباسم جا نمونده باشه وقتی خیالم را

 خیسم را برداشتم و راه افتادم

س داشت امونم را یم  ترس بدی افتاده بود به جونم، اسیی

برید و همی   باعث، جوشش اسید معده ام و استفراغ های 

مداومم شده بود جوریکه به زور داشتم پاهام روی زمی   یم 

فتمکشیدم و سمت   خونه می 

 همه اش از خودم سوال میکردم

 

؟ اگه کریم دهن ممد من دیده اگه کش  - باشه چی

؟ اگه راجع به من با کش حرف  حسن نبسته باشه چی

 زده باشه باید چه خایک توی رسم کنم؟

 

دستم به دیوار گرفتم و ایستادم تموم اون لحظات از اول 

 توی ذهنم مرور کردم
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فرارم کش توی کوچه نبود،  چه موقع رفیی  و چه موقع

ی بافی  نذاشته بودم و هرچی که داشتم با اونجا هم که چی  

 ردی از خودم نذاشته بودم خودم اورده بودم و 

پس فقط تنها یه دلیل برای ترسم یم موند اون هم یه نفر 

سوم بود که شاید از جریانات امروز باخیر بود و باعث لو 

 رفتنم میشد

کلثوم ایستادم و با ترس زل زدم به رسیدم رس کوچه خاله  

هنوز مثل قبیل که من فرار کرده بودم  در خونه شون، در 

 و تقریبا همه چی   در امن و امان بود نیمه باز بود 

رسی    ع از اونجا رد شدم و خودم رسوندم خونه، رورسی پهن 

کردم روی شاخه ای درخت گوشه حیاط تا خشک بشه 

،خودم هم پاور چی   پاور چی   رفتم توی اتاق خداروشکر 

سیم برداشتم و شلواری کش نرسیده بود رسی    ع بقچه لبا

ون کشید و پوشیدم ، بعد  هم رفتم گوشه اتاق  ازش بی 

 و دراز کشیدم بالشتی گذاشتم 

تا اگه یهو کش رس رسید بفهمه من خونه بودم و اصال از 

ون نرفتم  خونه بی 
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تقریبا هوا تاریک بود که با صدای جیغ و هوار چندتا زن از  

ود بودم که اصال درگ خواب پریدم، اولش اونقدر خواب آل

نسبت به اطراف نداشتم و نمیدونستم چرا صدای جیغ و 

 شیون میاد 

ور بلند شدم و چادرم از روی میخ گوشه اتاق چنگ به ز 

ه؟ که تازه مغزم هوشیار  زدم و خواستم برم ببینم چه خیر

وع کرد به یاد اوردن اون اتفاقات چند ساعت  شد و رسی

 پیش

لوم بود س نزدیک بود با یستد، معقلبم برای لحظه ای از تر 

ا که جنازه کریم پیدا کردن و اون شیون ها از خونه ای اونه

 هست

قدم هام داشیی  سست تر میشدن و صداها هم بیش تر و 

بلندتر ، رسیدم توی کوچه ، چندتا از همسایه ها طبق 

ون بودن و مشغول پچ پچ ، خییل ترسیده بودم  معمول بی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 955  

دم و رفتم نزدیکشون و همونجور اب دهنم محکم قورت دا

که سیع میکردم نشون بدم از اون جیغ و داد ها ترسیدم و 

 ب کردمتعج

ی خانوم که همسایه دیوار به   سالم زیر لتر کردم و از کیر

 دیوارمون بود پرسیدم

 

نه؟ - ی خانوم؟ گ داره اینجور جیغ می    چی شده کیر

 

 نیم نگایه بهم انداخت و با ناراحتی گفت

 

 م؟ میگن کریم خاله کلثوم کشیی  و فرار کردنچی بگواال  -

 

دستم جلوی  برای اینکه شدت ترس و تعحبم و نشون بدم

 دهنم گرفتم و جیغ خفه ای کشیدم و گفتم
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یا خدا ،گ اینکارو کرده؟ چرا؟ چه جوری دلشون  -

 اومده اون بدبخت بکشن؟

 

 نیم نگایه بهم کرد و غمگی   گفت

 

وی  که اینکارو کرده الیک من چه بدونم ، خی  نبینه ا -

 الیک سه تا بچه رو زد یتیم کرد رفت 

 

 از همسایه ها با ناراحتی گفتزینت خانوم ییک دیگه 

 

حاال معلوم نیس اون زن بدبختش چه جوری میخواد  -

 این سه تا بچه رو بزرگ کنه؟ 

 

ی خانوم اه بلندی کشید و گفت  کیر
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ژاندارم حاال ناض و چندتای دیگه رفیی  ابادی باال،  -

ی  شون شد بیارن بلکه خدا خواست و اونا چی   دستگی 

ف دستگی  کردن  و اون بیرسی

 

شنیدن اسم ناض بند دلم پاره شد، اصال حواسم نبود که  با 

ناض و کریم رفیق گرمابه و گلستان هم بودن هرچند از 

خییل جهات باهم فرق داشیی  اما چند سال باهم ، دوست 

 بودن

وب خو ناض نه چشم چرون بو  ری اما کریم د و نه اهل مرسی

ن بر عکس اون همه کاره بود و نمیدونستم اون دوتا با ای

؟  همه تفاوت چرا باهم دوسیی 

 

 پارت صد و دوم

 

 ترسم بیش تر شده بود توی دلم نالیدم
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ه بیشعور اگه کریم راجع به تو با ناض حرف  زده  - دخیی

ی  ؟ اصال چی   باشه میخوای چه خایک توی رست کت 

 اسم مغز توی رست داری؟ به

 

 وای من چرا حواسم به ناض نبود

ی بلد بود با شناختی که از ناض  داشتم مطمئنا اگه چی  

سکوت نمیکرد و خودش، من کف بسته تحویل ژاندارما یم 

 داد

حتی تصورش هم وحشتناک بود، هم زندای  میشدم و هم 

 قضیه اون بچه ی حروم توی شکمم جلوی همه لو یم رفت 

عمیقی کشیدم و به صدای جیغ های که قصد قطع س نف

ن لحظه حالم چه شدن نداشیی  گوش دادم ، نمیدونم او 

ی با تعجب گفت  جوری بود که کیر

 

؟ چرا اینجوری شدی؟ -  تو چته دخیی
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همینم کم بود که حال و احواالتم بخواد شک برانگی   ، با پر 

 رورسیم اشک های رس ریز شده ام پاک کردم و گفتم

 

ییل برای سه تا بچه اش یم سوزه ، معلوم نیس از م خدل-

؟این به بعد میخوان   چیکار کی  

 

 سوسن اه پر سوز و گدازی کشید و گفت

 

 خدا ایشاال از رس باعث و بانیش نگذره -

 

 زینت هم که حسایر تحت تاثی  قرار گرفته بود گفت

 

مطمی   باش، خون به ناحق ریخته شده هیچ وقت یر  -

ون حیوونم هر جا که باشه خدا جواب نیم مونه ا

ه  تقاص کارش ازش پس میگی 
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 رسش فریاد بکشم و بگمدلم یم خواست 

 

اون اگه مرده حقش بوده، کریم یه ادم و پست حیوون  -

بود که از من سو استفاده کرد و من مجبور شدم 

 بکشمش 

تقاص چه کوفتیه؟ شماها کجا بودین؟ وقتی به من تجاوز  

 ردم و داغون میشدممیکرد و من هربار میم

ر به شما کجا بودین که ببینی   اون ادم با تهدید من مجبو 

 رابطه زوری میکرد؟

اگه این بال رس خودتون اومده بود هم اونقدر راحت حرف 

دین و خون ،خون میکردین؟  می  

من شک نداشتم که اون موقع ،درست ترین کار ممکن 

 انجام دادم 

گ باید عروسک توی   اگه کریم نیم کشتم معلوم نبود تا  

 ونم به بازی کثیفش ادامه بدهدستش باشم و ا
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رفها و قضاوت های ناحقشون نداشتم یه تحمل ح

 زیر لتر کردم و راه افتادم رفتم توی خونه، 
خداحافیط 

وع کردم به راه رفیی  و یه با  اونقدر حالم بد بود که رسی

خودم حرف زدن ، نمیدونم چقدر راه رفتم که یهو در اتاق 

از شد و یر یر اومد تو، اتاق کامال تاریک بود و من از بس ب

 اتفاقات امروز و ترس هام بودذهنم مشغول 

 که حتی چراغ دستی روشن نکرده بودم

 یر یر که هنوز متوجه من نشده بود زیر لب گفت

 

ه کجا غیب شده؟ نمیگه االن  - معلوم نیس باز این دخیی

ه اقام میاد اگه ببینه خونه نباشم رسم بی  خ تا بیخ مییر

 

چراغ دستی روشن کرد و اتاق روشن شد، سایه ام افتاد 

 روی دیوار یر یر دید و با ترس جییع  کشید و بلند گفت 

 

 یا ابوالفضل -
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 برای اینکه هول نکنه سمتش رفتم و گفتم

 

س منم، محبوبه -  یر یر نیی

 

 دستش گذاشت روی قلبش و گفت 

 

-  
ی
مدخیی چرا تو تارییک وایسادی؟ نیم گ  از ترس میمی 

 

، همی   االن با صدای در اتاق  - بیدار خواب بودم یر یر

 شدم

 

 

 
ی
با تعجب نگاهم کرد، البد داشت دنبال عالیم خواب الودگ

 توی صورتم یم گشت 
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 میگم نیم دوی  مامانم کجا رفته؟ -

 

 به خودش اومد و گفت

 

وای محبوبه نمیدوی  چی شده؟ کریم خاله کلثوم  -

 کشیی  و فرار کردن

 

م هام قد یه نعلبیک کردم و اروم زدم توی صورتم و شچ

 گفتم 

 

 چرا؟ گ اینکارو کردهپ وای -
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هنوز معلوم نیس گ با این بدبخت دشمت  داشته که 

اینکارو کرده ، البته ژاندارما دارن میگردن تا بفهمن کار گ 

 هس

 

وع کرد به چکیدن و  عرق رسدی از روی مهره های کمرم رسی

 یخ بست و با صدای تحلیل رفته ای گفتم بعد یهو تمام تنم

 

ی هم  -  فهمیدن؟چی  

 

 صداش بشدت پایی   کشید و گفت 

 

 واال یه چند نفری میگن کار ممد حسن هس  -

 

 با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم
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 چطور ؟ -

 

ه تو خونه اش و تا   دو سه روز پیش گویا ممد حسن مییر

نه ، بعدم ممد حسن  جایی که میخورده الیک کتکش می  

کریم هرجا نشسته به همه گفته من خودم ،یا اقام اخرش  

 یم کشیم

 

 طاقت نیاوردم و محکم روی زمی   پرت شدم

 

فقط همی   ممد حسن کم داشتم که بخواد دهن باز   -

کنه و حرف  از من بزنه؟ کاش اون روز الل شده بود و 

 از اون کریم بیشعور نخواسته بودم گوشمالیش بده

 ؟من جلوش گفته باشه چی  اگه کریم یهو حرف  از 

 باید چیکار میکردم؟وای خدا ، خدا من 
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 یر یر خودش بهم رسوند و گفت

 

 چی شدی ننه؟ چرا افتادی؟ -

 

وای یر یر ممد حسن بدبخت اصال زورش به یه  -

 جوجه هم نیم رسه چه برسه بخواد ، اون کریم بکشه

 

 

 یر یر نگاهم کرد و گفت

 

نن همسایه ه - اشون که یم مردم حرف مفت زیاد می  

دستش بعد اون کتک ورم و گفیی  بدبخت از بس پاش 

 کرده و کبوده اصال نیم تونه راه بره

 

 نفس حبس شده ام ازاد شد و گفتم
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مردم از بس پسیی  بگو شما چیکار به اون بدبخت  -

 دارین؟

 

ی یادم اومده باشه پرسیدم  بعد انگار چی  

 

 میگم یر یر اقاش چی نکنه کار اون باشه؟ -

 

 سومصد و پارت 

 

 رد و گفتیر یر نشست و پاهش دراز ک

 

سه چه برسه  - نه اون بدبخت ازارش به مورچه هم نمی 

به اینکه بخواد ادم بکشه،  البته مرد بیچاره رو االن 
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ننش که اگه کاری هم نکرده  ن اونقدر می   ژاندارما مییر

اف کنه ها  باشه اعیی

 

وع کردم به جویدن گوشه ناخونم   رسی

ن یم مطمئنا اگه اسیم از م یل یم ترسیدم،از ممد حسن خی

 اورد نابود میشدم

 

ون کشید و گفت  یر یر دستم از تو دهنم بی 

 

؟ -  نکن دخیی مگه بچه هستی

 

وای یر یر خییل برای ممد حسن ناراحتم ، یم ترسم  -

ن بالیی رس طفیل بیارن  بیر
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 یر یر نگاه عاقل اندر سفییه بهم انداخت و گفت

 

د حسن فکر هربون شدی و به ممتو از گ اونقدر م -

؟  میکت 

 

اخه نه اینکه، یکم ساده هس براش خییل نگرانم و دلم  -

 میسوزه

 

 

 یر یر ایه کشید و گفت

 

تو نگران خودت باش محبوبه، دو روز دیگه شکمت  -

 میاد باالها عی   خیالتم نیس
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ه کریم و اون اتفاقات بود که اصال  اونقدر ذهنم درگی 

شد و  شکمم نبود اه از نهادم بلند  حواسم، به اون بچه تو 

 گفتم

 

 یر یر بنظرت باید چی بخورم تا سقط بشه؟ -

 

 

ای خییل گرم  - واال چی بگم قدیما یم گفیی  باید چی  

 بخوری تا بیفته 

 

 مثال چیا؟ -

 

 

 کیم فکر کرد و گفت
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یه مدل حلوا هس با داروهای گرم درستش یم کی    -

 فک کنم اون خوب باشه

 

؟ موادش تو خونه میتوی  برام درستش ک -  داریم؟ت 

 

 

 نگاهم کرد و گفت

 

فتی بیش قابله راحت برات مینداختش؟ -  اگه می 

 

 چشم هام از تعحب گرد شد فوری گفتم

 

 ؟ من برم پیش قابله بگم حامله  -
ی

وای یر یر چی مییک

هستم و اونم پشت رسم راه بیفته تو کوچه ها هوار 
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ه هوار کنه؟ تو رو خدا همون حلوا رو درست کن بد

 بخورم

 

 تکون داد و گفترسی برام 

 

؟ -  اگه اون حلوا هم خوردی و بچه سقط نشد چی

 

ی به زار زدنم نمونده بود عی   ماتم زده ها گفتم  چی  

 

وای یر یر من خودم بقدر کاف  حالم بد هس تو ییک  -

 بدترش نکن، اگه هم نیفتاد خودم قالب ییک میکنم

 

صال هم قصد امروز افتاده بود رو دنده سوال و جواب، ا

 ومدن نداشتکوتاه ا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 973  

مثال گ؟ عموی محمود از همه جهت برای تو خوب  -

بود که اون گور به گوری هم رفت و پشت رسش نگاه 

 نکرد

 

 با حرص گفتم

 

ای سنگ سیاه پشت رسش، میخوام ادیم مثل اون  -

 هرگز نباشه که من بخوام زنش بشم

دواها  خودم یه فکرایی دارم دیدم جریان حلوا و ای دار و  

 جواب نداد دست به کار میشم

 

 با تعجب نگاهم کرد و گفت
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 محبوبه؟ تو این ابادی تا جایی که  -
میخوای چیکار کت 

من میدونم هیچ گ از تو خوشش نمیاد میخوای 

؟  خودت مثال قالب گ کت 

 

 با نوک انگشتم زدم توی رسم و گفتم

 

اینجای من  یر یر شک نکن ، چنان نقشه ای  به -

خودم بندازم به یه ادم درست و حسایر که بکشم و 

 در بیارین همتون شاخ

 

 چشم هاش گرد شده بود و گفت

 

 اون ادم کیه؟ تا منم بهت کمک  -
ی

حاال نیم خوای بیک

 کنم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 975  

ای که  - یه چند روز صیر کن یر یر ،اگه دیدم این چی  

توله سگ نیفتاد، بهت میگم گفتم جواب نداد و این 

 قراره چیکار کنم

 

 

میکرد، انگار باور نداشت که من  شت نگاهمبا شک دا

 توی رسم دارم و  قراره عملیش کنم 
ی
نقشه های خییل بزرگ

 و برم دنبال خوشبختیم

هرچند اون ادیم که توی ذهنم بود اصال باب طبع من نبود 

ین گزینه  ب اییط که من بودم بهیی ود و بالحبار اما توی رسی

 باید توی دام یم انداختمش

د و تقریبا همه رفته بودن توی جنازه کریم بو مراسم تشییع  

ستون آبادی ، من ترجیح دادم بمونم و جایی نرم   قیر

دلم نیم خواست خاله کلثوم و بچه هاش و ببینم و به 

م ، برای همی   ، موندم   خاطرشون عذاب وجدان بگی 

 خونه
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ابادی خایل از سکنه شده بود و همه برای مراسم اون تقریبا 

 ه بودنپست عوض  رفت

سیدم   از ممد حسن خییل مییی

مطمئنا اگه کاری نیم کردم اون دیوونه دهنش باز میکرد و 

 پته ام رو روی آب یم ریخت و کار دستم یم داد

وقتی از خلویی آبادی خیالم جمع شد رسی    ع سمت خونه 

 اشون حرکت کردم 

 قبل از اینکه کار از کار میگذشت کاری میکردم باید 

ر میگشتم،  پشت رسم ه یم رفتم فوری ببا هر چند قدیم ک

 نگاه میکردم، تا ببینم یه وقت کش دنبالم نباشه

 دچاره وهم شده بودم 

احساس میکردم ییک از یه جایی زیر نظرم گرفته ، قدمهام  

 اتند کردم و خودم رسوندم به خونه ی ممد حسنین

س  در خونه اشون نیمه باز بود، قلبم داشت از شدت اسیی

 یم اومد  توی حلقم
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برای اینکه یهو ممد حسن منو نشناسه، لباس های خییل 

 کهنه پوشیده بودم تا قابل شناسایی نباشم

گره رورسیم باز کردم و عالوه بر پیشونیم جلوی دهنمم، 

محکم بستم و رورسی از پشت رسم گره زدم احساس 

 دم شکل راهزن های توی بیابون شدممیکر 

 شمهام بودن تنها عضو قابل تشخیص، صورتم چ

در حیاطشون هل دادم و با نگایه دقیق به کوچه رفتم تو، 

س داشت یم اومد توی حلقم،  قلبم از شدت ترس و اسیی

دلشوره گرفته بودم وخودم نیم دونستم دارم چیکار یم کنم 

تصمیم گرفته بودم برم ؟ یا باید چیکار کنم؟ ف  البداهه 

ودم ببینم رساغ ممد حسن ، حتی از قبل تحقیق نکرده ب

تنها هس یا نه؟ خودم پرت کردم توی حیاط ، با دقت 

یه به دور و برم کردم تا از خلوت بودن خونه خیالم نگا

 راحت بشه

 

 پارت صد و چهارم
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خونه اشون جوری ساخته شده بود که زیرش  طویله بود و 

 چندتا اتاق ساخته بودن باالی طویله

دم درشون رسگ به سمت طویله ها کشیدم و وقتی دی 

له ها باال رفتم  برای اولی   بسته هس پاورچی   پاورچی   از پ

بار بود که اونجا یم اومدم و دقیق نیم دونستم ممد حسن 

 تو کدوم اتاق هس؟

با حرف های که یر یر زده بود، به خاطر کتک مفصیل که  

ده بود نمیتونست درست راه بره، من هم رو از کریم خور 

 یم رفتم رس وقتش حساب همی   حرفها داشتم

ون  سم رو بی 
باالی پله ها رسیدم ، نفس ترسیده و پر اسیی

 دادم

رسی    ع رفتم رساغ در چویر رنگ کهنه ای که سمت چپ 

ی  بود، اروم در باز کردم، اما چون قدییم بود در صدای قی 

ی ی  کرد، جوریکه من ا ز ترس جلو دهنم گرفتم، انگار قی 

 ی بلند در کم کنممثال با این کار یم خواستم از صدا
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نگایه به اتاق تاریک انداختم به جز چندتا ظرف و ظروف 

ی اونجا نبود   و چندتا پیت نفتی چی  

ون اومدم و رفتم رساغ اتاق وسیط که به ظاهر  اروم بی 

و صورتم توی  نوسازتر و تمی   تر بود ، با ترس در و باز کردم

خالف  هم جمع کردم تا صدای این ییک در بلند بشه، اما بر 

 در کناری صدا نداد و خییل راحت باز شد

رفتم توی اتاق روشن تر و پر نور تر از قبیل بود و حسایر 

 هم بهم ریخته بود  

 گوشه سمت چپ اتاق انگار کش خوابیده بود

ز ممد ظاهر تپل و گردی داشت و توی اون خانواده ج 

 نداشت، با دیدنش خیالم راحت 
ی
حسن هیچ کس این ویژگ

 شد

دم هم نیم دونستم دارم چیکار میکنم؟ تو یه خو  حتی 

 تصمیم ای  اومده بودم رساغش ، نفس عمیقی کشیدم 

 رس جام مردد موندم و از خودم پرسیدم 
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؟ نکنه میخوای اینم  - اومدی اینجا چه غلیط کت 

تر تو منجالب، خودت بفرستی ور دست کریم و بیش 

؟  غرق کت 

 

م بودم و نیم دونستم به دیوار تکیه دادم،  واقعا رس درگ

ه و حرف  از باید چیکار کن م؟ تا ممد حسن خفه خون بگی 

 من نزنه 

تنها کاری که قبل از اومدنم کرده بودم ،این بود که چاقوی 

 اقام باز با خودم اورده بودم 

توی ذهنم خورد، قبال  با به یاد اوردن چاقو، جرقه ای 

سه و ب ا دیدن شنیده بودم ممد حسن خییل از خون مییی

خون خودش دچاره جنون میشه، و تا مدتها قدرت تکلمش 

میده،  اما باز هم مستاصل بودم که چه جوری به از دست 

 جنون برسونمش، جوری که خودم لو نرم

دستم رفتم سمت قفسه سینه ام هر چند،اصال دلم نیم 

 الیی رس ممد حسن بیارمخواست ب
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 چون ، اون خییل ساده و بدبخت بود

باز کردن دهنش یم ترسیدم و توی اون بشدت از اما من  

ایط مجبور بودم  مردم ، تهدید اون به کشیی  کریم باور  رسی

افش به رابطه  کرده بودن چه جور ممکن بود بعد از اعیی

سم ؟  همی   باعث میشد بیی  
 من و کریم شک نکی 

بودم که یهو تکوی  خورد و پهلو به پهلو شد از توی فکر 

 جیغ بزنم شدت ترس نزدیک بود 

دستم محکم به دندون گرفتم تا صدام باال نره و اون از 

 خواب بیدار نشه

ون تا ببینم همه جا در امن و  رسدرگم بودم دوباره رفتم بی 

 امان هس یا نه؟

م تو وقتی باز از خلویی خونه خیالم جمع شد خواستم برگرد

 که 

صدای ال اله اال هللا، ادمهای که برای مراسم رفته بودن 

ی تا پایان تشییع جنازه  توی باد پیچید معلوم بود چی  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 982  

نده، چشمم به پاروی کوچک گوشه دیوار افتاد برش نمو 

 داشتم و

رسی    ع رفتم تو، با دقت نگایه به ، صورتش که دقیقا روبه 

 روی من بود انداختم

دیک بود خودم خیس کنم، دستم زیر از ترس باز هم نز  

ام محکم به چادرم عرق بود ،پارو زمی   گذاشتم و دست

تم کشیدم تا خشک بشه، بعد پاورچی   پاورچی   سمتش رف

باتم  و با اون پاروی تو دستم زدم توی رسش، سیع کردم ض 

اونقدر شدید نباشه که بالیی رسش بیاد از درد ناله ای کرد و 

ز کنه باز هم کارم تکرار کردم، همی   که خواست چشم با

باتم جوری هس که باع ث مردنش نمیشه مطمی   بودم ض 

 فقط یر هوش میشه

اینو از اقام یاد گرفته بودم، موقیع که یه خر مریض داشت 

برای اینکه مستقیم حیوون بیچاره رو نکشه اول با چندتا 

به یر هوشش کرد و بعد با تی  خالصش کرد
 ض 

که یر هوش شده ،برای یه لحظه   وقتی خیالم راحت شد 

 مفکری اومد توی رسم و از خودم پرسید
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تو مگه نیم خواستی اون الل بشه و حرف نزنه چرا  -

اونجا منتظری ؟ مگه نمیدوی  این مثل شیی از خون 

ه بری رساغ زبونش و  کیم زبونش  سه ؟بهیی خودش مییی

، هم دچار جنونش کت   ی و با یه تی  دوتا نشون بزی  بیر

 هم بصورت موقت الل و 

 

اری سمتش رفتم،اروم روی قفسه سینه اش نشستم، چندب

 با مشت توی رسم کوبیدم و گفتم

 

منو ببخش ممد حسن، اگه اینکارو باهات نکنم خودم  -

 گی  میفتم و کشته میشم

 

ون کشیدم، دهنش به سختی باز  چاقو از توی لباسم بی 

 کردم و بعد ضامن چاقو کشیدم و کیم زبونش بریدم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 984  

انگار بدجوری دردش گرفت تو همون حالت ناله ای کرد و 

عرق شد،  خون از توی دهنش فواره زد  صورتش غرق

ی ون با اینکه عمیق نیر ده بودم و فقط در حد ترسوندنش بی 

 باز هم خون زیادی اومد چاقو کشیده بودم

احساس کردم اون درد براش خییل شدید بوده و داره به 

 هوش میاد بنظرم رسید زخم زبونش کاف  نبود 

د شدم و با چاقو، روی بازوش کشیدم و  فوری از جام بلن

ی کوچه طویل نکشید که تمام قدرت فرار کردم و رفتم تو 

 صدای جیغ های وحشتناک ممد حسن هم از پشت رسم

 بلند شد

 

 پارت صد و پنجم

 

وع  نعره هاش یه بلندتر میشد، از ترس اینکه نیاد دنبالم رسی

کردم به دویدن ، اونقدر تند ، که چند بار نزدیک بود پخش 

 زمی   بشم 
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ونه دستم رفت سمت رورسی که رسیدم خ همی   که 

باهاش صورتم پوشونده بودم بازش کردم و  دستی روی 

خودم پرت کردم توی اتاق، صورت غرق عرقم کشیدم و 

دیگه واقعا حالم داشت از خودم بهم یم خورد و برام 

وحشتناک بود که کارم به اینجاها رسیده باشه که بدون 

م هیچ تریس با چاقو زبون یه ادم مر   یض توی دهنش بیر

عذاب وجدان گرفته بودم توی دلم خدا خدا میکردم، که 

چون خون ریزی  ییک به موقع پیدا بشه و به دادش برسه،

 بازو و زبونش ممکن بود کار دستش بده

اونقدر حالم بد بود و ناراحت بودم که دستم کشیدم روی 

 شکمم و با نفرت گفتم

 

، اگه االن اینجا  همه اینکارا به خاطر توئه توله سگ -

است دستم به خون الوده بشه، من نبودی ، نیم خو 

سبیدی نمیدونم چی از جونم میخوای؟ چرا مثل زالو چ

بهم و داری خونم و یم میک یه روز به روز بزرگیی 

؟ لعنتی میخوای بیای توی این دنیا چه غلیط  میشی
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س دارم خوب بیفت و  ؟ این همه من زجر و اسیی کت 

رای چی محکم خودتو بند من کردی؟ خالصمون کن ب

بدبخت هیچ اینده خویر در انتظارت نیستا حاال یه 

 من دارم بهت میگم

ت خالص بشم،  میخواد یر  یر برام حلوا درست کنه تا از رسی

 نکن و برو جایی که باید بری 
 خواهشا بدقلقی

 

دم  که در  همونجور داشتم با اون توله توی شکمم حرف می  

یر و مامانم هل خوردن توی اتاق، قیافه  اتاق باز شد  یر 

ی یه لحظه نزدیک بود هاشون اونقدر نگران بود که برا

 ته  توی دلم گفتمقلبم از ترس بایس

 البد لو رفتم که اینا اینجور شتابان اومدن رساغم؟ -

اب دهنم قورت دادم، چون راه گلوم خشک بود به زور  

 نگاه یر یر کردم و گفتم
 رفت پایی  

 

  افتاده؟ اتفافی  چی شده -
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 یر یر گفت

 

 پاشو اول یه لیوان اب بیار تا بگم چی شده؟ -

 

ه اصال قدرت اینکه اونقدر دست و پاهام رس شده بودن ک

 بخوام بلند بشم نداشتم

خونه و   اما چون موضوع خییل برام مهم بود رفتم توی اشیی 

 با یه پارچ اب و دوتا لیوان فوری برگشتم سمتشون

 و گفتماب دادم یر یر 

 

نیم خواین بگی   چی شده؟ نکنه زبونم الل اقام  -

 طوریش شده که شما اینجور ترسیدین؟

 

 گفتیر یر اخیم کرد و  
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 نه یر یر خدا نکنه بخواد بالی رس قدرتم بیاد -

 

؟ اعظم و مرضیه خوبن؟ -  پس چی

 

 

ی برام اهمیت نداشت اما  هرچند خوب بودن اونها پشی  

 مجبور بودم نقش  بازی کنم

کت بود و موشکفانه داشت صورتم نگاه میکرد ن سا ماما

ی باشه  انگار که توی صورتم دنبال رد، چی  

 رعه رس کشید و گفتیر یر لیوان ابش الج

 

 توی راه که یم اومدیم ممد حسن دیدیم؟ -

 سیع کردم خونرسد باشم، با یر تفاویی گفتم
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خوب اینکه اتفاق تازه ی نیس اون نصف بیش تر  -

 چه میچرهعمرش، داره تو کو 

 

یر یر که معلوم بود حسایر ترسیده  و نفسش به سختی باال 

 یم اومد گفت

 

خون بود، جوریکه ادم  وای محبوبه دهن و بازوش زیر  -

یم ترسید نگاش کنه، فقط یه گوشه وایساده بود و 

 جیغ میکشید و نیم ذاشت کش نزدیکش بشه

 

 کیم ترس ریختم توی صدام و گفتم

 

 پر خون بود؟ یعت  چی دهن و دستش  -
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واال ما هم نیم دونیم ، ویل فکر کنم همون آدم که  -

انگار کریم کشته یم خواسته دخل اینم بیاره که 

 نتونسته؟

 

 

فتم قضیه برام ترسناک تر  نمیدونم چرا یه هرچی جلوتر می 

 و پیچیده تر میشد 

ترس مثل خره افتاده بود توی جونم ، و دعا میکردم که 

 اشه ، وگرنه کارم به کرام الکاتبی   بودممد حسن منو ندیده ب

 

حاال شما از کجا یم دونی   کار قاتل کریم هس؟ شاید  -

 بال رو رسش آورده ییک دیگه این

 

همه میگن شاید این قاتل کریم یم شناخته، قاتل هم  -

 برای اینکه دهنش ببنده باهاش اینکارو کرده؟
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 همینم کم بود همه برای خودشون بشن یه پا ژاندارم

 

نه یر یر اگه کار قاتل کریم بود که به اینم رحم نمیکرد و  -

ش  یم کشتش البد قضیه یه چی   دیگه هس و کش باها

 دشمت   داشته

 

مامانم که تا اون موقع ساکت بود و داشت به حرفهای ما 

 گوش میداد گفت

 

حاال کار هرگ که میخواد باشه، فعال که ممد حسن  -

 کیهنیم تونه حرف بزنه و بگه طرف  

 

 یر یر رسی تکون داد و گفت
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شاید نتونه حرف بزنه ویل پا که داره میتونه ژاندارما رو  -

ه دم در خون  ه اون طرفبیر

 

با شنیدن این حرف بند دلم پاره شد، انگار کش ناگهان تی  

خالص پرت کرد سمت قلبم و برای لحظه ی قلبم از تپش 

 ایستاد

گه اون من چرا من احمق فکر اینجاش نکرده بودم؟ ا 

؟ اگه بیاد د ؟شناخته باشه چی  م درمون چی

اه لعنت به من بیشعور که اصال ذره ای مخ توی رسم 

 نداشتم

کاش چاقو محکم زده بودم توی قلبش، اینجوری خیال   

خودم هم از دست، این همه سؤال یر جواب و کابویس که 

دم راحت میکردم  داشتم توش دست و پا می  

 

 پارت صد و ششم
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 و گفتکردم مکتی  

 

حاال گ حرف یه دیوونه رو باور میکنه، شاید مثال بیاد  -

 میکنه؟ دم در ما و بگه قاتل منم گ باور 

 

 یر یر زد زیر خنده و گفت

 

، زور تو کجا و زور خدابیامرز کریم  - خدا نکنه دخیی

کجا؟ معلومه که کش باور نیم کنه ، هیچ زی  زورش 

سیده احتماال قاتل مرد  بوده و باهاش کینه  به کریم نمی 

 داشته

 

کیم خیالم راحت شد ، حرف های یر یر  اون لحطه،برام 

سم و کیم ریلکس باشمحکم آرام بخشی داشت ک  ه نیی
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 مامان اروم گفت

 

-  ، فقط خدا کنم هرچی زودتر اون خدا نشناس پیدا کی  

دل سنگ امروز برای زن و بچه اش کباب میشد، خاله 

نقدر عاشق هم بودن، کلثوم یم گفت زن و شوهری او 

 که من یم ترسیدم نکنه رس یکیشون بالیی بیاد و

 اون ییک نتونه تحمل کنه 

 

ود بعد شنیدن اون حرف قهقه بزنم، خاله کلثوم نزدیک ب

البد ذات خراب پرس خودش نیم شناخته که همچی   چرت 

و پرتای رو زده، اون عوض  خدا نیامرز به حدی پست بود 

میکرد و بعد هم هنوز دو روز از  که راحت به زنش خیانت

رابطه اش با من نگذشته بود ،  که مرتب ازم یم خواست 

وضش، زن و بچه اش بفرسته جدا یس زنش بشم و در ع

 کی   
ی
 خودشون زندگ
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نمیدونم واقعا این چه حکمتی بود که سیع میکردن ادما رو  

بعد از مردن پاک و مطهر نشون بدن؟ در صوریی که بعض  

مها ،ذات پلشت و کثیق  داشیی  و از هیچ فرصتی از اون اد

 برای کثافت کاری نیم گذشیی  

 

 روح انگی   

 

نمیخوای یه کم راه بری ؟ این همه میشیت  ماهرخ  -

 ممکنه برای بچه خوب نباشه ها

 

 ماهرخ با خنده نگاهم کرد و گفت 

 

وای روح انگی   اصال دلم نیم خواد یه قدم راه برم  -

 ل شدم؟نمیدونم چرا اونقدر تنب
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زن دایی ، همون لحظه با چند تا تخم مرغ که توی دستش  

ون اومد و    با طعنه گفت بود، از طویله بی 

 

 چون دخیی داری بسالمتی  -

 

جوابش به مذاق ماهرخ اماده به حمله اصال خوش نیومد و 

 گفت

 

، خدا نکنه پرس باشه -  زبونت گاز بگی 

 

تا پای من،  با این حرفش انگار یه پارچ اب رسد ریخیی  رس 

داشتم، قلبم توی اصال توقع همچی   برخوردی ازش ن

ده شد و  بغض بدی نشست توی  قفسه سینه ام از درد فرسی

 گلوم ، زن دایی بادی به غبغبش انداخت و با تمسخر گفت
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چون شماها توانایی زاییدن پرس ندارین، پرس زا بودن  -

عرضه میخواد که عروسای ناقص من خداروشکر هیچ 

 نو ندارنکدوم ای

 

دن که از صدتا کفر و نا  جلل الخالق، یه حرف های می  

 شکری بدتر بود 

یی یه مخلوق کثیف و نجس ، که داشتنش انگار مثال دخ

 باعث خفت و خجالته

، خنده بلندی رس داد و گفت  ماهرخ در جواب زن دایی

 

 یعت  زاییدن جونه وری مثل صالح هم عرضه میخواد؟ -

 

وش کردم و به آی  ناراحتیم، فرامبیشعور حرف  زد که من 

 لبم به خنده باز شد
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نفرت نگاهش کرد و زن دایی شد عی   اسپند رو اتیش و با 

 گفت

 

 تو پرس بزا، ییک مثل صالح بزا  -

اصال مگه صالح چشه؟ اگه صالح نبود که تا االن بوی 

 ترشیدگیت عالم گی  شده بود

 

 ماهرخ دوباره زد زیر خنده

 

 شدن بودیل بهیی از زن صالح واال ترشیده شدن ،خی -

 

زن دایی کاسه ای از توی ظرفهای کنار بهار خواب برداشت 

م مرغ ها رو با دقت گذاشت توش و بعد با اخم نگایه و تخ

 به دوتامون انداخت و گفت
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یعت  من یه روز به عمرم بافی مونده باشه برای صالح و  -

م  عطا یه زن دیگه میگی 

 

 شید و گفتبعد با پاش خیط روی زمی   ک

 

این خط ، اینم نشون، بالیی رس شما دوتا میارم که  -

ین و زند ه رو برین و پشت دست بچه هاتون بگی 

 رستون نگاهم نکنی   

 

 ماهرخ با حرض نگاهش کرد و گفت

 

ناض از قلم انداختیا زن اونم دشمنته، یادت که  -

 نرفته؟

 

وزمندانه زل زد بهمون و گفت  پی 
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دام بیفته، شده خودم ناض که محال بذارم توی  -

ش بکشم، یم کشم و نمیذارم عروسیشون رس جلو 

ه  بگی 

 

حرف رسجام وا رفتم و فقط زیر لب من بعد شنیدن این 

 تونستم یه کالم بگم

 

 خدایا...  -

 

ماهرخ که داشت با حرص نفس یم کشید نگایه پر از نفرت 

 بهش انداخت و گفت

 

و میی مطمئنم ناض اونقدر مهر انگی   دوست داره که د -

 کفن خرجت میکنه و از روی نعشت رد میشه
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دوی  اگه یه تو هنوز پرسای من خوب نشناختی نیم  -

ن دنیا رو بهم بریزن تا خوب  انگشتم زخم بشه حاض 

 بشم، حتی با قربوی  کردن خودشون! 

 

به وقتش میدونم چیکار کنم تا ناض از اون عشق حال بهم  

 زنش دست بکشه

 

 ؟احشه ابادی ازدواج کنهبعدم البد بیاد و با ف -

 

ماهرخ وقتی عصبای  میشد هر حرف  که روی زبونش یم 

د  اومد ،بدون مزه مزه کردن می  

 

ف داره به فاحشه شهر -  واال فاحشه ابادی رسی
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 نبود، مهر انگی   خواهر من، 
اصال توهیناش برام باور کردی 

از برگ گل هم پاکیی بود و حق نداشت اون لقب زشت 

 بهش بده

ل کنم با عصبانیت فریاد کشیدم و   تونستمخودم ن کنیی

 گفتم

 

هم مراعاتت یم کنم باز  حرف دهنتو بفهم، یه هرچی  -

 پر رو تر میشی 

 

منده  هر چند خودم هم بعد از زدن اون حرف بالفاصله رسی

 شده بودم،

 اما پشیموی  دیگه فایده ای نداشت 

خواست جوابمو بده، که صدای بلند و کر کننده عطا که 

 از عصبانیت شدیدش یم داد بلند شد و گفتنشون 
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ه؟ این حرفها چیه  - روح انگی   که داری به اینجا چه خیر

؟ انگار یادت رفته مامان من چند سال  ی  مامانم می  

ه ؟  ازت بزر گیی

 

 پارت صد و هفتم

 

با تعجب نگایه به عطای عصبای  کردم و با خجالت رسم 

 زیر انداختم و نتونستم حرف  بزنم

 من خییل بد با زن دایی حرف زده بودم حق داشتطبیعتا 

 تصدای ناض هم بلند شد و گف

 

 باز چی شده؟ دوباره که معرکه هس -

 

 مثل همیشه خودش ناراحت گرفت و با 
ی

زن دایی با زرنیک

 صدایی ارویم که انگار از ته چاه یم اومد گفت
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چی بگم واال، من بی   قوم الظالمی   گرفتار شدم، حرفم  -

 ادم بدهبزنم میشم 

 

دهنم از این همه پر رویی باز مونده بود، نگایه به عطا 

 و با بغض گفتانداخت 

 

نم...  -  االن.چند سال اوضاع من همینه حرفم می  

 

، منم که طبق معمول  وع کرد به اشک تمساح ریخیی  رسی

 همیشه الل شده بودم و دست پام گم کرده بودم

 ماهرخ اما حق به جانب و با عصبانیت گفت

 

 قبلش چیا بار ما کردی؟ که روح انگی   نیم  چرا  -
ی
گ

  شد؟همیشه خونرسد و مودب هم عصتر 
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من بدبخت چیکار شما دارم؟ همی   تو از صبح تا شب  -

چقدر نمک به زخم من میپایسی ، چقدر خون توی 

؟  جیگرم یم کت 

 

 

 گریه اش شدیدتر کرد و گفت

 

منم یه قلب مریض  دارم، بخدا شبا تا صبح از درد  -

.. خوابم  ه اونقدر با حرفاتون داغونم نکنی    نمییر

 

 ماهرخ با حرص گفت
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وای عجب پر رویی این، هزارتا تهمت و متلک بار ما  -

میکنه بعد تا یه کلمه حرف حق میشنوه قلبش درد 

ه  میگی 

 

 عطا که سابقه نداشت تا این حد عصبای  بشه گفت

 

پس کن ماهرخ ، مامان من بچه نیس که اینجوری  -

ی   داری باهاش  حرف می  

 

 ناض نیم نگایه به عطا کرد و اروم گفت

 

اول ببی   مامانت چه اتیشی سوزنده بعد عصبای  شو و  -

 رس این بدبختا داد بکش

 

 ماهرخ هم از فرصت استفاده کرد و گفت
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 واال یه چپ و راست بهمون میگه اخر یه روز به عمرم -

م، شماها دخیی زا  باشه برای عطا و صالح زن میگی 

..  هستی     ، مهر انگی  

 

 که اومد زن دایی دستش گذاشت تو قفسه 
اسم مهر انگی  

وع کرد به رسفه کردن، ماهرخ هم  سینه اش و تند تند رسی

 زیر لب اروم گفت

 

ه  - نگاش کن چه جونه وریه؟ خدا کنم قلبت واقیع بگی 

 و از دستت خالص بشیم

 

وع کرد به ماساژ دادن کمرش عطا  سمت زن دایی رفت و رسی

هم یر تفاوت رس جاش داشت نگاهشون میکرد،  و ناض 

دایی جلوش نقش بازی کرده بود همه چی    اونقدر که زن

 براش عادی  بود
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 عطا نگایه به من کرد و گفت

 

 برو یه لیوان اب برای مامانم بیار  -

 

 ماهرخ با حرص و اروم گفت

 

 

 زن داییمون پرپر نشدهاره بدو تا  -

 

خونه ، بدجنش بود  ویل اون لحظه از بس رفتم سمت آشیی 

میخوردم و ناراحت بودم خییل یواش یواش ، داشتم حرص 

مشغول ریخیی  اب شدم، دلم یم خواست همینجور یه بند 

 الیک رسفه کنه تا دنده هاش بشکنه

لیوان گذاشتم توی بشقاب و سالنه سالنه راه افتادم، از در 

ون نزده بودم که صدای عطا بلند شد خونه بی   اشیی 
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 د؟ مگه آب نداریم تو خونه؟ی   چی شروح انگ -

 

ون و گفتم خونه زدم بی   از اشیی 

 

 چرا دارم میارم -

 

، جوری نگام کرد که انگار رفتم  لیوان گرفتم جلوی زندایی

 براش زهر اوردم

عطا کمکش کرد تا اب بخوره، صدای پوزخند صدا دار 

د شد و اخم های عطا هم غلیظ تر، اونقدر ماهرخ بلن

شده بود ترسیدم حرف  بزنه که ماهرخ  امروز گند اخالق

 بازوی ماهرخ و گفتم برنجه، اروم زدم به

 

 هیس  -
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عطا لیوان خایل دست من داد و بعد نگایه به ناض 

 انداخت و گفت

 

اگه امروز میخوای بری شهر ، مامان هم با خودت بیر تا -

سم اوضاع قلبش بدتر فردا یه  ش، مییی رس بره پیش دکیی

 م الل کار بده دستمونشده باشه و زبون

 

 ناض یر تفاوت گفت 

 

مش  -  فردا که من خییل کار دارم، ایشاال دفعه بد مییر

 

 عطا با داد گفت
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ناض کارت واجب تره یا قلب مامانمون، دارم میگم  -

ش بگو چشم و یه بهونه  ش پیش دکیی  نیارفردا بیر

 

 زن دایی دوباره زد زیر گریه و گفت

 

 توی استینم  پرورش دادم،ای خدا ،من جای بچه مار  -

 جوری با من رفتار میکنه انگار من زن باباشم

 بعد طلبکارانه نگاه ناض کرد و با گریه گفت

کم یه شب تا صبح باال رس گهوارت نشستم؟ کم برات  -

؟ زحمت کشیدم و از جونم مایه گذاشتم تا بزر  گ بشی

مت   کار دارم و نیم تونم  بیر
ی

اینه دستمزدم که بهم بیک

؟  بشکنه دست یر نمکم دکیی

 ماهرخ اروم رسش کرد توی گوش من و گفت 
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من جاش بودم برای طبییع تر شدن نقشه ام چندبار  -

دم توی رسم  محکم می  

 

وع کرد به خندیدن، من هم که حسایر 
بعد هم ریز ریز رسی

زیر انداختم و لبم محکم زیر  خنده ام گرفته بود رسم

 دندونم گرفتم تا صدام باال نره

 

 و هشتمصد  پارت

 

همون موقع زن دایی دید و صداش بلند شد و با عصبانیت 

 گفت

 

؟ من داره  - مرگ ،خنده داره؟ شماها دیگه گ هستی  

جونم از درد باال میاد اون وقت، ذوق زده شدین و 

؟   دارین هر هر میکنی  
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 وم گفتعطا زیر لب ار 

 

ال اله اال هللا ، شما دوتا اصال اینحا وایسادین  چیکار؟  -

ین بشینی     برین تو خونه هاتون  بگی 

 

ل کرد اما در حایل که هنوز لحنش   ماهرخ خنده اش کنیی

 شاد و شنگول بود گفت

 

عطا امروز معلومه چته؟ چرا یه راه به راه عصبای   -

؟ ی   میشی و داد می  

 

با خودم بردم سمت اتاقمون، همی   اروم دستش کشیدم و 

دستمون جلو که پامون گذاشتیم توی اتاق دوتامون 

 دهنمون گرفتیم و زدیم زیر خنده
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 راوی

 

ه االن  - ت بعد از ظهر میاد توی مطب، بهیی مامان دکیی

بریم کنار مدرسه مهر انگی   همون نزدییک ها یه دیزی 

احت کنیم تا  فرویسی هس، ناهار بخوریم و کیم اسیی

ت بیاد د   کیی

 

شوکت که تحمل شنیدن اسم نحس مهر انگی   را نداشت و 

دلش نیم خواست، حتی از دور  هم آن شیطان را اصال 

 خم نگایه به ناض کرد و گفتببینند با ا

 

یعت  توی این شهر به این در اندشتی فقط یه دیزی  -

ه  فرویسی هس که اونم دقیقا نزدیک مدرسه اون دخیی

 اس؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1015  

 ه اسمش مهر انگی   این صدبارمامان اون دخیی  -

 

 

 یخت نحسش ببینممن اصال دلم نیم خواد بیام اونجا و ر -

 

 ناض حسایر از دستش کالفه شده بود

ش را ندیده بود و   تقریبا چند روزی میشد که مهر انگی  

قلبش بیقرار دیدارش بود و دلش نیم خواست، این فرصت 

 را از دست بدهد

ا درک نمیکرد مرتب شوکت هم که اصال حس و حالش ر 

 سیع میکرد با حرف هایش اعصابش را خرد کند

 شید و گفتفه ای کنفس کال

 

ی خونه ی اقام ؟ میدوی  چند وقتی  - اصال چرا نمی 

 نیومده آبادی؟ دلت براش تنگ نشده؟
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شوکت بعد از شنیدن این حرف بینیش را چیت  داد و با 

 نفرت گفت

 

ن، حاال ای مرده شور اون اقای گور به   - گوریت بیر

 نمیشد اسمش جلوم نیاری؟

 

 ود، نیشخندی زد و گفتناض که از عمد این حرف را زده ب

 

پس اگه نمیخوای اقام ببیت  باید باهام بیای تو همون  -

 دیزی فرویسی 

 

شوکت که از دست ناض داشت جانش به لبش یم رسید، 

 اخم غلییط  نثارش کرد و با تندی گفت
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بقران قسم من اخرش از دست  وای از دست تو ناض، -

م  تو ییک دق میکنم و میمی 

 

ک بود ، ر راض  کردنش کیفش کو ناض که حسایر به خاط

 رسش را ارام بوسید و گفت 

 

ی عشقم -  خدا نکنه بمی 

 

 بعد هم خنده بلندی کرد و با لحن مسخره ای گفت

 

درد و بالت بخوره تو رس دشمنات که ییک دو تا هم   -

 نیسیی  

 

 لییط  کرد و گفتشوکت اخم غ
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 ایشاال -

 

 ** 

ون برود، مهر انگی   تمام وسایلش را جمع کرد تا از کالس  بی 

 گزار میشدان روز مدرسه ان ها بعد از ظهر بر 

اما به دلیل اینکه  فصل امتحاناتشان نزدیک بود، دبی   

ای  گذاشته بود بعد از ان  ریاض  شان ، برایشان کالس جیر

هم قرار بود انگلیش برایشان تدریس شود ، مهر انگی   چون 

لیل در ان درس مشکیل نداشت و حسایر قوی بود، به د

 که از دیروز به جانش افتاده بود و  با
ی
عث رسما خورده گ

رسدرد و بدن دردش شده بود از دبی  زبانش اجازه گرفته بود 

احت به خانه برود کت نکند و برای اسیی  تا در ان کالس رسی

بعد از جمع کردن وسایلش از بچه ها خداحافیط  کرد و 

 سمت در راه افتاد
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و اگر با خودش بود دلش رس و بدنش به شدت درد میکرد 

د تخت است همانجا وسط سالن مدرسه بیم خو  گی 

 بخوابد

ون زد، هنوز  با همان حال کرخت و خسته اش از مدرسه بی 

 چند قدیم نرفته بود که اقای فرمانیر صدایش کرد

 

م ؟ -  خانوم عبایس میشه چند لحظه وقتتون رو بگی 

 

کیم تعجب کرد و سمتش چرخید هرچند حال مساعدی 

ه دبی  داشت اما خالف اخالق بود که  بخواهد جواب رد بن

 ریاض  اش بدهد

مزده گفت   زیر لب ارام و رسی

 

 خواهش میکنم بفرمایی    -
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فرمانیر که با دیدن ان شاگرد زیبا و مؤدبش غرق شادی 

 شده بود نفس بلندی کشید و گفت

 

چند وقتی بود یم خواستم راجع به یه موضویع  -

ایطش جور  باهاتون صحبت کنم، اما  متاسفانه رسی

 نمیشد 

 

 ش کرد و در دل گفتمهر انگی   با تعجب نگاه

 

نکنه حرف های مریم درسته؟ یعت  اقای فرمانیر از من  -

 خوشش اومده؟

 

هر چند باعث این هم صحبتی عذاب وجدان داشت، اما 

ته دلش خوشحال بود که دبی  جذاب و زیبای مدرسه شان 

ان پشت رسش ب ود، از او خوشش که چشم همه ی دخیی

 امده است
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 ه قرار شدن بدش یم آمد؟و چه کش از دیدن و مورد توج

مهر انگی   توی دلش غرق شادی بود و  خیر نداشت که 

چهار جفت چشم از فاصله ای نه چندان دور انها را زیر 

نظر گرفته اند ، یک جفت با عصبانیت داشت صحنه 

 و لذت روبه رویش را نگاه میکرد و دیگری غرق خویسی 

که با ناض خواست جلو برود و یقه ی ان مردم رذل را  

 فاصله کیم از جانش ایستاده بود را جر دهد

اما شوکت که اصال دلش نیم خواست همچی   فرصتی را  

از دست بدهد و برای اینکه به ناض ثابت شود که مهر 

انگی   اصال دخیی پاک و درستی نیست و همه حرف هاش 

بوده   است ،دستش را محکم گرفت راجع به اون درست 

 وگفت

 

 بذار ببینیم قراره چی بشه؟صیر کن ببینم،  -
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هر چند ناض داشت از درون اتش میگرفت وجزغاله میشد 

 اما خودش هم دلش نیم خواست یر گدار به آب بزند

 

 پارت صد و نه

 

مهر انگی   با خجالت و گونه های گلگون نگایه به اقای 

 م پرسیدفرمانیر انداخت و ارا

 

 با من کاری دارین آقا معلم؟ -

 

بود برای، تن ظریف صدای مهر انگی   غش  فرمانیر نزدیک

کند، انقدر ان دخیی را یم خواست و دوستش داشت که هر 

لحظه دلش یم خواست محکم توی اغوشش بکشد و 

 صورتش را که درست عی   قرص ماه بود غرق بوسه کند
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ی بیش تر باهم فرمانیر قدیم جلوتر گذاشت چند سانتی   میی

 ، نیم نگایه به در مدرسه مهر انگی   با ترس فاصله نداشیی 

ها یم ترسید  انداخت ، از شایعه و تهمت های ناحق دخیی

سنگیت  نگاه فرمانیر را قشنگ حس میکرد اما ان چنان 

 خجل بود که جرأت نیم کرد رسش را باال بیاورد

س داشت که دستهایش را درون پالتوی ش کرد وبا انقدر اسیی

وع کرد به بازی کردن  انگشتانش رسی

فس عمیقی کشید جوری که گرمای لذت بخشی فرمانیر ن

توی صورت مهر انگی   پخش شد و نا خواسته ناخن هایش 

را بیش تر در انگشت دستش فشار داد و با خجالت نگایه 

ش که غرق تماشای او بود انداخت و دوباره به  به دبی 

 کفش هایش زل زد

ارام برای اون همه حجب و حیای شاگرد  لبخندی فرمانیر 

وع کرد به صحبت ممتاز ک السش زد و شمرده شمرده رسی

 کردن
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غرض از مزاحمت خانوم عبایس باید بگم، من یه چند  -

 وقتی میشه که ذهنم بدجوری درگی  شما شده

 

با این حرف شادی عجیتر همه وجود مهر انگی   را فرا 

کرد گوشه ی لبش به گرفت ، جوریکه خودش احساس می

 لبخند،بد موقع ای باز شده است

ی همی   رسی    ع خودش را جمع و جور کرد و لپش را از برا

 درون گاز محکیم گرفت تا ضایع بازی در نیاورد

 

از آنطرف خیابان هم ناض  که بشدت داشت یم سوخت 

و قدم های آن مرد خییل خوش تیپ و امروزی را زیر نظر 

ه مهر انگی   ش نزدیک و نزدیک تر گرفته بود که هربار ب

یاورد و دست شوکت را از دور میشد، بالخره طاقت ن

 بازویش جدا کرد و سمت ان دو راه افتاد
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 بود برای اینکه 
ی
شوکت هم که با لذت رو به ذوق مرگ

بفهمد بی   آن دخیی اب زیرکاه و ان مرد خوشتیپ چه 

 میگذرد پشت رس ناض پا تند کرد

 

 ه حرف هایش گفت کشید و در ادامفرمانیر نفس عمیقی 

 

راض  باشی   و از من خوشتون میاد، یم اگه شما هم  -

خواستم خانواده ام رو برای اشنایی بیش تر بفرستم 

تون  پیش بزرگیی

 

 
ی
مهر انگی   ان لحظه انگار الل شده بود ، او ناض را در زندگ

خود داشت و به دلیل تعهدی که به او داشت نیم تونست 

 د دیگری فکر کندبه هیچ مر 

له ای بود که آب پایک را توی ذهنش دنبال ردیف کردن جم

بر دستهای ان دبی  جذابش بریزد، که ناگهان صدای اشنا از 

 نزدیکیش بلند شد
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 شنیدن صدا همان و پاره شدن بند دل مهر انگی   همان

 

چیه دخیی عمه؟ چرا جوابش نمیدی؟ برای چی رست  -

 زیر انداختی و ساکت شدی؟ 

 

وحشت سمت صاحب صدا چرخید و ناض و زن دایی  ا ب

اش را در چند سانتی خود دید، نزدیک بود از ترس جیغ 

 بکشد 

نگایه به ناض انداخت چشمانش دو کاسه ی خون بود و 

صورتش هم دست کیم از چشمانش نداشت مشتش را پر 

 کرده بود و با نفرت داشت به فرمانیر نگاه میکرد

ی که خودش با  اده ی، تعجب غرق دیدن پرسک سفرمانیر

ش بود و نیم دانست ربطش به دخیی روستایی روبه روی

 دوست داشتت  اش چه یم توانست باشد؟

 
ی
سکوت بدی حکم فرما شده بود، مهرانگی   که اشتباه بزرگ

 کرده بود و نیم داست چگونه اشتباهس را رفع رجوع کند
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ر دهان مثل ادم های، الیل که انگار از روز ازل زبان  د 

 نداشته ان داشت به ناض نگاه میکرد

دهانش را به سختی قورت داد تا بلکه بتواند از خودش  اب

ون از اب افتاده فقط باز  دفاع کند اما دهانش مثل مایه بی 

 و بسته شد

همون موقع صدای زهرخند زن دایی فرصت طلبش، 

ه چشمان   که خی 
سکوت جمع را شکست و با نفریی

 گفتترسیده اش بود ،

 

ر بهت چه جوایر داره که بهت بده؟ من که چند با -

گفتم این دخیی جفت تو نیس ، سالم نیس به درد 

 نمیخوره تو انگار جلوت گل لگد میکردم، حاال 
ی
زندگ

 خودت همه چی   دیدی؟ به حرفهای من رسیدی؟
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بیچاره مهر انگی   نزدیک بود از شدت حقارت همان جا 

قطره ای اب شود و در  جلوی چشم های ناض و فرمانب،ر 

 زمی   فرو رود

ایش را پر کرد، قلب مهر انگی   برای لحظه ای ناض مشته

 در سینه ایستاد با وحشت نگایه به فرمانیر کرد

ی که ،همه ی صورتش طرح عالمت سوال گرفته  فرمانیر

بود و اصال نیم دانست دور و برش چه اتفافی افتاده است 

 ؟

 

و با عصبانیت رو به انفجار ناض که سکوت بدی کرده بود 

داشت نگاه میکرد اینبار با صدای خییل بلندی ش ان دو را 

 گفت

 

 

چرا جوابش ندادی؟ برای چی الل شده بودی و داشتی  -

؟ مگه تو صاحاب نداری که وسط  استخاره یم گرفتی
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خیابون اون هم جلو در مدرسه کوفتیت که هر روز به 

هت پیشنهاد بهونه در خوندن پات میذاری اونجا ،ب

 ازدواج میدن؟

 

صدای فریادش به حدی بلند بود که همه ی رهگذران در 

 حال عبور نگاهش میکردن 

فرمانیر که تا ان لحظه ساکت بود قدری شجاعت به خرج 

 داد و از مرد روبه رویش به ارایم پرسید

 

 پارت صد و ده

 

 

؟ من اصال متوجه  -
ی

میشه منظورت ، واضح تر بیک

 حرفات نمیشم
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ت پری که روانه ای جواب به سوالش با مش جناض 

 صورتش کرد خنده عصتر بلندی کرد و گفت

 

م ، تو چیکاره یسی ؟ -  من صاحابش هستم اقای محیی

 

کار ناض انقدر یهویی بود که فرمانیر جای دفاع یامحافظت 

از خود محکم به زمی   پرتاب شد همان موقع دهان مهر 

 انگی   هم باز شد و گفت

 

؟را داری این جور دیوونه؟ چ چیکار کردی -  ی یم کت 

 

 ناض که حسایر عصبای  بود با اخم نگاهش کرد و گفت

 

اگه تو الل بازی در نمیاوردی و محکم یم گفتی من  -

 شوهر دارم کار به اینجاها کشیده نمیشد
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ون فرستاد و  ، نفس های عصبیش را محکم بی  روح انگی  

 گفت

 

 م شوهر؟ من و تو فعال باهم نامزد کردی -

بعد هم تو اجازه دادی من حرف بزنم؟ مثل احمق ها 

 اومدی خودت پرت کردی وسط 

 

شوکت که ناض محکم گرفته بود تا باز جلو نرود و رسی 

 درست نکند با غیظ گفت

 

تو اگه یم خواستی حرف بزی  جای رسخ و سفید شدن  -

دی  و ذوق مرگ شدن حرف می  
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هم از اب گل  با حرص نگایه به ناض انداخت و باز  بعد هم

وع کرد به مایه ی گفت  الود رسی  گرفیی  و با لحن رسزنش امی  

 

چند بار بهت گفتم این دخیی وصله  تو نیس؟ منتها  -

خودت زدی به کری و حرف توی گوشت نرفت که 

 نرفت

 

مهر انگی   که دلش یم خواست همان جا از شدت خجالت 

د  بمی 

 گفتنگایه به ف 
ی
منده گ  رمانیر انداخت و یا رسی

 

 شما طوریتون نشد اقا معلم؟ -
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همان موقع شوکت بازوی ناض را ول کرد و مثل یه بازیگر 

وع کرد به دست زدن و دوباره ناض را  ه دست رسی قهار و چی 

 مخاطب قرار داد و گفت

 

،اینم نتیجه درس خوندنش و مدرسه  - بفرما تحویل بگی 

 رفتنش

 دا خواست و یه گوشه از کاراش دیدیم،تازه حاال ما خ 

غلط های که معلوم نیس توی اون مدرسه کوفتی چه 

 نمیکنه؟

 

مهر انگی   که با ان حال مریض و داغانش اصال کشش اون 

همه بحث و حرف های مزخرف و الیک را نداشت با صدای 

 بلندی گفت

 

؟  - ی  ، چرا الیک تهمت می    خحالت بکش زن دایی
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ی که از روی زمی   ببعد هم با دست  لند اشاره ای به فرمانیر

 رد و گفتشده بود و روبه رویش ایستاده بود ک

 

، بنده خدا نیم دونسیی   - ایشون دبی  ریاض  من هسیی 

 ....  من نامزد کردم برای همی  

 

 همون موقع ناض با عصبانیت گفت

 

پس اون انگشیی کوفتی رو ما برای چی برات اوردیم؟  -

رگ از گرد راه رسید عاشقت گفتیم دستت کت  تا ه

دش جرأت نده بیاد جلو و ازت نشه و به خو 

 کنهخواستگاری  

 

 مهر انگی   نفس بلند و عصتر کشید و گفت
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مدرسه ما قانون های خاض داره یکیش هم اینه که  -

و ندارن   دانش اموزان حق استفاده از انگشیی

 

، فرمانیر که دیگر ماندن را در جمع آن ها جایز نیم دانست

پرس دیوانه دستی به گوشه ی  چشمش که جای مشت ان 

آن قسمت قرمز رنگ را  ی روبه رویش بود  برد و کیم

مزده به مهر انگی   انداخت و  ماساژ داد و بعد نگایه رسی

 گفت

 

خانوم عبایس من بابت اتفاقات امروز واقعا ازتون عذر  -

میخوام، من نیم دونستم شما نامزد دارین وگرنه 

 نمیکردم و برای خواستگاری پا پیش همچی   جساریی 

 ذاشتمنمی
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ناض  از نگاه فرمانیر که میخ صورت زیبای عشقش بود 

حرض شده بود، انگشت اشاره اش را زیر چانه فرمانیر 

 گذاشت و با اخم گفت

 

 به من نگاه کن و حرف بزن -

 

مهر انگی   که دیگر تحمل رفتارهای زشت و بچه گونه ناض 

را در جیب پالتویش محکم کرد و با را نداشت مشتهایش 

 فتحرص گ

 

ادب داشته باش ناض، تمومش کن اصال کشش و  -

 اعصاب کارهای مزخرف و مسخره ات ندارما 

 

ناض که از لحن کالم روح انگی   جا خورده بود اول با بهت و 

 بعد به ارایم گفت
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دست مریزاد مهر انگی   خانوم جای اینکه خوشحال  -

یی من نصیبت شده ،رسم داد بایسی که مردی به  باغی 

ی  و ن سنجیده هرچی از دهنت در میاد نثارم می  

 ؟میکت  

 

مهر انگی   که دیگر نا نداشت و انرژی اش در حال ته 

 کشیدن بود با اخم گفت

 

ت، من بهش میگم خریت و  -  غی 
ی

اوی  که تو بهش مییک

 
ی

 دیوونیک

 

شوکت باز هم طاقت نیاورد و دوباره خودش را وسط 

 ت و گفتانداخ
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ع داری ناضم بذاره تو افرین بهت مهر انگی   ، نکنه توق -

ی بهت نگه، که یهو با این پ رسه بری ددر دودور  و چی  

 به تریش قبات بر نخوره

 

زن دایی پس یم کت  یا نه؟ من حوصله شنیدن  -

حرفهای مسخره ات ندارم، من روح انگی   بدبخت و 

بهش  ترسو نیستم که یه هر چی از دهنت در اومد 

 بزی  و اونم جیکش در نیاد

 

زی و درس خونده هستم که همیشه کاری خیی امرو من یه د 

رو انجام میدم که عقلم بهم میگه درسته ، بعدم مگه من 

؟ من یه   کردم که شماها اینجور دارین یم کنی  
چه کار خالف 

نم و اگه اجازه  ادم بالغم که دارم با دبی  ریاضیم حرف می  

حث را نینداخته بودین خودم جوابش  داده بودین و ب

 میدادم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1039  

 پارت صد و یازده

 

شوکت با عصبانیت نگایه به صورت قرمز مهر انگی   

 انداخت و گفت

 

خدایا توبه! چه زبوی  هم داره یم خواد رسپایی آدم  -

 بخوره

 

همون لحظه اقای فرمانیر ، برای اینکه آن ها بیش تر به 

نیفتند و تیکه بارانش نکند آرام جان شاگرد ممتاز کالسش 

 گفت

 

 خدا حافظ  -

 

مزده مهر انگی   محو شد از و  ان و رسی  جلوی چشمان حی 
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مهر انگی   که حالش بد بود و اتفاقات امروز ورای طاقت و 

 تحملش بود ، نیم نگایه به ناض کرد و با حرص گفت

 

 و یر  -
؟ غی  منطقی اصال فکر نیم کردم اینجوری بایسی

واقعا اشتباه کردم که تو رو با عطا مقایسه یم فکر ، 

 کردم

 ی خودم و طرز فکرم واقعا متأسفمعا،براو واق 

م من کردی سکه یه پول ، کاری   تو امروز جلو چشم دبی 

کردین که من اصال روم نشه تو چشمش نگاه کنم و رس 

 کالسش بشینم

 

ناض داشت توی سکوت نگاهش یم کرد و حرف هایش را 

باال و پایی   میکرد ، و خودش هم به این نتیجه در ذهنش 

ه زیاد روی کرده و با رفتار نسنجیده اش،باعث رسیده بود ک

 شده استاین اتفاقات 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1041  

شوکت که حسایر از اون اتفاقات شاد بود و کیفش کوک 

 شده بود پشت چشیم برای مهر انگی   نازک کرد و گفت

 

ه ی چش سفید، هر غلیط   - که بیا برو خونه تون دخیی

دلت خواست کردی هنوز هم طلبکاری و ما رو مقرص 

؟  میدوی 

 

مهر انگی   با افسوس نگایه به هردوی ان ها انداخت و با 

حال و اعصایر خراب ، مسی  برگشت به خانه را پیش 

 گرفت

هنوز چند قدیم بیش تر نرفته بود که بازویش از پشت رس 

 کشیده شد

یش محکم رسی    ع به عقب چرخید و با دیدن ناض بازو 

 خالص کرد و گفت

 

؟ چی از جونم میخوای؟ چرا ولم نیم   -  کت 
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ناض که نیم دانست باید چه بگوید ، کیم این پا و اون پا 

 کرد و گفت

 

تو اگه جای من بودی و یم دیدی زنت داره با یه غریبه  -

نه چیکار میکردی؟  حرف می  

 

 مهر انگی   عصبای  نگاهش کرد و گفت

 

من زن تو نیستم، ما فقط نامزد  چند بار باید بهت بگم -

وسفندای تو طویله تون کردیم ، در ضمن من خر یا گ

گفتی این نیستم که یه چپ و راست جلو ی معلمم  

 دخیی صاحاب داره، صاحابشم منم! 
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ناض که دیگر نیم خواست مهر انگی   را برنجاد و آن بحث 

 را، کش دهد به ارایم  و لحن دلجویانه گفت

 

منده هستم، ببخش من واقعا  - باعث اتفاقات امروز رسی

ان رفتارم، خییل یر گدار به آب زدم م برای جیر ، حاض 

 انجام بدم
ی

 هر کاری که بیک

 

 هر کاری؟ -

 

 

ناض که از عقب نشیت  ظاهری مهر انگی   خوشحال شده 

 بود با اطمینان گفت

 

-  
ی

 هر کاری که تو بیک
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یر میشد مهر انگی   کیم مردد بود اما باید قبل از اینکه د

 فکری به حال خودش میکرد

 با تازه امروز به حرف های روح ا 
ی
نگی   رسیده بود، زندگ

 و زن داییش اصال کار درستی نبود و مهر انگی   هم ناض 

دوست نداشت مثل خواهرش، به یه زن بدبخت تو رسی 

خور تبدیل شود که برای خوش آیند شوهرش از همه چی   

لش یم خواست امروز بگذرد و فقط بگوید چشم ، او د

 کند
ی
 باشد و آزادانه زندگ

شان بهم یم ریخت و  سوسن باز جو خانههرچند، با وجود  

 باید رسکوفت های او را تحمل میکرد 

یی بود که با  اما باز هم، اتفاقات امروز برایش درس عیر

 چشم باز همه چی   را بسنجد و سبک و سنگی   کند

 نگایه به ناض منتظر انداخت و گفت

 

من االن حالم خوب نیس، بذار رس فرصت با خانواده  -

 بعد بهت میگم باید چیکار کت  ام صحبت کنم 
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بعد هم بدون هیچ حرف  از مقابل چشمان بهت زده و 

 ترسیده ی ناض راهش را کشید و رفت

 

شوکت خودش را به ناض رساند و با لحن حرص در آری 

 گفت

 

ه شعور نداشت حداقل ی - ه خدایا توبه، دخیی

 خداحافیط  باهامون کنه

 

عجیتر وجودش را ناض که با شنیدن آن چندتا کلمه ترس 

 به حرف های شوکت گفتگرفته بود بدون توجه 

 

 بیا بریم ناهار بخوریم من خییل گشنه هستم  -
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شوکت که اصال قصد کوتاه امدن نداشت و همه توانش را 

نگایه زیرکانه بسته بود تا آتش زیر خاکسیی را بیش تر کند، 

 به قیافه درهم ناض انداخت و گفت

 

 ا نه؟حاال به حرفم رسیدی ی -

 

 کدوم حرف؟ -

 

 

 همی    -
ی
ه لنگه تو نیست و اصال به درد زندگ که این دخیی

 باهات نمیخوره

 

ناض که همه ذهنش درگی  رفیی  مهر انگی   بود و ترس از 

 دست دادنش مثل خوره به جانش افتاده بود 

 کرد و گفتنگایه به شوکت  
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هرچی که بهمون گفت درست بود، ما نباید اینجور  -

 لمش یم بردیمآبروش جلو مع

 

شوکت که با این حرف ناض، باز همه چی   را نقش بر اب 

 یم دید ،آه بلندی کشید و گفت

 

اخ ناض، اخ پرس کور و نادون من، دیگه باید جلوت  -

 چیکار میکرد که تو باور کت  اون به درد ما نمیخوره؟

 

ناض که حسایر کالفه بود و احتیاج شدیدی به سکوت و 

 ر انگی   را داشت با حرص گفتحالچر حرف های مه

 

پس کن مامان، من اصال حوصله شنیدن گله و شکایت  -

 ندارم
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 پارت صد و دوازده

 

شوکت نگایه عاقل اندر سفییه بهش انداخت و زمزمه وار 

 گفت

 

سه، تو و عطا  - هیچ کدومتون موقع حرف حق که می 

 اعصاب و حوصله ندارین

 

مطب دکیی را  چند ساعتی از ظهر گذشته بود که شوکت راه

دید ناض بشدت غمگی   و در پیش گرفیی  ، شوکت وقتی 

 توی خودش غرق شده، با چرب زبای  گفت
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؟ مگه اون  - چته دردت به جونم، چرا اینجور بهم ریختی

دوئیدی چی بهت لحظه اخری که دنبال مهر انگی   

 گفت که اینجوری شدی؟

 

، ناض نگایه به  تقریبا رسیده بودن جلوی مطب دکیی

اختمان نسبتا قدییم که مطب در ان قرار داشت س

 و بدون اینکه جواب سوال شوکت را بدهد گفت انداخت

 

بیا مامان تو برو تو، تا منم برم یه ابزار فرویسی پیدا کنم  -

رت و پرت دیگه برای و ازش یه دسته بیل و چندتا خ

 زمی   بخرم

 

شوکت که ناض را با نقشه تا اینجا کشیده بود و قصد 

د با ناراحتی زل  داشت او را به زور نزد دکیی پولیک اش ، بیر

 زد به او و گفت
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 یعت  نمیخوای باهام بیای تو؟  -

 

 کار دارم مامان -

 

 

خوب منم که به این زودی ها نوبتم نمیشه ،برو کارات  -

ر بیا ببی   دکیی چی میگه، میخوام خودت بکن زودت

ن اینجا بایسی و بفهیم من چی میگم؟ ییک مثل تو و او 

دوتا عفریته فکر یم کی   ،من دروغ میگم و قلبم مشکیل 

 نداره

 

ناض که اصال حوصله بحث و کل کل با شوکت را نداشت 

و یم دانست در هر حال او حرف خودش را پیش یم برد 

 ،خییل آرام گفت
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ه توبرو تو ،منم سیع میکنم تا اون موقع که نوبتت باش -

 بشه، خودم بهت برسونم

 

اره نداشت دست یدن این حرف، چشوکت بعد از شن

هایش را محکم بهم بمالد و به خاطر جور شدن نقشه اش 

د  مثل کودگ دو ساله باال و پایی   بیی

بعداز رفیی  ناض رسی    ع خودش را رساند به داخل مطب ، 

وع کرد زی  که به  بیماران نمره یم داد، او را شناخت و رسی

صت باهاش سالم و احوال پریس کردن، شوکت از فر 

 استفاده کرد و نزدیکش رفت و گفت

 

من با پرسم اومدم اینجا، اون فعال رفت یی کاری  -

میخوام قبل از اینکه نوبتم بشه و پرسم برسه، برم با 

نج دقیقه دکیی یه صحبتی کنم و بیام، قول  میدم کارم پ

 هم نشه
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خانوم منشی که زن میان سایل بود از باالی عینک گردش 

 اخت و گفتنگایه به شوکت اند

 

 چندتایی هنوز  -
نمیشه جونم، باید توی نوبت بموی 

 ! اض کی    جلوت هسیی  تو بری تو ممکنه اعیی

 

شوکت که از قبل مشتش را پر از پول کرده بود به زیرگ آن 

 م گفترا جلوی منشی گرفت و ارا

 

ون - ؟ قول میدم زود بیام بی   حاال چی

 

زد و چشمان منشی با دیدن اون پولها برفی از رضایت 

 لبخندی حریصانه روی لبهاش نقش بست و گفت

 

ون بعد تو برو -  بذار مریض  که رفته تو بیاد بی 
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بعد هم دستش را جلو اورد و شوکت پولها را درون دستش 

ماند، تا مریض  که  چپاند و رفت جلوی اتاق دکیی منتظر 

ون بیاید و او خودش را به دکیی برساند و  درون اتاق بود بی 

 کیی را هم با خودش همراه کندبا پول، د 

 

ناض بعد از خریدن وسایلش ان ها را نزد پدرش ابراهیم 

 گذاشت و سمت مطب دکیی راه افتاد

ذهنش هنوز هم درگی  حرفهای مهر انگی   بود و اعصابش  

 بوهای خویر از ان حرفها به مشامش نیم آشفته ، اصال 

 رسید و ترس بدجوری به قلبش رخنه کرده بود 

ند ساعت قبل، اصال قابل مقایسه نبود دروغ با چ حالش 

چرا ؟ انقدر داغان و عصتر بود که دلش یم خواست عقده 

ای چمباتمه زده بر راه گلویش را، روی کش بگشاید و کیم 

 راحت شود
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سالنه باال رفت تا رسید به طبقه ی مد  پله ها را سالنه

نظرش ، صدای همهمه ی که از مطب دکیی به گوشش یم 

سید رفته رفته واضح تر میشد، اصال اعصاب جای شلوغ ر 

 ن زودتر برسدرا نداشت و در دل دعا میکرد تا نوبتشا

انگار خدا صدایش را شنید و همی   که پایش را گذاشت 

 و شوکت را صدا زد داخل مطب ،صدای منشی بلند شد 

شوکت نگایه سمت در انداخت و با دیدن ناضی که در 

بود، لبخندی از روی رضایت زد و با چار چوب در ایستاده 

 رس به اتاق دکیی اشاره کرد

 قدیم سمت شوکت برداشت و با هم وارد 
ی

ناض با کرختیک

 اتاق شدن 

دکیی که از قبل با شوکت ساخت و پاخت کرده بود و در 

 همه چی   بود جریان

 جواب سالم آن ها را داد و با دست اشاره کرد تا بنشینند 
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وع کرد ب شوکت ، با گویسی ه سوال پرسیدن از بعد هم رسی

مخصوصش مشغول معاینه قلبش شد و بعد از اتمام کارش 

 رسی تکان داد و گفت

 

خانوم وضع قلبت اصال خوب نیس، مگه چیکار کردی  -

 شده حال و روزت؟این مدت با خودت که این 

 

 و کیم خودش را 
ی
شوکت خودش را زد به موش مردگ

 ترسیده گرفت و گفت

 

؟ بخدا همگه چمه دک - مه داروهای که بهم دادین یی

دارم میخورم ،فقط نیم دونم چرا شب ها قفسه سینه 

ه ه و نفسم هم خییل میگی   م درد میکنه و خوابم نمییر

 

 من که دارم میگم وضع قلبت اصال خوب نیس -
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وع کرد به نوشیی  و ان را دست شوکت  بعد روی کاغذ رسی

 داد و گفت

 

خور و سه ماه دیگه باز این دارو جدید برات نوشتم ،ب -

 یشمبیا پ

ون تا من با این اقای جوان که نمیدونم چه   حاالم برو بی 

 نسبتی باهات داره حرف بزنم

 

 پرسمه اقای دکیی  -

 

 نگایه به ناض ک
ی

س ساختیک رد و از اتاق بعد هم با اسیی

ون  رفت بی 

 

 دکیی کیم با خودکارش ور رفت و بعد شمرده شمرده گفت
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ده  پارت صد و سی  

 

ی  - من آدم رگ هستم پرس، اهل دلداری و صغری کیر

ی رو که راست به  چیدن  هم نیستم، همیشه چی  

مریضام و همراهاش میگم و اصال امید الیک به کش 

 نمیدم

 

چشم هاش و گرد کرد و با ترس ناض با این حرف دکیی ، 

 گفت

 

؟  -  مامانم چشه اقای دکیی

 

 ببی   قلب مادرت خییل ضعیف شده  -
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باهات رو راست باشم باید بگم قلبش نهایتا بخوام و اگه 

 دوسال یا خییل شانس بیاره سه سال دیگه کار میکنه.... 

 

ناض که حسایر ناراحت شده بود و اشک توی چشم های 

زده بود، وسط حرف دکیی پرید و قهوه ای درشتش نیش 

 گفت 

 

اقای دکیی هرکاری که الزمه برای مامانم انجام بدین و  -

ران هزینه هاش نباشی   ، فقط تو رو خدا یه اصال نگ

 ... کاری کنیی   خوب بشه

 

کد و  سکوت کرد تا بغض تنیده شده در صدایش نیی

د  آبرویش را نیر

 دکیی رسی به تاسف تکان داد و گفت
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 متاسفانه هیچ کاری از دست من بر نمیاد  -

اال تجویز دارو تا کیم، از کار افتادن دائیم قلبش عقب 

س بهش وارد نشه و در ارامش باشه بندازه، البت ه اگه اسیی

ثره و گرنه با کوچک ترین اتفاق این داروهای که نوشتم مو 

و ناراحتی ممکن اون سه سال به یک سال تقلیل پیدا کنه 

 ... 

 

ه بلندی که کشید جمله اش را تمام کرد و نگایه به با آ

چهره درمانده ناض انداخت و منتظر ماند تا کیم خودش را 

ون رود و به ویزیت بقیه جم ع و جور کند و از اتاق بی 

دازد  بیمارانش بیی

وی  طویل نکشید که ناض با قلتر ماالمال از درد با نی 

اه افتاد قبل از تحلیل رفته، از جایش بلند شد و سمت در ر 

اینکه دستش به دسته در برسه صدای، دکیی از پشت 

 رسش بلند شد
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، کاری کنی   که یادت نره مراعات مادرت باید ز  - یاد کنی  

ین چند سایل که از عمرش بافی مونده، حداقل با توی ا

 کنه
ی
یس زندگ  شادی و خوش حایل و بدون هیچ اسیی

 

ی به سقوط ناض نمانده بود، امروز ب رایش ییک از چی  

بدترین و تلخ ترین روزهای عمرش بود و محال بود به 

 راحتی فراموشش کند

ون رفت، با د یدن شوکت که متفکر روی از در که بی 

ده شد و صن دیل منتظرش نشسته بود قلبش از درد فرسی

ناخن هایش را محکم توی پوست دستش فرو برد که شیون 

 رس ندهد

س گفتشوکت نزدیکش امد و با   اسیی

 

چی گفت ناض؟ مگه من چمه که خواست تنهایی  -

 باهات حرف بزنه؟
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وی چشم بیچاره ناض تحمل غم و ناراحتی ، لونه کرده ت

که ای کاش خدا   های شوکت را نداشت و در دل آرزو کرد ،

 از عمر او کم میکرد و به عمر شوکت اضافه میکرد 

گلویش   نفس عمیقی کشید و بغضش را به ته ترین اعماق

 فرستاد و گفت

 

 هیچ چی راجع به داروهای جدیدت حرف زد -

 

 محبوبه

 

ر قند توی یر یر کیم پودر ادویه و آرد  هم ،به روغن و پود

 قابلمه اضافه کرد و مشغول هم زدن شد

 

یر یر میگم حاال این حلوا خوبه ؟ تا حاال دیدی کش با  -

 این حلوا جواب گرفته باشه؟
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صورتش رسخ کرده بود و پیشونیش یر یر که حرارت اتیش 

از شدت گرما غرق دونه های عرق بود نگایه بهم کرد و 

 گفت

 

یا دیدم جواب داده، م - ثال همی   مامانت وقتی رو بیشیی

یگه بعد از تو حامله شد با همی   حلوا سقط دوتای د

 کرد و راحت شد

 

اصال نیم دونستم که مامانم بعد از من حامله بوده با 

 تعجب گفتم

 

 را سقطش کرد؟ اون موقع من چند سالم بود؟چ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1063  

تو خییل کوچیک بودی ، هنوز شی  میخوردی که دو  -

از ترس اینکه یهو باز بار تو همون مدت حامله شد و 

 دخیی بدنیا بیاره سقط کرد

 

 

 با حرست گفتم

 

 کاش من هم سقط کرده بود یر یر  -

 نکبتی که دارم
ی
 چیه این زندگ

 

 نگایه بهم انداخت و گفتیر یر با ناراحتی نیم 

 

اتفاقا رس تو هم، یه زمی   بدی خورد جوری که تا چند  -

احت می  کرد روز افتاد رو خون ریزی و توی جا اسیی
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منتها تو انگار عمرت به دنیا بود و طوریت نشد و صحیح و 

 سالم بدنیا اومدی

 

م، کیل  - البد بعدش هم مامان وقتی فهمید منم دخیی

 ا اومدم؟حرست خورد که چرا بدنی

 

واال چی بگم مامانت فکر میکنه پرس میخواد تاج شایه  -

بزنه روی رسش ، منم خی  رسم پرس دارم ، یه لقمه نون 

 ار تا منت میذاره جلوم و میگه بخوربا هز 

 

 

البته منظور یر یر مامانم بود چون اقام خداییش خییل 

هواش داشت و مراقب بود که یهو ناراحت نشه و کش 

 زنه تا دلش نشکنهحرف  بهش ن

 

 حاال اگه از شانس من اینم سقط نمیشه -
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 اگه مثل خودت سفت باشه نه ، طوریش نمیشه -

 

 

این اگه نیفته  کن تو رو جون اقاام،وای یر یر برام دعا   -

 من بدبخت میشما

 

 نگایه شماتت باری بهم انداخت و گفت

 

همیشه فکر یم کردم تو از اعظم و مرضیه خییل  -

عاقل تری ویل حاال که حال و روزت حریف تر و 

میبینم میفهمم تو خییل ساده و بدبختی ، فقط ادعای 

 زرنگ بودن داری

 

 پارت صد و چهارده
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 شیدم و گفتمندی کاه بل

 

اخرش یه روز اون مرد پیدا میکنم و خودم حساب  -

 کاری که باهام کرده صاف میکنم

 

شت یر یر قابلمه حلوا رو، از روی آتیش برداشت و گذا

 روی زمی   و گفت

 

بیا اینم اماده شد کیم ازش بخور، ایشاال که دستم خی   -

 برات

 

 منگایه به قابلمه که تقریبا پر بود کردم و گفت
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خییل هم یر یر درست کردیا! اگه مامان بیاد ببینه حتما  -

 شک میکنه

 

س، میگم دیدم هوا رسد ، گفتم برای اینکه  - نیی

 استخونامون گرم بشه حلوا پختم

 

 

ی که توی قابلمه بود و برداشتم و با انگشت یه کم از  کفگی 

 اون حلوا خوردم و فوری گفتم

 

 یکم طعم تندی میده -

 

 ک میکت  تندهی که توش ریختم فبه خاطر ادویه ها -
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گرم حرف زدن با یر یر بودیم که یهو لیال از در  اومد تو، 

خییل وقت بود ندیده بودمش و دلم خییل براش تنگ شده 

 بود

سمتمون اومد و بعد از روبویس گریم که کردیم با خنده 

 بهش گفتم

 

 کجایی لیال خانوم، ستاره سهیل شدی -

 

و رسما بود، جرأت نیم  چی بگم محبوبه از بس برف -

ردیم پاشیم بیایم اینجا، اینم دیروز  رحیم یم ک

خواست یه رس به ننه ش بزنه  من هم با خودش آورد 

 صبخ هم افتاب نزده بلند شد رفت شهر 

 

 

لیال یهو چشمش به قابلمه حلوا افتاد و بعد نگاه دقیقی به 

 من انداخت و گفت
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، از رنگ تی   به به حلوا  - ه ش مشخص که هم که پختی  

 و مخصوص هم درست کردیناحلوای گرم 

 

طعنه کالمش گرفتم ، معلوم بود بدجوری شک کرده و 

خیال نداره دست از شکش برداره، خواستم بهش جواب 

بدم اما ذهنم کامال قفل کرده بود و اصال جواب مناستر به 

 مغزم نیم رسید

 فتجای من یر یر لبخندی زد و گ

 

 نالید درد پا و کمر مرتب یمقدرت یه مدت بود از  -

،گفتم البد به خاطر رسما باز جون درد گرفته برای 

 همی   براش حلوا پختم

دوباره نگایه به من کرد و زیر لب به گفیی  اهای   کشدار 

 اکتفا کرد
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یر یر ظرف حلوا رو گرفت جلوش و اونم کیم برداشت و 

ه یر یر رفت سمت توی دهنش گذاشت و بعد از اینک

خون  ه خییل اروم گفت اشیی 

 

 وای محبوبه باورت نمیشه که گ تو شهر دیدم؟ -

 

 گ؟ -

 

 

 بهروز -

 

 با صدای بلندی گفتم

 

، خونه اش یاد گرفتی یا نه؟ -
ی

 بهرووز؟  وای راست مییک
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 اروم و با حرص گفت

 

نه بابا، با رحیم بودیم اصال اونقدر وقتی دیدمش  -

 تعجب کردم که به ذهنم نرسید برم دنبالش 

 

 که بی   خودش و بهروز که جلوی تمام اتبعد هم 
فاقایی

 چشم رحیم افتاده بود مو به مو ، برام تعریف کرد 

هربار من با دهن بازتر به حرفاش گوش یم دادم و اصال  

امرد تا این حد آشغال باشه که با باورم نمیشد اون بهروز ن

 لیال همچی   کاری کرده باشه

 

ی که خالصه که محبوبه بد جونه وری بود و  - اون چی  

ی که من دیدم، تو از این برسی تعریف کر  ده بودی با چی  

 زمی   تا اسمون  فرق داشت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1072  

 با نا امیدی نگایه به لیال کردم و گفتم

 

ه اش یاد ویل ایکاش دنبالش رفته بودی و ادرس خون -

گرفته بودی ، اون وقت من یم دونستم برم باهاش 

 چیکار کنم

 

یدم تو هیچ کاری از واال این حروم زاده ای که من د -

، حتی با وجود دستت بر نیم  اومد که باهاش کت 

 داشیی  ادرس خونه اش

 

 

 بعد هم خنده ای کرد و با لحن مسخره ای گفت

 

دا میکردی و اال اینکه قاتل اون کریم ننه مرده رو پی -

 میفرستادی دنبالش؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1073  

 

با اوردن اسم کریم گوشه بینیم از نفرت خود به خود جمع 

 شد و گفتم

 

احتیاج به قاتل کریم نیس، من خودم یه روز هم به  -

 عمرم باشه حسابم باهاش تسویه میکنم

 

هر چند ذهنم این روزها پر از انتقام از بهروز بود و لحظه 

 مثل کریم یم کشتمبه لحظه تو خیالم اون 

اما نیم تونستم، منکر این بشم که هنوز هم در عی    

دین هفته چشم خریت دوستش داشتم و بعد از گذشت چن

 به راه اومدنش بودم

و قلبم مثل احمق ها حتی با بردن اسمش هم تا آخرین حد 

 ممکن یم تپید

 لیال وقتی دید غرق فکرم گفت
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مطمی   غصه نخور محبوبه، خدا جای حق نشسته  -

 باش تقاص کاری که با تو کرده رو حتما پس میده

 

صد فرصت بود   لیال محال بود گول بخوره ، همه اش میی

 از زیر زبون من حرف بکشه، من هم که 
ی

اصال که با زرنیک

دلم نمیخواست طبل رسواییم بیش تر از اینا روی زمی   

 بیفته و گوش فلک کر کنه

 نم گفتمبرای اینکه ذهنش از اون جریان دور ک

 

میگم اون دوست رحیم که دنبال زن بود چی شد؟ زن  -

ش اومد یا نه؟  گی 

 

پایک ریختی روی دستم  نمیدونم بعد از اینکه تو اب -

سم ببینم زن گرفت یا منم د یگه یادم رفت از رحیم بیی

 نه؟
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من پشیمون شدم لیال تو رو خدا به رحیم بگو اگه  -

 هنوز زن نگرفته جورش کنه برای من

 

 مسخر نگام کرد و گفتبا ت

 

 رحیم دیگه محال این کارو کنه -

 

 چرا؟ -

 

 

روز  چون جریان بهروز فهمیده و خییل هم بابت اون -

دوستی با تو رو ناراحته و به من هم قدغن کرده که قید 

 بزنم
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 پارت صد و پانزدهم

 

 مگه من چیکار کردم؟ -

 

چی بگم واال، از وقتی اون بهروز عوض  اسمت توی  -

 دعوا اورد ،رحیم بدجوری بهت گی  داده 

 

 

 با انگشتاش مشغول بازی کردن شد و زیر لب گفت

 

بهت یم گفتم که ناراحت  خیال، اینا هم نباید اصال یر  -

 بشی 

 

 روح انگی   
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از وقتی ناض اومده بود پیش عطا، چنان غرق فکر بود که 

یچ چی   و هیچ جا نبود، حتی سحری که حواسش به ه

همیشه عاشقش بود ، و حاال هم بر حسب عادت داشت 

 دور و برش یم چرخید

استکان چایی جلوش گرفتم، ییک برداشت و زیر لب ممنوی   

 دوباره غرق فکر و خیال شد گفت و 

با رس به عطا اشاره کردم تا ببینه چشه، عطا هم نگاه 

 عمیقی بهش کرد و گفت

 

 ناض؟ چرا اونقدر تو فکری؟ چته -

 

ناض اه بلندی کشید و با انگشت شصتش مشغول بازی با 

پیشونیش شد، قشنگ مشخص بود حال و روز درستی 

کیم سکوت کرد نداره و از یه موضویع به شدت  ناراحت،  

 و بعد با صدایی که کیم چاشت  بغض داشت گفت
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ش - ، چی بگم عطا ، دیروز که با مامان رفتم پیش دکیی

رفتم باهاش تو اتاق، دکیی بعد معاینه مامان بهم گفت 

 وضع قلبش اصال خوب نیس.... 

 

شدت بغضش بیش تر شد و چشم به سقف دوخت تا 

د و ترس اشک هایش نریزن، عطا که یر طاقت شده بو 

 ناض بهش رسایت کرده بود با نگرای  پرسید

 

 نگفت باید چیکار کنیم؟  -

 

گفت سیع کنی   محیط نه فقط داروهاش عوض کرد و   -

س داشته باشه ،  شادی براش فراهم کنی   نذارین اسیی

غم و غصه براش سم اگه باهاش راه بیاین ممکنه 

 قلبش سه سال دیگه تحمل کنه و بتونه کار کنه ..... 
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 عطا ماتم زده گفت 

 

 فقط سه سال دیگه؟وای خدایااا -

 

ره اشک های ناض هم بالخره فرو ریخیی  و اون تنها با اشا

 رس جواب سوال عطا رو داد

 

وع کرد به گریه کردن،  عطا هم طاقت نیاورد و اروم اروم رسی

من هم دروغ چرا ؟هرچند زن دایی خییل اذیتم کرده بود و 

راض  به مرگش نبودم و بعد از عذابم داده بود اما اصال 

 شنیدن اون حرف ناراحت شدم

 ناض اه بلندی کشید و کیم صداش صاف کرد و گفت
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تازه این سه سال هم در صوریی هس، که مراعات  -

کنیم اگه مراعات نکنیم که رس یه سال نشده یر مادر 

 میشیم عطا.... 

 

هر دو اروم اروم گریه میکردن برای اینکه راحت باشن 

که به خاطر کم محیل اون دو تا مشغول نق نق کردن سحر  

ون ،ماهرخ توی افتاب زی  بود بغل ر کردم و از اتاق زدم بی 

 انداز کهنه ای پهن کرده بود و نشسته بود

 رفتم کنارش نشستم نگایه بهم کرد و گفت

 

؟ ناض چش بود حتی به  - چته روح انگی   چرا دمقی

ر با من خودش زحمت نداد جواب سالم من بده انگا

 داره
ی

 پدر کشتیک
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د ، مشغول شی  دادن به سحر شدم و تو  یه ریز حرف می  

اض زده بود براش تعریف همون حال همه حرف های که ن

 کردم

 ها خییل  
ی
وع کرد به خندیدن، تازگ اول جا خورد اما بعد رسی

 بدجنس شده بود ، اخیم بهش کردم و گفتم

 

 داره؟ چته چرا میخندی؟ شنیدن مریض  ادما خنده -

 

نه همه ادیم روح انگی   خانوم، مگه یادت نیس همی    -

میخوری ادیم که تو براش ناراحتی و داری غصه اش 

چه بالهایی رسمون اورد؟ چه حرفای بارمون کرد؟ چه 

 خون جیگرهای توی دلمون کرد... 

 

 

ویل االن مریض، ادم خوب نیس اونقدر کینه ای باشه  -

 ماهرخ!! 
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باشه! از بس این زن  من که باور نمیکنم مریض -

ومون فیلم بازی کرده و صبح تا شب خودش زده به جل

 ه دروغ میگهمردن غریبم که میگم بازم دار 

 

 

 با عصبانیت نگاش کردم و گفتم

 

ش حرف زده، اون این حرفها رو  - میگم ناض با دکیی

 بهش زده 

 

ده باشه این حرف  - ه نسیی
از کجا معلوم خودش به دکیی

یدی اون روز چقدر یه اضار ها رو بزنه؟ مگه ند

؟ میکرد حالش بد و حتما باید با ناض بره پ یش دکیی

نقشه اس، واال این زن دایی که  من که میگم همه اینا 

 من میشناسم شیطون  هم درس میده
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 با اخم نگاهش کردم و گفتم

 

از گ تو اینقدر بد شدی ماهرخ؟ اگه یه نگایه به  -

 که دارم راست صورت ماتم زده ناض کت  یم فهیم

 میگم

 

 پوزخندی زد و با بیخیایل گفت

 

حتی اگه راست هم باشه  من که ذره ی، قد رس  -

، ناراحت نیستم چون این بالیی هس که در سو  زی 

نتیجه اذیت و آزارهای که ما رو کرده ، خدا رسش نازل 

 شده
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ماهرخ تو االن حامله ای، اونقدر با نفرت راجع به آدم  -

اری نکن  نفرتت روی اون بچه ای ها حرف نزن ،یه ک

کنه و فردا تو شکمت هم تاثی  بذاره و با عقده رشد  

 روز، که بزرگیی شد برات بشه مصیبتا 

 

 

 خنده بلندی کرد و گفت

 

نگران نباش میخوام کاری کنم ذات ادما رو دقیق  -

بدونه با هرگ چه جور  باید رفتار کنه و مثل  بشناسه و 

 خور و بدبخت بار نیاد مامانش و زن عموش تو رسی

 

 پارت صد و شانزده

 

 راوی
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بهجت مشغول بافیی  کاله برای وحید بود که زیر چشیم 

 نگایه به مهر انگی   غرق فکر انداخت و گفت

 

وع نشده؟ چرا االن  - چته مهر انگی   مگه امتحانات رسی

؟چند سا ی   عته رست گرفتی رو کتابت و پلک هم نمی  

 

 

ن قفس قناریش بود ، وحید هم که مشغول درست کرد

باال اورد و نگایه به صورت غم زده خواهرش  رسش را 

 انداخت و با کنجکاوی گفت

 

 مامان راست میگه ، چته چرا تو لیک؟ -
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مهر انگی   که اصال حوصله درس خواندن را نداشت و 

اتفاقات دو روز پیش بود ایه کشید و ذهنش حسایر درگی  

 گفت

 

ی بگم قول میدین دعوام  -  نکنی   یه چی  

 

 بهجت همونطور که مشغول کار خودش بود گفت

 

ی   -  معلومه که نه، این چه حرفیه که می  

 

مهر انگی   بی   زدن حرفش مردد بود و نیم دانست باید از 

وع کند، نگایه به صورت منتطر وحید کرد و ارام  کجا رسی

 گفت

 

 من نمیخوام با ناض ازدواج کنم!  -
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 حرف دیدی  بود قیافه وحید و بهجت بعد از شنیدن آن

هر دو با چشم های گرد و دهای  باز داشیی   نگاهش  

میکردن و اصال باور نیم کردن که او همچی   حرف  زده 

 باشد

 وحید زودتر از بهجت به خودش امد و پرسید

 

 چرا؟ تا دیروز که دوستش داشتی  -

 

من هیچ وقت نگفتم دوستش دارم، منتها وقتی دیدم  -

مجبور شدم سکوت  یم شناسیمش و پرس خویر هس

 کنم تا از رسی رسکوفت های سوسن نجات پیدا کنم... 
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بهجت که ناض را مثل جانش دوست داشت و اندازه 

سعید و وحید خاطرش برایش عزیز بود ، بافتت  که توی 

 رص گفتدستش بود را زمی   گذاشت و با ح

 

؟ فک کردی همه چی  - خواب نما شدی مهر انگی  

ل بهت نگفتم خوب شوچ  هس مگه همون روز او 

 به خاطر 
ی

 فکرات بکن؟ االن بعد کیل یادت اومده بیک

؟ 
ی

 رسکوفت های سوسن مجبور شدی به ناض بله بیک

 

مامان من و ناض خییل با هم فرق داریم، بخدا ، زیر یه  -

تونیم همو سقف هم بریم بیش تر از چند ماه نیم 

 تحمل کنیم و مجبوریم از هم جدا بشیم
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وصلت نبود و بارها و هم راض  به این وحید که از اول 

د کرده بود حق به  بارها این موضوع را به خواهرش گورسی 

 جانب گفت

 

من که همون روز اول بهت گفتم، تازه همون روح  -

انگی   هم ما اشتباه کردیم دادیم به عطا  واال خواهر 

من رفته تو یه ده کوره گی  افتاده و داره با اون  بیچاره

 ن رس میکنه و جیکش هم درنمیادزن دایی نفهممو 

 

بهجت که اصال دلش نیم خواست کش پشت رس برادر 

 زاده هایش حرف بزند با حرص گفت

 

کم چرت و پرت بگو وحید، از عطا  بهیی گ برای روح  -

انگی   ؟تا االن دیدی یبار بیاد اینجا و از دست شوهرش 

 گله و شکایت کنه؟ 
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مرد با سواد و  روح انگی   خداروشکر خوشبخت، عطا هم 

 خانواده دوستی هس 

 

اره در عوض آبخر ما هم  زیادی بدبخت و نجیب و  -

ی نمی  گههر بالیی رسش بیارن چی  

مادر من،اونا اگه خوشبخیی  خانویم از خواهر ما هس که   

 هی  خوشبخت کردن هر مردی بلده 

 

بهجت که اصال حوصله بحث با وحید را نداشت و تجربه 

این بحثها اخرش صورت خویسی ندارد  بهش ثابت کرده بود 

ه بدر یم برد ، بیخیال و بدتر پرس خام و نادانش را از کور 

 مهر انگی   گریان کرد و گفت وحید شد و نگایه به

 

 چرا به این نتیجه رسیدی ؟ کش حرف   -
ی

نمیخوای بیک

 زده؟
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وع کرد به تعریف کردن  مهر انگی   همان جور بغض الود رسی

و مو به مو همه جریانات را برای ان اتفاقات چند روز پیش 

 ها تعریف کرد

بهجت هر چند از حرف های نا به جای شوکت ناراحت 

رای اینکه مهر انگی   را از خر شیطان پایی   شده بود اما ب

 بیاورد گفت

 

ت داره دلش نیم خواد  - م، مرد هم غی 
ناض مرد دخیی

 کش نگاه چپ به ناموسش کنه ... 

 

ه، حتی اگه او اما اون حق نداشت ابرو  - ن ی من بیر

د...   لحظه ولش میکردن منم یم گرفت می  

 

 

 وحید با عصبانیت غرید
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کش دست روی خواهرام   غلط کرده ، مگه من مردم -

بلند کنه، حاالم اگه یم بیت  دلت باهاش نیس قبل از 

ه وسایلش جمع کت  بدی خودم  اینکه دیر بشه بهیی

م تحویلش بدم، شوهر که قحط نیومده ا ین نشد بیر

 ییک دیگه 

 

 بهجت دادی کشید و گفت 

 

؟ مگه بچه مردم  - ی  وحید؟ این چرتا چیه که داری می  

یه روز بهش بعله بگیم و روز دیگه االف ما هس که 

 بگیم پشیمون شدیم بفرما برو رد کارت؟

 

بس کن مامان، االن پرس مردم واجب تره یا دخیی  -

اج نیس خودت؟ مهر انگی   داره میگه دلش به این ازدو 

 که زوری نمیشه .... 
ی
 ، زندگ
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همان موقع ، سعید هم که تازه از رس کار برگشته بود و 

 
ی

 اش آمده بود تا انها را ببیند  طبق عادت همیشیک

با دیدن صحنه جر و بحث وحید با مادرش کیم عصتر شد 

 و گفت

 

چته وحید؟ باز که افسار پاره کردی و صدات  رست  -

 انداختی 

 

؟چرا از مامانت  -  سوال نیم کت 

 

 

سعید کنار مامانش نشست و همه جریانات را از زبان 

 مادرش شنید
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واهر مغموم   و رس به چند ثانیه ای در سکوت نگاه خ 

 زیرش کرد و بعد گفت

 

تو واقعا ناض نمیخوای ، یا به خاطر اون اتفاقات  -

؟ ی   داری این حرف می  

 

چه  مهر انگی   از خجالت غرق عرق شده بود و نیم داست

ایستی جوایر به برادر بزرگش که همیشه باهاش رودرب

 داشت باید بدهد، آب دهانش را محکم قورت داد و گفت

 

 رت صد و پانزدهمپا

 

 مگه من چیکار کردم؟ -
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چی بگم واال، از وقتی اون بهروز عوض  اسمت توی  -

 دعوا اورد ،رحیم بدجوری بهت گی  داده 

 

 

 یر لب گفتبا انگشتاش مشغول بازی کردن شد و ز 

 

خیال، اینا هم نباید بهت یم گفتم که ناراحت اصال یر  -

 بشی 

 

 روح انگی   

 

پیش عطا، چنان غرق فکر بود که از وقتی ناض اومده بود 

حواسش به هیچ چی   و هیچ جا نبود، حتی سحری که 

همیشه عاشقش بود ، و حاال هم بر حسب عادت داشت 

 دور و برش یم چرخید
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زیر لب ممنوی  رفتم، ییک برداشت و استکان چایی جلوش گ 

 گفت و دوباره غرق فکر و خیال شد

، عطا هم نگاه با رس به عطا اشاره کردم تا ببینه چشه

 عمیقی بهش کرد و گفت

 

 چته ناض؟ چرا اونقدر تو فکری؟ -

 

ناض اه بلندی کشید و با انگشت شصتش مشغول بازی با 

 پیشونیش شد، قشنگ مشخص بود حال و روز درستی 

نداره و از یه موضویع به شدت  ناراحت، کیم سکوت کرد 

 تو بعد با صدایی که کیم چاشت  بغض داشت گف

 

ش، چی بگم  - عطا ، دیروز که با مامان رفتم پیش دکیی

رفتم باهاش تو اتاق، دکیی بعد معاینه مامان بهم گفت 

 وضع قلبش اصال خوب نیس.... 
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 شدت بغضش بیش تر شد و چشم به سقف دوخت تا 

و ترس  اشک هایش نریزن، عطا که یر طاقت شده بود 

 ناض بهش رسایت کرده بود با نگرای  پرسید

 

 ار کنیم؟ نگفت باید چیک -

 

نه فقط داروهاش عوض کرد و گفت سیع کنی   محیط  -

س داشته باشه ،  شادی براش فراهم کنی   نذارین اسیی

غم و غصه براش سم اگه باهاش راه بیاین ممکنه 

 دیگه تحمل کنه و بتونه کار کنه ..... قلبش سه سال 

 

 

 عطا ماتم زده گفت 

 

 فقط سه سال دیگه؟وای خدایااا -
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ناض هم بالخره فرو ریخیی  و اون تنها با اشاره اشک های 

 رس جواب سوال عطا رو داد

 

وع کرد به گریه کردن،  عطا هم طاقت نیاورد و اروم اروم رسی

تم کرده بود و من هم دروغ چرا ؟هرچند زن دایی خییل اذی

عذابم داده بود اما اصال راض  به مرگش نبودم و بعد از 

 شنیدن اون حرف ناراحت شدم

  اه بلندی کشید و کیم صداش صاف کرد و گفتناض 

 

تازه این سه سال هم در صوریی هس، که مراعات  -

کنیم اگه مراعات نکنیم که رس یه سال نشده یر مادر 

 میشیم عطا.... 

 

ای اینکه راحت باشن گریه میکردن بر   هر دو اروم اروم

سحر که به خاطر کم محیل اون دو تا مشغول نق نق کردن 
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ون ،ماهرخ توی افتاب زیر بود بغل   کردم و از اتاق زدم بی 

 انداز کهنه ای پهن کرده بود و نشسته بود

 رفتم کنارش نشستم نگایه بهم کرد و گفت

 

؟ ناض چش بود حتی ب - ه چته روح انگی   چرا دمقی

ا من خودش زحمت نداد جواب سالم من بده انگار ب

 داره
ی

 پدر کشتیک

 

د ، مشغول شی  دا دن به سحر شدم و تو یه ریز حرف می  

همون حال همه حرف های که ناض زده بود براش تعریف 

 کردم

 ها خییل  
ی
وع کرد به خندیدن، تازگ اول جا خورد اما بعد رسی

 بدجنس شده بود ، اخیم بهش کردم و گفتم

 

 چته چرا میخندی؟ شنیدن مریض  ادما خنده داره؟ -
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 نه همه ادیم روح انگی   خانوم، مگه یادت نیس همی    -

ادیم که تو براش ناراحتی و داری غصه اش میخوری 

چه بالهایی رسمون اورد؟ چه حرفای بارمون کرد؟ چه 

 خون جیگرهای توی دلمون کرد... 

 

 

ی باشه ویل االن مریض، ادم خوب نیس اونقدر کینه ا -

 ماهرخ!! 

 

من که باور نمیکنم مریض باشه! از بس این زن  -

خودش زده به جلومون فیلم بازی کرده و صبح تا شب 

 مردن غریبم که میگم بازم داره دروغ میگه

 

 

 با عصبانیت نگاش کردم و گفتم
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ش حرف زده، اون این حرفها رو  - میگم ناض با دکیی

 بهش زده 

 

ه  - ده باشه این حرف از کجا معلوم خودش به دکیی نسیی

زنه؟ مگه ندیدی اون روز چقدر یه اضار ها رو ب

؟ میکرد حالش بد و حتما  باید با ناض بره پیش دکیی

من که میگم همه اینا نقشه اس، واال این زن دایی که 

 من میشناسم شیطون  هم درس میده

 

 

 با اخم نگاهش کردم و گفتم

 

نگایه به از گ تو اینقدر بد شدی ماهرخ؟ اگه یه  -

یم که دارم راست صورت ماتم زده ناض کت  یم فه

 میگم
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 تپوزخندی زد و با بیخیایل گف

 

حتی اگه راست هم باشه  من که ذره ی، قد رس  -

، ناراحت نیستم چون این بالیی هس که در  سوزی 

نتیجه اذیت و آزارهای که ما رو کرده ، خدا رسش نازل 

 شده

 

ر با نفرت راجع به آدم ماهرخ تو االن حامله ای، اونقد -

نزن ،یه کاری نکن  نفرتت روی اون بچه ای ها حرف 

بذاره و با عقده رشد کنه و فردا تو شکمت هم تاثی  

 روز، که بزرگیی شد برات بشه مصیبتا 

 

 

 خنده بلندی کرد و گفت
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نگران نباش میخوام کاری کنم ذات ادما رو دقیق  -

فتار کنه و مثل بشناسه و بدونه با هرگ چه جور  باید ر 

 مامانش و زن عموش تو رسی خور و بدبخت بار نیاد

 

 پارت صد و شانزده

 

 راوی

 

بهجت مشغول بافیی  کاله برای وحید بود که زیر چشیم 

 نگایه به مهر انگی   غرق فکر انداخت و گفت

 

وع نشده؟ چرا االن  - چته مهر انگی   مگه امتحانات رسی

؟چند ساعته رست گرفتی رو کتابت و پلک  ی   هم نمی  
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وحید هم که مشغول درست کردن قفس قناریش بود ، 

صورت غم زده خواهرش  رسش را باال اورد و نگایه به

 انداخت و با کنجکاوی گفت

 

 مامان راست میگه ، چته چرا تو لیک؟ -

 

مهر انگی   که اصال حوصله درس خواندن را نداشت و 

ید و ذهنش حسایر درگی  اتفاقات دو روز پیش بود ایه کش

 گفت

 

ی بگم قول میدین دعوام نکنی    -  یه چی  

 

 بهجت همونطور که مشغول کار خودش بود گفت

 

ی   -  معلومه که نه، این چه حرفیه که می  
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مهر انگی   بی   زدن حرفش مردد بود و نیم دانست باید از 

وع کند، نگایه به صورت منتطر وحید کرد و ارام  کجا رسی

 گفت

 

 نم! من نمیخوام با ناض ازدواج ک -

 

 قیافه وحید و بهجت بعد از شنیدن آن حرف دیدی  بود

از داشیی   نگاهش هر دو با چشم های گرد و دهای  ب 

میکردن و اصال باور نیم کردن که او همچی   حرف  زده 

 باشد

 وحید زودتر از بهجت به خودش امد و پرسید

 

 چرا؟ تا دیروز که دوستش داشتی  -
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تها وقتی دیدم من هیچ وقت نگفتم دوستش دارم، من -

خویر هس مجبور شدم سکوت یم شناسیمش و پرس 

 سوسن نجات پیدا کنم... کنم تا از رسی رسکوفت های 

 

 

بهجت که ناض را مثل جانش دوست داشت و اندازه 

سعید و وحید خاطرش برایش عزیز بود ، بافتت  که توی 

 دستش بود را زمی   گذاشت و با حرص گفت

 

؟  - فک کردی همه چی خواب نما شدی مهر انگی  

گه همون روز اول بهت نگفتم خوب شوچ  هس م

 به خاطر فکرات بکن؟ االن بعد کیل 
ی

یادت اومده بیک

؟ 
ی

 رسکوفت های سوسن مجبور شدی به ناض بله بیک
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مامان من و ناض خییل با هم فرق داریم، بخدا ، زیر یه  -

سقف هم بریم بیش تر از چند ماه نیم تونیم همو 

 بوریم از هم جدا بشیمتحمل کنیم و مج

 

 

وحید که از اول هم راض  به این وصلت نبود و بارها و 

د کرده بود حق به  بارها  این موضوع را به خواهرش گورسی 

 جانب گفت

 

من که همون روز اول بهت گفتم، تازه همون روح  -

انگی   هم ما اشتباه کردیم دادیم به عطا  واال خواهر 

ی  افتاده و داره با اون بیچاره من رفته تو یه ده کوره گ

 زن دایی نفهممون رس میکنه و جیکش هم درنمیاد

 

ال دلش نیم خواست کش پشت رس برادر بهجت که اص

 زاده هایش حرف بزند با حرص گفت
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کم چرت و پرت بگو وحید، از عطا  بهیی گ برای روح  -

انگی   ؟تا االن دیدی یبار بیاد اینجا و از دست شوهرش 

 ه؟ گله و شکایت کن

روح انگی   خداروشکر خوشبخت، عطا هم مرد با سواد و  

 خانواده دوستی هس 

 

عوض آبخر ما هم  زیادی بدبخت و نجیب و  اره در  -

ی نمیگه  هر بالیی رسش بیارن چی  

مادر من،اونا اگه خوشبخیی  خانویم از خواهر ما هس که   

 هی  خوشبخت کردن هر مردی بلده 

 

حید را نداشت و تجربه بهجت که اصال حوصله بحث با و 

بت کرده بود این بحثها اخرش صورت خویسی ندارد بهش ثا

رس خام و نادانش را از کوره بدر یم برد ، بیخیال و بدتر پ

 وحید شد و نگایه به مهر انگی   گریان کرد و گفت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1109  

 

 چرا به این نتیجه رسیدی ؟ کش حرف   -
ی

نمیخوای بیک

 زده؟

 

وع   کرد به تعریف کردن مهر انگی   همان جور بغض الود رسی

پیش و مو به مو همه جریانات را برای ان  اتفاقات چند روز 

 تعریف کردها 

بهجت هر چند از حرف های نا به جای شوکت ناراحت 

شده بود اما برای اینکه مهر انگی   را از خر شیطان پایی   

 بیاورد گفت

 

ت داره دلش نیم خواد  - م، مرد هم غی 
ناض مرد دخیی

 ناموسش کنه ...  کش نگاه چپ به

 

ه، حتی اگه اون  - اما اون حق نداشت ابروی من بیر

د... لحظه ولش میکرد  ن منم یم گرفت می  
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 وحید با عصبانیت غرید

 

غلط کرده ، مگه من مردم کش دست روی خواهرام  -

بلند کنه، حاالم اگه یم بیت  دلت باهاش نیس قبل از 

ه وسایلش جمع کت  بدی خودم  اینکه دیر بشه بهیی

م تحویلش بدم، شوهر که قحط نیومده این نشد  بیر

 ییک دیگه 

 

 ت بهجت دادی کشید و گف

 

؟ مگه بچه مردم  - ی  وحید؟ این چرتا چیه که داری می  

االف ما هس که یه روز بهش بعله بگیم و روز دیگه 

 بگیم پشیمون شدیم بفرما برو رد کارت؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1111  

 

بس کن مامان، االن پرس مردم واجب تره یا دخیی  -

ت؟ مهر انگی   داره میگه دلش به این ازدواج نیس خود

 که زوری نمیشه .... ، 
ی
 زندگ

 

 

مان موقع ، سعید هم که تازه از رس کار برگشته بود و ه

 اش آمده بود تا انها را ببیند 
ی

 طبق عادت همیشیک

با دیدن صحنه جر و بحث وحید با مادرش کیم عصتر شد 

 و گفت

 

دی و صدات  رست چته وحید؟ باز که افسار پاره کر  -

 انداختی 

 

؟ -  چرا از مامانت سوال نیم کت 
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مامانش نشست و همه جریانات را از زبان سعید کنار 

 مادرش شنید

چند ثانیه ای در سکوت نگاه خواهر مغموم   و رس به  

 زیرش کرد و بعد گفت

 

تو واقعا ناض نمیخوای ، یا به خاطر اون اتفاقات  -

؟ ی   داری این حرف می  

 

جالت غرق عرق شده بود و نیم داست چه ی   از خمهر انگ

ه همیشه باهاش رودربایستی جوایر به برادر بزرگش ک

 داشت باید بدهد، آب دهانش را محکم قورت داد و گفت

 

 پارت صد و هفده
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داداش من خییل این دو روز فکر کردم ، همه چی    -

سنگی   کردم و فهمیدم من و ناض اصال بدرد  –سبک 

  هم نیم خوریم

میدونم خییل پرس خوب و کاری هس اما این ها مالک  

یس ، فاصله ما باهم خییل زیاده من خوشبخت شدن من ن

 دلم یم خواد جای یه ازدواج غلط کردن ، درسم ادامه بدم

 

سعید با دقت به حرف هایش گوش داد ، یم دانست مهر 

انگی   دخیی باهوش و فهمیده ای هست و محال است 

 کند یا حرف  بزندبدون دلیل کاری  

 کند که باب  
ی
میلش دلش نیم خواست او را محبور به زندگ

نیس ، چون او باید عالوه بر برادری در حقش پدری هم 

میکرد و قطعا اگر پدرش زنده بود ، با مهر انگی   مخالفت 

 نمیکرد 

 برای همی   نگایه به وحید انداخت و گفت 
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دا حاال که خواهرمون تصمیمش گرفته همی   فر   -

 ن و بیاوسایل نشون ناض جمع کن بیر بده بهشو 

 

همچی   حرف  را از جانب سعید  بهجت که اصال توقع

نداشت و فکر نمیکرد سعید به این زودی کوتاه بیاید، با 

 حرص گفت

 

؟ مگه ماها ناض نیم  - ی  سعید این حرف چیه که می  

؟  برای مهر انگی  
 شناسیم؟ دیگه گ از اون آدم بهیی

 

اض پرس خویر ، خودمم خییل میدونم ن مامان منم -

 دوستش دارم

 

ویل وقتی مهر انگی   دلش باهاش نیس  به زور که نمیشه  

 مجبورش کنیم باهاش ازدواج کنه
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مهر انگی   خی  و صالح خودش نمیدونه، هنوز بچه اس   -

ه   داره تصمیم میگی 
ی
 رو بچه گ

یم  من و تو که عاقلیم باید جلوش بگی 

 

مچی   حرف های ، آن ال توقع شنیدن همهر انگی   که اص

ت نداشت، کیم بغض کرد و با انگشتانش هم از دهان بهج

وع کرد به بازی کردن  رسی

 جای اون ،وحید عصبای  شد و گفت

 

؟ مهر انگی    - و سخت کت  مامان چرا میخوای همه چی  

دلش با ناض نیس و تمام، منم فردا همه وسایالی 

م بهش میدم شما هم اونق در یه اضار به ناض مییر

 این ازدواج نکنی   

 

بدم به گ؟ دلم نمیخواد بسپارمش  پس من این دخیی  -

 دست یه غریبه ، این خودش عقل نداره شما ها چرا؟
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سعید دست مادرش را میان دستان بزرگ و مردانه اش 

 گرفت و با مهربای  گفت

 

مامان جون ماشاال خودش  خییل فهمیده و عاقل ،  -

ه ، بعدم قرار نیس  هرگ مطمئنم تصمیم اشت باه نمیگی 

د و گفت سالم، ما هم دست مهر انگی   در خونه مون ز 

م تحقیق  بذاریم توی دستش و بگیم بفرما! خودم می 

ون و اگه دیدم طرف  میکنم، مو از ماست میکشم بی 

باشعور و لیاقت خواهرم داره ،اون وقت بهش دخیی 

صد میدیم ، البته این در صوریی هس که خودش ق

اج کنه ازدواج داشته باشه ها، اگه هم اصال نخواد ازدو 

 رو جفت چشمای من و وحید جا داره
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قلب،مهر انگی   با این حرف  ماالمال امید و اعتماد شد و 

 نسبت به تصمیمش مصمم تر شد

 

 روح انگی   

 

داشتم با سحر توی اتاق بازی میکردم که از گوشه، در نیمه 

 ول احساس کردم خیاالیی شدم باز اتاق یهو وحید دیدم، ا

و رفتم سمت حیاط و با دیدن  رسی    ع از جام بلند شدم

وحید که نزدیک و نزدیک تر میشد، با ترس بدون دمپایی  ، 

 رفتم کنار پله ها وایسادم و بدون هیچ حرف  گفتم

 

خی  وحید چی شده اومدی اینجا؟ کش طوریش  -

 شده؟
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وع کرد به خندیدن ، خیالم  با دیدن مثل همیشه رسی

 گفتخاض   لبخندش کیم راحت شد بعد با لحن

 

 یعت  ما حق نداریم یه رس بیایم خونه آبخر بزرگمون؟  -

 

اغوشم به روش باز کردم و مشغول روبویس شدیم و نگایه 

 به قامت رشیدش انداختم و گفتم

 

نه عزیزم این چه حرفیه؟ خونه خودته فقط چون  -

 رسیدم سابقه نداشت تنهایی بیای اینجا کیم ت

 

 با دست اشاره ای به اتاق کردم و گفتم

 

 بفرما، بیا تو -
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وسایل توی دستش همونجا جلو در گذاشت و اومد تو، با 

 تعجب نگایه به اون وسایل کردم و گفتم

 

 مگه اینارو برای من نیاوردی؟ -

 

 که توی دستش بود و سمتم گرفت و گفت
ی
 پاکت بزرگ

 

که باید به   این سوغات شما ،  اون ییک امانت مردم -

 دستش برسه

 

 چی شده؟امانت؟  -
ی

 نمیخوای بیک

 

 

 تعارف نیم کت  بیام تو -
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 به خودم اومدم و هول زده گفتم

 

 وای بفرما اصال حواسم نیس -

 

وحید چند باری وقتی خییل بچه تر بود با بقیه به دیدنم 

 اومده بود

اما از وقتی بزرگیی شد دیگه پاش نذاشت اینجا ، با دیدن  

 قیافه اش توی هم جمع شد و گفتاتاق کیم 

 

؟ -
ی
 خسته نشدی از این زندگ

 

ا رفت و با مهربوی  اونها رو توی بغلش  بعد هم رساغ دخیی

گرفت و غرق بوسیدن کرد ، قوری از روی سماور  

 گفتم  براداشتم و براش چایی ریختم و جلوش گذاشتم و 
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 من چشه وحید؟ من خداروشکر از همه  -
ی
مگه زندگ

 چی   راضیم

 

دی بهت شک میکردم! خر آب  - اگه غی  از این حرف می  

 تو همیشه خدا از همه چی   راض  هستی 

 

 

 سحر توی بغلش چلوند و با حرص گفت

 

 نتونسته  -
ی
یعت  اون اقا معلم بعد از اون همه سال زندگ

ین اتاق کوفتی که یه خونه برای تو درست کنه؟ چی ا

ین  تو بهش دل خوش کردی؟ خواهر من تو، توی بهیی

 ؟رسی 
ی
 ایط بزرگ شدی چیه اخه این زندگ

 

 لبم به دندون گرفتم و گفتم 
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 هیس یواش وحید زشته یهو ییک میشنوه -

 

 با پوزخند گفت 

 

 البد اون یه نفر هم مادر فوالد زره هس؟ -

 

 برای اینکه اون بحث تموم کنه فوری گفتم

 

مامان و دادش و مهر انگی   چطورن؟ چرا اونا رو  -

 نیاوردی با خودت؟

 

کار داشیی  و نتونسیی  بیان ، منم که دیدی اومدم ام  اون -

 اینجا یی فرمون اومدم
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؟ -  چه فرموی 

 

 پارت صد و هجده

 

استکان چای از توی سیت  برداشت و کنار پاش گذاشت، 

س سحر نباشه   جایی که در دسیی

 

 سایل نشون ناض پس بدمچی بگم؟ اومدم و  -

 

 فتماونقدر از شنیدن اون خیر جا خوردم که بلند گ

 

؟  -  چی
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مهر انگی   میگه نشستم سبک سنگی   کردم و فهمیدم   -

 من و ناض به درد هم نمیخوریم

 

 عصبای  شدم و با حرص گفتم

 

فکر نمیکنه کیم دیر به این نتیجه رسیده؟ چرا از  -

 همون اول خوب فکراش نکرد؟

 

وحید با شیطنت قندی باال انداخت و دهنش باز کرد و قند 

ا با این وع کردن به خندیدن من که خورد، دخیی کارش رسی

 و گفتم حسایر حرض شده بودم با دستم زدم  کف پاش

 

 اگه مسخره بازیت تموم شده جواب من بده؟  -
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چی بگم ، مهر انگی   داشته دم در مدرسه اش با دبی   -

ده، ا ونم که نیم دونسته ابخر ما ریاضیش حرف می  

وقع نامزد داره داشته ازش خواستگاری میکرده همون م

سه و بدون هیچ حرف و توضیخ اون  ناض رس می 

نه   دبی  بدبخت می  

 

زن دایی هم که باهاش بوده، هرچی از دهنش در میاد به  

نه  خالصه که دوتای شون، حسایر آبروش 
مهر انگی   می  

ن ، مهر  ش مییر انگی   هم که خودت میدوی  چقدر  جلو دبی 

ا حساسه از اون روز به بعد پاش   کرده تو یه رو این چی  

 کفش و میگه من و ناض بدرد هم نیم خوریم

داداش هم باهاش حرف زد و وقتی دید مرغ مهر انگی   یه پا 

داره ،گفت: وسایل ناض جمع کنم براش بیارم و بگم این 

 ازدواج منتق  

 

انگی   میخواد، خییل هم پرس ویل ناض خییل مهر  -

 خوب و چشم پایک هس.... 
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د برای یه یشه که مهر انگی   بخواخواهر من اینا دلیل نم -

 عمر خودش بدبخت کنه، اینا هیچ جوره به هم نمیان

 

ی بهشون   ه اونقدر اضار نکت  و این وسایل بیر تو هم بهیی

 پس بدی

 

نستم کال اونقدر گیج و ناراحت بودم که خودم هم نیم دو 

 باید چیکار کنم ؟با ناراحتی گفتم

 

به ناض و عطا  وای من حاال جواب زن دایی چی بدم؟ -

 چی بگم؟

 

ه  - زن دایی که خودش از خداش این ازدواج رس نگی 

خودتم خوب میدوی  اون دوتا هم، اگه کیم منطقی 

 باشن و عقل شعور داشته باشن با موضوع کنار میان
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 رس داشتم که به وحید گفتماونقدر از عکس العمل اونا ت

 

ه خودت زح - م بهشون بدم، بهیی متش من که اینارو نمییر

 بکشی 

 

 با کف دست اروم زد توی پیشونیش و گفت

 

وای آبخر اینا مگه چیکار باهات یم کی   که اینقدر  -

 ازشون یم تریس؟

 

بحث ترس نیس ،حوصله قهر و اخم تخم عطا رو  -

 ندارم
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مرتیکه ی گاو، اصال اگه یم بیت  خوب اخم و تخم کنه  -

  همی   امروز وسایلت جمع کن تا با 
دارن اذیتت یم کی 

 کوفتی که تو داری ؟
ی
مت شهر ،چیه این زندگ  خودم بیر

 

 بعدم ادام در اورد و گفت

 

عطا ناراحت میشه، عطا بدش میاد، عطا دوست  -

 نداره.. 

 بیخیال آبخر تو رو قران یبار هم فکر خودت باش 

 

بعد هم سحر گذاشت توی بغل من و از جاش بلند شد و 

 گفت

 

 زن دایی خونه اس؟ -
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  ش بلند شدم و گفتممن هم به تبعیت از 

 

 اره هست -

 

سمت در رفت وسایل بلند کرد و رفت سمت اتاق زندایی ، 

بود من هم دنبالش راه افتادم، اعصابم بدجوری خورد 

مطمئنا بابت این اتفاق باید یه جواب اسایس به همه یم 

 دادم و اینجا به تنهایی و یه تنه جلو همه شون یم ایستادم

هم در چویر اتاق زد و بعد  با انگشت دست چند تقه به

 اروم زیر لب گفت

 

ون  - خدایا خودت رحم کنه، االن که مادر فوالد زره بی 

ه و پاره پورمون کنه  بیی
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خواستم جوابش بدم که زن دایی در اتاق باز کرد و با دیدن 

 وحید جا خورد و با تعجب گفت

 

 خی  باشه وحید طوری شده؟ -

 

وع کرد به سالم و احوال پریس  کردن و اون هم وحید رسی

جوابش داد، وحید وسایل جلوی زن  زحمت کشید و با رس 

 دایی گرفت و گفت

 

 اینو مامانم داد، گفت برسونم دستتون -

 

 نگایه به وسایالی توی دست وحید کرد و با تعجب گفت

 

؟ -  اینا چی هسیی 
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وسایل نشوی  هس که برای مهر انگی   اوردین! مهر  -

ی که  جلو در مدرسه اش انگی   بعد اون افتخار امی  

کردین پاش کرده تو یه کفش و میگه من ناض نمیخوام 

 .. 

 

 

زن دایی با شنیدن این حرف به یکباره حالت صورتش 

وض شد، چشمهاش رنگ خنده گرفیی  و لباش هم کش ع

 اومدن با ذوق وسایل از دست وحید گرفت و گفت

 

ت  - بهش بگو دیگه به خواب ببیت  ییک مثل ناض ما گی 

 بیاد

 

 ید پوزخندی زد و گفتحو 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1132  

چرا به خواب؟ ایشاال توی بیداری ییک خییل  بهیی از  -

ش میاد  شما  و اقا پرستون گی 

 

ه و زن دایی که  چاره ای نداشت اون وسایل باالی رسش بیر

مشغول رقصیدن بشه، با بدجنش نگایه به من و وحید 

 کرد و گفت

 

ین روزای عمرم بود  - خدا شاهده ،امروز ییک از بهیی

 برام شده بود زهر مار 
ی
 مدت ها بود زندگ

 

 بعد هم با کمال پر رویی دستش باال برد و گفت

 

 خدایا شکرررت -

 

 دهپارت صد و نوز 
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 وحید با افسوس رسی تکون داد و گفت

 

بذار ما که رفتیم، شما هم  دوتا دستمال بردار و تا  -

 میتوی  برقص

 

 خنده بلندی کرد و گفت

 

رم امام زاده شمع روشن االن وقت رقص نیس باید ب -

ی ازش بخوام و نشهک  نم، قربونش برم هنوز نشده چی  

 

 وحید با تمسخر کفت

 

 ادم مریض هم شفا میده؟ -
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لبم رو محکم به دندون گرفتم تا نخندم ، زن دایی که غرق 

 خویسی بود بدون اینکه معت  حرف وحید بفهمه گفت

 

 معلومه که میده،  قربونش برم خییل معجز داره -

 

فتی اونجا برای شفای همه مریضا دعا کن تا ر  پس -

 حالشون خوب بشه 

 

 

صدای ماهرخ هم از پشت رسمون بلند شد معلوم نبود از 

 گ اونجا بود و چقدر از حرف هامون شنیده بود

 

البته وحید جان خدا بعض  مریضا رو به زمی   گرم بزنه  -

ه ها  خییل بهیی
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 بعد هم با نفرت گفت

 

 انگار دشمن ، زند  -
ی
چه اش بهم خورده، جای اینکه ب گ

ناراحت باشه میخواد بره امام زاده شمع هم روشن 

 کنه، قربون خدا برم  با این بنده هاش

 

تو ییک حرف نزنا، خوش حایل من اصال بهت ربیط  -

 نداره بیا برو بتمرگ تو خونه ات و فضویل نکن

 

 

وحید که تا االن اون روی زن دایی ندیده بود با چشم های 

 تگفد  گر 

 

 یا خدا !!!  -
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ماهرخ که هیچ وقت خدا زیر بار حرف زور نیم رفت ، با 

 حرص گفت

 

فقط مواظب باش وسط شمع روشن کردن قلبت  -

ه و همونجا دراز به دراز نیفتی ، یادت نره که  نگی 

 هیجان برای قلب نیم بندت اصال، خوب نیس

 

وع کرد به خندیدن ، زن دایی با اخم اول
 وحید بلند بلند رسی

 یه به وحید انداخت و بعد رو کرد سمت ماهرخ و گفتگان

 

 تا جون ادم فضول دربیاد -

 

رفت سمت چادرش اون چنگ زد و پوشید، قصد داشت 

ون که وحید از پشت رس بهش گفت  بره بی 
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یت برنداشتیا -  زن دایی شمع و کیر

 

 پوزخندی به وحید زد و از جلوی چشمامون محو شد

وع   دن، بعد از کیل ه خندیکردن بوحید و ماهرخ هم رسی

 خندیدن وحید تازه یادش اومد و گفت

 

سالم دخیی خاله حالت چطوره؟ میدوی  چند وقته  -

 ندیدمت؟

ممنون وحید جان فک کنم سه سایل باشه همو ندیدیم  - 

 ماشاءهللا مردی شدی برای خود  

وحید در جوابش ممنوی  گفت و ساکت شد، ماهرخ  نگایه 

 تبه من کرد و گف

 

 با ان مهر  -
ی
ین تصمیم عمرش گرفت ، چیه زندگ گی   بهیی

پرسای ناقص العقل این عجوزه!! کاش من ییک هم 
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عقل مهر انگی   داشتم و همون موقع از اون میمون 

 زشت جدا میشدم

 

وحید که همیشه خدا منتظر بود کش حرف  بزنه و بخنده، 

ل کنه و بشکت  زد و گفت  باز هم نتونست خودش کنیی

 

 د دخیی خالهایی بو ه به جتشبی -

سفره ناهار پهن کرده بودم و مشغول کشیدن غذا، برای  

وحید بودم که در اتاقمون محکم باز شد و ناض عصتر و 

ناراحت اومد تو، سحر که از صدای در اتاق ترسیده بود 

تایی کنان سمت من اومد و محکم خودش پرت کرد توی 

با  نداشت ز ناض بغلم،وحید هم که انتظار همچی   حرکتی ا

 طعنه گفت

 

 بفرما تو پرس عمه دم در بده -
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ناض که حسایر رسخ شده بود و سابقه نداشت اونقدر 

عصبای  باشه دندون هاش محکم روی هم فشار داد و 

 گفت

 

مامانم راست میگه مهر انگی   وسایل من پس  -

 فرستاده؟

 

وحید قاشقی که توی دستش بود وسط سفره پارچه ای که 

 تگذاشت و گفکرده بودم  پهن  

 

 زن دایی وسایل بهت نداد؟  -
 یعت 

 

چرا وحید؟ مگه من چیکار کردم که مهر انگی   باهام  -

 اینکارو کرد؟
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 عربده کشی و آبرو ریزی برادر من!  -

 

 تو؟ من که ازش معذرت خواستم من که  -
ی

چی مییک

بهش گفتم غلط کردم، دیگه ای بچه بازی ها برای 

 چیه؟

 

 

با همه چی    شه و منطقی رد اروم باوحید که سیع میک

 برخورد کنه ، خییل ریلکس گفت

 

ل میکردی ناض، مهر انگی   خییل  - باید خودت کنیی

روحیه حساس و لطیق  داره، اصال از ادمای که اهل 

 رسی و جر باشن خوشش نمیاد
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وع کرد به  ناض دستهاش زد به کمرش و دیوونه وار رسی

سیدن و اجده هم تر خندیدن، جوری که اینبار ستاره و س

 شون پشت رس من قایم کردنخود

 کیم که ارووم شد گفت

 

خواهر تو عالوه بر روحیه  ظریفش ، خییل هم  احمق  -

یف داره  ترسی

 

 همزمان با وحید گفتیم

 

 حرف دهنتو بفهم -

 

مگه دروغ میگم؟ اگه احمق نبود که حالیش میشد من  -

اون دعوا رو فقط به خاطر عشقی که بهش داشتم راه 

 انداختم
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ل میکرد که تندی نکنه   ید وح که به زور داشت خودش کنیی

بای  اون خانواده رو نشکنه گفت ام می  
 و احیی

 

ش جلوی  -  که به خاطرش رفتی دبی 
این چه عشقی

اه راه انداختی و ابروش  چشماش زدی و هزارتا بد و بی 

 بردی؟

، هرچی دلش خواست نثار اون   هم  زن دایی
حتی وقتی

و با سکوتت فداری نکردی کلوم ازش طر   عشقت کرد یه

 بهش ثابت کردی که حق با مادرته و خواهر ما... 

 

نتونست جمله اش کامل کنه و با گفیی  ال اله اال اللیه 

 سکوت کرد
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 پارت صد و بیست

 

ناض که انگار به سیم اخر زده بود با غیظ نگایه به وحید 

 کرد و گفت

 

ونقدرم اون من حوصله حرفهای خاله زنیک ندارم، ا -

 ورد بود که هیخی نیم فهمیدم حظه اعصابم خل

 

 وحید پوزخندی زد و گفت

 

جز مشت پر کردن و کوبیدن به صورت اون معلم  -

 بدبخت.. 

 

با این حرف وحید انگار جرقه ای انداخیی  و ناض منفجر 

 شد، صورتش رسخ رسخ شد و با صدای بلندی گفت
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ت داشتم، دلم نیم خواست هی - چ زدمش چون غی 

ه، اینو بفهم وحید، یه عمر زنم حرف بزن نامحریم با 

خواهرتون ازاد گذاشتی   به حال خودش عی   خیالتون 

 هم نبوده که بفهمی   داره چیکارا میکنه

 

ل کنه از رس جاش بلند  وحید دیگه نتونست خودش کنیی

شد من هم بلند شدم و سمتش رفتم دستش محکم توی 

 با خشم گفت دستم گرفتم که یهو کتک کاری نکنه

 

حرف دهنتو بفهههم ، ما خواهرمون گذاشتیم به حال  -

ه که اگه  خودش؟ کثافت خواهره ما از برگ گل پاکیی

ف خودت براش جر واجر  نبود ، همی   توی بیرسی

نمیکردی؟ حاالم اگه نمیام دهنتون پاره پوره کنم فقط 

 محض چند سال بزرگیت هستا
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 ناض خنده عصتر کرد و گفت

 

تمگه  - ی   پاش داشتی   که نمیذاشت دروغ میگم اگه غی 

 به مدرسه باز بشه

 

وحید خواست سمتش حمله ور بشه من محکم گرفتمش، 

اصال باورم نمیشد ناض بخواد این جوری حرف بزنه، ناض 

همیشه پیش چشم من یه جوون ارووم و منطقی بود ، توقع 

 نداشتم اینجوری حرف بزنه

 

ه مدرسه تو اونقدر خری که حالیت ن - درس یس ادم می 

اد میشه، ما هم مثل تو عقب افتاده و میخونه و با سو 

فت خواهرمون  احمق نبودیم که بخوایم جلوی پیرسی

یم ، حاالم کاریت ندارم چون میدونم تو عصبانیت  بگی 

ات نیم کی   و ماتحتت خییل داره میسوزه و  حلوا خی 
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برای اینکه کیم خودت خایل کت  داری چرت و پرت 

 می
ی

 یک

 

یم شنید و تو یه عالم حرف های وحید نناض که انگار 

 دیگه سی  میکرد گفت

 

تو و سعید برین کالهتون باالتر بذارین، خواهرتون در  -

حایل به من بله گفت که عاشق معلم ریاضیش بود و 

 وقتی دید.... 

 

 نتونستم تحمل کنم جییع  کشیدم و گفتم

 

ه ناضررر بس کن، خجالت بکش حرف  نزن که ب -

 کنیاشه تو روی ما نگاه  خاطرش فردا روت ن
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وحید که قبل از جیغ من مشتش پر کرده بود که سمتش 

ه، مشتش پایی   اورد و با تاسف رسی تکون داد و  یورش بیر

 گفت

 

، مهر  - اصال فکر نیم کردم همچی   ادم مزخرف  بایسی

انگی   خوب شناختت که با یه دعوا گفت من این ادم 

 زنش بشم نمیخوام و محال دیگه

 

 

ه که زن دایی که معلوم بود اون همه رف  بزنخواست ح

ون گوش وایساده پرید تو و گفت  مدت بی 

 

مهر انگی   لیاقت نداشت، شعور نداشت، گ از پرس  -

؟ لیاقتش همون بچه کت و شلواری سوسول  من بهیی

 شهری هس که نتونه دماغش هم  پاک کنه
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 بعدم انگشتش سمت ما گرفت و گفت

 

 من چه جواهری برای پرسم برو بهش بگو بشی   و ببی    -

م کاری میکنم تا عمر داره از خوشبختی ناض و  میگی 

 زنش بسوزه و دق مرگ بشه

 

 وحید با اخم گفت 

 

برو هر کاری دوست داری بکن، از قدیم گفیی  خالیق  -

 هر چه الیق

 

ناض که قشنگ مشخص بود حالش خوب نیس و بشدت 

 برد و گفت بهم ریخته دستش باال 
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نم باید ببینم دردش چیه؟ اهاش حرف بز خودم باید ب -

 چرا دیروز عاشق بود و امروز فارغ

 

، هرچی از دهنش در  - عحب پر رویی هس این برسی

اومده بار خواهر ما کرده حاالم میگه خودم باید 

باهاش حرف بزنم!! برو آقا مهر انگی   هم از تصمیمش 

مثل تو بره زیر یه  برگرده محال من ییک بذارم با ادیم

 سقف

 

 

 تو رس پیازی یاتههه پیاز؟ -

 

م و اجازه نمیدم با مردی مثل تو که  - من برادر مهر انگی  

نه و مدرسه  به راحتی اب خوردن بهش تهمت می  

ه بذارم بره زیر یه سقف،، تو  رفتنش به مسخره میگی 

 فکر و ذهنت در حد خواهر من نیس بیشعوور
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ه ناض  زن دایی دست ناض کشید تا  ون بیر  با خودش بی 

ستاد زن دایی با حرص نگایه به مقاومت کرد و رسجاش ای

 من و وحید کرد و گفت

 

مال بد بیخ ریش خودتون دیگه محال بذارم پرسم  -

سمت اون مار خوش خط و خال بیاد ، برو به اون 

ش بده شوهر که  بهجتم بگو اگه شوهر رساغ داره دخیی

شه  یهو نیی

 

 گفت  وحید دادی کشید و 

 

ت و پرت ایی ، چرا داری چر درست صحبت کن زن د -

؟ تو برو دست پرست بگی  و بیر  شه یعت  چی ؟ نیی
ی

مییک
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هرگ که لیاقتش داره ببند به ریشش کاری به خواهر ما 

 نداشته باش

 

 زن دایی نگایه به سفره پهن روی زمی   انداخت و گفت

 

میکنه واه واه، نون پرسمون میخوره و برامون پارس هم  -

 عجب دوره زمونه ای شده

 

نزدیک بود بعد شنیدن این حرف از شدت خفت و 

خجالت غش کنم، وحید بیچاره فقط یه استکان چایی 

خونه من خورده بود و من حتی ناهار هم هنوز 

 براش،نکشیده بودم

 با بغض جییع  کشیدم و گفتم
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، برادر من بعد از شیش سال  - خجالت بکش زن دایی

ه اونقدر بخییل که چشم خوردن ی اومده خونه من،

 لقمه از غذای پرست نداری؟ 

 

 وحید من توی بغلش گرفت و رسم بوسید و گفت

 

هیس آبخر خودت ناراحت نکن، من نخورده ات که  -

 نیستم قبال زیاد اومدم رس سفره ات نشستم

 

این گفت و من از خودش جدا کرد و در مقابل چشم های 

 بهت زدم گفت

 

 ؟ من برم دیگه تا دیر نشدهکاری نداری آبخر  -

: ح رو   انگی  

 پارت صد و بیست و یک
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 طاقت نیاوردم و زدم زیر گریه و گفتم

 

ارم گشنه  - وحید تو رو خدا این جوری نگو، مگه من می  

 بری

 

سم به شهر  - ابخر  من گشنه نیستم، االنم برم زودتر می 

و به تارییک نمیخورم، با ماشی   داداش اومدم و باید 

 دمخودم بهش برسونم و ماشی   بهش پس بزودتر 

 

 

این گفت و رسم بوسید و خداحافیط  ارویم باهام کرد و 

ون  سمت در راه افتاد، تنه ای به ناض زد و از در زد بی 

 دوباره صداش کردم و گفتم
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وحید؟ حداقل بذار یه لقمه برات بپیچم تو رو ارواح  -

 خاک اقام گشنه نرو

 

 تپاشنه کفشش باال کشید و گف

 

آبخر ، خودت که  به ارواح همون اقام گشنه نیستم -

 سفره تعارف ندارممیدوی  من با 

 

بعد هم ،لبخندی زد و دستش به نشونه خداحافیط  باال 

 برد و از جلوی چشم هام محو شد

طاقت نیاوردم بغضم ترکید و رو کردم سمت زن دایی و با 

 جیغ گفتم

 

چه جوری الیه خدا ازت نگذره، امیدوارم خی  نبیت   -

م دلت اومد با برادر من این ؟ مگه ما چه هی   کارو کت 
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فروختیم که برادرم گشنه از رس سفره بلند  تری بهت

 کردی؟

 

 با تحقی  نگایه بهم انداخت و گفت 

 

 عجب زبوی  هم باز کرده، شده لنگه ماهرخ پتیاره  -

 

ون کردم و گفتم  با دست اشاره ای به بی 

 

و  -  نبیاین از خونه من برین بی 

 

ن شده بود با لحن ارویم ناض که انگار از رفتارش پشیمو 

 گفت
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ببخش زن داداش، بخدا وقتی وسایل دیدم برای یه  -

 نفهمیدم دارم چیکار میکنم –لحظه دیوونه شدم 

 

 صورت غرق اشکم با دست پاک کردم و گفت

 

اره ، تو اول دیوونه میشی و همی   که خوب گند زدی  -

 میفهیم و پشیمون میشی تو همه چی   بعدا 

 

 و گفت زن دایی دستش کشید 

 

بیا بریم دهن به دهن اینا نشو، اینا دیگه چاره ندارن  -

 شلوار ادم از پاش در بیارن

 

 ناض با داد گفت
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 بس مامان -

 

مگه دروغ میگم، خودت که داری یم بیت  چه جوری  -

 دارن باهامون رفتار میکی   

 

 

ترجیح دادم حرف نزنم و سکوت کنم ، بحث کردن با اون 

 ر بودمثل کوبیدن رس توی دیوا

 

 راوی

 

ک زده بود ، شوکت که حسایر  ناض از ظهر گوشه ای غمیر

کیفش کوک بود و دلش یم خواست کل ابادی را به خاطر 

یت  بدهد ، نگایه به ناض کرد و ارام ای ن اتفاق فرخنده شی 

 لبخندی زد و زیر لب گفت
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 خدایا شکرت  -

 

بعد هم برای اینکه نشان دهد خییل از جریانات امروز 

دار و ناراحت است با صدایی که سیع میکرد بغض  غصه

 د نگایه به ناض انداخت و گفتآلود باش

 

؟چته ناض؟ چرا از بعد از  -  ظهری همینجور تو حودیی

 

ناض ایه به بلندای غصه ای که توی دلش تلنبار شده بود 

 و داشت ازارش یم داد کشید و گفت 

 

 طوریم نیس شما خودت ناراحت نکن-
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چاشت  نمایش مسخره اش کرد و  اشک تمساحشوکت کیم 

 گفت

 

هرچند خییل با این دخیی مخالف بودم و دلم نیم  -

ویل االن که حال و روز  خواست ،عروس خونم بشه

داغونت میبینم دوست دارم به خاطرت برم به دست 

و پاش بیفتم و التماسش کنم تا از خر شیطون پایی   

 بیاد و باهات آشتی کنه

 

شوکت به خاطر او غصه  دلش نیم خواستناض که اصال 

 بخورد و کار دست قلب مریضش بدهد

م عالوه بر خالف هر انچه، که در ذهنش بود و شوکت ه 

 بر خودش مقرص جریانات ان روز یم دانست به دروغ گفت

 

تو خودت ناراحت نکن مامان البد قسمت اینجور  -

 بوده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1160  

 

ودم چی بگم؟ دارم بقران دق میکنم....کاش من مرده ب -

 ویل تو به مهر انگی   رسیده بودی..... 

 

 

ناض از جایش بلند شد، با خودش فکر میکرد همی   غصه 

چند مایه از تپش قلب شوکت کم کند و امروز ممکن است 

او را به مرگ نزدیک تر کند، کنارش نشست و دستش را بی   

 دست هایش گرفت و گفت

 

مهر  نزن این حرفو، یه تار موت فدای صدتا دخیی مثل -

 انگی   

 

شوکت که اصال توقع شنیدن همچی   حرف  ان هم از زبان 

بزند و بلند او را نداشت، نزدیک بود از شدت ذوق بشکت  

 بلند بخندد
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لبش را محکم به داندان کشید تا شادی بد موقع اش همه  

چی   را خراب نکند بعد هم رس ناض را مثل بچه ای دو 

 ساله توی بغلش گرفت و گفت

 

ه خودم خور نغصه ن - ی که فراوون دخیی اض ، بخدا چی  

م   یه خوبش برات میگی 

 

مت ناض که بعد از شنیدن ان حرف ذهنش رفت س

محبوبه، چشم هایش را محکم روی هم فشار داد و در دل 

 گفت

 

خدایا خودت کمک کن، تو که میدوی  من چقدر حالم  -

از محبوبه بهم میخوره و قلبم برای مهر انگی   یم تپه، 

 ه رحیم توی دلش بنداز تا باهام راه بیادو آشتی کنهی
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م خواستگاری؟ -  همی   اخر هفته برات می 

 

 بدون مهر انگی   برایش  ناگهان قلبش فرو 
ی
ریخت زندگ

کابوس بود، هرچند خریت کرده بود و با رفتار بد و 

نسنجیده اش ، ذهن همه را نسبت به خودش بهم ریخته 

 داشتبود اما نباید دست از تالش بر یم

 

 پارت صد و بیست و دو

 

شوکت قلبش از شدت هیجان و خویسی یم خواست رقص 

ون   بزندکنان از قفسه سینه اش بی 

ی به عروس کردن محبوبه اش نمانده بود    چی  

ی که الیق ناضش بود ،یر گمان خواهر زاده زیبا   تنها دخیی

 و متینش بود
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ی نداشت که بخواهد دلش بهش خوش باشد و  او که دخیی

یا اگر پی  و ناتوان شد  جمعش کند و ازش مراقبت کند ، 

ی اش  کش را باید از جنس خودش برای لحظات پی 

نارش یم داشت که از رگ و یی خودش باشد و دل سوزش ک

ی  ،  پس چه کش بهیی از محبوبه یم توانست عصای پی 

 اش باشد؟

  

 

 محبوبه

 

 که یر یر  برام پخته بود 
باز هم کیم از اون حلوای کوفتی

برای راحت شدن از دست اون توله ی تو شکمم  کشیدم و 

 خوردم 

ر بد شانسم و کارهام خودم هم نیم فهمیدم که چرا اونقد

ه ، گوشه ای نشستم و مشغول  اصال طبق روال پیش نمی 
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خونه و وقتی دید باز دارم  خوردن شدم یر یر اومد توی اشیی 

 حلوا میخورم اخیم کرد وگفت 

 

اونقدر از اون حلوا نخور ، از بس گرمه جای اون بچه  -

 یهو دیدی جیگرت له شد و اومد زیر پات

 

م و  -  یشمراحت مبدرک میمی 

 

 

س  ناراحت بود و پر از اسیی

 

محبوبه بلند شو کاری کن، چند وقته دیگه شکمت باال  -

 میاد و هنوز یر شوهری

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1165  

؟ مگه مرد تو کوچه ریخته؟ برم در  - خوب از کجا یر یر

 دکون یکیش بخرم؟

 

 

 مگه نگفتی خودت یکیش رساغ داری؟  -

 

 اره گفتم، حاالم دارم برای تور کردنش نقشه میکشم -

 

 

سه، بیحوصله گفتم برای ا  ینکه یه سوال نیی

 

 مامانم کجاس؟ -

 

 رفت یه رس پیش ممد حسن -
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وع کردم به رسفه  تکه حلوای ناخواسته توی گلوم پرید و رسی

 کردن، یر یر با حرص گفت

 

 یواش تر بخور -

 

 مگه ممد حسن اوردن؟ میتونه حرف بزنه؟  -

 

 

 اره، اونم دیروز آوردن -

 

 با ترس گفتم

 

 ه؟میتونه بزنحرف چی  -
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اگه مهلت بدی میخوام جوابت بدم، نه اونم فعال الل  -

 شده و نمیتونه هیچ چی بگه 

 

 

 بلند توی دلم داد زدم 

 

 خدایا شکررت کمک کن تا ابد الدهر الل بمونه -

 

 یر یر سمت پنجره رسگ کشید و با حرص گفت

 

 شوکت اینجا چی میخواد؟ -

 

ه بود افتایر نشدخاله شوکت بعد از جریان صالح این طرفا 

 و   حاال اومدنش کیم عجیب بود

 با یر تفاویی شونه ام باال انداختم و گفتم  
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 چه بدونم، البد اومده پیش مامان -

 

 یر یر بلند داد زد

 

خونه هستیم -  بیا تو شوکت، ما توی اشیی 

 

 اخیم به یر یر کردم و گفتم

 

 ولش کن یر یر دلم نمیخواد ببینمش -

 

 کشید و گفتلبش به دندون  

 

 شته یهو میشنوههیس ز  -
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خونه با اشاره یر یر به زور از 
خاله شوکت اومد توی آشیی 

 جام بلند شدم و زیر لب اروم و یر تفاوت فقط گفتم

 

 سالم -

 

بعد از سالم احوال پریس با یر یر طرفم اومد محکم بغلم 

 کرد و گفت

 

خاله دورت بگرده میدوی  چقدر دلم برات تنگ شده  -

 بود؟

 

 جدا کرد و گفت بعد من از خودش کیم

 

 مامانت کجا رفته؟  -
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 یر یر میگه رفته پیش ممد حسن برای احوال پریس -

 

 

با اشاره یر یر کنار اجاق خاموش نشست و غرق تماشای 

من شد، اصال دلم نیم خواست کنارش باشم و اونم 

اینجوری زل بزنه بهم، کال از این لبخنداش خاطره خویر 

 نداشتم

ی من شده ابرویی باال انداخت یر یر وقتی دید غرق تماشا 

 و ازش پرسید

 

 از بچه ها و عروسات چه خیر خوبن خداروشکر؟ -

 

سونن -  یر یر خانوم سالمت می 
 اونام بد نیسیی 
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 عرویس ناض نیس؟ نمیخوای عروست خونه بیاری؟ -

 

 خاله نگایه عجیب به من کرد و با خنده و  گفت

 

 واجش بهم خورداونم خدا بخواد ازد -

 

 و یر یر با تعجب باال رفت، یر یر فوری پرسید ابروهای من

 

 وای چرا؟ -

 

ه تو زرد از اب در اومد -  چون دخیی

 

 

 اینبار من گفتم
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 مگه چیکار کرد؟ -

 

با ناض رفتیم دم در مدرسه اش دیدیم با معلمش دارن  -

ن، ناض هم همونجا عصبای   دل میدن و قلوه میگی 

ی نمیخوام که بشه زنمشد و گفت من  ،  همچی   دخیی

بعدم من فرستاد در خونه بهجت و گفت : برو همه 

تون نیم خواد و  وسایالم پس بگی  و بگو ناض دخیی

 فکر یه دوماد دیگه باشی   

 

 

نگاه یر یر یه جوری شد انگار شادی خاله رو به اونم تزریق 

 کردن، بعدم با لحن شادی گفت

 

 کاری فهمیدین چیکاره اس بازم خداروشکر همی   اویل   -
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 یر خدا خییل هوامون داشت که همون روز اره یر  -

مچش گرفتیم، قبال من یه به ناض میگفتم که این 

ه از اون هفت خطای عالمه و بدرد تو نمیخوره،  دخیی

منتها عاشقی کورش کرده بود و زیر بار نیم رفت تا 

 اینکه با چشم خودش همه چی و دید فهمید حق با منه 

 

 

حوصله خاله شوکت یر یر که برعکس همیشه که اصال 

نداشت اینبار با دقت داشت به حرف هاش گوش یم داد 

 نگایه به من کرد و گفت

 

؟ پاشو برای خاله ات چایی بیار  -
 دخیی چرا نشستی

 

هنوز هم توی شوک جدایی ناض از مهر انگی   بودم و بدون 

 توجه به حرف یر یر گفتم
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 ییل خوب و خانومه ! وای روح انگی   که خ -

 

 ندی کرد و گفتخاله زهر خ

 

خانویم از من محبوبه،  االن چند سال خودم زدم به  -

خریت چشمم روی همه کارهاش بستم ، شماها تو 

خونه ما نیستی   ببینی   اون دوتا عروس چه جوری 

دست میدن بهم و خون تو جیگر من میکی   و منم 

 جیکم در نمیاد

 

یم کردم چون خودم بارها دیده من ییک که حرفاش باور ن

دم چه جوری با اون دوتا رفتار میکرد و افسارشون توی بو 

 دستش گرفته بود و نمیذاشت یه نفس راحتی بکشن

 

 پارت صد و بیست و سه
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 یر یر هم در ادامه حرفش گفت

 

پس دست دست نکن زودتر یه دخیی خوب برای  -

 پرست بگی  

 

بعد هم با چشم و ابرو به من اشاره کرد تا از جام بلند بشم 

 ایی بیارمو برم چ

 

 راوی

 

 مهر انگی   میخوای بری خونه؟ -

 

 مهر انگی   نگایه به مریم انداخت و گفت
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اره باید زودتر برم، پس فردا امتحان داریم و هنوز  -

 نخوندمهیخی 

 

مریم که داشت به دور و برش نگاه میکرد آهسته رو کرد به 

 مهر انگی   و گفت

 

 نامزدت دم در منتظرته، خودم دیدمش -

 

 که اصال اعصاب و حوصله ناض را داشت و این مهر انگی   

روزها بقدر کاف  از طرف بهجت تحت فشار بود، نتوانست 

ل کند و با داد گفت  خودش را کنیی

 

مزد من نیس مریم، هرچی که بی   ما بود اون دیگه نا -

 تموم شد و رفت
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مریم که تا به حال عصبانیت مهر انگی   ندیده بود، دهانش 

 بزند که اقای فرمانیر  از تعجب باز شد و 
خواست حرف 

دقیقا روبه رویشان ظاهر شد و مثل همیشه متی   و با 

 شخصیت گفت

 

 روز بخی  خانوما -

 

مهر انگی   که مطمی   بود صدای دادش به گوش فرمانیر هم 

رسیده است، مثل ادیم که دست به خطایی بزرگ زده باشد 

 رسش را پایی   انداخت و سکوت کرد، جای او مریم با 

 خوش رویی مشغول چاق سالمتی شد 

مهر انگی   که منتظر بود فرمانیر برود و او هم رسی    ع خودش 

واند رس ناض جیغ بکشد و خودش را دم در برساند و تا میت

 را از ان مصیبت نجات دهد

وقتی دست دست کردن او را دید خودش پیش دستی کرد و 

 گفت
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 من باید برم خییل دیرم شده -

 

 اشته بود که فرمانیر رو کرد به مریم و گفتهنوز قدیم برند

 

خانوم ساکت میشه من چند لحظه با خانوم عبایس  -

 تنها بذارین

 

ه اصال توقع همچی   حرف  را نداشت نگایه به مهر انگی   ک

 شد مریم با دنیایی سوال ان ها را 
فرمانیر کرد و وقتی مطمی  

 تنها گذاشته و رفته ارام و خجل گفت

 

الن توی مدرسه هستیم، یه نگاه به دور و اقای فرمانیر ا -

ه  برتون کنی   یم فهمی   چندین چشم فضول به ما خی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1179  

که بشم نقل محفل یه   شده و من اصال  دوست ندارم

 عده دخیی فضول

 

ه به ان ها هسیی   فرمانیر که خودش یم دانست همه خی 

کیم عقب تر رفت و کتایر را که در مورد مباحث ریاض  بود 

ون کشید و ان را از عمد باز کرد و جلو را از زیر ب غلش بی 

 مهر انگی   گرفت و با خودکار الیک مشغول نوشیی  شد 

 

یس من اون روز اصال نیم دونستم ببینی   خانوم عبا -

شما نامزد دارین وگرنه به خودم اجازه نیم دادم که به 

 شما نزدیک بشم

 حاالم اومدم هم از شما معذرت خوایه کنم و هم از نامزد  

متون   محیی

 

مهر انگی   اه بلندی کشید و باعث شد دل فرمانیر هم با ان 

از اه بسوزد و عذاب وجدانش بیش تر شود ، خودکار 
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ون کشید و مشغول نوشیی  شد و بعد نیم  دست فرمانیر بی 

ش کرد و گفت منده دبی   نگایه به چشم های رسی

 

نه اقای فرمانیر من که گفتم اشکایل نداره، شما که از  -

 د اینکارو نکردین که من بخوام شما رو ببخشم قص

 

؟ فکر کنم ایشون همچی   نظری نداشته  - نامزدتون چی

 باشن

 

 

 ندارم همه چی   بهم خوردمن نامزد  -

 

بیچاره فرمانیر که خودش را در ان اتفاق مقرص صد در صد 

 یم دانست با بهت گفتم
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خدای من! باور کنی   من تا عمر دارم خودم بابت این  -

 نیم بخشم اتفاق

 

تقصی  شما نیس من خودم نامزدی بهم ریختم و  -

 فهمیدم من و اون ادم، اصال بدرد هم نمیخوریم

 

 

ی   کتاب گذاشت و کیم به.چشم های متعجب خودکار ب

فرمانیر نگاه کرد و زیر لب خداحافیط  ارایم گفت و سمت 

 در راه افتاد

ه ماند و در د ل فرمانیر هم تا اخرین لحظه به رفتنش خی 

 گفت

 

 اه لعنت به من، نسنحیده گند زدم به همه چی   و رفت -
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ون رفت و طبق حرف  که مریم ب هش مهر انگی   از مدرسه بی 

زده بود ناض جلوی درب مدسه داشت قدم رو میکرد، 

اصال ذره ای اعصاب و حوصله اش را نداشت و هنوزهم 

 قلبش بابت ان روز درد میکرد

ق سمتش بال کشید و ناض متوجه حضورش شد با اشتیا

 ارام گفت

 

 سالم -

 

مهر انگی   که انگار از همان اول شمشی  از رو بسته بود با 

 حرص گفت

 

  میخوای؟اینجا چی  -

 

 اومدم باهات حرف بزنم -
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 مهر انگی   خنده عصتر کرد و گفت

 

 همه حرفات همون روز زدی  -

 

 من که ازت معذرت خواستم ، بقران مثل چی پشیمونم -

 

 

  و حق به جانب گفتمهر انگی   عصتر 

 

حاال مثال پشیمون بودی که هزارتا حرف دیگه پشت   -

 رسم به وحید زدی؟ 
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وع کرد به جویدن  ناض با این حرف ساکت شد و رسی

سبیلش، مهر انگی   که اصال دلش نیم خواست حتی ثانیه 

 ای دیگر آنجا بماند و با ان ادم مریض حرف بزند ارام گفت

 

و اونق -  در سخت نکنبرو ناض، همه جی  

گ وجود نداره و من هم دیگه  بی   من و   تو هیچ نقطه مشیی

محال بخوام نظرمو عوض کنم ،خواهشا من فراموش کن و 

 دیگه هم این طرفا افتایر نشو

 

؟ تا  - به خاطر اون معلمت داری اینجوری میکت 

چشمت افتاد به یه ادم خوش تیپ تر و جذاب تر از 

 من همه چی   یادت رفت ..... 

 

م بود رسی با تاسف برایش تکان ر انگی   که طاقتش تمامه

 داد و گفت
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، من هم دیگه محال به ادیم  - دیدی پشیمون نیستی

مثل تو فرصت بدم ، تو به من ثابت کردی که عوض 

 شدی  نیستی 

 

 پارت صد و بیست و چهار

 

این را گفت و راه افتاد ، کیم که گذشت صدای قدم هایی را 

شنید، اول فکر نند از پشت رس یم که انگار تعقیبش یم ک

کرد خیاالیی شده اما کیم که دقت کرد دید نه اشتباه نیم 

 کند کش دنبالش است، با تمام قدرت چرخید و بلند گفت

 

چی از جونم میخوای؟ یه حرف که صدبار به ادم  -

 نمیگن

 

ناض با اشتیاق نگایه به چشمهای به رنگ خون مهر انگی   

 کرد و گفت
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رست بردارم، تو مال  ارم و محال دست از من دوست د -

 مت  و مال من هم یم موی  

 

 که حسایر عصبای  شده بود ناخواسته سمتش 
مهر انگی  

 رفت و کیم به عقب هلش داد و گفت

 

؟  - نکنه سندم به نامت زدن که اونقدر مالم مالم میکت 

عوض  بیشعور من ادمم! گاو و گوسفندات نیستم که 

، ح ل بودن االم تا حرمت فامیصاحب اختیارم بایسی

نشکوندم و نرفتم به وحید و سعید بگم و  بیان حقت 

 بذارن کف دستت ،راهت بکش و برو

 

ناض که اصال دلش نیم خواست عقب نشیت  کند و با 

خودش عهد بسته بود هرکاری که از دستش یم آید برای 

 رضایت او کند گفت
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 میکنم فقط بهم نه نگو -
ی

 هرکاری بیک

 

 ی؟ برو هرررری ولم کنمن گرفتار گ کرد وای خدا!!  -

 

 

اونقدر صدای جیغش بلند بود که صدایش در خلویی 

کوچه پژواک شد و به سمت خودش برگشت ، ناض که 

 همه چی   تمام شده یم دید گفت

 

کاری نکن به زور مجبورت کنم بیای عروس خونه ام  -

 بشیا
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 با این حرف حسایر جا خورد و توقع شنیدن 
مهر انگی  

از ناض نداشت ، با عصبانیت نگایه  چنی   حرف  را اصال 

 بهش انداخت و گفت

 

اون وقت باید با همی   دستهای کثیفت من بذاری توی  -

 گل

 

ناض که اصال چنی   آدیم نبود و تنها یم خواست به او 

ثابت کند که خییل دوستش دارد بعد از شنیدن جواب مهر 

 انگی   ایه کشید و گفت

 

،کیم فکر کرده بودی و که بهم بعله کاش قبل از این -
ی

بیک

همون موقع همه چی   توی ذهنت سنجیده بودی و 

جواب منق  بهم داده بودی،  حاال که عالقه من بهت 

هزار برابر شده و نیم دونم با این دل بیصاحاب چیکار 

 کنم تازه یادت افتاده ما بدرد هم نمیخوریم؟
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به پی  به برو ناض، چرا تو حرف حالیت نمیشه؟ واال  -

غمیر ما دوتا باهم خوشبخت نمیشیم، من فراموش پی

 کن برو بچسب به زندگیت

 

 

هرچند عاشق مهر انگی   بود و از وقتی خودش را شناخته 

بود قلبش فقط برای او یم تپید اما دلش نیم خواست بیش 

تر از این غرور خودش را خورد کند کیم عقب کشید و با 

 جان کندن گفت

 

بیش تر از این اضار  دلت اینه منمحاال که حرف  -

 نمیکنم ویل هیج وقت یادت نره باهام چیکار کردی 

 

بعدم برای اینکه خودش را کیم تخلیه کند دستش را باال برد 

 و گفت
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حیف که نامرد و آدم تالف  کردن نیستم وگرنه یم  -

دونستم باهات چیکار کنم، حاالم برو ویل مطمی   باش 

 هیچ وقت نیم بخشمت

 

ش نمیشد انقدر ساده و راحت بیخیال همه ر انگی   باور مه

چی   شده باشد چند ثانیه ای به قیافه در هم ناض نگایه 

کرد و بعد با گفیی  خداحافیط  ارایم او را  برای همیشه 

 ،ترک کرد

و انقدر رفت و رفت که از جلوی چشم های ناض تبدیل به 

در گوشه ای سیاه شد که تا برای همیشه، سیایه اش  نقطه

 ز قلب ناض به یادگار بماندای ا

طویل نکشید که تحمل نکرد و شکست از دور چشمش به 

سقاخانه ای افتاد و با همان حالش آنجا رفت بدون اینکه 

ل اشک هایش داشته باشد بغضش ترکید  اراده ای روی کنیی

وع کرد به  و یر توجه از نگاه کنجکاو عابران های های رسی
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روح و تنش هم بعد از رفیی  ا قلبش بلکه گریه کردن، نه تنه

ی به  مهر انگی   درد میکرد ، حال آدیم را داشت که چی  

مردنش نمانده بود و خودش هم دلش نیم خواست تالیسی 

 اش کند
ی
 برای زندگ

 

 محبوبه

 

؟ من حالم از ناض بهم میخوره  -
ی

وای یر یر چی مییک

د تازه اونم از من متنفره بعد من چه جور بیام خودم بن

 ریشش کنم؟

 

 نگایه شماتت بار بهم انداخت و گفت

 

ه نفهم دو روز دیگه که شکمت باال اومد  - خوب دخیی

؟ چرا اونقدر یه داری  میخوای چه خایک تو رست کت 
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؟ اخه گ از ناض بهیی که بیاد سایه رس  دس دس میکت 

 خودت و پدر برای بچه ات بشه؟

 

 ایه کشیدم و گفتم

 

 من چیکار کنم؟  -
ی

بشم محال ناض منم راض  تو مییک

 باهام ازدواج کنه اون حالش از من بهم میخوره

 

من اگه جای تو بودم جای اینکه اینجا الیک بشینم و  -

حرفای صد من یه غاز بزنم، پا میشدم یم رفتم خونه 

نگ کاری میکردم که باور کنه  خاله ام و با دروغ و نی 

من عاشق پرسش هستم و اونم دلش بسوزه و پرسش 

مثل اب خوردن بفرسته خواستگاریم، ض  کنه ، را

 بخدا محبوبه شوکت هر کاری بخواد میتونه بکنه  
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کاش یر یر حداقل عطا مجرد بود اینجوری بهیی بود  -

 من با عطا خوشبخت میشدم

 

 یر یر اخم غلییط  بهم کرد و گفت

 

محبوبه، عطا زن و سه تا بچه داره!! برو همون یقه  -

هگزینه ها ناض بچسب که از همه    برای تو بهیی

 

حالم از ناض بهم یم خورد از طرف  هم اصال حوصله اینکه 

 بخوام هوو داشته باشم هم نداشتم

شاید خودم عطا رو از همه جهت بهیی یم دونستم، ویل  

االن حق کامال با یر یر بود همون یه مرد مجرد بدون رس 

 خر از همه لحاظ برام بهیی بود

 مکیم فکر کردم و گفت
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م رساغ خاله ،باید جوری براش نقش همی   ف - ردا می 

 بازی کنم که باورش بشه عاشق ناضم

 

 پارت صد و بیست و پنج

 

 روح انگی   

 

 استکان چایی جلوی ماهرخ گذاشتم، نگایه بهم کرد و گفت

 

 عطا دیشب چش بود؟ چرا اونقدر رس و صدا میکرد ؟ -

 

اش و با به یاد اوردن عصبانیت عطا و داد و بیداد ه

 حرفهای سنگینش، ایه کشیدم و گفتم
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ا گردن  - به خاطر ناض ناراحت بود، انگار که همه تقصی 

مهر انگی   بوده و ناض هم بیگناه، هرچی هم براش 

 توضیح دادم ، به خرجش نرفت که نرفت

 

 قلبم هنوز از جمله عطا که بهم گفته بود 

 

اگه به خاطر بچه ها نبود مطمی   باش یه ثانیه هم  -

نگه ات نیم داشتم و یم فرستادمت ور دست ینجا ا

 خاله و مهر انگی   

درد میکرد، هیچ وقت با من بد حرف نزده بود اما دیشب  

 بدجوری داغونم کرده بود

 

 ماهرخ وقتی دید توی فکرم گفت
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واال قبال فکر میکردم ادم های با شعور این خونه بعد  -

، عطا و ناض هسیی    دایی

یدا  کارای کردن که،نظرم نسبت بهشون متاسفانه، اینام جد

 عوض شد 

 

برای اینکه بحث عوض کنم و بغض توی گلوم تبدیل به 

 گریه نشه نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 

د تو ماهرخ جدیدا چه هوس های میکت  ، آخه گ میا -

این رسما میشینه تو حیاط؟ یه نگاه به اسمون کن 

 احتماال میخواد برف بباره

 

 شل کرد و گفتگره رورسیش کیم 
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وای روح انگی   باورت نمیشه چقدر گرمم، از بس گر  -

گرفتم چاره ندارم برم وسط حیاط چندتا پارچ اب 

 بریزم روی رسم تا خنک بشم

 

یم فوتش کردم و چایی نزدیک دهنم بردم هنوز داغ بود ک

 گفتم

 

معموال تو ماهای آخر اینجور میشن ، من نمیدونم چرا  -

ی؟ میگم نکنه مثل خاله دوقلو تو از االن اینجوری شد

؟ شما که ارث هم دارین  حامله بایسی

 

 لبش به لبخند باز شد و با هیجان گفت

 

وای فکر کن دوتا پرس باهم ، اگه اینجوری باشه دیگه  -

 نمیخوامهیچ چی از خدا 
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کال همه فکر و ذکرش توی پرس دار شدن بود و اسم دخیی 

سم اگه د وتا دخیی دوقلو به زبونش نمیاورد ، خواستم بیی

؟ که یهو دیدم صورتش رسخ شده  ت بیاد چیکار یم کت  گی 

و با اخم خییل شدیدی به در حیاط چشم دوخته، رد 

نگاهش گرفتم و رسیدم به محبوبه که داشت،  یم اومد 

 ش ما ماهرخ با نفرت گفتپی

 

 این اومده اینجا چه غلیط کنه؟ -

 

له اش هیس ماهرخ اروم باش، اینجا ناسالمتی خونه خا -

 هستا، البد اومده دیدن اون

 

 

 با حرص گفت
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ن دوتاشون بحق پنج تن -  بمی 

 

محبوبه نزدیک ما شد ماهرخ جوری ازش رو برگردوند که 

گایه به من ترق ترق مهره های گردنش شنیدم ، نیم ن

ماهرخ کرد و با من مشغول احوال پریس شد، جوابش دادم 

 و بعد گفتم

 

 برات چایی بریزم -
 بیا بشی  

 

 رسش سمت اتاق زن دایی چرخوند و گفت

 

ممنون قبل از اینکه بیام اینجا چای خوردم، میگم خاله  -

 شوکتم خونه اس؟

 

 جای من ماهرخ با عصبانیت و صدای نسبتا بلندی گفت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1200  

 

 بزن ببی   هس یا نه؟برو در  -

 

محبوبه که اصال توقع همچی   رفتاری نداشت با اخم 

 نگایه به ماهرخ کرد و گفت

 

ی؟چته؟ بر  -  ای چی داری پاچه میگی 

 

وع  بعد از گفیی  اون حرف زشت ابروم باال رفت و اروم رسی

کردم به تکون دادن رسم، ماهرخ که هیچ رقم قصد کوتاه 

 فتاومدن نداشت چشم هاش ریز کرد و گ

 

-  
ی
تو اصال اینجا چی میخوای؟ چرا دست از رس زندگ

ن اینجاس دمش هم  ماها بر نمیداری؟واال رسش میگی 

 ن اینجاسمیگی  
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 بعدم با دست اشاره ای به شکمش کرد و گفت

 

ببی   من حامله هستم ، روح انگی   هم سه تا دخیی داره  -

 ماها شو
ی
تا بیخیال شوهر و زندگ  باال غی 

 

سه ، محبوبه مارگزیده بود و ح ق داشت که از محبوبه بیی

که چاره نداشت از شدت عصبانیت به ماهرخ حمله کنه با 

 داد گفت

 

ه تو رو میخواد؟.... برو ب -  می  نکبت، گ شوهره عنیی

 

اهان البد االن دیگه برای عطا دندون تی   کردی؟  -

دیدی درس خونده و بافهم کماالت، پیش خودت 
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: حاال که صالح نشد گ به یی عطا بذار برم خودم گفتی

 ببندم به ریشش ! 

 

 

حرفهای ماهرخ چهار ستون بدنم رو میلرزوند، هر چند 

به عطا اعتماد داشتم اما، از زن دایی خییل یم  ساده نبودم و 

ترسیدم با نگرای  نگایه به محبوبه انداختم ، اونم با نفرت 

 نگایه به ماهرخ کرد و گفت

 

من اگه دنبال جنس خواهشا حالمو با حرفات بهم نزن  -

بنجول و آشغال بودم که همون شب نیم ذاشتم 

 صالح از رس سفره عقد بلند بشه 

 

سمت اتاق زن دایی راه افتاد ، چند قدیم بیش اینو گفت و 

 تر نرفته بود که دوباره برگشت و گفت
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 در ضمن مال بد بیخ ریش صاحابش   -

 

 ماهرخ بلند گفت

 

 گمشو نکبتی  -

 

 گفتخنده بلندی کرد و  

 

خاله بدبختم حق داره مریض بشه، بیچاره با بد جونه  -

 ورای دم خور شده، خدا بهش صیر بده ایشاال

 

یب بود که چرا جمع بست؟ من که حرف  نزده برام عج

 بودم 

 ماهرخ طاقت نیاورد و با داد گفت 
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ین جفت تون -  بمی 

 

دوباره برگشت همون جور که، لبخند حرص درآر و مسخره 

 ود  انگشت اشاره اش باال برد و گفتای کنج لبش ب

 

؟  -  دلتون که نمیخواد خونه خراب بشی  

 

ار بود محکم روی پاش ماهرخ با عصبانیتی که رو به انفج

 کوبید و گفت 

 

وای چه پستی این، حالم داره ازش بهم میخوره بقران  -

که اگه حامله نبودم سمتش یم رفتم و تک به تک 

ت همه  فای عالمموهاش یم کندم تا بشه عیر  بیرسی

 

 پارت صد و بیست و ششم
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نمیدونم چرا با حرف های محبوبه بهم ریختم، نگایه به 

 ترس گفتم ماهرخ کردم و با 

 

 یهو نیاد رساغ عطا؟ -

 

 ماهرخ با تعجب نگاهم کرد و بعد گفت

 

نه دیوونه عطا دیگه اونقدرها خر نیس که بخواد تو رو  -

 ول کنه بیاد رساغ این

 

وع کرد به آژیر باز هم حرف های  دیشب عطا توی رسم رسی

 کشیدن
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فقط به خاطر بچه ها کاریت ندارم، از این به بعد یه  -

خودت و خانواده ات ببینم محال خطای دیگه از 

 کوتاه بیام روح انگی   

 

اتش یم ترسیدم  عطا اصال مثل قبل نبود و من از همی   تغی 

 هیچ وقت من قایط اشتباهات خانواده ام نمیکرد  

حاال کارش به جایی رسیده بود که  به خاطر اشتباهات ویل 

 اونا ،من تهدید میکرد و همی   داشت دیونه ام میکرد

 

 همحبوب

 

بعد از بحث کردن با اون ماهرخ سلیطه چند تقه ای به در 

زدم و قبل از اینکه جوایر بشنوم درو باز کردم و رفتم تو ، 

د رس جاش خاله که خواب بود و با صدای در بیدار شده بو 

 نشست و با گیخر گفت
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 محبوبه چرا اومدی اینجا؟ -

 

 بدون تعارف نشستم و گفتم

 

فکر نیم کردم این موقع  ببخش خاله که بیدارت کردم -

، دلم برات تنگ شده بود اومدم  روز خواب بایسی

 ببینمت

 

خمیازه ای کشید و با دستش محکم کشید روی چشمش و 

 اب چشمهاش گرفت و  گفت

 

 نمیدونم یهو چی شد که خوابم برد -

 

 به زور لبخندی بهش زدم و گفتم
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 فکر نیم کردم خواب بایسی وگرنه مزاحمت نمیشدم -

 

 گیج،سمت سماور گوشه اتاق رفت و گفتهمونجور  

 

 این چه حرفیه عزیز دلم تو تاج رسیم -

 

اصال از حرف های قشنگش خاطره خویر نداشتم و مرتب 

ی ذهنم تدایع میشد، بینیم صحنه سفره عقدم با صالح تو 

 با نفرت چی   دادم و گفتم

 

 ناض کجاس؟  -

 

 چایی جلوم گذاشت و گفت
 سیت 
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دن نامزدیش ،حسایر داغون چی بگم اونم بعد بهم خور  -

 شده و اصال تو خونه بند نمیشه

 

 باید نقشم خوب بازی میکردم، بغض کردم و گفتم

 

اون شاید بدجنش باشه ، ویل من خییل از بهم خوردن  -

 وصلت خوشحال شدم

 

بعدم محکم نیشگوی  از پام گرفتم و به زور دو تا قطره 

نگاهم اشک از چشمام چکوندم، خاله که داشت با تعجب 

 میکرد گفت

 

تو هم یم دونستی مهر انگی   چه مار خوش خط و  -

 خایل؟ 
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 نه من فقط... چه جوری بگم..من..خییل..  -

 

 

 کیم گریه ام و شدت دادم و گفتم

 

خییل ناض دوست داشتم و دلم نیم خواست، اون  -

 کنار کس دیگه ای ببینم

 

خاله هاج و واج داشت نگام میکرد و من هم با شدت عر 

دم و به زور سیع میکردم، اشیک از اون چشم لعنتیم که  می  

 انگار خشیک گرفته بود بچکه

 بعد هم محکم زدم توی صورتم و لبم دندون گرفتم و گفت

 

ن حرف زدم، کاش الل شده بودم و خاله ببخش ای -

ی نگفته بودم  چی  
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 بعدم دستش گرفتم و با التماس گفتم

 

فتما، خاله تو رو خدا ناض نفهمه من اینجوری گ -

خودت که میدوی  چقدر از من متنفر و حالش بهم 

 میخوره .... 

 

خاله که با نهایت ناباوری و دلسوزی داشت نگام میکرد 

 گفت

 

فکر میکردم تو هم از ناض  الیه دردت به جونم من -

 بدت میاد ، خودت قبال بهم گفته بودی

 

آب دماغم محکم باال کشیدم و با صدای که سیع میکردم 

 لت زده و ناراحت باشه گفتمخییل خجا
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چون ناض خییل از من بدش میومد منم اینجوری یم  -

گفتم، بعدم من خیالم از جانب خودت راحت بود و 

ی! ویل یه جورای مطمی    بودم که من برای ناض میگی 

تو جای ناض یم خواستی من به زور عقد کت  برای 

 صالح..... 

 

ود رسم محکم توی خاله که حسایر تحت تاثی  قرار گرفته ب

وع کردم به گریه درویع   بغلش گرفت و من هم بلند بلند رسی

 کردن ، رسم بوسید و گفت

 

اول دلم  الیه دردت به جونم ،بقران قسم من از همون -

م برای ناض، منتها اون عاشق  یم خواست تو رو بگی 

 مهر انگی   شده بود

تی هرکاری هم  از دستم بر اومد کردم تا پشیمون بشه ، وق 

مت برای صالح، که  دیدم از ناض آیر گرم نمیشه گفتم بگی 
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بعد هم خداروشکر خواست خدا بود و اون اتفاقا افتاد و 

 ازدواجتون بهم خورد،

 محکم فشارم داد و با ذوق گفت بعدم

 

حاالم نمیخواد غصه بخوری من کاری یم کنم ، ناض مال  

 تو باشه

 

 اون راض  نمیشه خاله ، من دوست نداره -

 

 کیم رسم نوازش کرد و گفت -

 

 

 میشه قشنگم، تو غصه نخور راض  کردن ناض با من -
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خیالم راحت شد، ناض ذره ای نیم خواستم و به حدی 

 اومد که دلم نیم خواست رس به تنش باشه  ازش بدم یم

اییط که من گرفتار بودم مجبورا باید به همون  اما تو اون رسی

 ناض راض  میشدم 

 ه اش جدا کردم و اه بلندی کشیدم و گفتمرسم از تو سین

 

 من جلوت  -
ی

خاله تو رو خدا یه وقت به ناض نیک

اینجوری گفتما، بذار فکر کنه من همون محبوبه 

 سابقم و اصال ازش خوشم نمیاد

 

 استکان چایی جلوم گذاشت و گفت 

 

خیالت راحت باشه عزیرم، دهن من قرص تو هم جای  -

و عرویس آماده غصه خوردن برو خودت برای عقد 

 کن
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 بدون فکر و با کمال پر رویی گفتم

 

خاله من خییل ناض دوست دارم و اصال تحمل  -

عقد و عرویس فاصله دوریش  ندارم ، نیم خوام بی   

 بیفته ، و ناض باز عاشق ییک دیگه بشه

 

 خاله لبخند مهربوی  زد و گفت

 

الیه من قربون اون دلت برم. نگران نباش من کاری  -

همه چی   در عرض یه هفته تموم بشه بره یی میکنم 

 کارش

 

 پارت صد و بیست و هفتم
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 چاره ای نداشتم از خوش حایل قهقه بزنم، لبخند کخر زدم

 و گفتم

 

خاله، خداروشکر که تو رو دارم  وگرنه از غصه عشق   -

 یه طرفه ناض دق میکردم

 

 راوی 

 

ناض تازه رسیده بود خانه و طبق معمول روزهای قبل 

 از رس و س
ی
گرمه هاش بشدت توی هم بود و یر حوصلیک

رویش یم بارید ، بالشتی از روی رخت خوابهای چیده شده 

کرد روی زمی   و بعد دمر  دراز گوشه اتاق برداشت و پرت  

 کشید

 شوکت با تاسف رسی برایش تکان داد و گفت
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مگه نگفتم خواستی بری پیش مهر انگی   منم بیر تا  -

 یه کنمخودم ازش معذرت خوا

 

 ناض ایه کشید و گفت 

 

یم بردمت اونجا مثال یم خواست چی بشه؟ اون به  -

 حرفای منم گوش نداد تو که جای خود داری 

 

 شوکت توی دل گفت : کور بشه الیه

 بعدم دستی توی قلبش گذاشت و به دروغ گفت

 

دکیی بهت نگفت قرص جدیدی که برام نوشته باید  -

 روزی چند بار بخونم؟ 
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ی    ع از جاش بلند شد و وقتی دید دست شوکت ناض رس 

 دقیقا روی قفسه سینه اش قرار گرفته با نگرای  گفت

 

 قلبت درد گرفته؟ -

 

قیقا خود شیطان بود ، کیم قیافه اش را در هم شوکت که د

 جمع کرد و بعد به زور لبخندی زد و گفت

 

این روزا حال و روزت خییل داره ناراحتم میکنه، همه  -

یگم کاش اون روز، قلم پام شکسته بود و اش با خودم م

 باهات نیم اومدم پیش مهر انگی   

 

هره ناض که دیگه حسایر داشت یم ترسید و با هر بار چ

ی به موعد رسیدن عزرائیل  ناراحت شوکت فکر میکرد چی  

و گرفیی  جان مادرش بافی نمانده است، فوری و به دروغ 

 گفت
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تی اون دخیی بیخیال مامان مگه خودت هزار بار نگف -

 لیاقت من نداشته، پس الیک خودت زجر نده

 

شوکت رورسیش باز کرد و گوشه ای انداخت و دست 

ید تا به ناض بفهماند عرق کرده محکیم روی پیشانیش کش

و اصال رو به راه نیس، بعد هم رسش را پایی   انداخت و 

ه شده بود گفت  همان طور که به گل های قایل خی 

 

م و  - سم بمی 
 دومادیت نبینممییی

 

 ناض ناراحت گفت

 

 خدا نکنه -
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خدا نکنه تعارف ناض، ادیم از یه ثانیه خودش هم  -

 خیر نداره

 

 

 را زیر انداخت و غمگی   گفتناض هم رسش 

 

! عمر دست خداس  - دلم نیم خواد این حرفا رو بزی 

 ایشاال صد و بیست سال عمر کت  

 

 شوکت اه بلندی کشید و گفت

 

ی به اخر عمرم نمونده، درد  خودم خوب میدونم  - چی  

 قلبم روز به روز داره بیش تر میشه و طاقتم طاق کرده
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د و حرف های دکیی قطره اشیک از چشمان ناض فرو چکی

 در ذهنش تدایع شد 

خییل رسی    ع دستش را سمت صورتش برد تا مادرش، رد  

 اشک توی چشمهاش نبینه

و با خودش شوکت نگایه به قیافه رس به زیر ناض انداخت 

ین موقع کوبیدن خمی   همی   حاالست
 اندیشید بهیی

 

 میخوام دومادت کنم -

 

به شوکت،  رس ناض بشدت باال امد و با تعجب زل زد 

 حالش از دامادی ناخواسته، بهم میخورد 

 شوکت از سکوت ناض استفاده کرد و گفت

 

تورو جون خودت نه نیار پرسم، بذار با خیال راحت  -

 رسم بذارم زمی   
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بیچاره ناض خودش هم نیم دانست چه باید بگوید او 

عاشق مهر انگی   بود و قطعا تا اخر عمرش هم عاشق او یم 

 مان

 اش جایگزین او د اصال 
ی
نیم توانست زن دیگری را در زندگ

،آب پایک را روی دستش ریخته بود  کند، هرچند مهر انگی  

ها حالیش میشد  اما قلب زبان نفهمش مگر این چی  

 ارایم گفتبه 

 

 من زن نمیخوام -

 

 شوکت از خدا خواسته زد زیر گریه دروغی   و گفت

 

 دومادیتهبا من اینکارو نکن ناض ، تنها ارزوی من  -
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آخه مامان من چه جوری ییک دیگه رو جای مهر انگی    -

 ببینم؟

 

 

شوکت که چاره نداشت استکان بغل دستش را محکم در 

 و گفتفرق رس ناض بکوبد ، نفس تندی کشید 

 

مگه اون دخیی نگفت فراموشش کت  دیگه دردت  -

 چیه؟ ناض بیخیال اون سلیطه شو... 

 

ها را در ذهنش بارها و شوکت که از قبل همه این حرف 

بارها تکرار کرده بود رسش را به پشتی تکیه داد و تند تند 

وع کرد به نفس کشیدن و ماساژ دادن قفسه سینه اش،  رسی

ی به سکته کردنش نمانده بود با  ناض بیچاره هم که چی  

 گریه سمتش اومد وگفت
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 مامان چت شد؟  -

 

ض شوکت فقط تند تند نفس یم کشید و با دست به نا

 حایل میکرد که نگران نباشد

اما ناض که حسایر ترسیده بود رسی    ع سمت پارچ اب رفت 

و لیوای  پر کرد و بعد دستش را زیر رس شوکت گذاشت و 

د و کیم از ان اب بنوشد، کیم که کمکش کرد تا بلند شو 

 گذشت شوکت با صدای ضعیف و یر رمقی گفت

 

 برو قرص من بیار حالم خوب نیس -

 

ز پس پرده اشک نظاره گر حال خراب او بود ناض که ا -

 فوری گفت
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مت دکیی  -  بذار بیر

 

 شوکت دستی به نشونه نه تکون داد و گفت

 

کرده دکیی که نیم تونه معجزه کنه قلب من کار خودش   -

 و همی   امروز و فرداس از کار بیفته

 

 ناض طاقت نیاورد کنار پاش رانو زد و گریه کنان گفت

 

 مامان.... خدا نکنه  -

 

شوکت با بدجنش وقتی دید نقشه اش حسایر گرفته، 

 لبخند محوی زد و گفت
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ناض من ارزو دارم رخت دامادی تنت کنم ، حالم که  -

 توی قیر داری یم بیت  من ارزو به دل نذار 

 

 پارت صد و بیست و هشت

 

ناض که در ان لحظه حاض  بود هرکاری کند تا شوکت 

 صل گفتحالش خوب شود اروم مستأ

 

 من میگم چشم، تو رو خدا  -
ی

باشه مامان ، تو هرچی بیک

 فقط خوب شو

 

شوکت که نمایشش را به خوب بازی کرده بود نفس عمیقی 

 کشید و گفت
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ن قسم من جز عاقبت به خی  بشی ناض، بقرا -

ی از خدا نمیخوام  خوشبخت شدن تو چی  

 

 محبوبه

 

یگه ای هم هر چند این ازدواج  باب میلم نبود اما چاره ی د

 جز قبولش نداشتم

ایط، همی   بود که با    شاید عاقالنه ترین کار توی اون رسی

ناض کنار بیام و یه مدت تحملش کنم تا  اون توله تو 

هم از ننگ و آبرو ریزی  شکمم پدر داشته باشه و خودم

 نجات پیدا کنم

از توی آیینه نگایه به صورت ارایش کرده ام که با رسخاب 

ماتیک رنگ گرفته بود انداختم و غرق لذت شدم من و 

 واقعا زیبا بودم ، و با ان آرایش زیباتر هم شده بودم

لباس آیر که دوخته بودم خییل قشنگ روی تنم نشسته  

ی مشخص بود، خداروشکر هنوز ش کمم تخت بود و چی  
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نبود، مطمئنا اگه من هم به مرضیه و اعظم یم بردم ، جز 

 یم فهمید حامله هستمماهای اخری کش ن

 خاله لطیفه لبخندی زد و گفت

 

 ایشاال خوشبخت بشی خییل ماشاال ناز شدی -

 

 سمتش چرخیدم و گفتم

 

 دست درد نکنه خییل زحمت کشیدی -

 

 و گفتبا ذوق نگایه به لباسم  کرد 

 

 لباست چقدر قشنگ آماده خریدی؟ -

 

 دستی به پولک های روی لباس کشیدم و گفتم
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شوکت برام از قبل خریده بود ، منم پارچه اش خاله   -

 دادم خیاط دوختش

 

ون و پشت  بعد از کیل تملق و چاپلویس از اتاق رفت بی 

 رسش یر یر اومد تو با دیدنم با ذوق کیل کشید و گفت

 

م سفید بخت خدایا شکرت، نم - ردم بالخره این دخیی

 شد

 

با این حرف گوشه بینیم چی   خورد ، سفید بختی با ناض 

اییط نبودم محال بود محال بو  د و من اگه تو همچی   رسی

 بهش بله بگم 

وع کرد به نگاه کردن ، بعد نزدیکم اومد و با  با حض رسی

دقت، نگایه به در و پنجره اتاق انداخت و وقتی خیالش 

که کش اون نزدییک ها نیس، از توی جیبش راحت شد  
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ی توش پیچیده شده بود   که انگار چی  
ی

پارچه سیاه رنیک

 گرفت و اروم گفت سمتم  

 

 اینو بذار تو لباس زیرت -

 

 با تعجب پرسیدم 

 

 این چیه؟ -

 

 رسش اورد تو گوشم و گفت 

 

یه کم خون گوسفند ریختم تو یه قویط کوچیک،  -

ونش بیا ر  زیر تشیک که برات همی   که رفتی اونجا بی 

پهن کردن قایمش کن ، بعد از اینکه چراغا رو خاموش 

ی کیم   شد به بهونه چی  
کردین و ناض باهات همبسیی
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ازش فاصله بگی  و تو همون حی    خون بریز رو پارچه 

 ای که زیر پات 

 

د و با همون صدای لرزون گفتترس تو   صداش موج می  

 

ی بفهمه ها،  - اگه فهمید همه فقط نذاری ناض چی  

و باختی ، بعدم این ظرف یه جای قایم کن موقیع  چی  

که خودم برای تحویل دستمال اومدم توی حجله 

ون مش و میارمش بی   میگی 

 

ترس یر یر به من هم منتقل شده بود ، لبم گازی گرفتم و 

 گفتم 

 

گه فرصت نشد چه خایک تو رسم کنم؟ اگه فهمید ا  -

؟  چی
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و ناتوانش بازوهام گرفت و  با همون دستهای چرو کیده

 گفت

 

ه  - باید بتوی  محبوبه ، اگه خون ریزی نداشته بایسی می 

ه   رساغ  قابله و همه چی لو می 

بعد هم زبونم الل اگه خودش مردی کنه و بالیی رست  

درت هم که میشنایس تو نیاره  ، میدتت دست اقات،  ق

 بحث آبرو با هیچ احدی شوچ  نداره

 

شم به آی  دود شد و هوا رفت، خودم شادی چند لحظه پی

به این قضیه بارها و بارها فکر کرده بودم و حتی تصمیم 

گرفته بودم قبل از اینکه رابطه ای بی   من و ناض شکل 

م و بعد خاموش شدن  ه تکه تییع  با خودم بیر چراغ بگی 

دستی بالفاصله پشت پام تیغ بزنم و چند قطره خون بریزم 
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 که فکرش میکردم اون کار هم  خییل روی پارچه ، اما حاال 

 ریکس باالیی داشت  و ممکن بود لو برم

نقشه ای  یر یر  رو اگه یم تونستم به درستی انجام بدم از  

 همه نظر بهیی و بدون نقص بود 

 

 تم و تو لباسم گذاشتم و گفتمقویط کوچیک از یر یر گرف 

 

، بخدا اگه همه این قضایا از رس  - م برام دعا کن یر یر

 بگذره نذر میکنم برم تو امام زاده و شمع روشن کنم

 

 یر یر با اطمینان گفت

 

نگران نباش، من میدونم که تو از پس این مشکل هم  -

برمیای و فقط کافیه زرنگ بایسی و به موقع کاری که 

 انجام بدیبهت گفتم 
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داشتم به نقشه یر یر فکر میکردم و اون توی مغزم سبک و 

اتاق باز شد و خاله و مامان و چندتا  سنگی   میکردم که در 

از همسایه ها کل کشون و شاباش خون اومدن تو ، نگاهم 

رفت سمت مامانم از همه خوش حال تر بود و دستمال به 

ه ای دست با خاله شوکت مشغول رقصیدن بودن و لحظ

لبخند از لبشون جدا نمیشد، همون حی   خاله سمتم اومد 

 گوشم گفت  و پیشونیم بوسید و اروم توی

 

دیدی گفتم همه چی بسپار به خودم ، نگران هیچ چی  -

 هم نباش

 

 لبخندی زدم و با جون کندن گفتم

 

 قربونت برم الیه -
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وع کرد به رقصیدن  خندید و باز رفت و رسی

زدن و رقصیدن خاله یه چادر  بعد از چند دقیقه ای که

 سمتم گرفت و گفت

 

ون ، االن عاقد میا -  داینو رست کن بیا بی 

 

چادر ازش گرفتم و با دقت رسم کردم، برای آخرین بار 

نگایه به آیینه توی طاقچه کردم و خرامان خرامان سمت 

اتافی که برای عقدم در نظر گرفته بودن راه افتادم، اونا هم 

و با دستمال های که دستشون بود  پشت رسم یم خوندن

 یم رقصیدن و یم اومدن

 

 پارت صد و بیست و نه
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توی اتافی که سفره عقد پهن بود، مهمونا به محض رسیدیم 

وع کردن به کل کشیدن و دست زدن ، رفتم روبه  ورودم رسی

ی نبود  روی سفره نشستم، از ناض هنوز خیر

ون آوردم و نگایه رس رسی   به مهمونا چادرم از رسم بی 

انداختم ، اینبار بر خالف قبل اعظم و مرضیه هم اومده 

یه گوشه نشسته بودن و مشغول پچ بودن و مثل غریبه ها 

پچ بودن و هر از گایه هم نیم نگایه به من یم انداخیی  و با 

 اخم غلییط  ازم رو بر میگردوندن 

ی نبود ، من هم   از ماهرخ و روح انگی   هم خداروشکر خیر

 اصال دلم نیم خواست که قیافه نحس دوتاشون ببینم

قشنگ  نگاهم رفت سمت سفره ای که پهن شده بود اصال 

و باب طبعم نبود یه سفره کهنه با آیینه و شمعدون مش و 

یت  و چندتا شاخه نبات،  یه ظرف حنا و چندتا جعبه شی 

 اون سفره بود که با  یر دقتی چیده شده بود  کل تزیی   

مطمئنا کار اعظم و مرضیه بود برای چزوندن من همچی    

 سفره ای چیده بودن
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ون صدا خاله شوکت مشغول دایره زدن ب ود که عطا از بی 

 زد و گفت

 

خانوما، لطفا حجاباتون رعایت کنی   دوماد میخواد  -

 بیاد تو

 

  با شنیدن اسم دوماد ، صورتم از 
ی

حرص رسخ شد و چنیک

 به شکمم زدم و توی دلم گفتم

 

اگه تو االن اینجا جا خوش نکرده بودی منم نیم  -

 خواست بشم زن ناض عنیی 

 

ا قیافه پکر و ناراحت اومد نگاهم رفت سمت در، ناض ب

ش شبیه دومادا نبود ، نه لباس درست  تو، اصال هیچ چی  
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، ژولیده پوشیده بود نه موها و ریشش کوتاه کرده بود 

پولیده و نا مرتب بود و معلوم بود حتی زحمت یه حموم 

 هم به خودش نداده

با دیدنش ناخواسته گوشه بینیم چی   خورد و اخم هام  

 ض اومد کنارم نشست رفت توی هم، نا

همون لحظه از توی آیینه با هم چشم تو چشم شدیم 

 ما شبیه عروس دومادا نبود ،  دوتایی چنان
 اصال هیچ چی  

 اخم کرده بودیم که انگار قصدمون جنگ بود نه ازدواج

نگاه از آیینه گرفتم و رسم زیر انداختم اونم اه بلندی کشید 

بازی با انگشتاش و دستهاش توی هم قفل کرد و مشغول 

 شد

همهمه ها کیم خوابید و عاقد مشغول خواندن صیغه عقد 

 شد 

 

 عروس خانوم برای بار سوم وکیلم؟ -
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ه ناض انداختم قیافه اش جوری بود که انگار نیم نگایه ب 

توی محلس عزا نشسته ، حالم ازش بهم میخورد،چشم 

 هام و بستم و با اکراه گفتم

 

 بله..  -

 

و کف زدنا شون بلند شد، حال من صدای هلهله زن ها 

اصال خوب نبود هیج وقت دلم نیم خواست به ناض بله 

 م
ی
ایط زندگ حبور شدم به بگم ، ویل حاال توی بدترین رسی

 زور بله رو بگم و زنش بشم

 نوبت ناض شد عاقد گفت

 

 اقا داماد بنده وکیلم؟ -
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؟  د چی ی نگفت، بند دلم پاره شد، اگه زیر همه چی   می   چی  

 محکم دندون گرفتم و توی دلم گفتم لبم

 

 جون بکن لعنتی  -

 

 گفت
ی
 ییک با خوشمزگ

 

 دوماد زیر لفیط  میخواد -

 

وع کردن به خندیدن ، دلم یم  یه جماعت االف هم رسی

خواست اون آیینه کوفتی وسط مجلس بردارم و توی فرق 

 رسش بکوبم 

 عاقد دوباره صداش بلند شد 

 

 م؟اقا داماد با شما بودم ،بنده وکیل -
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خاله شوکت خودش به ناض رسوند، رسش کرد توی 

گوشش و مشغول حرف زدن شد ، جمع به پچ پچ افتاده 

بودن دست و پاهام بشدت یخ کرده بودن و کم مونده بود 

 از ترس غش کنم

 صورتش پوشونده  
ی
نگاهم به مرضیه افتاد، پوزخند بزرگ

نفرت  بود ، انگار که از خداش بود همه چی   از هم بپاشه، با 

ازش رو برگردوندم و دوباره از تو آیینه، به اون ناض احمق 

ه شدم  عوض  خی 

ت کرده بود اه جگر سوزی کشید و دستهاش و محکم مش

چشم هاش بست و با صدای بریده ای که انگار از اعماق 

 چاه یم اومد گفت 

 

 بله -

 

ون فرستادم و توی دل خداروشکر کردم  نفسم به راحتی بی 
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وع کرد به کل کشیدن، خاله شوکت   عقب رفت و رسی

مشتهای ناض هر لحظه محکم و محکم تر میشد، جوری 

 که انگار یم خواست با اون مشتها کش له و لورده کنه

مامانم جلو اومد صورت ناض غرق بوسه کرد و رسش توی 

 بغلش گرفت و گفت

 

 الیه دورت بگردم ایشاال سفید بخت بشی    -

 

بیاد جلوی چشم های بهت  بدون اینکه سمت منبعد هم 

وع کرد به زدن، دلم یم  زده من رفت رساغ دایره و رسی

خواست از دستش یه دل سی  گریه کنم، دشمن با دشمنش 

 اینکارو نمیکرد که اون کرد

خاله حلقه ها ی که خریده بود گذاشت جلومون و بعد از 

 اینکه دوتامون بوسید گفت

 

 اینارو دست هم کنی    -
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ور هنوز پر بود، من حلقه رو برداشتم  مشت های اون بیشع

و منتظر شدم دستش جلو بیاره، کیم مکث کرد و بدون 

اینکه کوچک ترین نگایه به من کنه دستش جلو اورد و من 

 حلقه رو دستش کردم

اونم با اکراه حلقه رو برداشت و بدون هیچ لمش دستم 

 کرد

 رسش گذاشته بودن  کاراش جوری بود که انگار چاقو پشت  

 خواست بلند شه که یر یر با خنده گفت

 

 کجا پرسم؟ هنوز که عروس خوشگلت نبوسیدی !!  -

 

 خاله شوکت هم در تأیید حرف هاش گفت
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-  ، یر یر راست میگه ناض هنوز عسل دهن هم نذاشتی  

 هم نبوسیدین.... 

 

ناض که حال و روزش کامال بد بود و اگه ولش میکردن کل 

کوبید، با اخم نگایه به خاله ه جا تو دیوار یم  سفره عقد ی

 کرد و گفت

 

گفتی زن بگی  گرفتم، دیگه خواهشا ولم کن، حالم داره  -

 بهم میخوره ... 

 

 پارت صد و یس

 

 

ون ، هرچند  اینو گفت و از جاش بلند شد و رسی    ع رفت بی 

منم دلم نیم خواست ناض کنارم بشینه ویل  رفتارش خییل 
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قه ای به این ازدواج به همه فهموند عال زشت بود و تقریبا 

نداره و به زور رس سفره عقد نشسته، دلم نیم خواست 

نگاه کش کنم حالم از پوزخندهای چندششون بهم یم 

 خورد

خاله وقتی دید ناراحت شدم رسش گذاشت کنار گوشم و 

 گفت

 

نگران نباش ،درست میشه فقط کافیه قلقش دستت  -

 بیاد

 

ه به وسط اتاق شدم که یه عد ه با اهنگ محیل دوباره خی 

د مشغول رقصیدن بودن   که از توی حیاط داشت می  

 لیال بعد از رفیی  ناض اومد کنارم نشست و گفت

 

 خوشبخت بشی محبوبه -
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 نیم نگایه بهش کردم و به زور گفتم

 

 ممنون -

 

یت  های که توی سفره بودن برداشت و برای  خم شد و  شی 

 ست خاله داد، بعدم گفتپخش د

 

 و ماهرخ نیومدن عروسیت؟ چرا مهر انگی    -

 

 با حرص گفتم

 

چون حسودیشون میشه، چشم ندارن ببیی   من شدم  -

 زن ناض
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وع کرد به خندیدن و گفت  اروم اروم رسی

 

چقدر هم که ناض از این ازدواج خوشحال بود،  -

 بدبخت چاره نداشت خودش بکشه

 

 تم اخیم کردم و گفتمحوصله شنیدن طعنه هاش نداش

 

 ود اصال نیم اومد اینجا بشینه .. اون اگه راض  نب -

 

 بزنه که یر یر دستم گرفت و برد وسط 
خواست حرف 

 دستم داد و ازم خواست 
ی

مجلس بعد هم دوتا دستمال رنیک

تا باهاش برقصم، با اکراه فقط برای بسیی  دهن یه مشت 

مشغول رقصیدن خاله زنک دستماال رو باال بردم و با یر یر 

 ه درهمم شد اروم گفتشدم، یر یر که متوجه قیاف
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چته چرا اخم کردی؟ شگون نداره عروس اینقدر عنق  -

 باشه ها!! 

 

 

د کیم دور خودم چرخیدم و با ناراحتی  با ریتم سازی که می  

 گفتم

 

ندیدی اون بیشعور چیکار کرد؟ اول که جون کند تا یه  -

نداخت زیر و بله گفت، بعد هم که مثل گاو رسش ا

 جلو چشم همه در رفت

 

قیع داری محبوبه؟ نکنه میخوای هنوز هیخی چه تو  -

نشده بذارتت روی رسش و حلوا حلوات کنه؟ باید 

 
ی

صبور بایسی ،اگه کیم سیاست به خرج بدی و زنونیک

یش توی مشتت!!   بگی 
، قشنگ میتوی   کت 
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سفره شام پهن کردن، خورشت قیمه پخته بودن که خییل 

دیل از ر و خوشمزه بود و من هم از خدا خواسته خوش عط

 عزا در اوردم و تا جایی که تونستم خوردم

بعد از شام، به جز چند نفر تقریبا همه رفیی  ، اتاق خلوت 

 شده بود که خاله اومد تو و بهم گفت

 

 محبوبه چادرت رست کن  کم کم باید بریم -

 

ض یر یر چادر دستم داد و گفت بپوش، خاله هم رفت نا

 صدا کرد تا بیاد

تم اومد اروم کنار گوشم با کنایه همون لحظه مامان سم

 گفت
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خواهشا، حاال که شانس بهت رو کرده سلیطه بازیت  -

تموم کن و بچسب به زندگیت ، حداقل جلو ناض من 

 اقات و یر آبرو نکن

 

 با عصبانیت گفتم

 

 دم آخری هم دست از زخم و زبون برنمیداری؟ -

 

تو  جوابم بده که ناض و اقام و دایی ابراهیم اومدنخواست 

، دایی ابراهیم هم که قیافه اش دست کیم از ناض 

نداشت، و حسایر گرفته بود ، دستم گرفت و تو دست 

 ناض گذاشت و خییل اروم گفت

 

 خوشبخت بشی    -
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اقام هم نه من بوسید و نه مثل بقیه باباها موقع رفیی   

 ر جواب دایی ابراهیم گفت بغلم کرد، فقط زیر لب د

 

 ایشاال -

 

شید و بدون هیچ حرف  سمت در راه افتاد، ناض دستم ک

خاله اسپند به دست جلوی در وایساده بود و داشت تند 

 تند ذکر یم گفت و سمت ما فوت میکرد 

یر یر هم چادر پوشیده و اماده، طبق رسیم که باید یه  

بزرگیی به همراه عروس یم اومد خونه دوماد منتظر، دم 

 دروایساده بود

ن توی بغلش گرفت و اروم توی یدم کنارش موقتی رس 

 گوشم، گفت

 

حواست خییل جمع کن و کاری که گفتم درست انجام  -

 بده
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لرز خفیق  با اون حرف افتاد توی تنم جوری که به آی  

 دست من از ناض هم رسد تر شد 

ون منتظر ما وایساده بودن عطا به  عطا و صالح هم بی 

 که دس
ی

یمحض خارج شدن ما با تفنیک در کرد و  تش بود تی 

 با خنده گفت

 

 اینم به سالمتی شما دوتا -

 

همون لحظه با صالخ که داشت با حرست و ناراحتی 

نگاهم میکرد چشم تو چشم شدیم ،از شدت نفرت بیت  ام  

 چیت  خورد و با اخم غلییط  رسی    ع ازش رو برگردوندم 

با کمک ناض روی استر که جلوی در بود نشستم، اونم 

 ار اسب توی دستش گرفت و راه افتادبدون هیچ حرف  افس

مون جواب ترانه محیل که خاله میخوند بقیه هم پشت رس  

  من 
ّ
یم دادن و یم اومدن ، همه شاد و خوش حال بودن اال
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و ناض، هردو ناراحت بودیم و  توی فکر ، بعد از اینکه 

رسیدیم خونه خاله اینا چند نفری هم که باهامون اومده 

ن و رفیی  ، من و ناض هم منتظر بودن خداحافیط  کرد

ودیم تا خاله و یر یر رخت خواب وسط حیاط وایساده ب

شب زفاف برامون پهن کی   ، طویل نکشید که خاله 

س  صدامون زد تا بریم توی حجله ، همون لحظه، از اسیی

نزدیک بود با مغز پخش زمی   بشم،  قلبم با اخرین رسعت 

ه ، همه یم تپید و چاره نداشت از قفسه سینه  ون بیی ام بی 

دم وسط کویه از یخ تنم یخ بسته بود و احساس میکر 

ون  خوابیدم ، رسیدیم دم اتاق یر یر و خاله از اتاق بی 

اومدن، قیافه یر یر هم زرد و نزار بود و معلوم بود ، دست 

 کیم از من نداره

نیم نگایه بهم کرد و چشمهاش محکم باز و بسته کرد و  

 سم و کارم درست انجام بدمبهم فهموند که نیی 

 

 پارت صد و یس و یک
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اشاره خاله رفتیم توی اتاق، دور تا دور اتاق با پارچه های با 

رنگارنگ تزیی   کرده بودن، جوری که حال ادم با دیدنش بد 

 میشد

وسط اتاقم یه تشک دو نفره پهن کرده بودن که، با دیدنش 

 ناخواسته نفسم گرفت و توی دلم نالیدم

 

 شب چه خایک توی رسم کنم؟من ام -

 

ز اومدن توی اتاق، توی دست یر یر دایی ابراهیم و یر یر با

سیت  استییل بود که توش یه قوری کوچیک با دوتا فنجون 

 و یه گالب پاش و یه کاسه بزرگ گذاشته بود

 جلو دایی ابراهیم گرفت و اونم 
یر یر سمتمون اومد ، سیت 

 ن جلونگایه به من و ناض کرد گفت بیای

است ما هم اطاعت کردیم و رفتیم کنارش ، ازمون خو 

انگشت های کوچیکمون توی هم قفل کنیم و بعد که 
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اینکارو کردیم مقداری گالب ریخت روی دستمون و خییل 

 آروم گفت

 

 خوشبخت بشی    -

 

ون، خاله هم از فرصت  اینو گفت و از اتاق رفت بی 

ی فنجونا استفاده کرد و از محتویات توی قوری ریخت، تو 

رو برداشتم و  و ازمون خواست بخوریم، من ییک از فنجونها 

بدون اینکه بفهمم چی دم کرده الجرعه خوردمش، ناض 

 ، یر یر و 
هم همی   کارو کرد و فنجون گذاشت توی سیت 

خاله قصد رفیی  کردن و دم در که رسیدن،  خاله سمتمون 

 برگشت و گفت

 

شکیل هم بود کارتون که تموم شد صدامون بزنی    م -

 بگی   برم دنبال قابله

 ر و انجام بدهتا خودش بیاد کا
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با شنیدن اسم قابله با ترس اب دهنم قورت دادم و به یر 

ه شدم ، اونم لبش به نشونه اینکه خودم جمع و  یر خی 

ون  جور کنم محکم گاز گرفت و از اتاق رفت بی 

 

مستاصل وسط اتاق وایساده بودم و نیم دونستم باید 

اتاق  کار کنم، ناض هم الل موی  گرفته بود و به در بستهچی

 زل زده بود 

نگاهش از در اتاق گرفت و بالشتی از روی تشیک که اون 

وسط پهن بود برداشت و گوشه ای پرت کرد و پشت به من 

 دراز کشید ، بعد هم زیر لب اروم گفت

 

 اون چراغ خاموش کن نورش اذیتم میکنه -

 

تاری ازش نداشت بهش زل زدم و من که توقع همچی   رف

 وایسادم، کیم که گذشت سمتم چرخید و گفتهمونجا 
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ی؟ اون چراغ کوفتی خاموش  - چرا داری استخاره یم گی 

 کن دیگه اه

 

نیم دونستم باید چیکار کنم؟ این چه بدبختی بود که من 

 گرفتار شده بودم 

مزده گفتم  رسم زیر انداختم و رسی

 

 ون منتظر نشسیی  که .... ویل خاله و بقیه، اون بی    -

 

تقیم حرف بزنم ، اشاره ای به دستمایل که روم نشد مس

 روی تشک پهن بود کردم و گفتم 

 

 اینو تحویل بدیم -
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با عصبانیت رسجاش نشست و نگایه از باال به پایی   به من 

 کرد و گفت

 

ببی   من اگه با تو ازدواج کردم فقط و فقط به خاطر  -

، به تو عالقه ندارم و مامانم بود!! من رس سوزی  

 هت دست بزنممحال بخوام ب

 

من بدبخت چی فکر کرده بودم چی شده بود، از چاه در 

 اومده افتاده بودم تو چاله

 آب دهنم محکم قورت دادم و اروم گفتم

 

؟ میدوی  فردا صبح عیل  - تو فکر ابروی من نیستی

 الطلوع چند نفر میان این دستمال ببیی   

 

 با حرص گفت
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هستم وردن اونا، حاالم خاموش کن خسته گوه خ -

 میخوام بکپم

 

چاره ای نداشتم سمتش برم و به پاش بیفتم، بغض بدی 

توی گلوم جا خوش کرده بود، کارم به جایی رسیده بود که 

 باید  برای یه رابطه نا خواسته هم ،التماس میکردم

 

ناض تو رو خدا ، فردا این جریان برام رسی میشه ،  -

 پشت رسم در میارن... هزارتا حرف 

 

ش بلند شد، ترسیدم و چند قدیم عقب رفتم ، رسی    ع از جا

 دستمال برداشت و گفت 

 

 تو دردت اینه؟ باشه من حلش میکنم -
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بعد دست کرد توی جیبش و کاردی که توی جیب شلوارش 

ون اورد، استینش باال زد و چاقو کشید روی بازوش،  بود بی 

 و زیر لب گفتمطاقت نیاورم از ترس چشمم بستم 

 

 وااای -

 

د که پارچه رو پرت کرد جلوی پام و با طویل نکشی

 عصبانیت گفت

 

بیا فردا اینو بیر تو کل آبادی بگردون و بگو : اهای ملت  -

 بیاین، براتون سند ابروم اوردم !! 
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چشمم باز کردم و ناخواسته نگاهم رفت سمت بازوی 

هم زخمیش که داشت ازش خون یم اومد ،  صورتم توی 

 جمع شد و با عصبانیت گفتم

 

طالی که پاک چه منتش به خاک ، من نیاز به تایید  -

 هیچ کش ندارم 

 

 پوزخند صدا داری کرد و با تمسخرگفت

 

 طالی پاک؟ اونم توووو؟  -

 

دستهام محکم مشت کردم و دندون قروچه ای کردم و 

 گفتم

 

؟ -  مگه من چمه؟ چیکار کردم؟ چندبار مچم گرفتی
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 تأسف تکون داد و گفت رسی به نشونه

 

واال تو این ابادی جز من و برادرم فکر نیم کنم کش  -

بوده باشه که بهت ناخونک نزده باشه خانوم طالی 

 پاااااااک

 

پاک چنان کشید که نفسش بند اومد و مثل دیوونه ها 

وع کرد به خندیدن  رسی

 چاره نداشتم برم تموم تنش با دندونام تیکه تیکه کنم 

 شده بود؟ اگه  چی فکر کرده بودم و چی من خاک بر رس  

د نابود میشدم؛  بهم دست نمی  

 با نفرت نگاش کردم و گفتم
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بیشعور احمق من االن ناموست هستم!! تو چقدر  -

پستی که داری پشت رس ناموس خودت همچی   حرف 

ی    های می  

 

 پارت صد و یس و دو

 

 دست از خندیدن کشید و خییل جدی گفت

 

، تو هیخی دنیا دارم اونم مامانم من فقط یه ناموس تو  -

؛ خیاالت یهو برت نداره! فکر یم کت  با یه  من نیستی

صیغه شدی همه کسم و میذارمت روی رسم و یی یر 

نامویس هم به تنم میمالم و حرف های مردمم به یه 

ورم حساب یم کنم و حلوا حلوات میکنم؟ نه دخیی 

ذره ای خاله؛ امروز اونای که اونجا بودن فهمیدن من 

ازدواج نیس ،اونای هم که نبودن من دلم رضا به این 

خودم توجیه اشون کردم که به خاطر قلب مامانم و  
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حال  بدش مجبور شدم باهات بشینم رس سفره 

 عقد!!! 

 

داشتم از شدت حرص و عصبانیت منفجر میشدم ، چرا 

 من اونقدر بدبخت و بد شانس بودم؟

 مانگشت اشاره ام باال بردم و گفت 

 

ه فکر کردی به  - خاله نمیگم چه جوری رسمون شی 

 مالوندی؟

 

 با چشم های پرخون و درشت شده نگام کرد و گفت

 

اون وقت منم گردنت قشنگ خورد میکنم و میندازم  -

تو بر بیابون تا خوراک کفتارهای هم جنس خودت 

 بشی ، 
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نفس عصتر کشید و دستی تو موهای ژولیده اش کشید و 

 گفت

 

ه مامانم حرف  بزی  ،محبوبه بفهمم بخدا شاهده  -

جوری رس به نیستت میکنم که اب از اب تکون 

 نخوره!! 

 

ی؟ -  میدوی  تو از کجا داری آتیش میگی 

 

 

 اشاره ای به رخت خواب کرد و گفت

 

 بتمرگ، من حوصله رسی و ور شنیدن ندارم -
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دلم یم خواست همونجور که با حرفاش من اتیش زده بود 

 برای همی   گفتم من هم اتیشش بزنم ،

 

از اینکه مهر انگی   ادم حسابت نکرد و راحت وقتی  -

نامزد تو بود رفت با ییک دیگه پرید ، و حسایر 

سوزوندت و االن داری عقده اون رس من خایل 

 !!  میکت 

 

ب بلند شد و سمت من اومد از ترس  عصبای  شد با ض 

دستم گذاشتم روی دهنم و جیغ کشیدم، خودش بهم 

 و گفتدستم محکم گرفت رسوند و مچ 

 

ف داره به  - ببند دهن نجست ، مهر انگی   سگش رسی

ف!!   توئه یر ابروی بیرسی
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ی به خورد شدنش   دستم حسایر درد گرفته بود و چی  

نمونده بود، بغض  که از رس شب یه قورت داده بودم مثل 

وع کرد به چکیدن،  یه غده رسطای  راه باز کرد و اشکم رسی

کنم و اونم مثل یم تونستم ازاد  هرکاری میکردم دستم ن

روای  ها ،دندون قروچه میداد و فشار دست هاش محکم 

 تر میکرد

 طاقت نیاوردم و با اون دستم محکم زدم به کتفش و گفتم

 

 ولم کن بیشعور...  -

 

دستش سمتم گرفت و همی   که خواست حرف بزنه کش 

به در اتاق زد، برای یه لحظه دوتامون با تعجب نگایه بهم 

دست من ول کرد و محکم هلش داد سمتم و ردیم ، ناض ک

 بعد ، اروم گفت: 

 

 بله؟؟ -
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 خاله شوکت از پشت در با صدای خییل ارویم گفت

 

الیه دورت بگردم اگه یم بیت  مشکیل هس برم قابله رو  -

 خیر کنم؟ انگار محبوبه خییل داره اذیت میشه؟

 

 تناض چشماش و با حرص محکم بست و با بد اخالفی گف

 

 ه کش خیر کت  ، همه چی تموم شد الزم نکرد -

 

با شنیدن این حرف من ماتم زده به در بسته زل زدم و از 

وع کردم به تکون دادن رسم، خاله  روی استیصال رسی

 شوکت دوباره صداش بلند شد و با ذوق گفت
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الیه دورتون بگردم ، ایشاال نه ماه دیگه تو همی   اتاق  -

 پرستون به دنیا بیاد 

 

 روم تر گفتا

 

 تا یر یر خانوم و  -
اگه لباس تنتون نیس زودتر بپوشی  

 عذرا خانوم بیان تو 

 

نفس های عصتر و حرض ناض توی صورتم پخش میشد 

 و باعث  میشد حرصم بیش تر بشه 

 با اخم نیم نگایه به من انداخت و بعد گفت 

 

نیم -  باشه صدا می  

 

 بعد هم اروم به من گفت
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وض کن یه چی راحت تر بپوش تا برو این لباس تنت ع -

 بیان تو 

 

خودش هم رفت بالشت از گوشه اتاق برداشت و با 

عصبانیت محکم پرت کرد رس جاش و بعد هم پارچه رو 

پهن کرد جای قبلش و بدون توجه به من رفت گوشه ای و 

 مشغول عوض کردن لباساش شد

 وایسادم گفتوقتی دید من عی   مجسمه رس جام 

 

 ض کن، االن میان دم دریاال لباست عو  -

 

 حق به جانب گفتم 

 

 من جلو تو لباس عوض نمیکنم  -
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 خنده عصتر کرد و گفت

 

همی   تو نبودی که تا چند دقیقه پیش خودت داشتی  -

پاره پوره میکردی که من بهت دست بزنم و آبروم 

 آبروم میکردی؟

 

افریده بود؟ من از  مگه خدا بنده ای بیشعور تر از ناض هم

ن به غلط کردن افتاده بودم و دلم یم خواست از همی   اال

 دستش فرار کنم و برم تو همون خراب شده خودمون

 دوباره با لحن عصتر گفت

 

برو  اون گوشه، کنار رخت خوابها لباست عوض کن،  -

به همون خدا قسم تو حتی اگه، بدون لباس هم جلو 

ه بهت  دست بزنم من بگردی من دلم نمیگی 
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 با عصبانیت گفتم

 

یم دونستی خییل پستی ! تو عمرم آدم به کثافتی تو  -

 ندیدم

 

 پوزخندی زد و گفت

 

؟ -  پس خودت چی هستی

 

ترجیح دادم باهاش دهن به دهن نشم، بحث کردن با اون 

 مثل کوبیدن رس توی دیوار بود

ون  رسی    ع یه لباس دم دستی از تو گنجه گوشه دیوار بی 

 پوشیدمکشیدم و 

 کنم گفتم  و بعد ، بدون اینکه نگاش
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 صداشون بزن -

 

 پارت صد و یس و سوم

 

طویل نکشید که یر یر و خاله شوکت و عذرا خانوم هلهله 

کنان اومدن تو، به محض ورودشون ناض کتش برداشت و 

یک  ون حتی در جواب تیر ، از اتاق زد بی 
بدون هیچ حرف 

 بقیه به زور فقط رسش تکون داد

تی فهمید زیادی دمغ با خنده نگایه بهم انداخت و وق یر یر 

و داغون هستم جا خورد و خنده از روی لباش ماسید با رس 

اشاره کرد چی شده؟ منم به نشونه اینکه هیچ چی   خوب 

 پیش نرفت رسم و به چپ و راست تکون دادم 

طاقت نیاورد ، خودش رسوند بهم و وقتی دید اون دو تا، 

 گوشه ای کشید و گفت  غرق شادی هسیی  من
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 ؟ چرا اونقدر تو هیم؟چی شد دخیی  -

 

دم زیر گریه و  مطمئنا اگه اونا توی اتاق نبودن بلند بلند می  

برای بخت نحس و نداشته ام تا یم تونستم اشک یم 

ریختم، نگایه به موهای سفید یر یر که از زیر چارقدش 

ون زده بود کردم و گفتم  بی 

 

رو نیم خواستم و نیم بهم دست نزد، گفت من تو  -

 خوام..... 

 

بغض سنگیت  که توی گلوم بود مانع از ادامه حرفم شد ، 

یر یر که حسایر ناراحت شده بود و اشک داشت توی 

د، لبش دندون گرفت و گفت:   چشم هاش حلقه می  

 

 پس اون پارچه چرا خوی  هس؟ -
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 اه بلندی کشیدم و گفتم

 

 با چاقو دستش زد  -

 

 گفتیر یر هیت  کشید و  

 

نم !!  - باید بچه اش بشونه خودم با شوکت حرف می  

رسجاش؛ فکر کرده دخیی مردم االف پرس ناقص 

؟  العقلش هسیی 

 

 با ترس فوری گفتم

 

وای یر یر تو رو خدا، قسم خورده اگه کش از این  -

ی بفهمه حسابم برسه ...   جریان چی  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1276  

 

یر یر مستأصل مثل بچه ها پاش روی زمی   کوبید و با 

 
ی
 گفت  درموندگ

 

 یم؟ پس ما چه خایک تو رسمون کن -

 

 نمیدونم، خودم هم مثل خر تو گل موندم -

 

 

 کیم فکر کرد و گفت

 

نباید کوتاه یم اومدی؛ خودت باید یم رفتی سمتش  -

 باید کاری میکردی تا از خود بیخود بشه

 

 پوزخندی زدم و گفتم
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ا خر نمیشه  - یر یر اون آدیم که من یم شناسم با این چی  

 بدتر خودم کوچیک میشم، 

 

غول حرف زدن بود نگایه به ما کرد و خاله شوکت که مش

 گفت

 

؟ اتفافی افتاده؟ -  شماها چی دارین پچ پچ یم کنی  

 

 لبخندی زد و گفت
ی

 یر یر با دستپاچیک

 

داشتم بهش یم گفتم چیکار کنه و چیا بخوره و چیا  -

سم زبونم الل بره رساغ تریسی و سفیدی  نخوره، مییی

 قش کور بشهیهو اجا
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 د، خاله زیر لب گفتمنظورش از سفیدی لبنیات بو 

 

 خدا نکنه -

 

 بعدم با مهربوی  نگایه به من کرد و گفت 

 

میخوای برم برات دار و دوا بحشونم بیارم بخوری؟  -

 حالت انگار خوب نیس رنگت خییل پریده

 

 خاله بیچاره من ،چه فکرهای پیش خودش نیم کرد 

 من  به خاطر بدبختی و سیایه اقبالم بود،رسم  
ی
رنگ پریدگ

 داختم و گفتمزیر ان

 

 نه خاله من طوریم نیس ممنون -
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دوباره نگاه  به یر یر کردم ، چشم هاش رسخ شده بود و 

معلوم بود یواشیک اشک ریخته ، عذرا خانوم نگایه به یر 

 یر انداخت و گفت

 

ت هم سفید بخت شد  - خداروشکر که این ییک دخیی

ی   ایشاال زنده بایسی و بچه اش بغل بگی 

 

 از جاش بلند شد و گفتاینو گفت و بعد 

 

ون و بذاریم عروس و دوماد  - ه ماها هم بریم بی 
بهیی

احت کی     اسیی

 

ون ، منم  اونا هم از تبعیت عذرا خانوم بلند شدن و رفیی  بی 

ذهت  مغشوش و پر فکر دراز  با قلتر ماالمال از درد و 

کشیدم، چند دقیقه بعد ناض هم اومد توی اتاق، چراغ 
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لشت از کنار من برداشت و رفت زیر دستی خاموش کرد و با

 پنجره دراز کشید

برام عجیب بود که چرا یر خیال من شده بود و دست بهم 

ی بودم که کم و بیش مورد پسند همه  نزده بود؟ من دخیی

 مه برام رس و دست یم شکوندن!! مردها بودم و ه

 

 روح انگی   

 

چشم هام به ارویم باز کردم، هوا روشن شده بود از گوشه 

شم نگایه به عطا انداختم، اونم  دستش زیر رسش چ

 گذاشته بود و به سقف زل زده بود

 وقتی دید بیدارم بدون اینکه نگاهم کنه گفت

 

؟  -  دیشب با نیومدنت یم خواستی چی ثابت کت 
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وع کرده بود اصال کشش جر و بحث مجدد باز  هم رسی

 نداشتم ، بقدر کاف  دیروز دعوا کرده بودیم

 بدن کوفته ام دادم و گفتم کش و قویس به  

 

ی نیم خواستم ثابت کنم ، فقط حوصله نداشتم -  چی  

 

 پوزخندی زد و گفت

 

به قران قسم که من خییل مرد خویر هستم، هر کس  -

ز فرستاده بودت ور دیگه ای جای من بود همون دیرو 

 دل خانواده ات

 

 حق به جانب گفتم
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ن ،هیچ اونا هم مطمئنا با اغوش باز ازم استفبال میکرد -

پدر و مادری بچه اش دور نمیندازه، من هم درست 

 پدر ندارم ویل یر کس و کار نیستم عطا! 

 

 ها بد دم در آوردی ، زبونت خییل دراز شده،  -
ی
تازه گ

نه من مطلقا از زن های حالمو داره این  رفتارات بهم می  

 دریده و زبون دراز خوشم نمیادا

 

 

 سمتش چرخیدم و گفتم

 

ه باال از تو رسی خور  - بودن خسته شدم،  ،سنم داره می 

و دیگه صیر و حوصله قبل ندارم که بشینم بهم حرف 

م  بگی 
 زور بزنن و منم الل موی 

 

 پارت صد و یس و چهارم
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بهم ، دستش سمت موهام برد و  سمتم چرخید زل زدیم

وع کرد به نوازش کردن و بعد اروم گفت  رسی

 

 من همون روح انگی   قبل دوست دارم -

 

 خندی زدم و گفت پوز 

 

 همون روح انگی   تو رسی خور منظورته؟ -

 

 نوازشاش رسید به صورتم  کیم مکث کرد و گفت

 

دوست ندارم، رفتارای ماهرخ روت تاثی  بذاره، یه نگاه  -

 یش کن ببی   چقدر مشگل داره به زندگ
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بیچاره ماهرخ، خودم همیشه بابت کارهای غلطش 

ش ا  و ادم نصیحتش میکردم و نیم فهمیدم صیر
ی
ز این زندگ

یز بود که اینجوری عاض و عصتر بود  هاش لیر

حاال که خودم هم حسایر خسته شده بودم ، عطا فکر  

 میکرد  از ماهرخ تاثی  گرفتم

وع کردم به نوازش کردن موهای عطا و گفتم   من هم رسی

 

تغیی  رفتارای من ربیط به ماهرخ نداره، از یه جا به  -

و یم بره،   و از اون ادم قبل  بعد ادم دیگه تحمل نداره

یخواد،بشکفه و بودن نفرت پیدا میکنه و  دلش م

 تبدیل بشه به اوی  که باید باشه 

 

حرکت دستش متوقف کرد و دوباره اون زیر رسش قالب 

 کرد و گفت

 

اتت دوست ندارم -  من این تغی 
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 دستم از توی موهاش کشیدم و با لبخندی گفتم

 

 عوض شدن تو راض  نیستمدقیقا عی   من که اصال از  -

 

 من همون ادم قبلم ماهرخ -

 

 

شقیقه اش پر از موهای سفید بود و به  نگاهش کردم،

 نزدیک میشد
ی
 چهل سالیک

 اروم گفتم 

 

د به  - اون عطای سابق زود عصتر نمیشد، داد نمی  

خانواده ام توهی   نیم کرد راه به راه من به پس 
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وردم فرستادن تهدید نیم کرد ، جلو خانواده اش خ

 نمیکرد... بگم یا تا همی   جا کافیه؟

و پشت به من دراز کشید، من هم  بدون هیچ حرف  چرخید 

ون   با حرص رورسیم از روی بالشت چنگ زدم و رفتم بی 

کوزه اب گوشه پله ها بود صورتم شستم و سمت   

خونه نرسیده بود زن  خونه راه افتادم، پام به در آشیی  آشیی 

و  ن و رخ به رخ من با صد من اخم دایی از اتاق اومد بی 

دادم، بدون اینکه  وایساد، به نشونه سالم رسی تکون

 جوابم بده با حرص گفت

 

دیشب خنک شدی از اینکه نیومدی عرویس برادر  -

 شوهرت؟

 

 پر رورسیم کشیدم روی صورت خیسم و گفتم

 

 من حوصله عرویس نداشتم، ایشاال پای هم پی  شن -
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 حق به جانب گفت 

 

 نداشتم خوشبختی دوتا ادم ببینمبگو چشم  -

من نیم دونم چه بالیی رس دوتا پرس من اومده که اونقدر  

ت شدن  و زنها شون هم اختیار رس خود؟  یر غی 

 

خونه رو باز کردم و  حوصله بحث نداشتم در چویر اشیی 

 همی   که خواستم برم تو با لحن خییل بدی گفت

 

رد دیگه عیب نداره ، هنوز یه خواهر و یه برادر مج -

عطا بیارم که برای عروسیشون داری !چنان بالیی رس 

 نذاره قدم از قدم برداری !! و آرزو به دل بموی  
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خونه ، سماور ذغایل گوشه  پوزخندی زدم و رفتم توی اشیی 

خونه رو روشن کردم تا گرم بشه، رسش داد توی  اشیی 

خونه و با عقده های که هنوز روی دلش تلنبار بود و  اشیی 

 هم نداشت، گفت تمویم

 

بون مهمون داریم، صبحونه مهمونا و یاال دست بجن -

 عروس دوماد زودتر درست کن و براشون بیر 

 

تو این چند سال شده بودم کلفت یر مزد و مواجب ، به 

نشونه تایید حرفاش رسی تکون دادم، اونم خداروشکر 

ون ای  دیگه رفت بی   بدون هیچ سخی 

 

ردم و گذاشتم توی سیت   صبحونه عروس و دوماد اماده ک

اون روی رسم گذاشتم و سمت حجله شون راه  و بعد 

 افتادم
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چند تقه به در زدم و وقتی عروس خانوم اذن ورود داد  

 رفتم تو

ک زده  ی نبود و محبوبه هم گوشه ای غمیر از ناض که خیر

 بود 

 لبخندی به روش زدم و گفتم

 

ن سالم محبوبه جان، ایشاال خوشبخت بشی و سالیا -

 
ی
  کنی   سال با خویسی کنار ناض زندگ

 

 اخم ترسنایک کرد و گفت

 

 به کوری چشم دشمنام ایشاال -

 

قلبم لرزید با حرفش، طعنه کالمش و نا دیده گرفتم و اروم 

نشستم و سیت  کنارم گذاشتم، سفره سفید گلدوزی شده 
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نویی که زن دایی داده بود جلوش پهن کردم و محتویات 

حلوا و جگر بای برگ گل و چند نوع توی سیت  که، کیم مر 

کباب شده بود چیدم توی سفره ، نیم دونم چرا احساس 

کردم با دیدن اون غذاها چشماش برق زد و وقتی متوجه 

ه من شد ، دوباره اخم کرد و گفت  نگاه خی 

 

؟ -  تخم مرغ نپختی

 

جوری گفت که انگار داشت با کلفت زیر دستش حرف 

د، الحق که ماهرخ درست گف ن ته بود بعید بود که ایمی  

 دخیی بیخیال ما بشه، اروم گفتم

 

 زن دایی گفت اینا رو برات بیارم حرف  از تخم مرغ نزد -

 

 نیم نگایه به سفره کرد و گفت
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از این به بعد یادت نره من تخم مرغ خییل دوست دارم  -

 و اکیی وقتها صبحونه، تخم مرغ میخورم

 

فکر کرده بود من از این به بعد؟ نکنه واقعا پیش خودش 

هستم! از جام بلند شدم و نگایه گذرا به اون سفره  کلفتش

 رنگی   انداختم و گفتم

 

اتفاقا زن دایی چندتا مرغ تخم گذار خوب داره، هر  -

وقت هوس تخم مرغ کردی برو رساغشون اگه تخم 

 کرده بودن بیار و برای خودت درست کن

 

منم با قیافه کیش و مات شده داشت نگاهم میکرد، 

ون ، ناض هم لخ لخ کنان لبخندی زدم و از ا تاق رفتم بی 

داشت از دست شویی یم اومد ، خم شد و از بشکه ای که 

 اونجا بود دست و صورتش شست و دوباره راه افتاد
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بعد از جریان حرف های که پشت رس مهر انگی   زده بود،  

اصال دلم نیم خواست ریختش ببینم برای همی   هم قبل 

خونه را رسیدنش ه افتادم و در باز کردم و رسی    ع سمت اشیی 

 رفتم تو

 

 پارت صد و یس و پنجم 

 

ماهرخ زانوهاش بغل گرفته بود و گوشه ای نشسته بود، 

 سالم کردم و اروم جوابم داد

بدجوری غرق فکر بود، قوری برداشتم و برای هر دومون، 

 چایی ریختم و روبه روش نشستم و گفتم

 

 درد میکنه؟فکری؟ نکنه جاییت چیه ماهرخ چرا تو  -

 

 رسش و تکوی  داد و گفت
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نه طوریم نیس،فقط وقتایی که صالح میاد خونه  -

یزم ، جوری ازش بدم میاد که چاره  حسایر بهم می 

 ندارم از دستش رس بذارم به بر و بیابون برم

 

سفره رو جلوش پهن کردم و چند تا دونه کبایر که، دور از 

ذاشتم و اروم کرده بودم جلوش گ  چشم زن دایی براش قایم

 گفتم

 

 این زود بخور تا کش نیومده -

 

 خنده ای کرد و گفت

 

ممنون اتفاقا اونقدر دلم کشیده بود که گفتم همی   جا  -

 بشینم و فقط بو بکشم
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 تعارف  به من کرد و من چون کم بود برنداشتم 

اونم مشغول خوردن شد، همونجور که غرق تماشاش بودم 

 گفتم

 

ی نداشته زن دایی  ن جریانات صالح کهتو او  - تقصی 

 برای 
ی
ه!!! تا گ میخوای زندگ مجبورش کرده تا زن بگی 

؟  خودت زهر کت 

 

 همونجور که لقمه توی دهنش بود گفت

 

چاقو که زیر گلوش نذاشته بود یم تونست بگه  -

 نمیخوام !! 
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چی بگم ماهرخ ، حداقل به خاطر اون بچه تو شکمت  -

خ که تو ناسالمتی اون صال یر خیال گذشته باش،

 ازش متنفری پدر بچه ات میشه ها

 

 

 گوشه دماغش چیت  خورد و با نفرت گفت

 

کاش نبود محبوبه ،کاش میمرد !! هم من و هم این  -

ش خالص میشدیم.   بچه از رسی

 

خونه باز شد و زن دایی 
خواستم جوابش بدم که در اشیی 

 اومد تو و با دیدن ما اخیم کرد و گفت

 

حمت یه کم دست بت  اگه غی - کردناتون تموم شده، بی  

 بجنبونی   ظهر مهمون داریم و باید ناهار درست کنیم
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در جواب حرفش ،ترجیح دادیم سکوت کنیم تا کمیی زخم  

 بشنویم

 

 محبوبه 

 

تازه اولی   لقمه رو گذاشتم توی دهنم که ناض با دست و 

ی برای  رویی شسته اومد تو ، چشم گردوند و وقتی چی  

دن دستهاش پیدا نکرد، رساغ پرده رفت و با اون کر   خشک

 ها دستش خشک کرد 

اونقدر از دستش حرض بودم که با دیدن کارش، اعصابم 

 خوردتر شد و با عصبانیت گفتم

 

؟ -  مگه حوله نیس که با پرده دستت خشک یم کت 

 

 رس سفره نشست و بدون اینکه نگاهم کنه گفت
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دارم و باهاش بر تو حوله به من نشون بده تا من  -

 صورتم خشک کنم! 

 

لقمه ای از اون جگر الی نون گذاشتم و قبل از اینکه بذارم 

 تو دهنم گفتم

 

اگه پرسیده بودی بهت یم گفتم حوله توی گنجه هس  -

 برو برش دار

 

انگار بدجوری اول صبخ عنق و عصتر بود رسش باال اورد 

 و با اخم غلییط  گفت
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، دهنتو ببند تا من ندارمببی   من حوصله بحث با تو  -

غذام بخورم، خی  رسم چند روز از بس اعصابم خورد 

 بوده یه غذای درست و حسایر نتونستم بخورم! 

 

 لقمه رو تو دهنم گذاشتم و مثل خودش عصبای  گفتم

 

 تو که حوصله نداشتی بیخود زن گرفتی  -

 

 لقمه ای که پیچیده بود سمتم پرت کرد و گفت

 

نیدن صدات اصال صله شخفه شو محبوبه ،من حو  -

 ندارم 

 

اونقدر گشنه بودم که نیم تونستم از خی  اون سفره رنگی   

 بگذرم و بحث کنم
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برای همی   رسی به نشونه تأسف براش تکون دادم و  

 مشغول خوردن شدم

 

هر دومون انگار از قحیط برگشته بودیم هرچی که برامون 

ه د دیگاورده بودن تا ته خوردیم، ناض بعد از اینکه دی

هیخی برای خوردن پیدا نمیشه لقمه نوی  توی دستش 

گرفت و رفت عقب  نشست و زل زد به پنجره اتاق، چند 

دقیقه ای گذاشت نگایه به سفره پهن وسط اتاق انداخت 

 و گفت

 

 پاشو سفره رو جمع کن نونا خشک شدن!!  -

 

 مشغول بازی کردن با دامن لباسم شدم و با بیخیایل گفتم

 

د تا چند روز دست به سیاه و سفید نبای من عروسم و  -

 بزنم
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وع کرد به خندیدن و بعد حق به جانب گفت  با تمسخر رسی

 

تو گ عروس شدی ؟ من که دیشب دلم نگرفت دست  -

 به ته مونده بقیه بزنم

 

یز میکرد، چشمم باز و بسته کردم و گفتم م داشت لیر  صیر

 

؟ چرا یه چپ و  - تو چند بار مچ من با بقیه گرفتی

؟راست به ی   م تهمت می  

 

 ابروهاش باال انداخت و با تعجب گفت 

 

-  !!  تهمت؟ عجب رویی تو داری دخیی
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 با حرص گفتم

 

نه واقعا میخوام بدونم به چه دلیل اونقدر بهم داری  -

؟ ی   تهمت می  

 

؟ مگه همی   من مچت -
تو چقدر حافظه ات ضعیفه دخیی

 با محمود تو دالون خونه تون نگرفتم؟ 

 

ه اون قضیه نبود  گندش بزنن، لبم محکم یادم ب اه،، اصال 

 گاز گرفتم و بعد با عصبانیت گفتم

 

ه بال به جون گرفته از  - با چشمات که ندیدی، اون نی 

 یه درویع  گفت توی احمق چرا باور کردی؟
ی

 روی بچیک

 

 باز هم خندید و گفت 
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نن، ییک   - ببی   دو نفر همیشه تو دنیا حرف راست می  

 چه ادم مست و دویم ب

 

استم جوابش بدم که در اتاق باز شد و اینبار بر خالف خو 

محبوبه اون ماهرخ هفت خط ، حال بهم زن ، هار اومد 

 تو، از عمد لبخندی زد و گفت

 

ین عروس و دوماد دنیا ، ببخشی   که من  - سالم به بهیی

دیشب نتونستم بیام تو مجلستون حالم بد بود و اصال 

یک بگم و دم بهتو نیم تونستم بشینم، االنم اوم ن تیر

 براتون ارزوی خوشبختی کنم

 

قیافه ام توی هم جمع شد، آخ اگه ناض ننشسته بود که 

یم دونستم بهش چی بگم ، از عمد و با تمسخر داشت نگاه 

 من میکرد تا بچزونتم
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 پارت صد و یس و شش

 

بدون اینکه ادم حسابش کنم و جوابش بدم ازش رو 

با این و اون روح انگی   حاال حاالها برگردوندم ، مطمئنا 

 مارموز، مکافات ها داشتم

 ناض برعکس چند لحظه پیش با صدای بشایسی گفت

 

 ممنون دخیی عمه -

 

ماهرخ سمت سفره اومد و قصد داشت سفره رو جمع کنه 

 ناض با تعجب گفت

 

زن داداش چرا تو با اون بار شیشه ات داری اینکارو  -

؟  میکت 
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 گفت   به من کرد اون مارمولکم نگایه

 

بار شیشه کجا بود ناض، من با همی   وضعم فقط روز  -

م رس جوب آب و کیل رخت و لباس هم  دوبار دارم می 

م و میشورم و برمیگردونم  با خودم مییر

 

صمیمیت بینشون ناخواسته چاقویی شده بود و داشت تا 

 اعماق قلبم فرو یم رفت

مد و با ناض فوری از جاش بلند شد و سمت سفره او 

 وی  که من هیچ وقت ازش ندیده بودم به ماهرخ گفت مهرب

 

ولش کن من خودم جمع یم کنم تو نیم خواد زیاد به  -

 خودت فشار بیاری
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رس جام ماتم برد و چاره نداشتم برای اون بخت زشت و 

سیاهم بزنم زیر گریه، از من که مثال عروس بودم توقع کار 

 ی   نه!! داشت اما از اون ماهرخ یر همه چ

تم با عصبانیت به دوتاشون نگاه میکردم که یه لحظه داش

وز مندانه ای شد  و زل زد  صورت ماهرخ غرق خنده پی 

بهم، منم با حرص ناخونهام توی دستم فرو بردم تا سفره 

 جلوم تو رسش نکوبم

ون رفت، ماهرخ از  ناض سفره رو جمع کرد و از اتاق بی 

ونجاش بلند شد و همی   که قصد دا با  شت بره بی 

 عصبانیت گفتم

 

از من و زندگیم فاصله بگی  ، دلم نیم خواد یه چپ و  -

 راست، دور و بر شوهرم بپلیک .. 
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جفت ابروهاش باال پرید و با چشم های گشاد شده مات و 

مبهوت زل زد بهم ، طویل نکشید که به خودش اومد و 

 گفت

 

 میمونهخییل برات متأسفم ، ناض عی   برادر من  -

 

 زدم و گفتم پوزخندی بهش

 

 عجب!!  -

 

اون حرف باعث شد جری بشه و چند قدیم سمتم بیاد و با 

 نفرت بگه
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 من عی   تو پست و کثیف نیستم  که چشمم  -
ببی   دخیی

دنبال مرد زن دار باشه !! حرفتو بفهم تا نیومدم 

 دندونات بریزم توی اون دهنتا

 

 خنده ای کردم و برای اینکه بیش تر حرصش بدم گفتم 

 

به روح انگی   هم بگو، بس هرچی ناض یر صاحب اینو  -

 بود و دور و برش  موس موس کردین

 

از شدت عصبانیت نفس هاش تند شده بود و صورتش 

غرق عرق های ریز و درشت شده  ، دستهاش باال برد و به 

ورد و بعد هم از در عالمت خاک بر رست چندین بار پایی   ا

ون زد و درم پشت رسش ،محکم بهم کو   بید بی 

طویل نکشید که ناض با قیافه عصتر اومد تو با صدای که 

لش میکرد تا منفجر نشه گفت  داشت کنیی
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 چی به ماهرخ گفتی که اینقدر بهم ریخته بودپ -

 

 شونه ام تکون دادم و گفتم 

 

 من چیکار به ماهرخ دارم ؟ -

 

با چشم های که از شدت عصبانیت رسخ سمتم اومد و 

 شده بودن گفت

 

بدون محبوبه، بفهمم  دست دادی به حد خودت  -

دست مامانم و داری اون دوتا بدبخت یم چزوی  چنان 

 بالیی رست میارم که مرغ های هوا به حالت زار بزننا

 

 با حرص نگاش کردم و با طعنه گفتم
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 یزهواقعا نیم دونستم خاطرشون اونقدر برات عز  -

 

از االن بدون من اونا رو مثل خواهرای نداشته ام  -

 دارم دوست

 

 

 باز با کنایه گفتم

 

مطمی   باشم شماها فقط،  به چشم خواهر برادری  -

؟  بهم نگاه یم کنی  

 

یهو دیونه شد سمتم اومد از ترس جیغ خفه ای کشیدم و 

محکم به پشتی تکیه دادم، با دیدن قیافه اش که قرمز قرمز 

ت دندون قروچه میکرد از بحتی که کرده بودم بود و داش

 وی دلم گفتم: پشیمون شدم و ت
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 غلط کردم -

 

یقه لباسم محکم گرفت، جوری که نا خواسته رس جام نیم 

خی   شدم و با ترس زل زدم به چشمهای به رنگ خونش 

 سیع کردم، یقه لباسم  از دستش ازادش کنم

ودم ازاد کنم، اما اون پر زور تر از این حرفها بود که من خ

 اروم لگدی به پام زد و گفت

 

همی   اول کاری بزنم مثل سگ سقطت ببی   کاری نکن  -

ف همه که مثل تو پست نیسیی  ، فکر  کنما!!! بیرسی

 کردی آوازه کثافت بودنت کم به گوشم رسیده؟

خدا شاهده یبار دیگه ببینم حرف دهنتو نفهیم و هر  

رستمت همون گویه به زبونت رسید  نشخوار کردی، یم ف

 جهنم دره ای که ازش اومدی
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با اون دستش که ازاد بود چندبار با  مشتش محکم تر کرد و 

 انگشت اشاره اش چکش وار توی رسم کوبید و گفت

 

اینم بکن تو مغرت که اگه من با تو ازدواج کردم فقط و  -

فقط به خاطر مامانم بود، از من بخاری برای تو گرم 

ی ازم نداشته باش که ذره ای نمیشه و توقع هیچ  چی  

 برام مهم نیستی محبوبه

 

ب ول کرد جوری که محکم خوردم به  بعدم یقه ام با ض 

 دیوار  و گفتم 

 

 آخ-

ون    جلوی چشم های ترسیده من لباس پوشید و رفت بی 

،  توی   من موندم و حس انتقایم که  مثل یه غده رسطای 

 یشدقلب و ذهنم  داشت یه بزرگ و بزرگ تر م
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، ماهرخ و ناض  به حال خودشون  قطعا من روح انگی  

 نمیذاشتم

 

 پارت صد و یس و هفت

 

هنوز دو ساعتی به ظهر مونده بود که رس و کله مهمونها هم 

 سمت اتاق من هجوم اوردن و بازار ماچ و 
ی

پیدا شد و همیک

وع کردن به  بوسه رو گرم کردن و  بابت عروس شدنم رسی

یک گفیی    تیر

اون لحظات کش توی دل من نبود که بفهمه بدبختانه  

نزدیک ظهر بود که مامانم هم دارم چه عذایر یم کشم ، 

بالخره اومد و در کمال تعجب، من توی بغلش گرفت و با 

 خوش حایل گفت

 

 مبارک باشه محبوبه خداروشکر که رس افرازمون کردی -
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لبخندی به روش زدم و توی دلم در جوابش گفتم من خییل 

شماها رو رس افراز کردم ،منتها هنوز بوی تعفنش  وقت که

 ی هم به بلند شدنش بافی نمونده!! بلند نشده و چی   

یر یر هم بی   مهمون ها بود ، با قیافه درهم و گرفته 

نشسته بود و هر از گایه دور از چشم بقیه تری چشم 

 هاش با پر رورسیش پاک میکرد

 

 راوی

 

؟ -  زود باش  مهسا دو ساعته داری چیکار یم کت 
ّ
یاال

 بقیه االف من وایسادن

 

از پس آن زایمان سخت و  مهسا که تازه یکمایه میشد 

ش بر اومده بود، به سختی زیپ ساک بهروز کشید  نفس گی 

 و در جواب غر غرهایش گفت
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حداقل کارای خودت، خودت انجام بده تو که یم بیت   -

 نذاشته! بچه یه رسه داره گریه یم کنه و اعصاب برام 

 

بهروز که خودش را به اتاق رسانده بود تا ببیند مهسا چیکار 

د که دو ساعته رس پا االفش کرده است ، همان طور یم کن

 که در چهار چوب در ایستادت بود با اخم گفت

 

فک کنم، تو تنها زی  هستی که تو دنیا بچه دار شدی و  -

 یه شب و روز باید بابتش غر به جون من، بزی  

 

 ساک سمتش، هل داد و با ناراحتی گفتمهسا 

 

های دور و بدون مگه قرار نبود یر خیال کار تو اون جا -

؟ حاال من دست تنها با دو تا بچه چیکار  امکانات بشی

 کنم؟
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چم چاره، همون کاری که همه یم کی   تو انگار حالیت  -

 خرج داره و کار مناسب هم توی شهر پیدا 
ی
نمیشه زندگ

 نمیشه؟

 

 

 گایه بهش انداخت و پوزخندی زد و گفتمهسا نیم ن

 

رنه خدا داده مطمئنم که اینا همه اش بهونه هس، وگ -

ی که اینجا  کار، منتها تو معلوم نیس اونجاها یی چی می 

 نیم توی  بری دنبالش؟

 

بهروز با عصبانیت دسته ساک چنگ زد و برداشت و با 

 اخم نگایه به قیافه زرد و بیحال مهسا انداخت و گفت
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م یی  - چیه نکنه فکر کردی من توی اون بر و بیابون می 

ونجا جز یه مشت گرگ و عشق و حال؟ زنیکه نفهم ا

 سگ و کفتاری هیچ جنبنده دیگه پیدا نمیشه  

 

مهسا که حرف هایش را اصال باور نداشت دستش را به لبه 

تخت گرفت و به آرایم بلند شد، هنوز هم زیر دلش درد 

ش رسانده بود ، رسش گیج یم رفت میکرد و جانش را به لب

، از ترس افتاد ن لبه و هنوز دست و پاهاش ضعف داشیی 

 تخت نشست و با نفرت گفت

 

تو خود شیطوی  بهروز، حالت از این همه فیلم بازی  -

کردن بهم نخورد؟ نکنه یادت رفته همی   دو هفته 

ه هرزه اومد دم در و چه ابرویی ازت 
پیش اون دخیی

 برد؟
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، که  بهروز با به یاد اوردن خاطره ان دخیی پست و عوض 

ود و برای انکه خودش چند باری بیش تر باهاش نخوابیده ب

را قالبش کند ،تعقیبش کرده  و راه خانه اش را یاد گرفته 

 بود 

 اخم غلییط  بی   ابروهایش نشست

حتی او باعث شده بود،  مهسا بعد از شنیدن آن خیر غش  

یمارستان بکشد و مسئولیت دو تا بچه کند و کارش به ب

 روی دوشش بیفتدد

گشاد ان دخیی با پول   هرچند توانسته بود با مکافات، دهان

 ببندد

اما از عهده مهسا بر نیامده بود و تو این دو هفته کارشان  

 فقط شده بود دعوا و جر و بحث کردن

 رسی به نشونه تأسف برای مهسا تکان داد و گفت
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ور نداری؟ مگه ندیدی اون هرزه خانوم یعت  تو من با -

وقتی اسم شکایت و شکایت کشی اومد وسط، چه 

 غیب شد و دیگه اینجاها پیداش نشد!!  جوری یهو 

مهسا تا گ میخوای با این مزخرفاتت گوه بزی  تو اعصاب 

من؟ خی  رست مثال نماز هم یم خوی  و نیم دوی  که 

ه هس و بخشیده  تهمت ناحق به کش زدن از گناهای کبی 

 نمیشه

 

مهسا که گوشش از حرف های مزخرفش پر بود و فقط و 

دنش و ان دو طفل معصوم فقط به خاطر یر کس بو 

 کوفتی ادامه یم داد لبخند عصتر زد و 
ی
داشت به ان زندگ

 گفت

 

یم دوی  از چی یم سوزم؟ از اینکه عمری خودت هرزه  -

دی  و کثیف بودی و به ناحق تهمتش فقط به من می  
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روز که دلش نیم خواست باز حال او را بد کند و باعث به

وشش غش و ضعف دوباره اش شود ، ساک روی د

 انداخت و گذرا نگاهش کرد و گفت

 

ی هم  - خرچر براتون گذاشتم روی طاقچه، کار و چی  

 داشتی برو به مامانم بگو 

 

ون برود که مهسا با صدای گریانش گفت   در باز کرد که بی 

 

، درو قفل کن، پرده رو بکش، پات یادت رفت بهم ب -
ی

یک

ون نذار، کش خونه نیار....   از خونه بی 

 

درد گفت و بعد هم دستش را روی دهانش  اینها را با 

وع کرد به زار زدن ، هنوز هم  گذاشت و از اعماق قلبش رسی

جای حرف های  بهروز ،که سالیای  به ناحق مثل تازیانه 

 یکرد و تازه بودروح و روانش را زخم کرده بودن درد م
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 پارت صد و یس هشتم 

 

 بهروز با کمال وقاحت رسش را کیم چرخاند و گفت

 

ی که شده ملکه ذهنت یه نمیخواد راه به را ه چ - ی  

 برات توضیح بدم

 

و یر توجه به گریه های بلند مهسا،  اتاق بچه ها را باز کرد 

ون رفت  و ارام دخیی و پرسش را بوسید و از در بی 

 

منصور و حمید توی ماشی   منتظرش بودن و با دیدن 

و در  ماشی   حمید لبخندی زد و دستش را برایشان باال برد 

 دل گفت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1321  

به به باز هم یه کار جدید، اونم با دوستای پایه و درجه  -

 
ی

 یک همیشیک

 

درب ماشی   و باز کرد و سوار شد حمید با اخم سمتش 

 چرخید و گفت

 

ته تو این رسما کدوم گوری هس کره بز دو ساع -

 منتظریم؟

 

 منصور خنده ای کرد و با شیطنت گفت

 

 البد داشته بچه سوم هم یم ساخته -
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وع کردن به خندیدن ، همان موقع ه رسه با این حرف رسی

حمید استارت زد و راه افتاد ، منصور هم به عقب چرخید 

 و گفت

 

راستی بچه چهارم، سویم که قراره محبوبه خانوم بدنیا  -

 بیاره! 

 

 ا شنیدن اسم محبوبه ناخوداگاه اخیم کرد و گفتب

 

و جلو من نیارین!  -  میشه دیگه اسم اون دخیی

 

 توی آیینه نگایه بهش کرد و گفت حمید از 

 

 چرا؟  -
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 جای بهروز منصور پوزخندی زد و گفت

 

ه پیداش کنه خودش  - سه اون دخیی چون مثل سگ مییی

 و بچه اش وبال گردنش بشن

 

هم برای کار به دهات اطراف محبوبه حاال که قرار بود باز 

د از نظر  رود، دلش نیم خواست کش اسم او را جلویش بیر

ی که توی زندگیش قدم او محبوبه  هم مثل هزاران دخیی

گذاشته بودن و چند صباچ را باهم به خویسی گذرانده 

بودن دیگر مهره ای سوخته بود و اوردن نامش حرف  

 بیهوده

 نداشت با خنده گفت منصور که قصد کوتاه امدن

 

حاال با یه حساب رس انگشتی این محبوبه خانوم چند  -

 ماهشون هس؟
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 شانه ای انداخت و گفت بهروز با القیدی

 

 نمیدونم شاید دو ماه و چند روز -

 

وع  حمید و منصور با شنیدن این حرف طاقت نیاوردن و رسی

کردن به خندیدن ، بهروز اما یر تفاوت به جاده خیس و 

ون زل زد و در دل دعا کرد که هیچ وقت باران خو  رده بی 

 چشمش باز به محبوبه نیفتد

 حمید کیم جدی شد و پرسید

 

 عت  راجع به اون دخیی اصال عذاب وجدان نداری؟ی -

 

قطعا عذاب وجدان نداشت، محبوبه خودش با کارها و 

 ایده آل 
ی
رفتارهایش کرم ریخته بود و به هوای یک زندگ

 م او کرده بودخودش را دو دستی تقدی
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 نفس کالفه ای کشید و گفت

 

؟ بعدم من به زور  - ی دادین به اون دخیی حاال چه گی 

ندم تو خلوت خودم، خودش چنان رس و اون نکشو 

گوشش یم جنبید که اگه من اون کارو باهاش نیم کردم 

 قطعا بند با ییک دیگه اب یم داد

 

ی به رسش خورده بود و اصال قصد  حمید که انگار چی  

 کوتاه امدن نداشت حق به جانب گفت

 

ویل قبول کن در حقش خییل نامردی کردی، بخدا من  -

زه !طتو اون محیط پر تعصب و خییل دلم براش میسو 

 بسته اون ابادی ،معلوم نیس که چه بالیی رسش اوردن

 

بهروز که اصال توقع شنیدن این حرف ها را از حمید 

 تکیه داد و گفتنداشت ، رسش را به صندیل ماشی   
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مت پیش  - دی  با خودم بیر همی   تو نبودی که له له می  

رداشتی و محبوبه؟ االن یهو چی شده تریپ ادم بودن ب

 دلسوز شدی؟

 

 نیم دونم یهو بدجوری دلم براش سوخت -

 

 

 بهروز آرام به کتفش کوبید و گفت

 

دلت برای اون مار خوش خط و خال نسوزه ،اون به  -

ئنم تا االن خودش قالب یه قدری زرنگ بود که مطم

 بدبختی کرده و داره براش ناز و ادا میاد
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ش راه برود و اینبار نوبت منصور بود که حسایر روی مغز 

 دیوانه اش کند

 

ویل من دوست دارم بفهمم رسنوشت اون دخیی چی  -

 شده

 

 بهروز اخیم کرد و با حرص مشغول جویدن سبیلش شد

یم گذارند و محال مطمی   بود، آن ها دارن رس به رسش  

ند  را بگی 
 است که بخواهند یی بدبیاری های آن دخیی

رس  هرچند خودش هم بدش نیم آمد بفهمد چه بر  

محبوبه آمده است و با آن به قول خودش، اقای احمق و 

 زبان نفهمش چگونه این قضیه را جمع جور کرده است؟

 

 حمید بار دیگر سکوت ماشی   را شکست و گفت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1328  

حداقل اینجا زن هاش مثل اون آبادی خشک خدا کنم  -

و یبس نباشند و حداقل کیم با دلمون راه بیان، اونجا 

ز فحش خواهر مادر هیچ چی   من دنبال هرگ رفتم ج

 دیگه ای عایدم نشد! 

 

هر سه با هم زدن زیر خنده ، منصور دوباره آیینه را روی 

 بهروز تنظیم کرد و گفت

 

؟ تونستی  - ه چه خیر
دست به رسش کت  یا از اون دخیی

 نه؟

 

 کشید و گفت
ی

 بهروز با شنیدن نام مهناز پوف  از کالفیک

 

یل پول خفه اش اونم با خفت و بدبختی تونستم با ک -

ه عوض  بعد اون جریان زندگیم کرد جهنم  کنم ، دخیی

 و مهسا رو شبانه روز انداخت به جونم
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 منصور با لحن شوچ  گفت

 

ت و باعث شد مهناز این آه مظلوم بود که دامنت گرف -

 بشه ملکه عذاب زندگیت! 

 

، خسته ام کردین از بس بحث اون - تو رو قران بس کنی  

ه عوض  وسط کش یدین، آقا به پی  به پیغمیر هیچ دخیی

 زوری در کار نبود 

خودش مشکیل با اون رابطه کوفتی نداشت، خی  رسم این  

کارو قبول کردم تا از دست نق نق های مهسا نجات پیدا 

کنما، اما از شانس گوهم گرفتاره شماها شدم تا یه چپ و 

 راست رو مخم راه برین

 

 پارت صد و یس و نه
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 روح انگی   

 

! سنگی   بده من خودم بر تو  - نیم خواد اونا رو بلند کت 

 میدارم

 

ماهرخ که داشت از شدت سنگیت  اون ظرف های که روی 

د ، کوزه های که بردا شته رسش گذاشته بود نفس نفس می  

 بود زمی   گذاشت و گفت

 

 ایشاال خی  ببیت  روح انگی   ، خییل سنگی   بودن -

 

رس جوب آب، بلند لبخندی به روش زدم و قبل اینکه بریم 

صدای ستاره زدم ، چند ثانیه ای طول کشید که رسگ به 

ون کشید و با صدای خواب آلودی، گفت  بی 
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 بله مامان؟ -

 

 گره رورسیم محکم کردم و گفتم

 

الیه دورت بگردم، صبحونه سحر بهش بده بخوره تا  -

 من برم و بیام 

 

هنوز هم منگ خواب بود، خمیازه کشداری کشید و 

 موهای بلند و بهم ریخته اش کشید و گفت دستش تو 

 

 چی بهش بدم بخوره؟ -

 

برای سه تا تون تخم مرغ پختم، گذاشتم کنار سفره  -

 بردارین بخورین
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داد و رفت توی اتاق،  رسی به نشونه فهمیدن تکون

مطمئنا باز هم رفته بود رساغ بقیه خوابش ، همی   که خم 

تو اتاقش اومد شدم ظرف ها رو بذارم روی رسم محبوبه از 

ون و بدون هیچ سالم و علییک گفت  بی 

 

 شماها دارین کجا یم رین؟ -

 

 ماهرخ زیر لب با نفرت لب زد و گفت

 

 رس قیر تو!  -

 

 من اما به رسدی گفتم 
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یم ظرف بشوریم و آب بیاریم -  می 

 

دستی به دامن مشکیش که پر از گل های درشت آیر بود 

 کشید و گفت

 

 ن میام! یه دقیقه صیر بدین، من اال -

 

 ماهرخ چیت  به بینیش انداخت و گفت

 

کثافت االن یه هفته هس از عروسیش گذشته ، روش  -

 عرق نمیکنه پاشه بیاد کمک ما  

 

 حرص گفتم منم در تأیید حرف هاش با 
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، عروس خاله شده  - من و تو هم اگه جای عروس دایی

 بودیم، االن وضعمون همی   بود و کیل طرفدار داشتیم

 

م بده که یهو، با تعجب زل زد به گوشه ی خواست جواب

سمت چپ حیاط که  به دیوار طویله ختم میشد و معموال  

 آشغال ها رو  اونجا یم ذاشتیم

ی   گذاشت و سمت اون خم شد ظرف های روی رسش، زم

 قسمت راه افتاد 

منم با تعجب زل زدم به مسی  رفتنش ، قویط کوچییک، که  

 شت و آورد و با تعجب گفتاون گوشه  افتاده بود و بردا

 

 این چیه؟ -

 

 رس رسی نگایه به دستش انداختم و گفتم
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 البد آشغال !  -

 

رس قویط باز کرد و کیم اون بو کرد، اونقدر بوش بد بود که 

وع کرد به  من حالت تهوع گرفتم ، ماهرخ هم چند بار رسی

عوق زدن، اما با این حال قصد کوتاه اومدن نداشت،  و 

ه و دلمه حس کاراگاه بازی ش زده بود باال،کیم از محتویات تی 

 بسته توی قویط ریخت تو رسش و گفت

 

 به نظرت این چیه؟ -

 

 با دستم جلو دماغم محکم گرفتم و گفتم

 

بت فاسد شده باشهنیم  -  دونم شاید رسی
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اونم که معلوم بود نفسش حبس کرده تا اون بو اذیتش 

 نکنه، با صدایی تو دمایع  گفت

 

 نده هساین شبیه خون مو  -

 

 چیت  به بینیم دادم و گفت

 

 خوب حاال که چی ؟ بندازش دور حالم بد شد -

 

 با تعجب داشت نگاه صورت من یم کرد

جواب بدم و بگم با اون  انگار که ،منتظر بود من بهش 

 !  خون چیکار یم کی  

خواست حرف  بزنه که محبوبه با شلواری که توی دستش 

 بود بهمون نزدیک شد
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 شلوار که متعلق به ناض بود تو تشت با کمال پر رویی 

 رخت چرکا پرت کرد و گفت

 

 اینم برای ناض بشورین -

 

ی  من که از اون حرکت وقیحانه اش ماتم برده بود چی  

 نستم بگم اما ماهرخ با عصبانیت گفتنتو 

 

؟  - به ما چه که رخت چرکای تو رو بشوریم!  مگه فلخر

 یه زحمت به خودت بده بیا کارت کن 

 

 ق به جانب گفتبعدم ح

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1338  

تازه از همی   فردا بخور و بخواب دیگه تموم، باید پا به  -

پای ما بیای رخت و ظرف بشوری ماها که کلفت تو 

 نشدیم

 

 انگار طلبکارا چشم غره ای به ماهرخ کرد و گفتمحبوبه 

 

شیی در خواب بیند پنبه دانه ، مگه من اومدم اینجا  -

 کلفتی که از فردا بیام رس جوب آب؟

 

 رخ با عصبانیتی که رو به فوران بود گفتماه

 

ال اله اال هللا، عجب پر رویی هس این!! چیه البد فکر  -

لفتهای زیر کردی تو اینجا خانوم خونه هستی و ما ک

 دستت؟
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پوزخندی زد و خواست جواب ماهرخ بده که یهو چشمش 

افتاد به قویط توی دستش و ماتش برد، و برای من عجیب 

ن حال افتاد؟ حش بهم یم گفت: کاسه ای بود که چرا به او 

 زیر نیم کاسه اش یه

خودش رسی    ع جمع و جور کرد و سمت ماهرخ براق شد و 

 گفت

 

 اون چیه تو دستت؟ -

 

ثل روز روشن بود که داره نقش بازی میکنه و خودش از م

 جریان اون بطری خیر داره 

ماهرخ که حسایر از دستش عصتر بود و حرض طبق 

لش  از دست داد و کیم از محتویات داخل معمول کنیی

ش  روی لباس و  بطری سمتش ریخت، که یه مقدار ناچی  

 دامن محبوبه پخش شد و همزمان بوی گندش بلند شد
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هره هر سه تای ما به خاطر بوی گندش توی هم جمع چ

 شد 

محبوبه که توقع همچی   رفتاری اصال نداشت صورتش از 

 حرص و عصبانیت رسخ رسخ شد

 

 و چهل پارت صد 

 

 چند قدیم سمت ماهرخ برداشت و با جیغ گفت

 

کثافت بیشعور چیکار کردی؟ این چی بود که باهاش  -

 گند زدی بهم رفت؟

 

ای پشیموی  توی قیافه اش نبود خنده ای ماهرخ که ذره 

 لج در آری کرد و گفت
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حقت بود، لیاقتت اینه که تنت بوی گوه بده، درست  -

 عی   شخصیت و ذاتت !! 

 

که هنوز هم نگاهش عجیب غریب بود و کیم ترس محبوبه  

توی ی  ی  چشمهاش شناور ، لبش محکم دندون گرفت و 

 با جیغ بلندی گفت

 

، کثافت بیشعور گوه ک - ه تویی ، حال بهم زن عوض 

اونقدر لجت  که حتی شوهرت ادم حسابت نیم کنه و 

ه شهر و هفته به هفته هم  برای فرار از دستت می 

 پیداش نمیشه

 

ی جیغش به حدی بلند بود که صورتش رسخ رسخ صدا

س  شده بود و رگ آیر گردنش به شدت برجسته، با اسیی

بچه ها بیدار شدن یا نگایه به در اتاقمون انداختم تا ببینم 

 نه؟
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حرف هاش مثل پتیک بود که  بر رس ماهرخ بیچاره  فرود  

 یم اومد

ماهرخ باز هم داغ کرد  و نصف محتویات اون بطری که 

وی دستش بود با تمام قدرت برای بار دوم ریخت روی ت

محبوبه، اینبار اما، اون مایع سیاه دلمه بسته تهوع اور، 

به ، اوضاع وحشتنایک بود ریخت روی رس و صورت محبو 

وع کرد به جیغ کشیدن و با  محبوبه با تمام قدرت رسی

دستهاش پاک کردن اون مایع لزج ، طویل نکشید که زن 

گار خواب بود با رسی لخت و پای پتی سمت دایی هم که ان

ما دوئید و با تریس که توی کل صورتش بود نگایه به 

 محبوبه کرد و گفت

 

ن چیه که ریختی روی رس و تو چت شده محبوبه؟ ای -

 صورتت 

 

 بعد هم دستش گرفت جلو دماغش و گفت
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 اه اه، چه بویی هم میده -

 

وع کرد به شارالتان بازی در اوردن، نشست  محبوبه رسی

وع کرد به عر زدن، زن دایی که هاج و واج  
روی زمی   و رسی

 نگایه به ما کرد و گفت

 

ه چش شده؟ خودش که -  حداقل شماها بگی   این دخیی

نه   حرف نمی  

 

ما دوتا هم که اوضاع پس یم دیدیدیم ، سکوت کردیم و زل 

زدیم به محبوبه ای که مثل دیوونه ها با گوشه استینش 

 ن رس و صورتش و فقطم گریه یم کرد افتاده بود به جو 

 زن دایی کنارش نشست و اروم گفت
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 چی شده؟-
ی

 دردت به جونم، نیم خوای بیک

 

 آلود و خونبار زل زد به ماها و گفتمحبوبه با نگایه زهر 

 

 چرا از این دوتا جونه ور نیم پریس من چم شده؟ -

 

باز هم من شده بودم مصداق آش نخورده و دهن سوخته 

 به ناحق حرف یم شنیدمو داشتم 

 زن دایی با اخم نگایه به ما کرد و گفت

 

 این دوتا مارمولک که الل شدن، خودت بگو چی شده -

 

 دماغش محکم باال کشید و گفتمحبوبه اب 
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ین رس جوب  - من اومدم بهشون بگم ،حاال که دارین می 

ین یه کم بشورین و بیارین ؛تا  آب، شلوار ناض هم بیر

 ن یه دونه شلوار این همه راه بیام.... من نخوام برای ای

 

 اینبار من سکوت نکردم و با عصبانیت و طعنه گفتم

 

؟ - مانه گفتی  همینقدر محیی

 

 که چاره نداشت سمتم بیاد و چشمهام از حدقه در زن دایی 

 بیاره اخم غلییط  کرد و با داد گفت 

 

 تو ییک خفه شو، اب زیر کاه موزمار -
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ت و ترجیح دادم مثل همیشه قلبم با اون توهینش درد گرف

ا به گوش عطا نرسه  و اونم از خدا  خفه بشم ،تا  باز خیر

 خواسته جگرم خون کنه

 

وع   کرد به روضه خوندن و با نفرت نگاهمون محبوبه باز رسی

 کرد و گفت

 

یهو دیدم یه بطری دست ماهرخ هس ، نمیدونم چی  -

 توش بود ریخت رس تا پام، تازه اونم نه یبار دوبار این

 کارش تکرار کرد..... 

 

اشاره ای به رس و صورت و لباس هاش کرد و دوباره صدای 

 گریه اش بلند شد

، که مات و  مبهوت حرف های محبوبه بود زن دایی

دستهاش گذاشت رو زانوهاش و به زور بلند شد و سمت 

ماهرخ رفت و بطری که توی دستش بود کشید و با دقت 
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بعد هم با اون دستش که نگایه به اون و محتویاتش کرد و 

 ازاد بود محکم، کوبید توی صورتش و گفت

 

 یا فاطمه زهراااا -

 

م به زن دایی و محبوبه از هر سه تایی مون با ترس زل زدی 

 جاش بلند شد و گفت

 

 چی شده خاله؟ -

 

زن دایی که رنگش بدجوری پریده بود و ما هم به ترس 

 انداخته بود نگایه به محبوبه انداخت و گفت

 

، اونم از اون بداااش د - خیی برات طلسم و جادو گرفیی 

 !!! 
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برای یه لحظه گوشه لب محبوبه رو دیدم که به لبخندی 

  باز شد 

باز هم مطمی   شدم کاسه ای زیر نیم کاسه اش هس و از  

همه چی   خیر داره، وقتی دید من همه حرکاتش زیر نظر 

گرفتم خودش جمع و جور کرد و محکم زد توی صورتش و 

 فتگ

 

 وای خدایا توبه -

 

زن دایی رس اون بطری بست با چشم های به خون نشسته 

 نگایه به من و ماهرخ انداخت و گفت

 

؟ خدا کثافت - ای اشغال بالخره زهر خودتون ریختی  

؟  بچه من گرفتی  
ی
 ازتون نگذره این چیه که برای زندگ
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من و ماهرخ هم مات و مبهوت داشتیم نگاش یم کردیم و 

تهمت های ناحقش بود که شعور و شخصیت باز هم تی  

 مون رو نشونه گرفته بود

نگایه به ما محبوبه سمت ما اومد و با قیافه حق به جانب 

 کرد و با صدای که سیع میکرد بغض آلود باشه گفت

 

م تری به شماها فروختم؟ این چه  - مگه من چه هی  

؟ به همون خدا که من  کاری که با من دارین یم کنی  

 یم کنمحاللتون ن

 

 پارت صد و چهل و یک

 

من و ماهرخ همزمان نگایه بهم انداختیم و به نشونه این 

 ی  تکون دادیم که منظورشون چیه ؟رس 
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ماهرخ که حسایر جویسی شده بود با غیظ نگایه به محبوبه 

 کرد و گفت

 

 اصال از کجا معلوم کار خودت نباشه؟ -

 

محبوبه که اون خون ها، روی بعض  از قسمت های 

رتش خشک شده بود و قیافه اش بشدت زشت و کریه صو 

 کرده بود، با داد گفت

 

 شماها چه گویه  -
ی
هس که من خفه شو کثافت، زندگ

 بخوام جادوتون کنم؟

 

 اینبار من نتونستم طاقت بیارم و با تحقی  گفتم
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 تو هم گویه نبوده که ما بخوایم از اینکارا کنیم،  -
ی
زندگ

رای ادیم مثل تو خرج تازه پولمون هم مفت نبوده که ب

 کنیم

 

ه محکم  اتیشی شد و سمتم اومد خواست یقه لباسم بگی 

 زیر دستش زدم و گفتم

 

 قت اون دست کثیفت به من نزنیا!! یه و  -

 

چند قدیم بیش تر باهام فاصله نداشت و از چشم هاش 

 خون یم بارید با نفرت گفت

 

اتفاقا  مطمئنا  همه اش از گور تو ییک بلند میشه،  -

ستی تحمل کت  که ناض فهمید خواهرت هرزه ای نتون

 بیش تر نیست و قید همه چی   زد.... 
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 با داد گفتم

 

ف داره به خفه  - شوووو اشغال ، خواهر من سگش رسی

تو ، مثل اینکه یادت رفته گاو پیشوی  سفید این ابادی 

؟  هستی

 

ناگهان سییل برق اسایی روی سمت چپ گونه ام نشست، 

زن دایی که با تمام قدرت اینکارو نگاهم نشست روی دست 

 کرده بود

ناباور دستم گذاشتم روی جای سییل و اشک ریشه زد  

شم هام، ماهرخ عصتر شد و با بلندترین صدای که توی چ

 کشید و به زن دایی گفت
 از حنجره اش خارج میشد جییع 

 

 خجالت بکش، این چه کاری بود که کردی؟  -
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زل زد به صورت من و بعد هم با چشم های تر و ناباورش 

 گفت

 

م برات -  الیه بمی 

 

وقتی متوجه نیش اشک تو چشم هام و بهتم شد باز هم به 

دایی توپید و با تحقی  دستش سمت محبوبه گرفت و  زن

 گفت

 

دقیقا برامون توضیح بده به چه دلییل ما باید برای این  -

یم؟  بریم طلسم بگی 
 عنیی

 

 زن دایی حق به جانب گفت
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 و نذارین بچه دار بشهکمرش ببندین  -

 

محبوبه یکه ای خورد و ابروهای من و ماهرخ هم باال رفت 

 عصتر کردم و گفت، ماهرخ خنده 

 

 تو رو قران کم مزخرف بگو -

 

بعد هم خم شد و ظرف ها رو باز برداشت و به من که 

به درد میکرد گفت   هنوز قلبم و صورتم از اون ض 

 

واگذار یم کنیم به  بیا بریم روح انگی   ، اینام همی   جا  -

خدا !!که ایشاال زودتر جواب این همه تهمت و ظلم  

 بده
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دوباره دستی روی صورتم کشیدم انقدر همه وجودم درد 

میکرد که دلم یم خواست همون جا بشینم و های های زار 

 بزنم 

خم شدم تا تشت لباس ها رو بردارم چشمم خورد به شلوار 

 بهش زدم و محکم پرت
ی

ش کردم تو سینه ناض ، چنیک

 محبوبه و با عصبانیت گفتم

 

 اینم خودت بیر بشور -

 

یه بچه دو ساله پاش محکم روی زمی   کوبید و  محبوبه مثل

 گفت

 

 نشور بدرک  -
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به دوم هم بزنه توی  زن دایی که چاره نداشت بیاد ض 

 صورتم ، محبوبه رو توی بغلش گرفت و گفت

 

ننت تو جوش نزن قربونت برم! برو رخت و لباس ت -

عوض کن تا بیام یه سطل اب روی رست بریزم، بعد 

 برم میشورمخودم اینم با لباسات یم 

 

وع کرد به خندیدن و با تمسخر گفت  ماهرخ عصتر رسی

 

ش خونه مال نجف، تا طلسمش باطل  - یه رس هم بیر

کنه !حیف همچی   ادیم هس که بخواد مقطوع النسل 

 بمونه

 

رد و با عصبانیت اب زن دایی دستش به نشونه تهدید باال ب

 دهنش محکم قورت داد و گفت
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م پشت گوشم که بعد از تو ییک هم،  همه کارات نوشت -

م و بذارم کف  اینکه فارغ شدی خودم زبونت بیر

 دستت

 

 ماهرخ خنده بلندی کرد و گفت

 

نکنه زبون ممد حسن هم تو بریدی؟ که اونقدر عادی  -

؟ ی   از بریدن زبون من حرف می  

 

جا خورد و با چشم های چهارتا شده زل زد  باز هم محبوبه

عجیب و غریب بودن و خییل به ماهرخ، کال همه رفتاراش 

دلم یم خواست بفهمم که چی توی مغز و ذهنش میگذره 

 که با شنیدن هر حرف  جا میخوره
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 دست ماهرخ کشیدم و با خودم سمت در بردم و گفت

 

ه بیخیال اینا باش ماهرخ مطمئنا خدا جای حق نشست -

ش  و داره این روزا رو یم بینه ، منتها قربونش برم صیر

همثل ما بنده   هاش نیس و به وقتش انتقام ما رو میگی 

 

 محبوبه

 

محبوبه شبا همه اش کابوس یم بینم ننه ، بقران  -

دیشب جوری جیغ کشیدم و از خواب پریدم که اقات 

 تا خود صبح باالی رسم نشست

 

ه بود براش ریختم توی دلم براش سوخت ، چایی که یخ شد

 گفتم
ی

 نعلبیک و با کالفیک
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شب و روز ندارم !همه اش تو آخ یر یر ،من خودمم  -

خواب بیداری لحظه ای رو یم بینم که اقام تفنگش، 

برداشته و باالی رسم گرفته و بعدم هم ماشه رو 

 برام شده جهنم 
ی
 میکشه ، زندگ

 

 نعلبیک دستش دادم قندی گذاشت توی دهنش و گفت

 

 اض هنوزم جدا میخوابه؟ن -

 

 زل زدم به پنجره و گفتم

 

هام رفتار میکنه که انگار طاعون اره یر یر جوری با -

ه سه اونم بگی 
 گرفتم و مییی

 

 پارت صد و چهل و دو
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اونقدر ساده نباش محبوبه! بگرد رگ خوابش پیدا کن،  -

اونم بالخره مرد هس و مثل همه مردا به زیر شکمش 

 خییل اهمیت میده

 

 زخندی زدم و گفتمپو 

 

تنها قدیمیا یم گفیی  : وقتی دو تا نامحرم توی اتاق  -

باشن، نفر سوم میشه شیطون و کار دستشون میده، 

ویل حاال ما حالل هم هستیم و  تو یه اتاق میخوابیم 

 ،ناض اصال نگاه من نیم کنه ! 

 

 فکری نگام کرد و گفت

 

 کاری کن محبوبه ،از زنونگیت استفاده کن -
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وابیده، خودت برو سمتش ، تو هم برو پیشش شب که خ

بزنه ، بقران محبوبه داره  بخواب و کاری کن بهت دست

 وقتت الیک تلف میشه ها 

دو روز دیگه که شکمت باال اومد میخوای جواب بقیه رو 

 بچه چند ماهه بدنیا اومده؟
ی

 چی بدی؟ یا اصال بیک

 

س یم داد به آدم، کیم مغز باد وم یر یر هم که فقط اسیی

 جلوش گذاشتم و با ناراحتی گفتم

 

ه را - م اگه دیدم اینجوری پیش می  یه جز فرار ندارم ، می 

توی شهر و تو این خونه اون خونه کلفتی یم کنم ، تا 

 وقتی که بچه بدنیا بیاد

 

 یر یر عصتر خندید و گفت
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فکر اقات هم کردی؟ میخوای کمرش با حرف های  -

 مردم بشکنه ؟

 

که فکر میکردم، یر یر و پشت و   چقدر خوش خیال بودم

مه نگرانیش فقط مال پناه هس، زیه خیال باطل که اون، ه

 اقام بود و من اصال آدم حساب نیم کرد 

 دست چروکیده اش روی پام گذاشت و گفت

 

یم  - ؟ اصال گی  فکر کردی به همی   راحتیا میشه فرار کت 

که فرار هم کردی کجا رو داری بری؟ میخوای بری 

این زن خرابای که زبونم الل هر شب با یه بشی مثل 

؟  مرد هسیی 

 

اونقدر حالم بد بود و مغزم پر از فکر و خیال که دو دستی 

 توی رسم کوبیدم و گفتم 
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پس من چه غلیط کنم؟ چه جوری از رسی این توله  -

 سگ نجات پیدا کنم؟

 

یر یر خواست حرف  بزنه که خاله اومد دم در و بدون 

انداخت زیر و اومد تو، بعدم نگایه به اینکه، در بزنه رسش 

 و گفت من و یر یر کرد 

 

محبوبه حکیمه خاتون اومده اینجا، طفیل چون  -

 نتونسته بود بیاد عروسیت حاال اومده پیشت

 

نزدیک بود با شنیدن اسمش سکته کنم، حکیمه خاتون 

،ییک از دوتا قابله روستا بود و حسایر تی   و فضول ، با ترس 

 کردم، اونم حال و روزش بهیی از من نبود و نگایه به یر یر 

زیر انداخته بود با صدای که انگار از اعماق چاه رسش 

 میومد گفتم
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 قدمش رو چشمم -

 

س  ون من هم فوری نگاه یر یر کردم و با اسیی از در رفت بی 

 کفتم

 

وای یر یر دیدی بدبخت شدم ، حاال چه خایک تو رسم  -

 کنم؟

 

 ت و دستش باال برد و گفتیر یر نگایه ،سمت در انداخ

 

س!  -  ات معلوم هیس اروم باش و نیی
ی
تو هنوز حاملیک

 نیس 

 

ویل اون قیافه زن حامله رو از صد فرسخ  تشخیص  -

 میده
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یر یر به نشونه ساکت باشم دستش گذاشت روی لبش، 

خاله هم یا هللا گویان در هل داد  و با حکیمه خاتون اومد 

امش بلن وع کرد به تو ،من و یر یر به احیی د شدیم و اونم رسی

یک گفیی  و عذر تقص ، بابت اینکه نتونسته تیر ی  خواسیی 

 توی عرویس ما باشه

خونه چندتا چایی 
بعد از اینکه نشست رفتم سمت اشیی 

ریختم و با یه بشقاب مویز گذاشتم تو یه سیت  استیل 

 کنگره دار و راه افتادم

ی به فلج شدنم نمونده بود و توی  س چی  
دلم  از اسیی

وع کردم به ذکر خوندن که دهن این زنیکه ف ضول بسته رسی

 بمونه

درو با پام هل دادم و رفتم تو ،خم شدم سیت  چای و جلو 

 حکیمه خاتون گرفتم
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چنان با دقت زل زد به اجزای صورتم که انگار اومده بود  

خواستگاری و دنبال پسند کردن عروس بود، بعد کیل لفت 

  دادن چایی برداشت و گفت

 

 ممنونم -

 

ون فرستادم سمت یر یر و خاله  نفس حبس شده ام بی 

رفتم وجلوی اونا هم چایی گرفتم و دوباره برگشتم رس 

ون زن فضول روی خودم حس جام،هنوز هم سنگیت  نگاه ا

میکردم، جوری که دلم یم خواست اون سیت  سنگی   

بردارم و محکم بکوبم توی صورتش، سیع میکردم باهاش 

 نداشته باشم تماس چشیم 

وع   رسم زیر انداختم که یهو  صداش مثل ناقوس مرگ رسی

 کرد به نواخیی  

 

 محبوبه جان نگام کن ببینم!  -
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اب دهنم محکم قورت دادم با این حرف بند دلم پاره شد 

رسم باال گرفتم و اول به یر یر و بعد به اون نگاه کردم، همه 

 شک نندازه توانم به کار بستم تا اروم باشم و ترسم اون به

اما انگار فقط زور الیک زده بودم و همه اون وردهای که 

ه اخرتم شده بود   خونده بودم تنها،ذخی 

هش بی   اجزای صورتم با دقت زل زده بود به صورتم نگا 

در چرخش بود، لبخند چندیسی زد و مثل ادیم که به کشف 

 جدیدی رسیده باشه با شیطنت گفت

 

 ! به به حامله هم که هستی دخیی  -

 

انگار کش من از کویه بلند پرت کرد پایی   ،تنم یخ زد و 

دست و پاهام رس شد ، مثل ادیم که سکته کرده باشه و 

ت داده باشه مات و مبهوت همه قدرت و تواناییش از دس

 نگاهش کردم
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اونقدر دست و پاهام، گم کرده بودم که برای لحظه ای 

 حتی نفس کشیدن هم فراموش کردم

 ی من با صدایی که یم لرزید گفتیر یر اما جا

 

 حکیمه خاتون؟ اینا تازه دو هفته هس که  -
ی

چی مییک

 عرویس کردن

 

 خاله هم خنده ای بلندی کرد و گفت

 

ن مگه میشه اونقدر رسی    ع نطفه بسته حکیمه خاتو  -

 بشه و تو تشخیص بدی محبوبه حامله شده

 

 حکیمه خاتون حق به جانب گفت

 

 یص ندم ! ویل من محال زن حامله رو تشخ -
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 پارت صد و چهل و سه

 

 نفس عمیقی کشیدم و با ترس گفتم

 

 ویل من حامله نیستم -

 

 با شیطنت نگایه بهم انداخت و گفت

 

ی بود   - که ناض نامزدیش با دخیی عمه اش پس یه چی  

 بهم ریخت و اومد تو رو گرفت!! 

 

اصال طرز فکرش دوست نداشتم ، حالم داشت از حرف 

هاش بدجوری داشت دیوونم هاش بهم یم خورد، حرف 

 میکرد
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 خاله با اخم نگایه. بهش کرد و کفت 

 

؟ ناض وقتی دید  - استغفرهللا، این چه حرفیه که یم زی 

 نمیخوره دخیی عمه اش سال
ی
م نیس و به درد زندگ

گفت من نیم خوامش و بعد ما رفتیم خواستگاری 

 محبوبه

 

بدون توجه به حرف های خاله هنوز محو تماشای صورت 

ون، م ن بود، دلم یم خواست یم گرفتم و پرتش یم کردم بی 

تمام تنم زیر عرق رسدی بود که از تیغه کمرم راه افتاده بود 

 میشد و من راحت میشدم ، کاش اون لحظات تموم 

 دوباره صدای نحسش بلند شد و گفت

 

 پاشو بیا اینجا -
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دلم یم خواست زلزله یم اومد و سقف کامل روی رسش یم 

 که فضول ، قصد کوتاه اومدن هم نداشت ریخت زنی

دست و پاهام به حدی رس شده بودن که فقط یه لیوان 

است بزرگ اب قند یم تونست حالم جا بیاره، دلم نیم خو 

به حرفش گوش کنم یر یر وقتی دست دست کردنم دید با 

رس اشاره کرد که بلند بشم، با اکراه و با قدم های لرزون 

 ،سمتش رفتم 

قط کیم اون لحظه به دادم یم رسید و من از کاش خدا ف

 اون وضع نجات یم داد

 دقیقا روبه روش وایسادم ، خنده ای کرد و گفت

 

 لباست بزن باال -

 

نگاهش کردم، زیادی داشت فضویل میکرد و حالم مردد 

داشت بد میکرد، جلو خاله هم مجبور بودم خود دار باشم 

 و خودم خونرسد نشون بدم
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 م سمت لباسم و اون باال کشیدمبا حرص،دستم برد

اونم از خدا خواسته، دستش گذاشت روی شکمم و 

 مشغول وجب کردن  شد کیم که گذشت خندید و گفت

 

ای هس و محبوبه حامله هس ! دیدین   -  گفتم خیر

 

نزدیک بود همونجا روی رسش سقوط کنم ، خاله مات و 

مبهوت داشت نگاهم میکرد ، یر یر که صورتش غرق عرق 

 بخند عجویل زد و گفتبود ل

 

 میدی؟ -
ی
 تو از گ دکیی شدی و تشخیص حاملیک

 

 خاله به خودش اومد و گفت

 

 یم دوی  این حرفت یعت  تهمت؟ -
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ا به زور من و زیور نشسیی  رس سفره عقد حاال این دوت

 چطور شد یهو محبوبه در عرض دو هفته،حامله شد؟

 

ده بودم من همچنان الل ،رسجام با لبایس  باال گرفته  ایستا

 و ارزوی مرگ میکردم

 همی   که خواستم جوابش بدم و بگم

 

 اونقدر راحت با ابروی مردم بازی نکن -

 

و، جوری که در ذهن من که در باز شد و ناض اومد ت

 رسیدن عزرائیل تدایع شد

برای یه لحظه نگاهش رفت سمت شکمم و خییل زود  

 رسش زیر انداخت و گفت

 

 داشته باشیم ببخشی   فکر نیم کردم مهمون -
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 حکیمه خاتون خنده ای کرد و با ذوق گفت

 

 بیا که خییل به موقع اومدی -

 

 توی دلم نعره زدم

 

 نههههه -

 

 که رسش پایی   بود گفتناض همون جور  

 

 فرموی  داشتی خاله؟ -

 

 حکیمه از ته دلش خندید و گفت
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م بهم مشتلق  - چی تو جیبت داری که بعد شنیدن خیر

 بدی؟

 

م باال رفت و با ترس زل زدم به یر یر ، صدای تپش های قلب

لبش محکم گاز گرفته بود و داشت به نمایش مسخره 

 حکیمه نگاه میکرد

د به دهن اون زنیکه فتنه، که معلوم ناض هاج و واج زل ز 

 نبود چرا قصد بسیی  دهنش نداشت؟

 ناض کیم خودش و جمع و جور کرد و گفت

 

ری هس که نگران مشتلق نباش خاله، تو جیبم اونقد -

 راضیت کنه

 

 لبخند زشت اون شیطان بزرگیی شد و با چشمیک گفت
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یه پرس کاکل زری توی راه داری ، خودتو آماده کن که  -

ی به بابا شدنت نمونده  چی  

 

ب،باال اورد  اونقدر حرفش رسی    ع بود که ناض  رسش با ض 

و در سکوت زل زد به من، من هم تنها کاری که تونستم 

رسم بود که بهش بفهمونم بشنو و باور بکنم تکون دادن 

 نکن

اما ناض همچنان مات و مبهوت بود مثل ادیم که انگار در 

 این دنیا نیس، 

 

میگم تو و ناض ماشاال اونقدر اتیششون تند من بهش  -

 ....  بوده که پیشواز رفتی  

 

 ها، یر خیر از حال ما خنده بلندی کرد و گفت
 مثل روای 
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 و میگه تهمت نزنویل شوکت ناراحت میشه  -

 

قبل از اینکه  دیر بشه باید کاری میکردم، همه انرژیم و 

 ریخت توی صدای لرزونم و گفتم 

 

فا رو داره از کجا میاره؟ هرچی هم ما نیم دونم این حر  -

ی نیس باور نیم کنه!   داریم یم گیم همچی   چی  

 

بعد هم لباسم باز، باال زدم و به شکم تختم اشاره کردم و 

 گفتم

 

 ال به من میخوره حامله باشم؟اص -
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بغض لعنتیم رو به انفجار بود و دست های خطا کارم در 

داشت جون یم داد حال لرزیدن ، اینبار با همون صدای که 

 تا از حنجره بغض الودم باال بیاد گفتم

 

کاش بریم پیش دکیی و برای حکیمه خاتون، نامه  -

یم و بیاریم که بفهمه اینبار بر عکس همیشه  بگی 

 اشتباه کرده

 

انگار همی   حرف کاف  بود که کیم از بهت نگاه ناض کم بشه 

 و خیال من هم یه کوچولو جمع تر

 

 چهل و چهارپارت صد و 

 

ناض نفس عمیقی کشید و زل زد به خاله، من هم همه 

 امیدم خاله بود ، اونم به حکیمه خاتون  گفت
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 دیدی  اشتباه کردی؟  -

، تو هم خواهشا اینا زبونم الل آدم کار خ الف کردن نیسیی 

این بحث همی   جا، تموم کن خدا رو خوش نمیاد ادم به 

نه  کش تهمت ناحقیر 

 

 ایید حرف های خاله گفتیر یر هم در ت

 

 من که عی   چشمام از این دوتا مطمئنم -

 

ون زد  بی 
 ناض اما نموند و بدون هیچ حرف 

 من هم که همه چی   از دست رفته یم دیدم، روی زمی    

 نشستم و بلند بلند زدم زیر گریه، خاله ترسید و گفت

 

؟ -  چت شد دخیی چرا اینجوری یم کت 
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 اتون کردم و گفتمبا عصبانیت نگایه به حکیمه خ

 

چی بگم از یه دیوونه ای که یه سنگ میندازه توی چاه  -

 و صدتا ادم عاقل نیم تونن درش بیارن

 

جانب  حکیمه خاتون که نیش کالم من فهمیده بود حق به

 گفت

 

 دست درد نکنه یعت  من دیوونم؟ -

 

 با داد گفتم

 

اگه دیوونه نبودی که چرت و پرت نیم گفتی ،آخه  -

زنیکه نفهم بچه کجا بود؟ تو چه دشمت  با من داشتی 
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 من بازی کردی؟ حاال ناض پیش 
ی
که اینجور با زندگ

 خودش چی فکر یم کنه؟ 

 

هش کرد و شدت گریه ام بیش تر شد خاله با اخم نگایه ب

 گفت

 

دت خوب راست میگه  ، چر الیک هرچی به دهن گشا -

اومد زدی؟ این بدبخت که گفت داری اشتباه یم کت  

 ....  منتها نیم فهمم چرا قصد کوتاه اومدن نداشتی

 

 وسط حرف خاله ام پریدم و گفتم

 

خاله میشه بریم شهر من میخوام برم پیش دکیی ، باید  -

م بیارم برای ناض  نامه بگی 
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وع کرد به نوازش کردن کمرم و گفت  خاله رسی

 

، ناض با من نگران نباش دخ -  یی

 

حکیمه خاتون که خوب گند زده بود به همه چی   وقتی دید 

ایط مساعد نیست و هر لحظه ممکنه خاله بتوپه بهش  رسی

 از جاش بلند شد و چادر روی رسش انداخت و گفت

 

ی به ظهر نمونده -  من برم دیگه چی  

 

 یظ گفتیر یر با غ

 

سی - دی بری؟ کجا؟ یه نگاه به این دخیی بکن از خدا نیی

که اینجور پیش چشم شوهرش یر ابروش کردی؟ من 
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نیم دونم تو از گ دکیی شدی که خییل راحت برای 

؟  همه نسخه یم پیخی

 

 خاله هم با عصبانیت گفت

 

ی ببیی    - واال من که دشمن کم ندارم، منتظرن یه چی  

! بالفاصله برن امام زاده  ،نذرشون ادا کی  

  

 وگفتبعدم ،با تهدید دستش باال برد 

 

 بچه من -
ی
 گ ازت خواست بیای گند بزی  به زندگ

ی
باید بیک

 و  شک بندازی به جونش؟ 

 

 حکیمه خاتون حق به جانب گفت
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 شوکت؟ دشمن کجا بوده؟ وقتی عروست  -
ی
چی یم گ

زودتر از موعد بچه اش بدنیا اومد، یم فهیم من دروغ 

 نگفتم

 

وع کردم به خودم زدن، باید کاری م یکردم مثل دیوونه ها رسی

ه و ناض نرم کنه  که خاله  تحت تاثی  قرار بگی 

ناض خوب یم شناختم ،بشدت دهن بی   بود و جز  

 ها بیخیال بشه، یر یر 
محاالت که بخواد به این راحتی

 دستم محکم گرفت و گفت

 

گ نکن محبوبه ، اخرش ما یم فهمیم که حکیمه از   -

دستور گرفته که بیاد این جور اتیش بندازه توی 

 ندگیتز 

 

 کیم فکر کردم و با رذالت گفتم
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 معلومه از ماهرخ و روح انگی   !  -

 

 بعدم نگاه خاله کردم و گفتم

 

چون اون روز بهشون گفتی سحر و جادو گرفیی  تا من  -

نتونم بچه دار بشم، برای انتقام حکیمه خاتون 

 ی ناض خراب کی   فرستادن اینجا تا من جلو 

 

مونده بود با حکیمه خاتون که دهنش از تعجب وا 

 عصبانیت گفت

 

؟  - ی  استغفرهللا ، حیا کن دخیی چرا داری تهمت می  

بدبخت روح انگی   و ماهرخ ،من اصال به چشم دیدم 

م  که بخوام ازشون دستور بگی 
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ای خواهر  ذهن خاله رو قشنگ شستم ، اونم که از دخیی

ه داشت،   اتیشی شد و با نفرت شوهرش حسایر عقد

 گفت

 

 بچه من خراب الیه خی   -
ی
نبینه اوی  که میخواد  زندگ

کنه، اون دوتا جونه ور هم به وقتش یم دونم چه 

 جوری دمشون قیخی کنم

 

 حکیمه خاتون رسی تکون داد و گفت

 

شماها عقلتون از دست دادین، خدا شفاتون بده ،  -

 انگار من چی گفتم؟ 

 

ون ،خاله هم بعدم،بدون هی چ حرف  در باز کرد و رفت بی 

شنگ باور کرده بود این حرفا همه اش نقشه بوده و که ق
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 ما بوده، با 
ی
حکیمه خاتون واقعا قصدش نابودی زندگ

 حرص دنبالش راه افتاد 

طویل نکشید صدای داد و بیدادش که داشت عالم و آدم 

 نفرین میکرد از توی حیاط بلند شد

ی نیس، یر یر وقتی دید خا له داره بحث میکنه و ازش خیر

 ش باز کرد و پاهاشم دراز کرد و با زاری گفتگره رورسی

 

دیدی بدبخت شدیم؟ وای محبوبه این چه اقبایل که  -

 تو داری .... 

 

 منم که حسایر ترسیده بودم با گریه گفتم

 

 اومد گوه زد به همه چی    -
خدا اللش کن ، زنیکه عنیی

 رفت
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گار عزیز ترین کسش از دست داده یر یر اون لحظه ، ان

 ش تکون داد و گفتباشه ،کیم خود

 

وای حاال جواب ناض چی بدیم ؟ بقران که آشوب تو  -

 راه داریم

 

 اب دهنم محکم قورت دادم و گفتم

 

-  ، من که برای اینکه خیالش راحت کنم گفتم بریم دکیی

 حتی جلو خاله هم تکرار کردم ... 

 

 وسط حرفم پرید و گفت

 

شعور، اگه مجبورت کنه بری دکیی میخوای خوب بی -

؟چه   خایک تو اون رست کت 
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 با اطمینان گفتم

 

س یر یر من از عمد اسم دکیی اوردم  -
 نیی

دست پیش گرفتم تا پس نیفتم، از اون طرف هم که  

جریان  دعوام با روح انگی   و ماهرخ برات تعریف کردم! 

رو رس اونا  خاله خییل زود باور ، مطمئنا همه کاسه کوزه ها 

میشکنه ، بعدم برای اینکه دهن ناض ببنده،دوتا ادا میاد 

 که حالش خراب و قلبش کشش نداره 

ردن خاله رو داره، مجبور میشه، اونم که حسایر ترس م

 بشینه رسجاش

 

 رسی تکون داد و گفت

 

-  
ی

 خدا کنم، همی   باشه که تو مییک
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 پارت صد و چهل و پنج

 

! ایشاال که.هس یر یر تو نمی -  خواد نگران بایسی

 

صدای جیغ خاله هر لحظه بیش تر و بیش تر میشد ، 

، اینبار روح انگی   و ماهرخ گرفته بود به باد فحش و نفرین

 یر یر با تاسف رسی تکون داد و گفت

 

 نباید اسم اون دوتا بدبخت میاوردی -

 

 

 حق به جانب گفتم
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چیکار پس میکردم؟ اگه نیم گفتم که خاله هم شک  -

 زندگیم در آی  کن فیکون میشدمیکرد و 

 

 اه بلندی کشید و گفت

 

 تو همی   االنش هم، زندگیت کن فیکون هس  -

 

د که من دستم گذاشتم روی گوشم و  خاله چنان جیغ می  

 گفتم

 

 وای این چرا همچی   میکنه؟ رسم رفت -

 

 یر یر از جاش بلند شد و گفت

 

 بدبختا گناهم دارن -
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 پوزخند حرض زدم و گفتم

 

ه جهنم، تو هم اصال دلت نمیخواد هرگ گنا - ه داره می 

اون دوتا موزمار بسوزه اونا خوشبخت دلت برای 

عالمن و دارن قشنگ زندگیشون یم کی   ، اوی  که 

 بدبخت منم که گرفتار ادم زبون نفهیم مثل ناض شدم

 

 یر یر اخیم کرد و گفت

 

مثال اون ماهرخ بدبخت از کجا شانس اورده؟ نکنه  -

خواسیی  تو رو دور از چشمش عقد کی    یادت رفته یم

 برای شوهرش
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اری به اون صالح آشغال ندارم، بخدا یر یر من ک -

 عطا چقدر خوبه، جوری با روح انگی   رفتار 
نمیدوی 

 میکنه انگار ملکه اس

 

آخ یر یر یعت  نمیدونم این روح انگی   عنیی با اون قیافه  

متش زشتش چی پیش خدا داشته که مردی مثل عطا تو قس

 بوده، هرچی که از خویر عطا بگم کم گفتم

 

 پ چپ نگام کرد و با حرص گفتیر یر چ

 

روح انگی   خودشم خییل خوب و خانوم، بعدم قیافه  -

اش کجا درب و داغون؟ ماشاال ادم حض میکنه نگاش 

 میکنه عی   پنجه افتاب میمونه

 

 عوفی زدم و گفتم
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 روح انگی   انگشت کوچیک -
ه یر یر خودت هم میدوی 

 نمیشه، منتها اون مادر زاد خوش 
ی

من هم تو قشنیک

 اقبال بدنیا اومد و من بدبخت! 

 

یر یر که مشخص بود حوصله حرفام نداره از جاش بلند 

ون، منم با اکراه دنبالش بلند شدم و رفتم  شد و رفت بی 

ون، خاله همچنان داشت رس و صدا میکرد، اینبار عطا  بی 

ه داشت به حرف هاش هم خونه بود و با صورت رسخ شد

 گوش یم داد

، دل رحم  بود رفت رساغ خاله و یر یر که همیشه خدا 

 بازوش کشید و گفت

 

 ول کن شوکت چکار این دوتا بدبخت داری؟ -

 

اون دوتا هم که عجیب ساکت و رسبه زیر شده بودن ، بعد 

حرف یر یر رسشون باال اوردن و با چشم های گرد زل زدن 
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وقع ساکت بود با عصبانیت دستی بهش ، عطا که تا اون م

 فتکشید توی موهاش و گ

 

واال یر یر خانوم از شما چه پنهون ما هم خسته کردن  -

،شب و روز این خونه رو کردن میدون جنگ و عی   

 دشمن میفیی  به جون هم

 

 روح انگی   که با اخم داشت نگاه عطا میکرد گفت

 

خواد واال ما کار کش نداریم، زن دایی صبح تا شب نیم  -

 بیخیال ما بشه و یه چپ و راست میاد گی  میده

 بهمون! 

 

 عطا چشم غره ای به روح انگی   کرد و با حرص گفت
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هیس، تو ییک حرف نزن که اصال قول نمیدم بتونم  -

ی بهت نگم  جلو بقیه خود دار باشم و چی  

 

همون موقع یر یر نگایه به من کرد تا بهم بفهمون اونقدر 

نم عطا همه چی تموم نیس ، روح ها هم که من فکر میک

ن توبیخ آمی   عطا ساکت شده بود دوباره انگی   که با اون لح

رسش انداخت زیر ،خاله اما خیال کوتاه اومدن نداشت با 

 داد گفت

 

 ناض و محبوبه  -
ی
عطا به زنت حایل کن کاری به زندگ

نداشته باشه ، قسمت نبوده خواهرش بشه عروس 

 ا و اشوب ندارهناض ،این که این همه بلو 

 

 کرد و با داد گفتروح انگی   دست هاش محکم مشت  
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 اینا  -
ی
اونقدر اسم خواهر من نیار، من کاری به زندگ

ندارم یه الیک نیا اعصاب من بریز بهم ، منم یه حدی 

یز بشه م لیر  دارما نذار کاسه صیر

 

 عطا دادی کشید و گفت

 

زز -  روح انگی  

 

ثار عطا کرد و بعد دست روح انگی   اما نموند، اخم غلییط  ن

ش برد تو اتاق ، پشت رسش هم بچه هاش گرفت و با خود

 در محکم کوبید بهم

 خاله هم رسی به نشونه تاسف تکون داد و گفت

 

 اینم برای ما آدم شد -
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ماهرخ که در کمال تعحب تا اون موقع سکوت کرده بود با 

 عصبانیت گفت

 

 خجالت بکش این چه طرز حرف زدن -

 

 نفرت نگایه بهش کرد و گفتزن دایی با 

 

 که دو بهم زن زبون درازتو ییک خفه شو زنی -

 

 اونم زیر لب حرف نامفهوی زد و رفت توی اتاقش

 

چند ساعتی از تارییک هوا گذشته بود که ناض با قیافه درب 

س  و داغون اومد تو ، به حدی از وقتی رفته بود ترس و اسیی

 برابر شد داشتم که با دیدن قیافه اش ترسم هزار 
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زیر لب سالیم بهش کردم ، اما اون یر تفاوت از من رفت 

 گوشه رخت خوابها و مشغول عوض کردن لباسش شد

 

 و چهل و شش پارت صد 

 

دلم یم خواست بفهمم تو ذهنش چی میگذره و در موردم 

 چه فکری یم کنه برای همی   اروم گفتم

 

 چیه چرا پکری؟  -

 

 خنده عصتر کرد و گفت

 

م توقع داری برات بزنم و برقصم؟ یا اینکه چیه نکنه از  -

 کنارت بشینم و برات حرف های عاشقانه بزنم؟ 
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عصتر نشم، خودم سیع میکردم خییل اروم باشم و 

 ناراحت گرفتم و گفتم

 

من توقع هیچ کدوم از اینکارای که گفتی ندارم، فقط  -

 نگرانت هستم

 

یز به پشتی تکیه داد و دستش گذاشت رو پیشونیش و ریز ر 

وع کرد به خندیدن ، کیم که گذشت با چشم های  رسی

 رسخش زل زد به من و با تمسخر گفت

 

ه یا  -  پرس؟فکر یم کت  بچه امون ، دخیی

 

از همون که یم ترسیدم رسم اومده بود و شک افتاده بود به 

 جونش
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رسم زیر انداختم و با انگشتهام مشغول بازی کردن شدم و 

 اروم گفتم

 

خاتون باور کردی؟ بخدا به تو حرف های حکیمه  -

جون اقام اون زن به قصد دشمت  اومده بود اینجا تا 

 زندگیمون بهم بریزه

 

این عالما نبود و به حرف های من هم گوش انگار اصال تو 

 نمیداد، پاهاش تو شکمش جمع کرد و گفت

 

اگه دخیی بود اسمش بذاریم مریم و اگه پرس بود  -

 اسمش بذاریم عیل رضا

 

 ا اون حرفش، فوری گفتمیخ کردم ب
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تو فک یم کت  من مریم مقدس هستم که بدون شوهر  -

 و رابطه بچه دار شدم؟ 

 

 زیر لب اروم گفت

 

ین  - س و خودت با بهیی استغفرهللا ، حداقل از خدا بیی

 بنده اش مقایسه نکن 

 

 بعدم با نفرت نگام کرد و گفت

 

ت مریم کجا؟ -  تو هرزه کجا و حرص 

 

عیت بود ، اما من نباید کوتاه هرچند حرف هاش عی   واق

م و باید برای  یم اومدم دلم نیم خواست به این راحتیا بمی 

 زنده موندنم یم جنگیدم
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 رای همی   گفتمب

 

یم  - یم شهر، می  فردا صبح عیل الطلوع راه میفتیم می 

بیمارستان پیش یه دکیی خوب باید بهت ثابت کنم که 

 ب کنهاون زنیکه از قصد یم خواست من پیش تو خرا

 

 خنده عصتر کرد و گفت

 

تو همیشه تو چشم من خراب بودی، الزم نبود کش  -

 زحمت اینکارو بکشه

 

 حرض گفتم

 

یم دکیی ، همونجا میدونم چه جوری  - همی   فردا می 

 جواب تهمت های ناحقت بدم
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 رسش گذاشت روی زانوهاش و گفت

 

احتیاج به دکیی رفیی  نیس، فقط گذشت زمان که همه  -

 میکنهچی   مشخص 

ماه هیچ وقت پشت ابر نمیمونه و بالخره گند کارت در  

 میاد

 اون وقت که من یم دونم باهات چیکارکنم! 

نم تا همونجا بپویس و هرگ  رس   و ته اول ابادی دارت می  

 هم رد شد یه تف بندازه روی نعشت و رد بشه

 

 تنم لرزید و موهای بدنم از ترس سیخ شد

تی ها کوتاه بیاد و اون حرف ناض محال بود به همی   راح 

 های امروز فراموش کنه
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ده شد و توی  با تصور حرف  که زده بود قلبم تو سینه فرسی

 م گفتمدل

 

اگه فکری به حال خودت نکت  تا چند ماه دیگه پر پر  -

 میشی محبوبه خانوم 

 

ناض که سکوتم دید رسش بلند کرد نگاه عمیقی بهم کرد و 

 گفت

 

 ت تصور میکردی؟داشتی لحظه ای دار زدن -

 

خودم جمع و جور کردم و با صدای که خیال شکسیی  

 داشت گفتم
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ه جوری تالف  نه داشتم به این فکر میکردم که چ -

 تهمت هات رست در بیارم؟ 

 

رسی تکون داد و باز هم یر توجه به من آه بلندی کشید 

 وگفت

 

کاش ییک پیدا میشد و من هم مثل کریم یم کشت،  -

وره از این کابویس که دارم توش حالم داره بهم میخ

نم  دست و پا می  

 

با اوردن اسم اون کریم آشغال حال بدم بدتر شد و بدون 

 فکر گفتم

 

-  ....  تو چرا خودت با اون آشغال مقایسه میکت 
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 که یر موقع باز بشه، با چشم های گرد 
و لعنت به دهای 

 شده نگام کرد و گفت

 

 ال؟از کجا بهت ثابت شده بود که کریم آشغ -

 

جای اینکه بذاره حرف بزنم دستش به نشونه ساکت باشم 

 باال برد و گفت

 

گفته بود با ییک دوست شده کریم خدابیامرز قبال، بهم   -

 که اگه اسمش جلوم بیاره من از تعجب غش میکنم

  

 قیافه اش ترسناک شده بود ، چشم هاش گرد کرد و گفت

 

 پس اون هرزه تو بودی!  -
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فتم، کلمات توی ذهنم محو شده لبم محکم به دندون گر 

بودن و مغزم و زبونم همزمان از کار افتاده بودن نیم 

م؟ سیبک گلوم از شدت بغض و ترس دونستم باید چی بگ

باال و پایی   میشد، اون هم با دقت زل زده بود بهم و داشت 

 با لذت مات شدنم یم دید 

نفسم به حدی عصتر و بلند بود که توی سکوت  اتاق 

 بود پیچیده

 من اما ،همچنان در تالش ردیف کردن کلمات بودم 

اون  دستم سمت گلوم بردم و کیم ماساژش دادم تا از رسی 

بغض کوفتی راحت بشم بعد هم ، انگشت اشاره ام جلوش 

 گرفتم و رسم کردم سمت اسمون و گفتم

 

خدایا من از این بنده ات نیم گذرم ، تو شاهدی که  -

 میشکنه چقدر داره با حرف هاش قلبم 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1409  

و بعد گذاشتم که اشکم اروم اروم جاری بشه، ناض کیم 

 سمت من خم شد و گفت

 

ی نمونده که رسوای کم ادا بیا  - دخیی مش قدرت، چی  

عالم بشی و من با همی   دو تا دستام جوری گلوت 

ای کارهای زشتت بریس ی و به رس   فشار بدم که بمی 

 

 پارت صد و چهل و هفت

 

 گفتم  با نفرت بهش زل زدم و 

 

امیدوارم  روزی برسه که خودم با همی   دستهام مشت  -

 مشت گل بریزم روت

 

  زهر خندی کرد و گفت
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 هس که من دارم -
ی
 بخدا که مرگ خییل بهیی از این زندگ

 

 راوی

 

 خرسو  نگایه به برادرش جهانگی  انداخت و گفت

 

 هم رد کردیا تا گ میخوای بشیت   -
ی
داداش چهل سالیک

 پام؟

وشکر درسم تموم شد و االن هم دارم تو من که خدار  

 مدرسه تدریس یم کنم 

ت باش من خجالت تو رو قران یه کم فکر خودت و زندگی 

یم کشم تو همه جوونیت پای من گذاشتی و خودت و 

 زندگیت فدای من کردی
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خرسو کتایر را که داشت مطالعه میکرد و بست و با لبخند 

 گفت

 

نکنه داداش  این حرفات بوهای خویر نداره ها  -

 کوچیکه عاشق شده ؟

 

 شهریار کیم رسخ شد و لبخند خجویل زد و گفت

 

رسم نذار ، بخدا خییل دلم میخواد خودم داداش رس به  -

 رخت دومادی تنت کنم

 

خرسو با دقت زل زد به برادر کوچک ترش ،او را مثل فرزند 

نداشته اش دوست داشت و بعد از فوت پدر و مادرش، او 

ی برایش کم نگذاشته بودرا با جان و   دل بزرگ کرده و چی  
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نها حال که بزرگ شده بود و کاری برای خودش داشت، ت

ارزویش فقط این بود که او را رس و سامان دهد و خیالش 

 
ی
از بابتش راحت شود تا با وجدان آسوده، دنبال زندگ

 خودش رود

 خرسو ابرویی برایش انداخت و با شیطنت گفت

 

خوشبخت کیه که اینجور قلب و  حاال اسم اون دخیی  -

 ذهن داداش کوچیکه ما رو درگی  خودش کرده؟

 

الت کشید و رسچ  گونه هاش باعث شهریار باز هم خج

 شد که خرسو بلند بلند بخندد و بگوید

 

؟  - ا یه داری رسخ و سفید میشی  تو چرا عی   دخیی
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وع کرد به خندیدن، نفس عمیقی  شهریار هم ریز ریز رسی

را از خودش دور کند و بتواند با برادرش  کشید تا خجالت

هنوز راحت حرف بزند، هرچند بیست و پنج ساله  بود اما 

از برادر بزرگش که حکم همه کسش را برایش داشت 

 خجالت یم کشید

 سبیلش را کیم جوید و گفت

 

ی من محال بیفتم جلو -  تا تو اول  زن نگی 

 

 خرسو بشکت  زد و با خوش حایل گفت

 

ت بود آقا داداشم عاشق شده! پس حدسم درس -

 اون دخیی خوشبخت کیه؟
ی

 نمیخوای بهم بیک

 

 زدواج نکت  نه تا وقتی که خودت ا -
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خرسو که با خودش عهد بسته بود که تا قبل از سامان 

 اش راه ندهد ، با کف دست 
ی
دادن او هیچ زی  را به زندگ

 محکم پشت کتف شهریار کوبید و گفت

 

ا قسم خوردم تا تو رو من به ارواح خاک مامان باب -

 سامون ندم خودم رساغ هیچ زی  نرم

 حاالم جای اینکه من یر  

؟   بپیجوی  و تعارف تیکه پاره کت  بهم بگو دل به گ بستی

 

شهریار کیم جابه جا شد و به رادیوی خاموش روی طاقچه 

 که یادگار پدرش بود  نگاه کرد و گفت
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، ییک از شاگردام خییل دخیی  -  خوب و اسمش مهر انگی  

ره و رس به رایه هس، خییل هم قیافه ملیح و زیبایی دا

 هم کامال هم سطح هم هستیم 
ی
 از لحاظ خانوادگ

 

 خرسو سویی کشید و با ذوق گفت

 

به به چی دیگه از این بهیی آدرس خانواده اش بده تا  -

 همی   روزا برم باهاشون صحبت کنم

 

 شهریار نگاهش رفت سمت رس برادرش ، تعداد موهای

سفیدش در حال زیاد شدن بود و همی   باعث میشد که 

د و خودش را به خاطر تنهایی او مقرص عذاب و  جدان بگی 

 بداند

 نفش کشید و گفت
ی

 با کالفیک
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من به خاطر تو هم که شده باید زودتر دوماد بشم،  -

 نمیخوام بیش تر از این وبال گردنت باشم 

 

 خرسو لبخندی زد و متواضعانه گفت

 

یم شهریار ، با من باشه همه دنیارو فدای یه تو تاج رس  -

 میکنمتار موت 

 

و آن حرف عی   واقعیت بود و شهریار یم دانست، او همه 

حرف هاش راست و از صمیم قلبش  و خدا بنده ای به 

 آقایی ، باوجدای  و مهربوی  برادرش خییل کم افریده است

 

 محبوبه
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؟ چرا مامانم - یه رس نمیاد  یر یر از مامان و اقام چه خیر

شمبه من بزنه ناسالمتی من غریبه   نیستما دخیی

 

یر یر دستی به موهای قرمز رنگش که از شدت حنا بسیی  

ایر شده بود کشید و اونا رو زیر لچک رسش فرستاد و 
رسی

 گفت

 

مامانت که پای دار قایل نشسته و اصال وقت رس  -

خاروندن نداره اقات هم که گوسفندا رو برده کوه و 

،خونه هم نیومدهچند ر   وزی هس که  حتی

 

 شیدم و گفتماه پردردی ک

 

، همیشه منتظر  - اونا هیچ وقت خدا من نیم خواسیی 

م  بودن ییک از راه برسه بیاد خواستگاریم تا  از رسی

 خالص بشن
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 اخیم کرد و گفت

 

قبول کن که تو هم، هیچ وقت خدا حرف گوش کن  -

خانوم نبودی، هر قدر که مرضیه و اعظم رس به زیر و 

 دیبودن، جاش تو رستق و اختیار رس خود بو 

 

 حرف هایی بارم کنه ،  برای 
از یر یر توقع نداشتم همچی  

 همی   زورم گرفت و روم ازش برگردوندم و گفتم

 

؟ خوب همه عالم و ادم میگن من  -
ی

چرا اینجوری مییک

 لنگه خودتم

 

 پارت صد و چهل و هشت
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 تاخم یر یر غلیظ تر شد و با عصبانیت گف

 

عاشق همه غلط کردن، من تنها گناهم این بود که  -

شدم و از خونه فرار کردم، تا وقتی هم که عقد اقات 

 نشدم دست از پا خطا نکردیم 

 

توقع شنیدن حرف هاش نداشتم ، اونقدر این روزا دل 

نازک و عصتر شده بودم که با کوچک ترین حرف  اشکم 

 ناخواسته جاری میشد

ودم که یر یر با لحن دلجویانه ای مشغول فی   فی   کردن ب

 گفت

 

محبوبه من نیم خواستم ناراحتت کنم، اونقدر این  -

روزا اعصابم خورده که اصال اعصاب و حوصله ای 

 هیچ حرف  ندارم 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1420  

 با زاری گفتم

 

عیب نداره یر یر ،من یاد گرفتم که هیچ گ دلش برام  -

 نسوزه و فقط خودم باشم و خودم

 

 توی بغلش و گفتنزدیکم اومد رسم گرفت 

 

، من خودم ه - مه جوره پشتت هستم حتی بس کن دخیی

 اگه شده جای تو من بکشن

 

ی به  کیم دیگه نشست و یه مرتب ازم دلجویی کرد ، چی  

 اذان ظهر نمونده بود که قصد رفیی  کرد 

 

من برم محبوبه االن که ناض بیاد زشته که من،اینجا  -

 باشم
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 وای بری؟یر یر ظهر همی   جا بمون ،کجا میخ -

 

 

 فتچادرش روی رسش مرتب کرد و گ

 

 نه باید برم من اینحوری راحت نیستم -

 

رسی    ع رفتم سمت گنجه ای که گوشه اتاق بود، از قبل کیم 

کره و پنی  اونجا قایم کرده بودم، اون برداشتم و دادم 

 دستش و گفتم

 

 حداقل اینو بیر ظهر بخور -
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ت و زیر چادرش اونم از خدا خواسته ، کره و پنی  ازم گرف

 حایل گفتقایم کرد و با خوش 

 

 خی  ببیت  دخیی  -

 

تا دم در بدرقه اش کردم و همون جور وایسادم تا از جلو 

 چشم هام شد یه نقطه کوچیک و محو شد

خواستم برم تو که با کمال تعجب دیدم یه ماشی   خییل  

 قشنگ که من اسمش بلد نبودم کنار دیوار خونه ما ایستاد

ام مات و از اهایل روستا ماشی   نداشیی  ،رسجهیچ کدوم  

مبهوت وایسادم تا ببینم صاحب یه همچی   ماشیت  قراره 

 بره کجا و با کدوم یک از همسایه ها آشنایی داره

همیشه توی رویاهام دوست داشتم شوهر ایندم ماشی   

داشته باشه، اما بدبختانه شده بودم زن ناضی که حتی یه 

 قاطر هم نداشت
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و باالی فوق راننده باز شد و یه جوون خوش قد  در سمت

 العاده شیک پوش و به غایت زیبا ازش پیاده شد

 چشم هام با دیدنش چهارتا شده بود

 توی عمرم همچی   جووی  ندیده بودم 

، اون  بدون اینکه متوجه من بشه رفت سمت عقب ماشی  

 باز کرد و کیل وسایل از توش برداشت و راه افتاد

محکم ان قلبم بوم بوم یم تپید اب دهنم از شدت هیج 

 قورت دادم و بدون پلک زدن بهش زل زدم

داشت سمت من یم اومد نیم نگایه بهم کرد و بعد رسش  

 زیر انداخت

طویل نکشید که جلوی من وایساد ، هردو همزمان به هم 

ه شدیم  مونده بودم خدا چه جوری همچی   ادیم  خی 

  افریده؟ هیچ عیب و نقض نداشت 

ای کرد و با صدای وقتی دید زیادی غرقش شدم، رسفه 

 مردونه و جذایر گفت
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ین کنار؟ -  از جلو در نمی 

 

برام عجیب بود که اون کیه و اونجا چی میخواد ؟ طاقت 

یس گفتم  نیاوردم و با صدای پر اسیی

 

 با گ کار دارین؟ -

 

 اروم گفت

 

؟ -  یم کنی  
ی
 شما اینجا زندگ

 

ردم ، دلم یم خواست از شدت هیجان داشتم غش میک

یم بردم و لمسش میکردم تا از واقیع بودنش دستم سمتش 

 مطمی   بشم، پلیک زدم و گفتم
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 بله من مال همی   خونه هستم -

 

تعجب کرد و با همون چشم های متعجب و پر از سوالش 

 پرسید

 

 تا حاال ندیده بودمتون!  -

 

این یعت  قبال اینجا اومده بود و اهایل خونه خاله براش 

 شنا بودنآ

 

 من زن ناض هستم -

 

اوردن اسم ناض حالت صورتش عوض شد، اخم غلییط   با 

کرد و صورتش از عصبانیت رسخ شد، منم مات و مبهوت 
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داشتم نگاش میکردم و نیم دونستم دلیل عصبای  شدنش 

 چیه؟ 

با صدایی که سیع میکرد اروم باشه اما کیم لرزش داشت 

 گفت 

 

له داشته برای دوماد به به اقا ناض چقدر هم عج -

 شدن! 

 

 چشمش ریز کرد و گفت بعد 

 

پس اون همه هولدروم بولدورمش کشک بودپ فقط  -

 ادای عاشق بودن داشت برامون در یم اورد؟

 

من که متوجه حرف هاش نمیشدم برای همی   هم با 

 تعجب پرسیدم
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 گ؟ -

 

 ناض -

 

 

 برای اینکه از زیر زبونش حرف بکشم گفتم

 

؟ شما ناض از کجا یم -  شناسی  

 

 کرد و گفتاشاره ای به در  

 

 میشه برید کنار -
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و من هنوز کنجکاو بودم بفهمم اون خدای حذابیت کیه  و 

 اینجا چی میخواد؟

با اکراه از جلوی در رفتم کنار، زیر لب تشکری کرد و راه  

 افتاد 

اونقدر دلم یم خواست بشناسمش که حد نداشت برای 

 همینم گفتم

 

؟نگفتی   ناض از کج -  ا یم شناسی  

 

 هم کرد جوری که باعث لرزش قلبم شد نیم نگایه ب

 همون طور که دوباره راه افتاده بود گفت

 

 من سعیدم پرس عمه ناض، برادر مهر انگی    -

 

 صدای پوزخندش بلند شد و با تمسخر گفت
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 بازم بگم یا تا همی   حد کافیه؟ -

 

بود ، پس این آدم برادر روح انگی   بود، کال مغزم قفل کرده 

 روح انگی   نکبت کجا و برادر جذابش کجا؟باورکردی  نبود 

 

 پارت صد و چهل و نهم

 

پشت رسش اروم راه افتادم ، دقیقا همون مردی بود که من 

 توی رویاهام ارزوش داشتم

کاش خییل قبل تر دیده بودمش ، اون وقت یم دونستم   

ش کنم   چه جوری اسی 

له های که ما رو به رسید سمت اتاق روح انگی   ، مسی  پ

اقامون یم رسوند باهم فرق داشت ، اما من ناخواسته ات

 دنبالش کشیده شده بودم 
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 قبل از اینکه بره تو نگایه به من انداخت و گفت

 

یف میارین اینجا؟ -  شما هم ترسی

 

 خودم رسی    ع جمع و جور کردم و گفتم

 

 نه-

 

ه لبخندی زد و چند تقه به در اتاق کوبید من هم برای اینک

چشم نشم رسی    ع رفتم سمت اتاق  با روح انگی   چشم تو 

خودم، روح انگی   با دیدن برادرش با خوشحایل اون توی 

 بغلش گرفت و خواهر برادری همدیگه رو غرق بوسه کردن

 

 روح انگی   

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1431  

با دیدن سعید که دم در وایساده بود ناخواسته جیغ خفه 

 ای کشیدم و گفت

 

 وای داداش گ اومدی؟ -

 

 گفت  توی اغوشش کشید و اروممحکم من 

 

 همی   االن -

 

 پس سوسن کو؟ -

 

 

 تعارفم نیم کت  بیام تو؟ -

 

 خجالت زده از جلوی در کنار رفتم و گفتم 
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بفرما ، اونقدر از دیدنت خوشحال بودم که همه چی    -

 فراموش کردم

 

 نگایه به اتاق محقرم کرد و پرسید

 

 پس بچه هات کو؟ -

 

 و گفتمپشتی کنار دیوار کیم مرتب کردم 

 

خونه بود و با اون رفیی  یه دوری اطراف امروز عطا  -

 بزنن

 

 با اوردن اسم عطا اخیم کرد و گفت
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یف دارن -  چقدر خوبه که اقا عطا هم ترسی

 

 نگفتی چرا سوسن نیاوردی؟ -

 

 

خودت که یم شناسیش ، از اینجاها اصال خوشش  -

نمیاد و یه میگه روستاشون بو پهن میده و اعصاب 

منم بهش اضار نکردم ، برای همی    ادم خورد میکنه

نه و تو   می  
که بیاد، گفتم یهو میاد اینجا و حرف 

 ناراحت میشی 

 

 چایی براش ریختم و بردم گذاشتم جلوش و به شوچ  گفتم

 

من دیگه پوستم از طعنه و حرف های سوسن کلفت  -

 شده 
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 خندید و گفت

 

چی بگم؟ هرچی هم باهاش صحبت یم کنم که کیم  -

ه  کار کنه اصال   روی رفتارش  به خرجش نمی 

 

کیم از چایی داغش نوشید، ییک از عادت هاش این بود که، 

چایی داغ و داغ بخوره،  استداللش هم این بود، چایی که 

 کیم یخ بشه از دهن میفته و دیگه به درد خوردن نمیخوره

 وقتی دید دارم نگاش یم کنم گفت

 

 ناض هم که بسالمتی زن گرفته!  -

 

؟ تو از کجا  -  میدوی 
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 ده ای کرد وگفتخن

 

 االن دم در سعادت اشنایی با همرسش داشتم -
 همی  

 

با به یاد اوردن محبوبه و رفتارهای چندشش اخیم کردم و 

 گفتم

 

 آره، اونم با کش که دقیقا الیقش بود ازدواج کرد -

 

ون اورد و گذاشت کنارش و از ته قلبش  کاپشنش از تنش بی 

 گفت

 

، اصال امیدی - ش  چه بهیی نداشتم به این زودی ها از رسی

خالص بشیم ، خییل از بابت مهر انگی   ترس داشتم 
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ناض جوون کله خرابیه، یم ترسیدم خریتش کار 

 دستمون بده 

 

حدود نیم ساعتی باهم حرف زدیم و از هر دری صحبت 

کردیم تا بالخره عطا هم رسید با دیدن سعید تعجب کرد و 

جوری رسد بود که  خوشحال نشد، رفتارش مثل همیشه

 من واقعا جا خوردم

سعید هم دست کیم از من نداشت اما رسی    ع خودش  

ا مشغول صحبت کردن شد  جمع و جور کرد و با دخیی

عطا جوری رسبه زیر و ساکت نشسته بود که انگار سعید 

 ذره ای براش اهمیت نداره و داره اون به زور تحمل میکنه

 

 رد و گفتسعید نگایه به عطا ککیم که گذشت 

 

ا عطا؟ هنوز تو همون مدرسه قبیل هستی ؟ -  چه خیر
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 عطا به رسدی بدون اینکه نگاش کنه گفت

 

 آره هنوز همونجام -

 

من تنم از اون همه رسدی یخ بسته بود ، و جلوی سعید 

 خجالت یم کشیدم 

 سعید نگایه به ستاره کرد و گفت

 

ش زن عمو ماهرخت ستاره جان خواهرات بردار  بیر پی -

 میخوام با بابات حرف بزنممن 

 

ستاره از جاش بلند شد سحر بغل کرد و با رس به ساجده 

ون بره  اشاره کرد تا دنبالش راه بیفته ، قبل از اینکه از در بی 

 سعید پاکتی دستش داد و گفت
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اینم بده زن عمو ماهرخت و بگو دایی سعید برات  -

 اورده 

 

و گرفت و ده و اومد جلو پاکت ستاره سحر داد بغل ساج

ون  رفیی  بی 

بعد از رفیی  بچه ها با تعجب زل زدم به دهن سعید و 

 منتظر موندم ببینم چی میخواد بگه

تسبیخ که توی دستش بود گذاشت توی جیبش و بدون 

 هیچ مقدمه ای نگایه به عطا کرد و گفت

 

عطا نیم خوای خونه رو عوض کت  تا گ میخوای تو  -

؟ بچه هات بزرگ شدن اتاق ور دل زن دایی بموی  این 

 کنی   
ی
 و درست نیس که تو یه اتاق زندگ
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 عطا که با این حرف عصتر شده بود اخیم کرد و گفت

 

 مگه اینجا چشه؟ ما خییل هم تو این خونه راحتیم  -

 

 ویل خواهر من اینجا راحت نیس -

 

 

با این حرف من با تعجب نگاش کردم و عطا هم با اخمای 

 لییط  نگایه  به من کردغ

 

 رت صد و پنجاهپا

 

 سعید همونجور که مشغول بازی با انگشتاش بود  گفت
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قرار نبود تا اخر عمرت خواهر مارو تو این خونه اسی   -

 کت  

 

 عطا با عصبانیت گفت

 

منظورت از این حرفا چیه؟ جوری حرف نزن که اگه  -

کش ندونه فکر کنه من خواهرت به چهار میخ 

 ارم عذابش میدمکشیدم و د

 

دی بد و عصتر بود که اخمهای من هم لحنش به ح

 ناخواسته توی هم قفل شد

 سعید اما با ارامش گفت

 

 کردن هم در  -
ی
به چهار میخ نکشیدی ویل اینجور زندگ

 شأن خواهر من نیس
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پوزخندی کنج لب عطا نشست و با تمسخر نگایه به من 

 انداخت و گفت

 

 که در شأنت برات بسازمببخشی   که نتونستم  -
ی
 زندگ

 

تم جوابش بدم اما ترجیح دادم جلوی سعید ساکت خواس

 بمونم تا عطا عصبای  نشه و بحث راه بندازه

 سعید اما جای من گفت

 

اون روز وحید برام تعریف کرده که زن دایی چه جوری  -

 با روح انگی   رفتار کرده ، منم برای همی   اومدم اینجا

 

ت کرد و گذاشت روی پاش و با عطا دستاش محکم مش

 ت گفتعصبانی
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روح انگی   خودش هم مقرصه ،زیادی روی اعصاب  -

ی نمیکنه و  ه و اصال کوچیک بزرگیی مامانم راه می 

 هرچی از دهنش درمیاد بارش میکنه

 

شاخ در اوردم از حرفش، چه جوری یم تونست این حرف 

و بزنه و من مقرص بدونه اون که این همه سال شاهد اذیت 

 ازارهای زن دایی بود

 حرفش هزار تکه شد قلبم با اون

قبل ترها فکر میکردم خییل ادم منطقی هس و رفتار  

عادالنه ای داره اما حاال با این حرفش، تمام ذهنیتم نسبت 

 به خودش بهم ریخت

 

سعید همچنان خونرسد بود و داشت در کمال آرامش به 

 حرف های تهوع اور عطا گوش میداد

 که تموم شد لبخندی به من زد و گفت  حرف عطا 
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عطا خودت هم خوب میدوی  خواهر من زیادی   -

نجیب ، متاسفانه من حرفات نیم تونم باور  –خانوم 

 کنم 

 

وع کرد به فشار دادن مشت هاش ، انگار که  عطا باز هم رسی

ل میکرد تا اون مشت ها رو  با اینکار داشت خودش کنیی

 رهروی رس و صورت سعید پایی   نیا

 دوباره نگایه به من کرد و گفت

 

 من دروغ میگم؟ -
ی

 یعت  مییک

 

من به قصد دعوا اینجا نیومدم، فقط اومدم بهت بگم  -

خواهر من یر کس و کار نیس که هرگ هرجور دوست 

داشت باهاش رفتار کنه و با حرف های مزخرفش 

اعصابش بهم بریزه، درسته که ما اقامون فوت کرده، 
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زنده هستم و مثل کوه پشت خواهر ویل من هنوز 

 مبرادرم هست

 

هرجایی هم که ببینم حرمت عزیزانم شکسته بشه کوتاه بیا  

 نیستم

 

یه ادم چقدر یم تونست فهمیده و با شخصیت باشه، هر 

چند من هیچ وقت دلم نیم خواست خانواده ام درگی  

 مشکالتم کنم 

برای همی   همیشه خدا سکوت کردم تا بالخره وحید 

ند اون تازه همید که تو این خونه چی به من میگذره، هرچف

یه گوشه از اتفاقات دیده بود و نیم دونست زن دایی 

وقاحت از حد گذرونده و دست  هم روم بلند کرده! یا 

همی   عطا بعد از جریان عرویس ناض برای تنبیه من که 

عرویس برادرش نرفته بودم جاش ازم جدا کرده بود و 

 ساس و شعورم توهی   کرده بود حسایر به اح
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سانه به سعید کردم اما باز هم ترجیح دادم نگایه قدرشنا

ی نگم و به وقتش بابت اون همه محبتش ازش تشکر  چی  

 کنم

عطا که کال با خانواده من لج افتاده بود  ،پوزخند صدا 

 داری زد و گفت

 

نکنه اگه خاطر خواهر جونت کیم مکدر شد تو با سه  -

ه... تا بچه، مجبو   رش میکت  طالقش  بگی 

 

 وع کرد به خندیدنبعد هم عصتر رسی 

 رفتارهاش اصال باور کردی  نبود

نیم دونم عطا زیادی تغیی  کرده بود یا من حساس تر شده  

 بودم 

 سعید نفس عمیقی کشید و گفت
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خودتم خوب میدوی  من ادیم هستم که اندازه موهای  -

اهرم داره رست همه جا پاریی دارم ، وقتی ببینم خو 

 براش زهر، مع
ی
طل نیم کنم با اذیت میشه و زندگ

یم...   همون سه تا بچه طالقش میگی 

 

وع کرد به دست زدن و همزمان گفت  عطا رسی

 

احسنت سعید خان عجب ادیم بودی و رو نیم  -

 
ی
کردی؟ جای اینکه خواهرت تشویق کت  به زندگ

کردن و نصیحتش کت  که دو دستی بچسبه به 

ی اینجا و جلو روش داری تشویق  زندگیش ، اومد

ه؟ بابا دست خوش آفرین به تو میکت  طالق  بگی 

 

من روح انگی   تشویق به طالق نکردم، جای اینکه  -

عصتر بشی با دقت به حرفای من خوب گوش بده 

 ببی   چی میگم ، من اومدم اینجا بهت اولتیماتوم بدم 
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، کیم زن دایی نصیحت  بگم بیش تر مراقب رفتارت بایسی

ا رو داغون کت  تا با حرف هاش اعصاب و روحیه خواهر م

 نکنه ..... 

 

 مرتیکه همی   االن نگفتی مثل آب چرا دروغ می -
ی

یک

ی؟  خوردن میتوی  طالقش بگی 

 

 بالخره منفجر شد و دهنش باز کرد 

 اون حرفش، به حدی زشت بود که بلند گفتم

 

 عطاااا؟ -

 

زهر مار و عطا ، ببی   چه اتیشی به پا کردی؟ حاال  -

؟  کارت به جایی رسیده برای من قشون کشی   یم کت 
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، سعید باز هم اروم بود و با ارامش اینارو با فریاد یم گفت

 داشت به قیافه دیوونه  شده ی، عطا نگاه میکرد

ی بگم گفت  بعدم جای اینکه من چی  

 

ه جای  - ، تو هم بهیی من گفتت  ها رو گفتم پرس دایی

ت بلند کت    اینکه صداتو روی زن از همه جا یر خیر

ذهنت مرور کت  و روی تغیی   بشیت  و حرف هام توی

 کار کت  رفتارت  

اینم بدون که،روح انگی   تکه ای از وجودمه و  من نمیذارم   

 کش اون تیکه رو بشکنه

 :  روح انگی  

 پارت صد و پنجاه و یک
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هرچند حرف هاش قلبم بشدت گرم کرده بود و با تمام 

وجودم به داشتنش یم بالیدم، اما یم ترسیدم که عطا حرف  

 ه و باعث ناراحتیش بشهبزن

رسخ شده بود و بالخره طاقت نیاورد و به تندی عطا رسخ 

 گفت

 

ی و با  -  همی   االن دستش بگی 
، میتوی  خییل ناراحتی

یش  خودت بیر

 

با این حرفش وا رفتم چه جوری یم تونست اینجوری بگه ؟ 

مگه من چیکارش کرده بودم؟ همیشه خدا یه زن مطیع و 

ی بلد نبودمرس به زیر بودم و جز   چشم گفیی  چی  

 ناراحتی زل زدم بهش و با صدای شل و ویل گفتم: با 

 

 دست درد نکنه عطا !  -
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 حق به جانب نگاهم کرد و گفت

 

نه انگار  - مگه نیم بیت  داره چی میگه؟ جوری حرف می  

 شبانه روز داری اینجا شکنجه میشی 

 

 گفتم: 
ی
 اب دهنم به سختی قورت دادم و با گله گ

 

داغون اظ جسیم شکنجه نشم اما روحم شاید از لح -

 عطا! 

 

نگاهم رفت سمت سعید که داشت با غصه نگام میکرد اخر 

 هم طاقت نیاورد و گفت
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خودت که میدوی  در خونه اقام همیشه به روت بازه  -

ت   چه تنهایی و چه با سه تا دخیی

 

 بعدم از جاش بلند شد و گفت

 

 منم برم که کیل باید تو راه باشم  -

 

؟گو که نمیخوای ناهار داداش ن -  پیشمون بایسی

 

 

عطا همچنان الل رس جاش نشسته بود و داشت مشت 

 هاش و پر و خایل میکرد

 بیشعور حداقل یه تعارف کردن هم بلد نبود 

 سعید کاپشنش پوشید ، با التماس نگاهش کردم و گفتم
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داداش ناهار بخور بعد برو ،بخدا اینجوری من اعصابم  -

یزه بهما   می 

 

فت و رسم چند بار بوسید و اومد من توی بغلش گر  سمتم

 گفت

 

سفره تون با برکت باشه آبخر ، خودت که میدوی   -

 طوالی  بدم میاد، هرچی زودتر برم 
ی
چقدر از رانندگ

ه  بهیی

 

سک رسجاش  بعدم نیمچه نگایه به عطا که عی   میی

 نشسته بود کرد و گفت

 

 خداحافظ پرس دایی ؟ -
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نم رسی براش تکون داد  معطا هم زحمت کشید و فقط 

 حرصم بیش تر شد  و ازش رو برگردوندم

مزده ای آروم  ون و با لحن رسی پشت رسش از اتاق رفتم بی 

 گفتم

 

داداش تورو خدا ببخش ،عطا از بعد قضیه ناض و  -

مهر انگی   یه کیم بهم ریخته اس ، وگرنه خودت 

 میدوی  که چقدر دوستتون داره و دلش پاک 

 

بهش نزدم و  منم امروز حرفای خویر میدونم آبخر ،  -

 رفتاراش  کامال طبییع

 

 

یم دونستم اینا رو برای دل خویسی من یم گفت تا ناراحت 

 نباشم 

 از پله ها پایی   رفت و گفت
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حرف های امروزم یادت نره، هر لحظه که احساس  -

کردی خسته ای و تحملت تموم شده در خونه ما به 

ودت و بچه هات روت بازه ، من و وحید هم نوکر خ

 هستیم

 

حرفاش باعث شد احسایس بشم و بغض کنم، طاقت 

نیاوردم و کیم خودم سمت باال کشیدم و لپش بوسیدم و 

 گفتم

 

الیه داغتون نبینم، ادم باید خییل خوشبخت باشه که  -

 برادرای مثل تو و وحید پشتش باشن

 

وقتی دید چشم هام خیس شدن ، اروم دماغم کشید 

ه  بعد  ه تو همون حالتجوری که باعث بش خنده ام بگی 

 هم گفت
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، ما  - تو و مهر انگی   برای ما خییل با ارزشی   آبخر

 جونمون هم براتون بدیم باز کم 

 

 بعد یهو چشمش و ریز کرد و گفت

 

آخ آخ ،مثال یم خواستم بهت یه خیر خوب بدما منتها  -

 رفتم باالی منیر و یادم رفت

 

 با خوش حایل گفتم

 

ی؟  -  چه خیر

 

واستگار خوب و متشخص داره و قراره مهر انگی   یه خ  -

 همی   هفته بیان خواستگاریش
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 با تعجب گفتم 

 

 گ داداش؟ -

 

طرف دبی  ریاضیش هس، هموی  که قبال جلوی چشم  -

ناض ازش خواستگاری کرده بود، گویا بدجوری دلش 

 پیش آبخر کوچیکه ما گی  کرده و ول کن قضیه نبس

 

 

وع کرد به خند ترس عطا ، زن دایی و یدن و من از سعید رسی

 ناض قلبم هری ریخت پایی   و بدون فکر گفتم
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چرا حاال اون داداش؟ میخواین زن دایی پشت رسش  -

حرف در بیاره و بگه دیدین من راست گفتم و این 

ه با معلمش یه رس و رسی داره !   دخیی

 

 اخم ریزی کرد و لبش کیم دندون گرفت و گفت

 

نداشتما ، به زن  همچی   حرف   اصال از تو توقع یه -

دایی و بقیه چه که خواهر ما میخواد ازدواج کنه؟ ما 

که خودمون خواهرمون خوب یم شناسیم و میدونیم 

عی   برگ گل میمونه، نباید به حرف های مفت بقیه 

اهمیت بدیم بعدم ،اون دوتا همدیگه رو دوست دارن 

 و خییل هم مناسب هم هسیی  

با ناض هیچ سنخیتی ،مهر انگی    خودتم خوب میدوی  که 

نداشت و مطمئنا اگه با هم ازدواج هم یم کردن بعد ها 

 خییل به مشکل بر میخوردن
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 دوباره من توی بغل امنش گرفت و گفت

 

که فکر حرف های مفت بقیه بایسی یه تو هم جای این -

کوچولو رو خودت کار کن تا راحت بتوی  از پس ادم 

 های دور و برت بربیای 

 ودن خواهر من  اصال جالب نیسزیادی خوب ب 

کیم روی خودت کار کن و از این بره بودنت کیم فاصله   

 بگی  

گایه وقتها الزم ادم یه کیم گرگ باشه ، زیادی مظلوم و   

خوب بودن باعث سو تفاهم میشه و به بعض  از ادمها 

 حس برتری و عقل کل بودن میده

 رن دایی که برای همه
چی   یم خواد  درست مثل همی  

 اختیار دار تو باشه
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 پارت صد و پنجاه و دو

 

 لبخند خجیل زدم و گفتم

 

 زیادی تو رسی خورمحق با توئه ،من  -

 

 دستم و گرفت و بوسید و گفت

 

تو رسی خور نه ! تو زیادی خویر ابخر قشنگم، خدا تو  -

 رو خییل پاک و مهربون آفریده

 

ون، سوار اینو گفت و بعد خداحافیط  کرد و از در زد  بی 

ماشینش شد و استارت زد و با تکون دادن دستش از جلوی 

 چشمام محو شد
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چندتا ایه از قران و فوت کردن به منم بعد از خوندن  

ی که رفته بود برگشتم تو   مسی 

هنوز چند قدیم نرفته بودم که لیال دوست محبوبه اومد تو 

با دیدنش لبخندی زدم اونم جواب لبخندم داد و 

 نه گفتمحجوبا

 

 سالم روح انگی   خانوم حالتون چطوره؟ -

 

 سالم به روی ماهت لیال جان منم خوبم، تو چطوری؟ -

 

 

 داروشکر منم بد نیستم میگذرونیمخ -

 

 اینو گفت و سمت اتاق محبوبه راه افتاد
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دوستی لیال و محبوبه خییل برام عجیب بود اون دوتا از 

 هیج لحایط  با هم شباهت نداشیی  

ندین سال دوست بودن، فقط این وسط نیم منتها با هم چ

فهمیدم که لیال چه جوری محبوبه رو تحمل میکنه و قید 

نه؟دوستی ب  اهاش نمی  

 پاک و صادق و متی   بود اما محبوبه ....  
 لیال یه دخیی

 

 محبوبه 

 

مشغول مرتب کردن لباس های توی گنجه بودم که تقه ای 

 وبه در خورد و پشت بندش لیال از در اومد ت

از بعد عروسیم دیگه ندیده بودمش، لبخندی بهش زدم و  

دیم و کیم سمتش رفتم و بعد از اینکه همدیگه رو بغل کر 

 تعارف تیکه پاره کردیم

 بهش تعارف کردم که بشینه 
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 اونم تکیه به رخت خواب های گوشه اتاق داد و نشست 

 بعد هم با دقت زل زد بهم و گفت

 

ک -  مشیی
ی
ا محبوبه؟ زندگ  خوش میگذره؟ چه خیر

 

 پوزخندی زدم و با حرص گفتم 

 

 عالیه -

 

لبخندی زد و اونم که انگار متوجه زهر کالمم نشده بود 

 گفت

 

اگه اینو نیم گفتی هم قشنگ معلوم بود که ماشاال  -

داره بهت خوش میگذره، بزنم به تخته رسحال اومدی 

 و تپل مپل شدی
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ش بند دلم پاره شد نیم نگایه به شکمم کردم و سمت

 چرخیدم و با ترس گفتم

 

 خییل چاق شدم؟ -

 

نه بابا ،بهیی از قبل شدی یه پرده گوشت اومده روی  -

 یکلت و ماشاال حسایر خوشگلت کردهه

 

 

 کیم خیالم راحت شد و  با حرص گفتم

 

اینا همه اش به خاطر خویر ناض، ماشاال نمیذاره آب  -

 توی دلم تکون بخوره
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 دستش بهم مالید و گفت

 

 س حسایر خوشبخت شدیاای جونم پ -

 

 با طعنه گفتم

 

 چه جورم -

 

بدما، حیف شد اومده بودم یه خیر دست اول بهت  -

ویل حاال که حسایر اینجا داره بهت خوش میگذره یر 

ه  خیال شم  بهیی
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ی ؟که داد عطا بلند شد ، من  سم چه خیر خواستم ازش بیی

و لیال هردو تعجب کرده بودیم و با چشم های درشت شده 

ون گفتزل زد  ه بودیم بهم، لیال رسی تکون داد و حی 

 

نه؟ یا خدا بحق  - ای وای مگه عطا داد هم می   چی  

 ندیده!! 

 

 حق به جانب گفتم 

 

این اولی   بار من یم بینم عطا داد میکشه ، البته برادر  -

 زنش امروز اینجا بود

 فکر کنم اون حرف  زده که عطا اینجور آتیشی شده 
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صداش در نمیاد و فقط عطا  بیچاره روح انگی   هم که -

داره عربده میکشه  حیف نیس آدم زن به این خویر و 

ه ؟خانویم دا  شته باشه بعد صداش  براش باال هم بیر

 

 پوزخندی زدم و گفتم

 

روح انگی   یه مار خوش خط و خایل هس که دویم  -

 نداره، به چند روز بیای اینجا قشنگ یم شناسیش

 

رد و با لحن مسخره ای نگاه عاقل اندر سفییه به من ک

 گفت

 

عجب! مطمی   باشم که اصال به روح انگی   حسودیت  -

 نمیشه؟
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من؟؟ دیوونه شدی ؟ اون نکبت چی داره که من  -

 بخوام بهش حسودی کنم ؟

 

 خداروشکر خودم از همه لحاظ از اون رس هستم

 

 با کنایه گفت

 

 آره خداروشکر  -

 

پیچیدم حرفش نشنیده گرفتم ، لباسا رو مرتب توی بقچه 

و گره زدم و گذاشتم توی گنجه، بعد هم رفتم کنار لیال 

 گفتمنشستم و  

 

 خیر خوبت چی بود؟ -
ی

 نمیخوای بیک
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صدای عطا کیم پایی   تر اومده بود اما، هنوز ساکت نشده 

 بود و همچنان داشت صدا میداد

 چشمیک زد و گفت 

 

 حدس بزن!  -

 

پ البد بعد بعدها باز برام خواستگار شهری پیدا شده -

 از همون هایی که آرزوش داشتم

 

 

هنم نقش بست و یهو نیم دونم چرا تصویر  سعید توی ذ

 باعث شد ناخواسته لبخندی بزنم

 لیال پوزخندی زد و گفت
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! خواستگار  - ی دخیی چقدر تو خودت دست باال میگی 

 کجا بود

 همون ییک هم شانش به رحیم یه حرف  زده بود 

 

االن هم یم دونستم  از حرفش ناراحت نشدم چون همی   

داره بهم حسادت میکنه و پیش خودش فکر میکنه من 

ه  خییل با ناض خوشبختم و زندگیم از اون خییل بهیی

 نیم نگایه بهش کردم و با لحن رسدی  گفتم :  

 

ت چیه ؟ زودتر بگو  -  خوب خیر

 

 چشمیک زد و با هیجان گفت

 

 بهروز برات پیدا کردم!  -
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 م بهروز پیدا بشه ماتم برد ، اصال توقع نداشت

ی به اندازه  این خیر نیم تونست خ وش مطمئنا هیچ چی  

 حالم کنه 

 بلند و با ذوق گفتم 

 

؟ تو بهروز  دیدی؟ تو رو قران   -
ی

لیال راست مییک

 ادرسش بده من حتما حتما باید ببینمش

 

 پارت صد و پنجاه و سه

 

لیال نگایه به قوری روی بخاری ذغایل کنج دیوار کرد و 

 گفت

 

یه چایی نمیدی بخوریم؟ بخدا دهنم خشک شد از  -

 
ی

 تشنیک
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 دم و پر هیجان، سمت قوری رفتم و گفتمهنوز هم گیج بو 

 

 لیال رس به رسم که نذاشتی مطمئت  بهروز خودش بود؟ -

 

 اره بابا خر که نیستم تو آبادی خی  اباد باز کار برداشیی   -

 

 

؟ -  تو اونجا چیکار داشتی

 

ه اش اولش هم فکر با رحیم رفته بودم خونه عم -

 نمیکردم خودش باشه، اما وقتی رحیم گفت 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1472  

این همون مرتیکه ای هس که باهاش دست به یقه  -

 شدما 

 

 فهمیدم اشتباه نکردم -

 

 

 

 بعدم چشمیک زد و با شیطنت گفت

 

بالخره بابای بچه ات، خودش با پای خودش افتاد  -

 توی دام

 

 گفتم  بیخیال من بشه با ناراحتی  محال بود لیالی احمق
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کم مزخرف بگو ،من اگه کاری کرده بودم که ناض  -

همون شب عرویس فهمیده بود و گردنم بیخ تا بیخ 

 بریده بود

 

 خنده ای کرد و گفت

 

 کاری کردی که متوجه نشه، هنوزم  -
ی

مطمئنا با زرنیک

 :  حرفات توی رسم هس که یم گفتی

 

م هم زن ناض  - نمیشم، توی عمرم هیچ مردی من بمی 

م زن ممد حسن  حال بهم زن تر ناض نیس، حاض 

 دیوونه بشم ویل زن ناض نشم! 
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کاش هیچ وقت جلوش حرف نزده بودم که، االن همون 

ه و مثل چماق بکوبونه توی  حرف ها رو برام دست بگی 

 فرق رسم

 با اخم نگاهش کردم و گفتم

 

دوستم نداره و اینارو گفتم چون مطمی   بودم ناض   -

 یاد خواستگاریممحال یم دیدیم بخواد ب

 

 چشمیک زد و با بدجنش گفتی 

 

من خر نیستم محبوبه خانوم! وقتی دست گل اب  -

دادی و دیدی هیچ رایه برات نمونده ،برای الپوشوی  

 گندی که زده بودی مجبور شدی بشی زن ناض
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لیال حرف مفت نزن، تو از گ اونقدر سست ایمان  -

ب فردا روز که مردی میخوای چه جوری جواشدی، 

 خدا رو بدی؟

 

 

 یر توجه به حرفام گفت

 

مگه همی   تو ،وقتی بهروز ولت کرد به امون خدا و  -

؟ اینم  ی با دوست رحیم ازدواج کت  رفت نگفتی حاض 

 در حایل که قبلش جواب منق  داده بودی؟ 

بهروز پس قطعا کاسه ای زیر نیم کاسه ات بود که بعد رفیی  

 یادت به دوست رحیم افتاد و گفتی حاض  
ی
ی باهاش زندگ

؟  کت 
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ون، زیادی داشت  دلم یم خواست از خونه ام پرتش کنم بی 

فت ، اخیم کردم  پر رو بازی در یم اورد و روی مخم راه می 

 و گفتم

 

این حرف هات میشه برام تجربه که دیگه هیچ وقت،  -

 مراحت به هیچ کس اعتماد نکنم و حرف  نزن

 

 وقتی دید ناراحت شدم گفت

 

ا چه زودم بهش برمیخوره، انگار من چی خییل خوب باب -

 بهش گفتم

 

 با عصبانیت گفتم
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ی یهو یادت نرفته باشه که بارم  - یکم فکر کن ببی   چی  

؟  کت 

 

 محکم زد پشت دستش و گفت

 

آخ بشکنه این دستم که نمک نداره، خی  رسم اومده  -

 کاری کردی که کباب بشمبودم بهت خیر خوب بدما ،  

 

 بدرک-

 

 گفتخنده ای کرد و  

 

بنظرم همی   هفته به یه بهونه ای برو رساغش، خدا رو  -

خوش نمیاد اینجور گولت زده باشه و برای خودش 

 راست راست بگرده 
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بخدا اگه رحیم نبود و ازش نیم ترسیدم، خودم یم رفتم رس 

 وقتش و جلو چشم همه یر ابروش میکردم

 

 کیم گفتمبا لحن مح

 

 انگل  من کاری نکردم که بخوام برم پیش اون -

 

مثل سگ داشتم دروغ یم گفتم و لحظه شماری میکردم که 

هرچی زوتر برم ببینمش و جریان بچه رو بهش بگم و یه 

 خایک توی رسم کنم

 

لیال با پوزخندی که کنار لبش بود با تمسخر داشت نگام 

 میکرد

 اشاره ای به قوری کرد و گفتوقتی دید ساکت شدم باز 
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 من چایی میخوام این صدبار -

 

 که خواستم چایی بریزم، یهو چشمم 
قوری برداشتم و  همی  

افتاد به سایه ای که روی پنجره افتاده بود، با ترس اروم به 

 لیال گفتم

 

ون گوش وایساده -  وای بدبخت شدم، ییک اون بی 

 

ن اون سایه با لیال هم فوری نگایه به پنجره کرد و با دید

 وحشت  گفت

 

 وای یعت  کیه محبوبه؟ -

 

اش کیم باال بود و همی   باعث شد که سایه  محو لحن صد

 بشه 
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 رسی    ع از جام بلند شدم و در باز کردم

 اما اون انگار زرنگ تر از من بود و زیادی چاالک 

همون موقع  صدای در چویر حیاط  بلند شد و محکم بهم 

 ینکه دیده بشه، فرار کرد و رفتخورد و  خییل راحت قبل ا

ه ای نداشتم همونجا بشینم و زار همه تنم یخ بسته بود چار 

 بزنم

 لیال هم خودش بهم رسوند و گفت

 

 گ بود محبوبه؟ -

 

 نفس بلندی کشیدم و گفتم

 

 نمیدونم فرار کرد -

 

 بعد هم برای اینکه حرصم کیم خایل کنم گفتم
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بلند حرف نزده همه اش تقصی  توی بیشعور بود اگه  -

 بودی فرار نمیکرد

 

 با جدیت گفت

 

؟  مثال اگه فرار  -  نمیکرد میخواستی بری چه غلیط کت 

 

 جوایر برای سوالش نداشتم

اعصابم بشدت  ریخته بود بهم و چاره ای نداشتم رسم  

محکم بکوبم به دیوار تا مغزم پخش زمی   بشه و از رسی همه 

 مصیبتا خالص بشم

 ط کشید و گفتلیال رسگ سمت در حیا

 

 میگم محبوبه ناض نبود؟ -
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ی که همه جوره پاش گذاشته بود لعنت به لیالی بیشعور 

 روی اعصاب درب و داغون من و داشت  فشار یم داد

 

 پارت صد و پنجاه و چهار

 

نمیدونم لیال ، جون خودت کم با این حرفات اعصابم  -

 داغون کن

 

رخ و روح برای یه لحظه با خودم فکر کردم شاید کار ماه

قصد  انگی   باشه و وقتی لیال رو دیدن که اومده اینجا، از 

 فالگوش وایساده بودن 

 رسی    ع از جام بلند شدم  

به حدی اون لحظه حالم بد بود که اصال تمرکزی روی 

 رفتارم نداشتم
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دوییدم سمت اتاق ماهرخ ، در  محکم هل دادم و رفتم تو، 

 دراز کشیده بود به محض دیدنم ترسید

 ی    ع رسش از روی بالشت برداشت و با داد گفترس  

 

وای؟ اینجا طویله نیست که رست  چه مرگته؟ چی میخ -

 مثل خر میندازی زیر و میای تو

 

 از شدت ناراحتی و فشار عصتر داشتم یم لرزیدم 

نفسم به سختی بلند یم اومد با حرص نگاهش کردم و با 

 نفرت گفتم

 

میخوردی؟ چرا تو پشت پنجره اتاق من چه گویه  -

 گوش وایساده بودی؟
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م محکم کشید ، لیال که خودش بهم رسونده بود دست

ون کشیده شدم، اروم توی گوشم  جوری که کیم سمت بی 

 گفت

 

دیوونه شدی ؟ احمق مگه صدای در حیاط نشنیدی  -

 چیکار این بدبخت داری زهره ترکش کردی؟

 

 خودم هم نیم دونستم چی درسته و چی غلط ، نیم نگایه

 به لیال کردم 

 ماهرخ که عصبانیت از رس و روش یم بارید بلند شد ،

شکمش یه کوچولو بزرگیی شده بود و قشنگ مشخص بود 

حامله هس، خودش رسوند بهم و دستش گذاشت تو 

قفسه سینه ام و محکم به عقب هلم داد و با اخرین صدای 

 که از حنجره اش بلند میشد گفت
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، چرا داری چرت - ؟ من  اشغال عوض 
ی

و پرت مییک

چیکار تو دارم که بیام فالگوش دم پنجره اتاقت 

سم؟ انگار خودت خییل دست باال گرفتی و فک یم وای

 کت  خییل مهیم که آدما بیان رس از کارت در بیارن؟

 

 بعدم با نفرت از رس تا نوک انگشت پام نگاه کرد و گفت 

 

 به کفشت داری که اینجوری  خودت  -
ی

حاال چه رییک

 کردی و داری دنبال جاسوس میگردی؟خراب  

 

 با عصبانیت دادی زدم و گفتم

 

 جونت بیاد باال زنیکه فضول تا  -

 

 خنده ای بلندی کرد و گفت
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ایشاال که همی   روزا طبل رسواییت از بوم میفته پایی    -

 و خیر رسواییت عالم گی  میشه

 

سمتش رفتم خواستم هلش بدم و پرتش کنم عقب که لیال 

 محکم کشید و گفتدستم 

 

چیکار یم کت  محبوبه؟ ماهرخ حامله هس ممکنه بچه  -

 بشه اش سقط 

 

 دندون قروچه ای کردم و گفتم

 

ه -  بدرک، انگار تنها زن حامله ای دنیا فقط این عنیی
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 ماهرخ با عصبانیت دستش جلو در گرفت و گفت

 

ووون  -  بیا برو گورت گم کن و از خونه من برو بی 

 

م، ییک  بمی  نکبت، مرده - شور خودت و خونه ات بیر

 میکن
ی
 هندونه فکر میکنه داره تو عمارت زندگ

 

 

 خنده عصتر کرد و گفت

 

شما ببخش که خونه محقر من در برابر کاخ پدرت اقا  -

 قدرت، هیچ چی نیس 

 

ون و با  ب کشید بی  خواستم جوابش بدم که لیال من به ض 

 حرص اروم گفت
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ی؟ احمق  تو چه مرگته چرا داری الیک پاچه - میگی 

ون   دیوونه اوی  که گوش وایساده بود از در رفت بی 

 

 اق شدم و با حرص گفتمسمتش بر 

 

 همه اش تقصی  تو بود لیال  -

 

دستم کشید و از اتاق ماهرخ فاصله گرفتیم بعد هم با اخم 

 گفت

 

 چرا من؟  -

 

اگه اون دهن گشادت بسته بودی االن نیم خواست  -

 مونده ،پا بکوبم به زمی   من اینجا مثل خر تو گل 
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 حق به جانب گفت

 

ور ، بد کردم اینم جای دست درد نکنه ات هس بیشع -

اومدم بهت بگم اون عنیی دیدم تا بری ببینیش و حقت 

ی  ازش بگی 

 

 اخیم غلییط  کردم و گفتم

 

ی  که  - کدوم حق بیشعور؟ چرا یه جوری حرف می  

 انگار من خطا کردم و باید برم یقه ای اون کثافت

 بچسبم؟ اصال بدرک که  برگشته من سننه؟

 تو مگه کوری نیم بیت  من شوهر کردم ؟ 
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 پوزخندی زد و گفت

 

پس چرا من وقتی  اسمش اوردم اونقدر ذوق زده  -

 شدی؟

 

 بازوش محکم گرفتم و گفتم

 

 نکبت؟ -
ی

 من ذوق زده شدم؟ چرا داری دروغ مییک

 

 چشم هامو ریز کردم و گفت

 

 اینا  نقشه تو  نبوده باشه؟اصال از کجا معلوم  -

تو همیشه خدا حسود بودی و به من حسادت میکردی،  

دیدی شدم زن ناض،گفتی بذار برم و تر بزنم به  حاالم 

 زندگیش!! 
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ماتش برد ، کیم رس جاش تکون خورد و رسی تکون داد و با 

 صدای ارویم گفت

 

خییل برات متاسفم محبوبه من همیشه تو رو مثل  -

 داشتم ، چرا باید بهت حسادت کنم؟خواهرم دوست 

 

 

حیم یم مگه دروغ میگم همی   تو نبودی قبل عروسیت با ر -

گفتی دلت میخواد بشی زن ییک مثل ناض؟ و وقتی دیدی 

ناض اومد با من ازدواج کرد، طاقت نیاوردی و اتیش 

 انداختی توی زندگیم

 

 دستم از دور بازوش ازاد کرد و گفت
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دم و یه غلیط کردم، تو چرا من اون موقع نادون بو  -

یادت اومده االن داری کالبد شکاف  گذشته رو یم کت  

 ؟

خدا خودش شاهده من به حدی رحیم دوست دارم که یه  

 تار موی گندیده اش به صدتا مرد مثل ناض نمیدم

 

 اینو گفت و راهش کشید رفت، بلند گفتم

 

 هیچ وقت حاللت نیم کنم -

 

 گفتبرگشت زهر خندی کرد و  

 

دوستی من و تو همی   حاال  و همی   جا تموم میشه ،  -

ز ذهنم پاک یم من آدم پستی مثل تو برای همیشه ا

 کنم
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 داد زدم و گفتم

 

 برو بدرک -

 

ون ، منم  رسی به نشونه تأسف برام تکون داد و از در زد بی 

همونجا پریشون لب پله ها نشستم و ذهنم پر شد از 

م شده بودبدبختی جدیدی که باز    گریبان گی 

 

 پارت صد و پنجاه و پنج 

 

 م اونقدر غرق فکر بودم که انگار در این عالم نیست

با تکون های دستی که جلوی چشمم یم خورد رسم سمت  

صاحب اون دست ها گرفتم، عطا کنار من روی پله ها 

 ایستاده بود 
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 زیر لب اروم گفتم

 

 سالم -

 

 چرا اینجا نشستی ؟  -

 

 

فتم؟ یم گفتم کش کنار پنحره اتاقم فالگوش باید چی یم گ

در به وایساده بود و همه زیر و بم زندگیم رو شنیده  و من 

 در دنبال اون ادم میگردم؟

 ایه کشیدم و گفتم

 

 

ی نیس همی   جور نشستم -  چی  
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 کنارم بافاصله نشست

 

صدای دعوات با ماهرخ شنیدم، کاری کرده که اونقدر  -

 عصبای  بودی؟

 

سوال جوابش نداشتم شونه ای باال انداختم و حوصله 

 گفتم

 

 چی   خاض نبود یه بحث زنونه با هم داشتیم-

 

 میقی کشید و گفتنفس ع

 

خوب خداروشکر، فقط محبوبه تو رو خدا کم رس به  -

رس ماهرخ و روح انگی   بذار ، اونا اصال کاری به تو و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1496  

 خودشون 
ی
زندگیت ندارن هردو تاشون رسگرم زندگ

 هسیی  

ی که مامانم از اونا بهت گفته، روح انگی   ب رخالف اون چی  

 و ماهرخ خییل هم ادم های خوب و صبوری هسیی  

 

 پوزخندی زدم و گفتم

 

برای همی   خانویم و صبوری روح انگی   بود که نیم  -

ساعت پیش صدای دادت داشت چهار ستون خونه 

 رو میلرزوند؟

 

سادت حسادت که شاخ و دم نداشت، من به روح انگی   ح

میکردم، عطا واقعا مرد خوب و با شخصیتی بود و همه 

؟ گرفتار مردی مثل ناض  جوره پشت زنش بود ، اما من چی

 
ی
شده بودم که با حرف های توهی   امی   و تهمتاش زندگ

 برام زهر مار کرده بود
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 عمیق نگام کرد و گفت

 

دعوا نمک زندگیه ، گایه الزم ادما برای تنوع هم که  -

 ر و بحث کی   شده با هم ج

 

اون حتی بعد از دعوا هم پشت زنش بود و مطمئنا هر کش 

یچ وقت از زنش جای اون بود  بعد یه بحث مفصل،ه

 طرفداری نمیکرد

 پوزخندی زدم و گفتم

 

فکر یم کت  اون دعوا بعد از رفیی  برادر زنت طبییع  -

 بود؟

 

سکوت کرد من هم که عالوه بر  غصه جدیدم حسادت 

 ی   داشت خفه ام میکرد گفتمهم مثل غده رسطا
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چرا سیع یم کت  روح انگی   پاک و مقدس نشون بدی؟  -

وب میدوی  اون اصال ظاهر در حایل که خودت هم خ

 و باطنش با هم ییک نیس! 

 

 ابرویی باال انداخت و گفت

 

 میکنم، اما هیچ وقت  -
ی
من چند سال دارم باهاش زندگ

خوردن ازدواج دو رویی ازش ندیدم شاید بعد از بهم 

ه و تار شده، اما روح  ناض و مهر انگی   کیم رابطه ما تی 

ی هس که ارزوی  هر مردی و انگی   دقیقا همون چی  

 منم بشدت قبولش دارم و عاشقشم

 

 خنده ای کردم و گفتم
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 نمیدونم چرا نمیتونم حرفات باور کنم  -

 

 با دقت نگایه به صورتم انداخت و گفت

 

 ما باهم خوشبختیم ، زن -
ی
دگیمون هم مثل همه ی زندگ

های عادی باال و پایی   داره، اما این دلیل نمیشه که من 

 بدی هسبگم روح انگی   خییل زن 

 

 تمام تنم غرق حسادت به روح انگی   بود

واقعا چرا او اینقدر خوشبخت بود و مردی مثل عطا رو  

داشت که اینجور جانانه ازش طرفداری کنه و من اقبال 

 رفتار مردی تهوع آور مثل ناض  بودم؟؟؟سوخته  هم ،گ

 

ی نگم دلم نیم خواست بیش تر از این به  ترجیح دادم چی  

اف کنه،  از رس جام بلند عشقش نسبت ب ه روح انگی   اعیی
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شدم و قبل از اینکه برم توی اتاقم اروم محض ارضای 

 خودم از اون حس حقارت، گفتم

 

 کنم من خییل آدم شناسیم دقیق  ، محال اشتباه   -

ی که تو ازش توی ذهنت ساختی نیس،  روح انگی   اون چی  

اون یه مار خوش خط و خال که چهره واقعیش پشت 

معصومیت قایم کرده ، امیدوارم هرچی زودتر چهره  نقاب

 واقیع اون بشنایس و الیک براش یقه جر ندی

 

کیم حال خرابم بهیی شده بود، عطا با شنیدن حرف من 

ول حالچر کردن جمالتم شد، من کیم رفت توی هم و مشغ

هم بدون هیچ حرف  برگشتم سمت اتاقم، بی   راه کنار 

نم رد و نشوی  از اون ادم یم پنجره کیم مکث کردم تا ببی

ی اونجا  بینم یا نه؟ که طبق شانش که من داشتم هیچ چی  

 بود

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1501  

 

با صدای باز و بسته شدن در اتاق الی چشم هام  کیم باز 

 کردم

اتاق تاریک بود و چشم هام هنوز به تارییک عادت نکرده  

 بود

رسی    ع رسم از روی بالشت برداشتم کش توی اتاق بود کیم 

دستم محکم روی چشم هام کشیدم تا زودتر به  ترسیدم

س گفتم  تارییک عادت کی   و با اسیی

 

 گ اینجاس؟ -

 

صدای ریتم منظم و بلند نفس هایی رو یم شنیدم دوباره 

 گفتم

 

؟ -  ناض تویی
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ی فرو رفته بود ، قلبم  و همچنان اتاق در سکوت وهم انگی  

د و نفس هام بلند و کشدار شده  تاالپ تاالپ داشت می  

 بودن

از جام بلند شدم خودم رسوندم به چراغ دستی گوشه اتاق  

 و همی   که خواستم اون روشن کنم 

 صدای قدم هایی را یم شنیدم که یه نزدیک و نزدیک تر 

میشد ، زانوهایم از ترس سست شده بودن و هر لحظه 

 ممکن بود زمی   بخورم 

 اتاق عجیب تاریک بود و ظلمات همه جا را گرفته بود 

 

 رت صد و پنجاه و ششم پا

 

همون طور که در تالش بودم تا چراغ دستی لعنتی روشن 

 کنم
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اون ادم به من رسید، گرمای نفس هاش به گردنم  یم  

 دت گرفته بود  خورد و ترسم ش

یت لعنتی هم  روشن نمیشد  دم ، اون کیر یت می    هرقدر کیر

ء  رسدی گذاشت روی گردنم    همون لحظه اون آدم یسی

 بلند بودن و داغ، جوری که داشتم یم سوختم  نفس هاش

همی   که خواستم جیغ بکشم و از کش کمک بخوام درد 

ون وحشتنایک توی گردنم پیچید و خون بشدت فواره زد بی  

، دوباره و دوباره اون کارو تکرار کرد و از گردنم خون فواره 

ون د بی   می  

 کم کم داشتم  یر حال میشدم

وع کردم به جیغ کشیدن و  اما با این وجود بلند   بلند رسی

 گریه کردن و کمک خواسیی  

 لحظه به لحظه سست و سست تر میشدم 
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وع کرد به تکون دادنم ،   گلوم محکم ناگهان دستی محکم رسی

 گرفتم و همونجور با یر حایل گفتم

 

؟ مگه من چیکاره ات کرده بودم که این بال رو  تو گ هستی

 رسم اوردی؟ 

 

 ه واضح و واضح تر میشد که یم گفتو صدایی که هر لحظ

 

 پاشو محبوبه کم جیغ و هوار کن داری خواب یم بیت   -

 

ض ناباور ،چشم هام رسی    ع باز کردم اتاق روشن بود و نا

کنارم نشسته بود  هنوز هم غرق اون کابوس بودم دستم 

 گذاشتم روی گردنم و با بغض گفتم

 

؟ -  چرا من کشتی
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وع کرد به خندیدن ، من هم ک  م کم ذهنم هوشیار شدرسی

ه   رسی    ع رس جام نشستم و به خنده های بلند ناض خی 

 شدم

باورم نمیشد خواب دیده باشم  ، تمام تنم خیس عرق بود 

 تند تند نفس یم کشیدم  و داشتم

 ناض کیم که اروم شد گفت

 

 میگم حاال چه جوری کشتمت؟  -

 

بعدم باز خندید،ناخواسته دستم رفت سمت گلوم و جای 

ی اون چاقو  ، اخیم کردم و با صدای که بشدت رسد

 میلرزید گفتم

 

 ولم کن دیوونه -
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نگام رفت سمت صورتش که یر تفاوت همچنان در حال 

 خندیدن بود

 خداروشکر انگار تازه رسیده بود خونه

برای اینکه خیالم راحت بشه از بابت جریان امروز، فوری 

 گفتم

 

 تو گ اومدی خونه؟  -

 

مون موقع که داشتی التماس خییل وقت نیس ، ه -

 میکردی نکشمت

 

 

 چرا امروز دیر اومدی؟ -
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 کیم با انگشتش دماغش خاروند و گفت

 

ه بودم ، پوستم از ظهر چندتا از گوسفندام گم کرد -

 کنده شد از بس گشتم تا پیداشون کردم

 

و قیافه خسته اش تاییدی برای حرفش بود، وقتی دید دارم 

 نگاهش یم کنم گفت

 

چایی بریز بخورم از ظهر تا حاال نه غذای پاشو یه  -

درستی خوردم و نه حتی فرصت کردم یه استکان چایی 

 درست کنم

د جوری که ناض هم از رسجام بلند شدم ،همه تنم میلرزی

 متوجه اون لرز شد و با دستش اشاره کرد بشینم

خودش رساغ قوری روی سماور رفت و مشغول ریخیی  

 چایی شد و گفت
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 ابیدی؟دم غروب خو  -

 

 کیم شاخکام تی   شد و با سوءظن گفتم

 

؟ -  تو از کجا میدوی 

 

 چایی شد و بدون اینکه 
قوری خم کرد و مشغول ریخیی 

ه گفتچشم از   استکانا بگی 

 

معموال ادم تو خواب دم غروب کابوس یم بینه ، مگه  -

نشنیدی که گفیی  هیچ وقت توی اذون مغرب نخوابی   

 ؟
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م، حتی تجربه خوابیدن توی قبل تر از یر یر  شنیده بود

غروب هم زیاد داشتم اما هیچ وقت ،کابویس به این 

 وحشتنایک و ملمویس ندیده بودم

 

 چایی جلوی 
 من هل داد و گفتسیت 

 

بیا یه چایی بردار بخور تا حالت جا بیاد، اونقدر  -

 ترسیدی که رنگت شده عی   میت

 

نگاش کردم توی چشم هاش نه دروغ بود و نه شوچ  و 

 ی   خیالم راحت میکردهم

** 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1510  

، من هیچ چی نمیخوام  - یر یر تو رو خدا ده دقیقه بشی  

بزنم و تا مامان نیومده میخوام دو کالم باهات حرف 

 برم

 

با تعجب کنارم نشست و با چشم هایی که هم متعجب بود 

 و هم ترسیده زل زد بهم و اروم گفت

 

 باز چی شده؟ -

 

س طوری نیس، فقط میخوام ببینم پس - فردا صبح  نیی

به بهونه زیارت امام زاده ی خی  آباد، میتوی  بیای 

 دنبال من یا نه؟

 

 

، و ناخواسته هنوز هم رنگ نگاهش پر از بهت و ترس بود 

 به ادم دلشوره میداد
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 خی  دخیی میخوای بری اونجا چیکار؟  -

 

 یر یر بهروز بر گشته و داره اونجا کار میکنه -

 

میخوام برم پیشش و  لیال چند روز پیش دیده بودتش، 

 راجع به این مصیبتی که گذاشته توی شکمم حرف بزنم

 با من امتناع میکنه و من 
ی

ناض که همچنان از همخوابیک

هم وقت زیادی ندارم باید برم اون عوض  ببینم بلکه بتونه 

 یه خایک توی رسم کنه

 

 عصبای  شد و با حرص گفت

 

؟ باز فیلت یاد هندستون کرددیونه شدی د - ه خیی

 میخوای بری دست گل جدید آب بدی؟
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 با داد گفتم

 

؟ دسته گل چیه؟ من باید برم اون ادم  -  یر یر
ی

چی مییک

ببینم خدا رو خوش نمیاد اون راست راست، برای 

خودش بچرخه و من اینجا هر روز خدا از فکر و غصه 

 مثل شمع اب بشم

 

 با تغیی  گفت

 

کنه اد برات چیکار کنه عقدت کنه؟ نمثال اون میخو  -

یادت رفته شدی زن ناض ، میخوای ناض بفهمه که 

بدون اجازه اش پاشدی رفتی دو تا ابادی اون ور تر و 

 خون بپا کنه
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داشت با حرف هاش روی مخم راه یم رفت ، کاش اصال 

ی نگفته بودم  بهش چی  

نفس عمیقی کشیدم تا کیم از حجم عصبانیتی که گریبان 

م شده بود کم بشهگ  ی 

 بعد گفتم

 

؟  وقتی تو بایسی ناض حرف   -
ی

یر یر چرا اینجوری مییک

نه  نمی  

بعدم من مجبورم برم دیدن اون آدم ، شاید حداقل اشنایی 

ی خرید   برام دارویی چی  
ی داشت و رفت پیش یه دکیی چی  

 و از رسی این بچه خالص شدم

 

 گفت
ی

 با کالفیک
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 واال من نیم دونم باید با تو  -
ی

چیکار کنم، یه سنیک

 چاه که هیچ جوره نیم تونیم درش بیاریم انداختی توی

 

 پارت صد و پنجاه و هفتم

 

 با ناراحتی گفتم : 

 

 یر یر منم ادمم و مثل همه آدما اشتباه یم کنم  -

 

 اه بلندی کشید و گفت

 

من هرچی میگم تو حرف خودت یم زی   و از خر  -

 شیطون پایی   بیا هم نیستی 

 رسی تکون داد و گفتبعدم با کال
ی

 فیک
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 س فردا گ بریم؟حاال پ -

 

خداروشکر انگار بالخره راض  شد ، لبخندی به روش زدم و 

 گفتم

 

صبح زود را میفتیم، باید تا قبل اذون ظهر خونه  -

ه  باشیم، نیم خوام ناض بویی از رفتنمون بیر

 

 اخم غلییط  کرد و گفت

 

 ا؟یعت  میخوای بدون اجازه شوهرت پایسی بری اونج -

 

شک داره ، اگه بفهمه  یر یر اون همی   جوریش به من -

که میخوام برم اونجا هزارتا انگ بهم یم چسبونه و 

 از ایت  که هس برام زهر تر میکنه. 
ی
 زندگ
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 حرض نگام کرد و گفت

 

؟ -  اومدیم و فهمید بعدش میخوای چیکار کت 

 

ه کوه خونه نیس که  - یر یر اون از صبح گوسفنداش مییر

 بخواد بفهمه

 

 

د یا به رسش زد زودتر اومدیم همون روز باروی  بو  -

؟  برگرده خونه  اون وقت میخوای چه غلیط کت 

 

س میدی ، نیم فهمه خیالت - وای یر یر فقط به ادم اسیی

 راحت باشه
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 بزنه که صدای پایی رو شنیدم، به نشونه 
خواست حرف 

م بلند سکوت انگشت اشاره ام گذاشتم روی دماغم و از جا

مانم که داشت این شدم، سمت پنجره رفتم و با دیدن ما

 سمت یم اومد اروم گفتم 

 

مامان اومد فقط حواست باشه جلوش سویی ندی ها  -

، اون از ناض بدتره به یه چی که شک کرد دیگه محال 

 بیخیال بشه

 

به نشونه فهمیدن رسی تکون داد، منم رسجام برگشتم و 

 جلوم بود رسگرم کردمخودم با استکان چایی که 

 تو با دیدنم تعجب کرد و گفتطویل نکشید که اومد 
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 تو گ اومدی اینجا؟ -

 

 سالم  و احوال پریس مخترصی کردم و گفتم

 

 یه نیم ساعتی میشه که اومدم -

 

بدون هیچ حرف یا خوش آمد گویی روبه روم نشست ، 

سنگیت  نگاش روی خودم حس میکردم رسم باال اوردم و 

 لبخند زورگ زدم و گفتم

 

 اقام کجاس؟ -

 

و تومن پول، رفته وردست رحیم شوهر اونم دنبال د -

 
ی
 لیال عملیک
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با اوردن اسم لیال ناخوداگاه اخیم کردم و ترجیح دادم 

 سکوت کنم

 مامان وقتی سکوتم  دید گفت

 

یکم چاق شدی محبوبه، خداروشکر انگار اونجا خییل  -

ون و رسخ بهت خوش میگذره که لپات  اینجور زده بی 

 شده

د و  باعث وحشتم میشد حالم از کلمه چافی بهم میخور 

 چون من یاد حاملگیم و برمال شدن رازم یم انداخت 

 نفس حرض کشیدم و گفتم

 

 آره اونجا هم خداروشکر خوبه -

 

 دوباره زل زد بهم و گفت: 
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، دلم یم خواد  - فقط خدا کنم همی   ماه حامله بشی

ونجا سفت بشه و ناض پا بست حسایر جا پات ا

 خودت کت  

 

 دادم و به زور گفتم اب دهنم محکم قورت

 

 هرچی خدا بخواد -

 

ناض طبق معمول همیشه ساعت پنج صبح گوسفنداش از 

ون، چون  ون اورد و یه یه کنان از خونه زد بی  طویله بی 

 زمستون بود هوا هنوز خوب روشن نشده بود 

 قرار بود یر یر بعد از روشن شدن هوا دنبالم بیاد 

س و هیجان اصال خوابم نم د و مرتب پهلو از شدت اسیی ییر

 به پهلو میشدم
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 لم یم خواست زودتر بهروز  یم دیدمخییل د

دوست داشتم وقتی که بهش یم گفتم حامله ام عکس  

 العملش یم دیدم

توی ذهنم خییل حرفها اماده کرده بودم که بارش کنم و 

 حسایر خفتش بدم

حتی قصد داشتم دوتا سییل محکم هم توی گوشش بزنم  

 بشه، اون خییل در حقم نامردی کرده بود  تا کیم دلم خنک

 و اصال دوست نداشتم به این راحتی ها ازش بگذرم

یی میشد و به  باید بالیی رسش یم اوردم تا براش درس عیر

 گوه خوردن یم افتاد

ناخواسته دستی روی شکمم کشیدم و به اون جنیت  که 

 لحظه به لحظه داشت بزرگ و بزرگ تر میشد گفتم

 

، خودش باید فکری بهامروز قرار  -  بابای واقعیت ببیت 

سم   حالمون کنه، من از تو و اینده ام خییل مییی

 ازش میخوام یه راه چاره ای برامون پیدا کنه
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اصال،شاید خدا خواست و کمکمون کرد و از این خراب  

شده فراریمون داد و باهم رفتیم شهر و دوتاییمون شهری 

 جدیدی
ی
وع کردیم  شدیم و در کنار هم یه زندگ  رسی

 گفتم: لبخندی زدم و با اطمینان  

 

بهت قول میدم همی   که پامون از این خراب شده  

ون، همه کاری برای خوشبخت شدنت بکنم،  گذاشتیم بی 

اصال دلم نیم خواد تو هم مثل من با حرست بزرگ بشی و 

 همه عمرت به خاطر نداشته هات اه بکشی 

* 

 ر حیاط بلند شد،چشم هام کیم گرم شده بود که صدای د

 بیحال

 و گفتمچشم هام و بستم 
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به من چه برم درو باز کنم ،جز من چند نفر دیگه هم  -

 یم کی   
ی
 دارن اینجا زندگ

 

پلک هام روی هم گذاشتم که باز صدای در بلند شد ، 

خواستم دوباره یر خیال بشم که با به یاد اوردن قرارم با یر 

 د سمت در رفتمیر رسی    ع از جام بلند شدم و خواب آلو 

ز رسما  ،جلوی در وایساده بود و یر یر با صورت رسخ از سو 

 داشت میلرزید 

 

نم  - ؟ دارم سیخچه می  
 چرا درو باز نمیکت  دخیی

 

 از جلوی در رفتم کنار و گفتم 

 

د و اصال حواسم به اومدنت نبود -  داشت خوابم مییر
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خداروشکر همه هنوز خواب بودن یواش یواش با یر یر 

افتاد به سمت اتاق من، به محض اینکه چشمش رفتیم 

 بخاری ذغایل گوشه اتاق دستش گرفت روش و گفت

 

 خییل رسد، نمیدونم چه جوری تو این رسما  باید بریم -

 

 مگه لباس گرم تنت نکردی؟ -

 

 

 نگایه بهم انداخت و گفتم

 

 من همی   یه ژاکت بیش تر نداشتم که اونم پوشیدم -

 

 پارت صد و پنجاه و هشت
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داشتم ، سمتش ی ییک از ژاکت هام از روی میخ بر فور 

 گرفتم و گفتم

 

 بیا اینم روش بپوش  -

 

؟ -  پس خودت چی

 

 

 برای خودمم دارم نگران نباش  -

 

لقمه های غذایی که از دیروز اماده پیچیده بودم و برداشتم 

 و گذاشتم توی جیبم و گفتم

 

 بریم ؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1526  

 رنگ و روش کیم جا اومده بود و از لرزش چند دقیقه

ی نبود، رسی به نشونه موافقت برام تکون  قبلش هم خیر

ون، منم پشت رسش با چفت کردن در  داد و از در زد بی 

 اتاق راه افتادم 

از شانس گند من هوا نیمه ابری بود یر یر نگایه به آسمون 

 کرد و گفت

 

 تو راه گی  یم کنیمفقط خدا کنم بارون نیاد وگرنه  -

 

 م گفتمبرای اینکه کیم قوت قلبش بد

 

ابرش همچی   مایل هم نیس و فک نکنم تا ظهر بارون  -

 داشته باشه

 

 زیر لب گفت
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 خدا کنم  -

 

خودم هم دعام همی   بود که حداقل تا ظهر بارون نداشته 

باشیم ،چون بارون بد موقع باعث میشد هم ما توی راه 

 برگرده خونه بمونیم و هم ناض زودتر 

 

امون بغل کرده بودیم هوا بشدت رسد بود و من یر یر دسته

 و هر از گایه با ها کردن خودمون گرم میکردیم 

 تا آبادی خی  اباد حدود یک ساعت و نیم پیاده راه بود 

نصف راه تقریبا یط کرده بودیم که دل و روده ام از شدت 

 داشت توی هم یم پیچید 
ی

 گشنیک

سادم نفش چاق   کردم  و به یر یر که چند کیم رسجام وای  

 لوتر از من مشغول رفیی  بود گفتمقدیم ج
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یر یر میخوای یه جا بشینیم صبحونه بخوریم؟ من   -

 گشنه ام شده و اصال نایی برای راه رفیی  ندارم

 

 که پشت  
ی
سمتم چر خید با اشاره رس به دوتا سنگ بزرگ

 چندتا درخت بود اشاره کرد و گفت

 

بیا بریم اونجا بشینیم ، پناه باد هس و خییل یخ نیم  -

 یمکن

 

 به همون سمتی که گفته بود راه افتادیم و رفتیم نشستیم

ون اوردم و جلوی یر  لقمه های که پیچیده بودم از جیبم بی 

 فتمیر گرفتم و گ

 

، برات کره و خرما که دوست داری پیچیدم -  بخور یر یر
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یر یر لقمه رو از توی دست من برداشت اما همون لحظه 

د و کیم گوش رسش سمت درخت های کنار سنگ چرخون

 تی   کرد و گفت

 

 انگار صدای پا میاد -

 

ی نشده بودم گوش هام کیم تی    من که اصال متوجه چی  

 کردم و با تعجب گفتم

 

ی نیم شنوم! من که  -  چی  

 

نمیدونم چرا از وقتی که آبادی خودمون رد کردیم،  -

 همه اش احساس یم کنم ییک داره دنبالمون میاد
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 چشم هام گرد کردم و گفتم

 

؟ ای -
ی

 نو االن باید بیک

 

رسی    ع از جام بلند شدم و دستم جلوی بیت  ام گرفتم تا 

ی نگه  چی  

 که  
ی

دلم گواه بد یم داد و دلشوره گرفته بودم از گوشه سنیک

پشتش بودیم رسگ سمت رایه که اومده بودیم انداختم اما 

 کش ندیدم 

ون و با دقت نگایه  پاورچی   پاورچی   از کنار سنگ  رفتم بی 

 دور و برم انداختم  اما باز هم کش نبودبه 

رفتم پیش وقتی خیالم راحت شد که کش دنبالمون نیس  

 یر یر و گفتم
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همه جا رو گشتم ، هیچ گ این دور و برا نیس، ممکنه  -

 رهگذری بوده که رد شده و رفته

 

 رسی تکون داد و گازی به لقمه توی دستش زد و گفت

 

 شاید  -

 

از هم گوشم حسایر تی   کردم تا موقع خوردن صبحونه ، ب

 ببینم صدایی میشنوم یا نه؟

حظه  شنیده میشد هو هوی اما،  تنها صدای که اون ل

بادی  بود که از شانس ما وزیدن گرفته و بی   تخته سنگ 

 ها یم پیچید 

توی مسی  هم هر چند دقیقه که یم رفتیم سمت عقب بر 

، همه اش یم گشتم تا خیالم از بابت همه چی   راحت باشه

فکر یم کردم ادم اون روزی که پای پنجره گوش وایساده 

ی دنبالمون راه افتاده استبود حاال هم برای مچ    گی 
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س انگار رخت میشسیی  نگایه به یر  توی دلم از شدت اسیی

 یر کردم و گفتم

 

نه؟ همه اش احساس  - نیم دونم چرا دلم داره شور می  

 یم کنم قرار اتفاق بدی برامون بیفته

 

دستش توی جیب ژاکت سورمه ای که پوشیده بود کرد و با 

 رسزنش گفت

 

تباهه،  از تو چه پنهون منم یه من که گفتم کارت اش -

 جوری هستم و دلم اصال اروم قرار نداره

از وقتی که راه افتادیم دارم مرتب صلوات میفرستم تا همه  

 چی   ختم بخی  بشه
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د ، چی   دیگه ای با این حرفش لرز خفیق  تو کل بدنم پیچی

یس که نه  به ابادی خی  اباد نمونده بود و من از شدت  اسیی

بلکه از ترس توی بدنم پیچیده بود دندونام هام  از رسما،

ینگ بهم میخورد ینگ جی   جی 

ون ابادی بود جلوی  کیم که رفتیم امام زاده خی  آباد که بی 

 چشممون نمایان شد 

نه امون گذاشتیم هر دو خم شدیم و دست هامون توی سی 

 و به رسم ادب سالم دادیم 

 نزدیک در امام زاده که شدیم گفتم

 

احت کن یر  - ه با من نیای، برو اینجا کیم اسیی یر تو بهیی

 تا من برم بهروز ببینم و زود بیام

 

 اخیم کرد و گفت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1534  

 تنهایی ولت کنم بری رساغ اون آدم؟ -
 یعت 

 

ردم و زهر خندی کردم و با دست اشاره ای به شکمم ک

 گفتم

 

س اون  - یه نگاه به اینجا کن، نگران چی هستی تو؟ نیی

به اش  خییل قبل تر به من زده و دیگه محال ادم ض 

 بخواد کاری باهام داشته باشه

 

سم برای اینکه دهنت ببنده بزنه بکشتت -  مییی

 

 

 خنده ای کردم و گفتم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1535  

سه و کاری  - نگران نباش بهش میگم با یر بیم اومدم تا بیی

 نکنه

 

 عصتر نگام کرد و گفت

 

 محبوبه نذاری باز بهت دست بزنه ها !  -

ری و اگه کاری باهات کنه میشه زنا ، تو االن شوهر دا 

ی بفهمه راحت یم تونن  زبونم الل اگه کش هم چی  

 سنگسارت کی   

 

 پارت صد و پنجاه و نه

 

حرفش باعث شد بدجوری عصبای  بشم ، با اخم نگاش 

 کردم و گفتم
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 یر  -
ی

؟ اونقدر حرف الیک نزن من اومدم اینجا چی مییک یر

ف بخوام یه خایک  توی رسم بریزه اون تا از اون بیرسی

؟  وقت تو فکر کارای خاک بر رسی هستی

 

صدام به حدی بلند بود که توی سکوت کوهستان اکو 

میشد و به خودم بر یم گشت ، یر یر به نشونه تاسف 

 رسی تکون داد و با حرص گفت

 

م نصیحتت کنم و بهت بفهمونم که یعت  من حق ندار  -

 چی درسته و چی غلط ؟

 

 بکشمباز مجبور شدم داد 

 

مگه من خرم که شما میخوای راست و درست کارم  -

سه ،  ؟ من خودم عقل و شعورم می  بهم حایل کت 

 اونقدر یه با حرفهات گوه نزن تو اعصاب من
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 زیر لب اروم گفت 

 

 اگه یم فهمیدی که حال و روزت این نبود -

 

 ال اله اال هللا ، ول کن هم نیستیا -

 

 شی   تا من بیامحاالم برو تو اون امام زاده کوفتی ب

 

 با عصبانیت گفت 

 

 استغفرهللا همی   فقط کم داشتی که کافر هم بشی  -

 

جدیدا اخالقاش شده بود عی   ابر بهار ،یه روز خوب و 

 صاف بود یه روز دیگه هم طوفای  و اعصاب خورد کن
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 راوی 

 

قیب و دیده نشدن حسایر خسته شده بود، هوا از تع

ی به منجمد شدنش  بشدت رسد بود و احساس میکرد چی  

 نمانده است 

 که باالی امام زاده بود رسگ کشید ، 
ی
از پشت سنگ بزرگ

محبوبه و یر یر اش هنوز غرق جر و بحث بودن چون با ان 

 ها فاصله داشت صدایشان را به وضوح نیم شنید

محبوبه عربده یم کشید بعض  کلمات را یم  که فقط گایه 

 شنید

هرچند دیگر به حالش شنیدن ان همه جر و بحث فرفی 

 هم نمیکرد 

او هرچه را که باید یم فهمید همان روزی که زودتر از  

ش شده بود   همیشه به خانه امده بود دستگی 
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دستش را جلوی دهانش برد و محکم ها کرد یاد اوردن 

وبه باز باعث شد که عصتر شود ، ز محبحرف های ان رو 

دلش یم خواست یم توانست سمتش برود و دستش را 

محکم روی گلویش بگذارد و برای همیشه سقطش کند و 

 را که شوکت به زور برایش لقمه گرفته بود را برای 
ی

لکه ننیک

 همیشه از دامن خودش پاک کند

ون نز  د، ده بو حتی آن روز هم اگر زود نجنبیده  و از خانه بی 

 قطعا دستش به خون اون هرزه کثیف الوده شده بود

هر چند همی   االن هم به قصد کشتنش امده بود و قصد 

داشت هر دوی آن حیوان های کثیف را، با دستهای 

ای عمل کثیفشان برساند  خودش بکشد و به رس 

ده بود  بعد از ان جریان، گوسفند هایش را دست احمد سیی

یر نظر گرفته بود تا چنی   را ز  و لحظه به لحظه محبوبه

 لحظه ای را از دست ندهد و او را، غافل گی  کند

حتی از قصد آن شب هم جلویش نقش بازی کرده بود که 

محبوبه ذره ای شک نکند و رس قرارش برود و تا او هم 

 بتواند رس بزنگاه، خودش را برساند و کار را یکرسه کند
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کشیده بود لبخندی ن دو  با به یاد اوردن نقشه ای که برای ا

 زد و گفت

 

ی به پایان قصه دوتاتون نمونده ، حیوونای کثیف -  چی  

 

باید کارش را تمیی   به پایان یم رساند دلش نیم خواست گی  

 بیفتد

چون او کاری را که بنظرش درست یم امد، یم خواست به  

 رس انجام برساند

 

 دستهایش از شدت رسما قرمز شده بودند و اب بیت  اش

ون کشید راه  افتاده بود،  دستمایل که توی جیبش بود را بی 

ش بود ناخواسته لبخندی زد  با دیدنش که یادگار مهر انگی  

 و گفت
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اینو همیشه به یادگار ازت نگه میدارم عشق دوست  -

 داشتت  من

 

هرچند همه چی   به باد فنا رفته بود و رابطه بی   او و مهر 

، برای همیشه به پایان خو   یده بوددش رسانگی  

 عمه ای یر وفایش را دوست داشت  
اما هنوز قلبا ان دخیی

 و با اوردن نامش ریتم نفس هایش ناخواسته تندتر میشد

دوباره نگایه به سمت امام زاده کرد اینبار محبوبه دقیقا در 

تی  رسش بود صورتش را از شدت نفرت چیت  داد و بعد 

ویش وبه ر هم اب دهانش را محکم به روی تخت سنگ ر 

 تف کرد

حالش از این دخیی بهم میخورد، از همان اول رس و گوشش 

دن و او از  یم جنبید و همه مردهای آبادی،  برایش له له می  

  همچی   دخیی خاله کثافتی خجالت یم کشید
 داشیی
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و هربار که شوکت اسمش را به عنوان همرس آینده اش یم 

ی که فحش هابرد ،حسایر کفری اش میکرد و دهانش را به 

 واقعا الیق چنی   آدم هرزه ای بود باز میکرد

اما  بار آخر خریت کرد و به خاطر بیماری مادرش خودش 

 را توی چاه انداخت 

حتی آنقدر ازش متنفر بود که ان شب راض  نشد به  

ی دست بزند ،با توجه به نیازی که مدیی بود  همچی   دخیی

د که ر میکر بشدت داشت بهش فشار یم آورد  خدا را شک

آن شب پا روی غریزه اش گذاشته  و او را به حال خودش 

 ول کرده بود

مطمئنا شیطای  مثل محبوبه برایش کاری نداشت که  

خودش را پاک و مطهر نشان دهد و ان حرام زاده ی توی 

 شکمش هم به ریش او ببندد

باز هم با به یاد اوردن بالیی که رسش امده بود با نفرت اب 

ون پرت کرد و دستهایش را که از شدت به بی   دهانش را 

 رسما،به سختی مشت میشد مشت کرد و گفت
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ای اعمال کثیفت بریس دخیی خاله،  - به زودی باید به رس 

 محال بذارم از این جریان قرس در بری

 

 پارت صد و شصت

 

 و دست های  مشت شده اش را  درون جیبش گذاشت 

زن خرفت را که  حاال  از او طویل نکشید که محبوبه آن پی 

ون امد   هم، دلچرکی   بود داخل امام زاده برد و کیم بعد بی 

محبوبه نگایه رس رسی به اطرافش انداخت و راه افتاد ،  

 برایش عجیب بود که چرا ذره ای به او شک نکرده ؟

قبل تر از آن ها، دقیقا همان موقیع که  مشغول خییل  

ده بود و خوردن صبحانه بودن، خودش را به اینجا رسان

 پشت سنگ ها پناه گرفته بود
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ون امد و با فاصله پشت رس محبوبه  بعد هم با احتیاط بی 

 راه افتاد

 

 محبوبه

 

تقریبا رسیدم توی آبادی، چشم چشم کردم تا ببینم کجا 

م نشد دارن کار بنایی یم ی دستگی    کی   که چی  

رفتم رساغ ییک از اهایل اونجا یه مرد حدودا همسن و سال 

بود و داشت گوسفنداش، اون دور و بر یم چروند رفتم  اقام

 سمتش و خییل اروم گفتم

 

سالم برادر ، این دور و بر چندتا جوون شهری ندیدی  -

 که  مشغول کار باشن؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1545  

بهم انداخت و بعد با  چشم هاش را ریز کرد و نگاه عجیتر 

ی نشون داد و گفت  دست مسی 

 

به رودخونه از این مسی  برو ،کیم که گذشتی یم ریس  -

نن  ای که اونا دارن پشتش سد می  

 

زیر لب تشکری کردم و راه افتادم نیم دونستم اون لحظه 

 چم شده بود 

به حدی هیجان داشتم که قلبم به رسعت یم تپید و همه 

 رسما خیس عرق شده بودتنم تو اون 

شاید خریت بود که من هنوز هم بعد از بالهایی که بهروز  

 قش بودم و اینجوری مشتاق دیدارش رسم اورده بود عاش

چند دقیقه ای نگذشته بود که چشمم افتاد به جایی که 

 اون پی  مرد ادرسش داده بود 

جایی نزدیک رودخونه که پر از وسایل بنایی  بود و چند 

 اونجا مشغول کار بودننفری 
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چشم هام ریز کردم تا ببینم بهروز بی   اون ادم های مشغول 

 ه؟کار یم بینم یا ن

فاصله زیاد بود و پیدا کردنش کیم سخت ، نفس عمیقی  

کشیدم و اروم اروم از رساشیتر خایک که جلوم بود پایی   

رفتم و خودم رسوندم به کنار بیل ها و کلنگ های پخش 

ارگری که مشخص بود او هم باید همان جایی روی زمی   ، ک

 باشد لبخندی زد و با لهجه گفت

 

 اینجا چی میخوای خانوم؟ -

 

 لبخند خجویل زدم و گفتم

 

 تو بهروز یم شنایس؟ -

 

 منظورت همون اقای مهندس شهری هس؟ -
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 خنده ی روی لبم عریض شد و گفتم

 

 ها خودشه -

 

با  با بیل مشغول جابه جا کردن ماسه های جلوش شد و 

 رس اشاره ای به اتاقک، سمت چپم کرد و گفت

 

 تو اون اتاق داره صبحونه میخوره -

 

کت  بیاد اینجا، آخه من خجالت یم میشه بری صداش   -

 کشم جلوی دوستهاش برم رساغش
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نگایه به رستا پام کرد و بیل گذاشت توی ماسه جلو روش 

 و گفت

 

 بگم گ کارت داره؟ -

 

 گ ، فقط بهش بگو دم در کارت دارن  -
ی

 نیم خواد بیک

 

 

باز هم نگاهم کرد و رسی به نشونه فهمیدن تکون داد و 

 رفت سمت اتاقک

 

 به اتاقک وایسادمپشت 

ه  دست و پاهام بشدت میلرزیدن و عرق از تیغه کمرم رسی

کرده بود، قلبم جوری یم تپید که مطمئنا اگر کش کنارم 

 شنید بود صدای تپیدنش  یم 
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 طویل نکشید که صدای جوون کارگر بلند شد و گفت

 

 اقا مهندس این خانوم باهات کار داشت -

 

جاش متوقف شد و سمتش چرخیدم ، برای چند لحظه رس 

مات و مبهوت به من زل زد ، خودم کیم جمع و جور کردم 

لبخندی زدم و سمتش رفتم، هنوز هم توی شوک بود و 

ماه از اخرین دیدارمون یم ناباور ، با وجود اینکه چند 

گذشت هنوز هم رسحال و جذاب بود، دقیقا بر عکس من 

 که از شدت غصه و ناراحتی چندین تار موی سفید بی   

 موهام نشسته بود

 نزدیکش شدم و با طعنه گفتم 

 

-  !  سالم به نامردترین ادم روی کره زمی  
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هنوز هم ساکت بود و با چشم های متعجبش داشت 

 کرد صورتم کاووش می

 وقتی دیدم ساکت گفتم

 

از دیدنم خوشحال نشدی؟ یادم قبال لحظه شماری  -

 میکردی بیام پیشت! 

 

سیبک گلوش باال و  اب دهنش محکم قورت داد ،جوری که

 پایی   شد و به سختی گفت

 

 چی میخوای؟  -

 

 پوزخندی زدم و گفتم
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قرار بود رس یه هفته نشده با خانواده ات بیای  -

 خواستگاریم چی شد یهو رفتی حاچر حاچر مکه؟

 

 لبش محکم گاز گرفت و گفت

 

ه بری من خودم رس  - اینجا جای این حرفا نیس ، بهیی

 ات صحبت یم کنمفرصت میام آبادیتون و باه

 

 خنده عصتر کردم و گفتم

 

اون محبوبه احمقی که یم شناختی مرد ، ایت  که  -

کردی جلوت وایساده بعد نامردی که در حقش  

 ،اونقدر مار خورده تا افیع شده

 

ون اومده بودن و داشیی  رسک یم کشیدن  چند نفری بی 
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خییل یم ترسیدم که یهو چشمم به یه اشنایی بخوره و به  

ناض برسونه که من تو اون ده ،داشتم با یه غریبه گوش 

 بگو بخند میکردم

 رورسیم کیم جلوتر کشیدم و گفتم

 

ه بریم یه جای دیگه   -  که دور از چشم بقیه باشه بهیی

 

 سمت عقب چرخید و گفت

 

 من کار دارم -

 

 به دروغ گفتم

 

نمیخوای که اینبار برم و اقام بفرستم رساغت تا بیاد  -

ی  چال کنه؟نعشت توی همی   س  دی که داری می  
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مستاصل نگاهم کرد، جوری که اگه چند ماه پیش بود، 

تیکه یم قطعا برای اون معصومیت نگاهش خودم تیکه 

 کردم

پاش محکم روی زمی   چسبوند و دوباره سمت عقب 

 چرخید و یر حوصله به ییک از اون ادمها گفت

 

یی و حمید باال رس کارگرا بمون ، من یه تکه پا برم جا -

 بیام

 

 پارت صد و شصت و یک

 

صدای خنده اون آدیم که حمید صداش کرده بود از پشت 

 ای گفترسم بلند شد ،  با صدای کلف و نکره 
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ی تک خوری؟ میخوای من و منصور هم  - بازم داری می 

 باهات بیایم؟

 

 بهروز نیم نگاه رسدی به من انداخت و گفت

 

 زود میام -

 

ون هیچ حرف اضافه ای بعد هم از جلو من گذشت و بد

راه گرفت و رفت، من هم چند ثانیه ای بهش از پشت رس 

 نگاه کردم و راه افتادم

 تم تا شونه به شونه اش شدم قدم هام کیم تند برداش

از زیر چشم پاییدمش، زیادی غرق فکر بود و ناراحت،  

انگار که با دیدنم حالش حسایر گرفته شده بود و اصال 

 نم پیداش کنمتوقع نداشت که بتو 
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 با پر رورسیم اب دماغم ، گرفتم و با لحن تندی گفتم

 

 میدونستی خییل نامردی؟ -

 

 نیم نگایه خرجم کرد و گفت

 

من به زور مجبورت نکرده بودم بیای باهام رابطه  -

، یاد نره که از اول هم خود تو بودی که در  برقرار کت 

 نشون دادی و حسایر برام عشوه ریختی 
 باغ سیر 

 

نمیشد  جای اینکه از کارش پشیمون باشه، اونقدر  باورم

 وقیحانه داشت  جوابم میداد

 با عصبانیت نگاهش کردم و گفتم

 

 ودی که با وعده وعید ازدواج خرم کردی؟همی   تو نب -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1556  

 

رسش زیر بود و تکه سنگ کوچییک که زیر پاش بود محکم 

پرت کرد سمت جلو، نفس عمیقی کشید جوری که تو اون 

 بازدمش شکل بخار گرفته بود  رسمای هوا 

 با لحن ارویم گفت

 

، مطمئنا حتی اگه  - زیادی سهل الوصول بودی دخیی

ه بودم باز هم باهام راه بهت وعده ازدواج هم نداد

ای مثل تو رو خوب یم  میومدی، من جنس دخیی

ین حتی از  شناسم برای یه خویسی چند لحظه ای حاض 

 آبروتون هم بگذرین

 

ل میکردم تا چشمهام محکم بستم  ، خییل داشتم خودم کنیی

 جیغ و داد راه نندازم و توجه کش به خودم جلب نکنم

ت کردم روی کفشش و برای همی   اب دهنم با نفرت پر  

 گفتم
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 خییل حیووی  کفتار کثیف  -

 

زل زد به اب دهنم که هنوز روی بندهای کفشش ثابت 

 مونده بود ، سمتم چرخید و با نفرت گفت

 

ی مثل تو، من حالم از محال بود بی - ام خواستگاری دخیی

زن های هرزه که راحت خودشون در اختیار بقیه قرار 

زودتر بزن و راهت  میدن بهم میخوره، حاالم حرفت

 بکش برو، بیکار نیستم که به اراجیف تو گوش بدم 

 

تقریبا رسیده بودم یه جای خییل دنج ، یه فضای بزرگ که 

ود از درخت های بزرگ و کیم  گود  بود و اطرافش پر ب

 جایی که بودیم صاف 
تنومند ، از قسمت انتهای همی  

 میشد و به جنگل میخورد 
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ایستادم با نفرت نگاهش کردم و بعد بازوش محکم توی 

 تمدستم گرفتم و دندون قورچه ای کردم و گف

 

خییل دلم یم خواد حروم زاده ای مثل تو رو بفرستم  -

 بدرک اسفل السافلی   

 

ایل از هرگونه احسایس بود اما روی لبش پوزخند نگاهش خ

مسخره ای نشسته بود جوری که انگار داشت به یه ادم 

 خل و چل نگاه میکرد 

 

کثافت حروم زاده تو میدوی  من بعد رفتنت چقدر  -

ای از رس گذروندم؟ شب و زجر کشیدم؟ چه مصیبته

روزم شده کابوس ؟ من بدبخت کردی و خودت رفتی 

دنیا دار مکافات همی   امروز باید یی خوشبختیت، 

 تقاص کاری که باهام کردی پس بدی! 
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سکوت کرده بود و داشت نگاهم میکرد ، بازوش محکم 

 فشار دادم و گفت

 

فکر کردی خرت که از پل گذشت و عشق حالت  -

 مه چی بی   ما تموم شد ؟کردی دیگه ه

 

ببی   تو اون رابطه هر دو نفرمون مقرص بودیم، من که  -

اوز نکردم!! تو  از خدا خواسته خودت در بهت تج

اختیار من گذاشتی و از اون رابطه هم کامال راض  

 بودی، یادت که نرفته؟

 

 

 جییع  کشیدم و گفتم

 

ببند دهنتو حروم زاده لجن، کثافت من حامله شده ام  -

 الن با یه بچه تو شکمم نیم دونم باید چیکار کنم؟و ا
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 حکم گرفتم و گفتمبازوش ول کردم و اینبار یقه اش م

 

باید پای گویه که خوردی بموی  و به داد من و این  -

نم و میدم  بچه بریس وگرنه قید زنده موندن خودمم می  

 همی   جا سقطتت کی   

 

داشت نگاهش پر از بهت بود و همی   جور بدون پلک زدن 

نگاهم میکرد، انگار باور حرف هام براش سخت بود و اون 

 توی شوک رفته بود

 گذشت یقه اش از توی دستم کشید و گفت  کیم که

 

دروغ نگو کثافت از کجا معلوم اون بچه ، بچه من  -

 باشه؟
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اشکم جاری شد و از پس پرده نازک اشک زل زدم بهش و 

رسم بلند همی   که خواستم جوابش بدم صدایی از پشت 

 شد و گفت

 

پس اون حروم زاده ی تو شکم زن من ،شاهکاره گ  -

 میتونه باشه؟

 

آسموی  رسم نازل شده بود و من اون لحظه از شدت  بالی

رسما و گرما هم یخ کرده بودم و هم تنم خیس عرق شده 

ی نمونده بود که باز خودم خیس کنم  بود و چی  

ات نیم کردم قلبم بشدت گروپ گروپ یم تپید و اصال جر  

 به عقب برگردم

ه  اون لحظه انگار عزرائیل رسیده بود که جونم بگی 

 زدم و گفتم اروم لب 
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 خدایا نه....  -

 

بهروز هم که حسایر ترسیده بود نگاهش بی   ما یم چرخید 

 و یه تند تند آب دهنش قورت یم داد

 

 پارت صد و شصت و دوم

 

یشد و صدای قدم هاش از پشت رسم نزدیک و نزدیک تر م

زانوهای من هم شل وشل تر ، چشم هام بسته بودم و لبم 

 شیون رس ندم محکم دندون گرفته بودم تا 

ریتم گام های منظیم که بدون هیچ عجله ای بر میداشت  

عی   سور ارسافییل که در حال دمیده شدن بود و یر 

 شباهت به صحرای محرسی نبود

 جرات نیم کردم به عقب برگردم 

 دنیا همونجا تموم میشد دلم یم خواست
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دقیقا کنارم ایستاده بود چشم هام باز کردم، بهروز هم 

 رسیده بود و با نگرای  داشت  نگاهش میکردحسایر ت

خدایا من چه احمقی بودم که نفهمیده بودم اون آدم 

 ممکنه ناض باشه!! 

من همه چی   باخته بودم و لحظه به لحظه به مرگ نزدیک  

 تر میشدم

 رشته افکارم پاره کرد ، شمرده و اروم گفتصداش 

 

حروم زاده های عوض  ،چه جوری دارین روی زمی    -

 ک خدا نفس یم کشی   و عی   خیالتون هم نیس؟پا 

 

به خودم جرات دادم سمتش چرخیدم و با صدای که انگار 

 اخرین صدای عمرم بود بریده بریده گفتم

 

 داری اشتباه یم کت   -
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صورتم پرت کرد، حرکتش  مشت محکیم پر کرد و سمت

اونقدر رسی    ع بود که نتونستم کاری انجام بدم، دماغم غرق 

وع کردن خون شد و قط رات خون روی زمی   قطره قطره رسی

 به چکیدن

چشم هاش کم کم داشت رسخ میشدن و از اون خونرسدی 

ی نبود  چند ثانیه پیشش خیر

رورسیم بردم سمت دماغم و محکم گرفتمش و از ترس چند 

 سمت عقب رفتم عقتر 

 چشم هاش ریز کرد و اروم گفت

 

یسی قبال که بهت گفتم بفهمم دست از پا خطا کرده با -

 چه بالیی رست میارم؟

 

چشم هام رفت سمت دست های بزرگ و پرقدرتش، 

 خودش گفته بود با همی   دست ها خفه ام میکنه
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با به یاد اوردن حرفش،زانوهام تحمل نکردن و من افتادم 

، به  روز کیم من و من کرد و گفتروی زمی  

 

ی ندارم، محبوبه خودش من  - من تو این جریان تقصی 

 راه بدر کرد با عشوه هاش از 

 

 داد زدم و با زاری گفتم

 

دروغ نگو مثل سگ، من بدبخت که داشتم زندگیم  -

م نابود  میکردم تو اومدی توی زندگیم و همه چی  

 کردی.. 

 

بینیش و  خواست حرف  بزنه که ناض دستش گرفت جلوی

 گفت
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هیس خفه شی   دوتاتون، امروز روز تقاص رسیده ،  -

 شه محوتون یم کنم! من خودم از روی زمی   برای همی

 

 بغضم ترکید، و با التماس گفتم

 

 ناض من زنتم -

 

منفجر شد سمتم اومد و لگد محکیم به پام کوبید جوری 

 که چند سانتی پرت شدم سمت عقب

بعد مثل یه بیر وحشی سمتم خی   برداشت و با مشت چند  

 بار توی رسم کوبید و گفت

 

 تو هیخی من نیستی عوض  کثیف!   -
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باتش به حدی زیاد بودن که کیم جلوی چشم  شدت ض 

هام تار شدن و رسم محکم بی   دستام گرفتم، همه چی   اون 

 لحظه جلو چشمهام داشیی  حرکت میکردن 

که با فرار بهروز سمتش دوئید، اون   خواست باز سمتم بیاد  

 کشید و اورد جای قبیل، بهروز نالید و گفت

 

، االنم من همه این اتفاق ها مال قبل ازدواج شما بوده -

 کاری به زن تو نداشتم..... 

 

ناض انگار به جنون رسیده بود سمت بهروز رفت و محکم 

 گلوش چسبید و گفت

 

س...فقط یه نگو زن تووووو...اون عوض  هیخی من نی -

 اسم که شناسنامه من نجس کرده
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بهروز هرکاری میکرد نیم تونست خودش نجات بده، لگد 

 دادیم پروند، خودش محکم تکون می

اما ناض قوی تر از این تالش ها بود رنگ صورتش داشت  

 قرمز میشد با التماس نگاهم کرد و گفت

 

 کم....ک -

 

چی   بر باد خودم هم نیم دونستم  بایدچیکار  کنم؟ همه 

 رفته یم دیدم و زندگیم تموم شده

بهروز لحظه به لحظه بدتر میشد جوری که تالش کردنش  

 هم کمیی شده بود

ه ، تو یه تصمیم آی   دلم نیم  خواست جلو چشمام بمی 

 از روی زمی   برداشتم و از پشت پرت کردم سمت 
ی

سنیک

ناض،  قصدم فقط این بود که یر خیال بهروز بشه ، سنگ 

محکم به پشت رسش خورد و رسش شکافت و خون فواره 

ون، آخ بلندی گفت و با عصبانیت سمتم چرخید  زد بی 
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دونستم چی درسته و چه غلط م و نیم حسایر ترسیده بود 

،دستش دور گلوی بهروز شل شد ، اونم محکم به عقب 

هلش داد و تند تند در حایل که گلوش محکم گرفته بود 

وع کرد به رسفه کردن   رسی

 ناض سمت من قدم برداشت با التماس گفتم

 نه..  -

با هر قدیم که بر میداشت من هم یه قدم به عقب  

درختی گی  کرد و با باسن افتادم پام به  برمیداشتم جوری که

روی زمی   و  کمرم به اون درخت خورد و صدای آخم بلند 

 شد

 کنار من روی زمی   ،چیکه چیکه خون یم ریخت 

 رسش عمیق 
ی

 قشنگ معلوم بود که شکستیک

خودش بهم رسوند جیغ بلندی کشیدم و خودم به تنه  

ینکه  درخت چسبوندم، دستهاش سمت گلوم اومد و قبل ا

واد گلوم فشار بده  پام بلند کردم و  ناخواسته زدم وسط بخ

پاش، صدای فریاد جگر خراشش بلند شد و از درد روی 
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وع کرد به خودش پیچیدن ، طاقت نیاوردم  زمی   افتاد و رسی

همونجور که گریه میکردم رفتم سمتش ، همچنان داشت 

 ددور خودش یم پیچید و ناله میکرد زمی   هم غرق شده بو 

 با ترس داشت نگاه میکرد جییع  کشیدم و گفتمبهروز 

 

 چرا اونجا وایسادی؟ بیا کمک بده -

 

 هنوز دستش سمت گلوش بود 

 با ترس نگایه به من انداخت و گفت  

 

 خون ریزیش خییل شدیده فک نکنم دووم بیاره -

 

 جیغ کشیدم و با گریه گفتم
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خفه شو عوض  جای اینکه اونجا وایش و تماشا کت   -

 ی   بیار..... و یه ماشبر 

 

 پارت صد و شصت و سه

 

اومد سمت ناضی که تقالش کم شده بود و دیگه  حرکتی 

نداشت نشست و دستش گذاشت روی نبض گردنش و 

 گفت : 

 

یمش جایی  - نه ، بقران دووم نمیاره بیر  خییل ضعیف می  

 

 زار زدم و گفتم

 

تو رو جون هر گ که دوست داری برو ماشی   بیار ،  -

 ش بشه.... ناض نباید طوری
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 بعد هم محکم چند بار زدم توی صورتش و گفتم

 

ناض طاقت بیار... االن یم بریمت بیمارستان...ناض  -

 به قران نیم خواستم این بال رست بیاد..... 

 

 رسی به نشونه تأسف تکون داد و گفت

 

ه که این بال  - تو اگه دلت نیم خواست شوهرت بمی 

این بدبخت میدوی  از قصد  رسش نمیاوردی، خودتم

 زدی

 

 جییع  زدم و گفتم
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همه اش به خاطر تو عوض  بود، من هر مصیبتی یم  -

 ......  کشم باعث و بانیش فقط تویی

 

 حق به جانب گفت

 

؟ هاااااان؟ - کوی   من گفتم با سنگ بزی  رسش بیی

 

 معزم دیگه کار نیم کرد،چند بار محکم زدم توی رسم و گفتم

 

مون خدا ،اونقدر و لعنتی تو رو هول کن  این حرفا ر  -

دست دست نکن و  برو یه کاری کن... نیم خوام 

 بیم...ره.. 

 

به زور رسی تکون داد و سالنه سالنه راه افتاد، وقتی دیدم 

ه دادی زدم و گفتم  داره اروم راه می 
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ی اینجوری با احتیاط قدم بر  - رو بند که راه نمی 

 نمرده... میداری، یه تکوی  به خودت بده تا 

 

ناض باعث شد ، بلند بلند بزنم زیر گریه و  فکر مردن

دوباره به صورتش که انگار به یه خواب عمیق رفته بود نگاه 

 کنم . 

 

 چند باری با دست تکونش دادم و با التماس گفتم

 

پاشو ناض....تورو قران....جون خاله....من غلط کردم  -

ت به زدم تو رست به همون خدا قصدم این بود دست

سیدم اما به جون اقام خون الوده نشه ... نمیگم ازت نیی

 قصد نداشتم بالیی رست بیاد..... 
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نمیدونم چقدر اونجا نشستم و باالی رس ناض گریه کردم ، 

بالخره بهروز با یه ماشی   زرد رنگ برگشت ، ناراحت و دمغ 

 سمتمون اومد و بعد نگایه به من کرد وگفت

 

م کنه هم تو توی بیمارستان تمو  میدوی  اگه توی راه یا  -

 گی  میفتی و هم من؟

 

دست کردم و کیم شن ریزه از روی زمی   برداشتم و سمتش 

پرتاب کردم و با صدایی که از شدت گریه دو رگه شده بود 

 گفتم

 

به درک تو ما رو برسون بیمارستان و خودت برو به  -

 جهنم.... 

 

 رسی به نشونه تأسف تکون داد و گفت
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 سم تو سنگ پرتاب کردی ری نکردم بخوام بیی من که کا -

 

 حیوووون من خواستم تو رو نجات بدم......  -

 

 

 پوزخندی زد و گفت

 

تو فقط و فقط قصدت نجات جون خودت بود، چون  -

مثل روز روشن بود اون اول قصد جون من داشت و 

 بعد هم تو 

 

 جیغ کشیدم و گفتم

 

ف....  -  ببند دهن کثیفت عوض  بیرسی
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واینسا !! بیا کمکم بده تا حاالم مثل خر اونجا دست به کمر 

یمش بیمارستان...   بیر

 

اض و با ترس خم شد و دوباره دستش گذاشت روی نبض ن

 گفت

 

نه..  -  نبضش نمی  

 

 جیغ زدم و گفتم

 

ف ..... همی   االن داشت نفس یم  - دروغ نگو بیرسی

 کشید

 

چشم هاش غرق اشک شد و رسی به نشونه تاسف تکون  

 داد
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دستش و دستم گذاشتم روی باورم نمیشد ، محکم زدم زیر 

نه  گردن ناض و دیدم واقعا نمی  

گریه هام شدت گرفته بود رسی    ع گوشم گذاشتم روی   

 قفسه سینه اش ، قلبش هم نیم طپید جیغ زدم و گفتم

 

 وای یا خداااااا...  -

 

 

وع کردم به خود زی    د.. رسی نبض دستش گرفتم اونم نمی  

 کردن و مویه کردن

 

ه، من نیم   خدایا نههههه؟ خدا رحم - کن نذار بمی 

ه.... ناض پاشو....   چشمات باز کن..... خواستم بمی 
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بهروز با حرص سمتم اومد دستش محکم گذاشت روی 

 دهنم و یر توجه به تقالهای من به جنون رسیده گفت

 

خفه شو دیوونه میخوای بقیه رو بکشی اینجا و  -

؟   بدبختمون کت 

 

دستش برداره، رسم محکم به چپ و راست تکون دادم تا 

خون ناض هم حالم بد بود و اصال باورم نمیشد دستم به 

 الوده شده باشه و الیک الیک اونم کشته باشم

 قبل اینکه دستش برداره اروم گفت

 

به خودت و اون بچه فکر کن، ببی   اگه گی  افتادی  -

قطعا حکمت اعدام ، البته قبلش باید تو زندون بموی  

صال خودت بدرک فکر آینده و بچه ات بدنیا بیاری، ا

؟ بعد از تو ه مه به عنوان یه حروم اون بچه هم هستی

زاده یم شناسنش و محال کش رسپرستیش قبول کنه و 
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بعد تو معلوم نیس دست گ بیفته، من هم که نیم 

 تونم قبولش کنم

ویل اگه این قضیه ختم بخی  بشه، ا راحت به همه میتوی   

 از ناض حامله بودی و ف
ی

س بعد از مرگ بیک شار و اسیی

 دنیا بیادشوهرت باعث شده بچه ات زودتر ب

 

من هق هق میکردم و تقریبا روی زمی   پهن شده بودم، 

اروم دستش برداشت منم نگاهش کردم و با اخرین رمقی که 

 برام مونده بود گفتم

 

تو از منم حیوون تری بهروز، خدا ازت نگذره که عی    -

و باعث شدی به جایی  یه شیطون اومدی توی زندگیم

گناهم آلوده برسم که دستم به خون پرس خاله یر  

 بشه........ 
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کنار ناض دراز کشیدم و محکم دستم جلوی دهنم گرفتم و 

زل زدم به صورت پاک و معصومش، انگار راحت و بدون 

 هیچ فکری خوابیده بود

 بوی خوی  که بلند شده بود داشت حالم بد میکرد

هاش و دوباره به هق هق افتادم و دستم بردم توی مو  

 همونجور با زاری گفتم

 

من چیکار کردم با تو؟ حاال جواب خاله رو چی بدم؟  -

وای وای من نیم خواستم این جوری بشه....جواب 

دایی و صالح و عطا رو چی بدم..... کاش من جای تو 

 مرده بودم... 

 

 پارت صد و شصت و چهار

 

ون کشیدم و توی دست های  دستم از خرمن موهاش بی 

 غرق خونش قفل کردم
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همون رسما باعث شد به خودم  دستش رسد شده بود و  

م، رسی    ع دستم ازاد کردم و رفتم  بلرزم و حالت تهوع بگی 

وع کردم به استفراغ کردن،  سمت ییک از درخت ها و رسی

 معده ام خایل خایل شد 

 جوری که از شدت فشار، رس درد هم به رساغم اومد  

ارم اومد ،چشم های اونم رسخ بود، با ترحم نگاهم بهروز کن

 گفتکرد و  

 

ه بری  خونه محبوبه، االن که ییک رس برسه و گی   - بهیی

 بیفتی 

 

 چشمم و بستم و گفتم

 

 بدرک .....  -
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وع به باریدن کرد و قطراتش اروم اروم روی  بارون هم رسی

رس و صورتم یم ریخت، نیم نگایه به جنازه ناض کردم و 

 گفتم

 

ی   حتی آسمون هم داره برای مظلومیتت زار بب -

نه.....   می  

 

 بعد هم  با کف دست چند باری به رسم کوبیدم و گفت

 

 ای خاک بر رس من.....ای خاک بر رس من....  -

 

بهروز سمتم دوئید دستم محکم گرفت، بوی اون استفرایع  

که بغل دستم پاشیده شده بود باعث شد قیافه اش توی 

وع کنه به عوق زدن، خنده هم جمع بشه و خودش  هم رسی

جای اینکه عالم و ادم روی ما  دو تا استفرغ کی   دار نبود؟ 
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ما خودمون داشتیم همه ی اون پلشتی های روحمون رو 

 باال یم اوردیم !! 

اونم همه محتویات معده اش باال اورد، یر رمق نگاهم کرد 

 و گفت

 

 پاشو محبوبه، تو رو خدا به اون بچه هم فکر کن...  -

 

ی شکمم  براش برام سوال بود که یعت  اون بچه ای   تو 

مهم بود و دوستش داشت که هر بار با نگرای  بابت اینده 

اش  ازم یم خواست که بلند بشم؟ یا فقط  خودخواهانه 

فقط فکر خودش بود و یم ترسید اون بچه وبال گردنش 

 بشه؟

 

وقتی دید نشستم با بیحایل  دستم کشید و مجبورم کرد 

 لند شم، بعد هم من سمت ماشی   برد و گفتب
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 سوار شو تا یه جایی برسونمت -

 

 در ماشی   محکم گرفتم و گفتم

 

 ناض چی میشه؟ ....نمیشه که همی   جا ولش کنیم....  -

 

بارون شدت گرفته بود و من داشتم خیس میشدم، بهروز 

 مستاصل نگاهم کرد و گفت

 

ه؟ نکنه توقع داری من  - جنازه چرا حرف تو رست نمی 

م   تحویل خانواده اش بدم؟اش بندازم توی ماشی   و بیر

 

 دوباره زدم زیر گریه و گفتم
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االن حیوون های وحشی میان رساغش و تیکه تیکه  -

 اش...... نذار اینجا بمونه.... 

 

نتونستم حرفم کامل بزنم و از تصور هجوم گرگ و 

کفتارهای گرسنه به جنازه ناض همه تنم غرق لرز شد ، 

بهروز به زور که دندون هام محکم بهم میخوردن ،   جوری

 من سوار ماشی   کرد و گفت

 

نگران نباش ، االن همه اونای که با گله گوسفند رفیی   -

توی جنگل و کوه و کمر،  محبورن برگردن ، شک نکن 

ن رساغ ژاندارمری  که حتما جنازه رو یم بیی   و می 

 

 رسم و به صندیل ماشی   تکیه دادم و گفتم

 

؟اگ -  ه کش نیومد چی
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ن، برای میان من خودم  - دیدم همیشه از این مسی  می 

 همی   بهت اضار کردم زودتر حرکت کنیم

 

 

 استارت زد و رسی    ع راه افتاد

وع   از آیینه ماشی   زل زدم به جنازه ناض و بلند بلند رسی

کردم به زار زدن و زیر لب اسمش زمزمه کردم، کیم که 

کوچیک تر شدن و برای   جلوتر رفتیم ناض کوچیک و 

 شد   همیشه محو 

توی راهم همی   جور داشتم گریه میکردم، بهروز هم که 

 گفت
ی

 معلوم بود حالش بهیی از من نیس با کالفیک

 

بس محبوبه کاری هس که شده، اونقدر خودت عذاب  -

 نده
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 صدام باال نیم اومد با همون صدای گرفته و خش دار گفتم

 

 اتف -
ی

اق؟ احمق اصال یم فهیم چی تو به قتل یه ادم مییک

 شده و من چیکار کردم؟ من شوهر خودم کشتم...... 

 

 اه بلندی کشید و گفت

 

منم ادمم محبوبه، جلوی چشم من یه ادم مرده نه یه  -

گوسفند، من هیچ وقت طاقت دیدن یه قطره خون 

نداشتم ویل حاال شاهد قتل یه ادم کامال بیگناه 

 بودم.... 

 

 بغض کرد و گفت
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خوای شب ها از این به بعد چه جوری می محبوبه -

؟  ؟ تو چیکار کردی دخیی  راحت و بدون کابوس بخوایر

 

 جیغ زدم و گفتم

 

ولم کن کثافت... تو بعد اون بالیی که رس من اوردی  -

شب ها چه جور تمرگیدی؟ ذره ای عذاب وجدان 

؟دلت برای بدبختی هام نسوخت؟ به اینده ام  نداشتی

اینجا رسوندی نامرد، کاش فکر نکردی....تو من به 

یچ وقت توی زندگیم نیومده بودی.. من احمق ه

چقدر ساده بودم که باور کردم دوستم داری.. که 

عاشقیم .. من ادم بودم بهروز تو باعث شدی بشم یه 

 حیوون مثل خودت..... 

 

 اونم که حسایر بهم ریخته بود دادی کشید و گفت
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بری ادم کثافت کاریات نذار پای من؟ من گفتم  -

؟  بکشی

 

 ناله گفتمزیر لب با 

 

یک جرم مت  ، تو باعث شدی من پست  - تو هم رسی

 بشم.... 

 

رسیدیم کنار امام زاده بارون بشدت یم بارید و من نگران 

 جنازه ناض بودم، با دستم اشاره کردم و گفتم

 

 جا وایسا، من با یر بیم اومدم اون االن توی امام  -
همی  

 زاده منتظرم

 

 گاهم کرد و گفتبا تعجب ن
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 یر  -
 بیت هم جریان ما رو میدونه؟یعت 

 

معلومه که میدونه ، تو کاری با من کردی که رسوای  -

 عالم شدم.. 

 

 

 یر حوصله دستش محکم روی صورتش کشید و گفت

 

برو اونم صدا بزن تا برسونمتون، فقط خواهشا نگو  -

من بهروزم ،ظرفیتم برای امرزو پره و اصال دیگه 

 ارمحوصله بحث ند

 

 و گفتمبا نفرت نگاهش کردم 
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 پس بگم این لندهور کیه؟ -

 

یه ادم که داشت رد میشد و دلش تو این بارون برام   -

 سوخت ، سوارم کرد

 

 

 پارت صد و شصت و پنج

 

بهروز،خود شیطون بود  و برای همه چی   یه جواب اماده 

 ای توی آستی   داشت

بود و از ماشی   پیاده شدم ، اسمون انگار دیوونه شده 

جری، بارون بشدت میبارید جوریکه همی   که پام  گذاشتم 

ون خیس خیس شدم ، گریه ام بند نیم اومد   بی 

زمی   گل بود و ناهموار چند باری که چشم هام پر اب بود 

 نزدیک بود زمی   بخورم
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ام زاده  ، یر با هر مکافایی بود خودم رسوندم جلوی در ام

 یر به محض دیدنم از جاش بلند شد

منم که انگار دنبال یه اشنایی برای عقده گشایی یم گشتم  

 ،طاقت نیاوردم و با دیدنش گریه ام شدت گرفت 

 جوری که صدام کل فضای اون امام زاده رو پر کرد

با وحشت از صدای خودم نگایه به دور و برم انداختم  و 

 اد رس داد که،ندایی در درونم فری

 

جای مقدیس؟ تو عوض  چرا پات گذاشتی همچی    -

....کثیف ررررون ....تو کثیق   گورتو گم کن برو بی 

 

 یر یر به محض اون حال بدم ،ترسیده سمتم اومد و گفت

 

؟ -  چته محبوبه؟ چرا اینجوری یم کت 
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باید چه جوایر بهش یم دادم؟ یم گفتم من خون یه یر گناه 

؟ ناضی که هم همخونم بود و هم رو ریختم؟ اونم گ

 شوهرم! 

بود رسم به دیوار امام زاده تکیه دادم، دیگه نایی  حالم بد 

 برای حرف زدن برام نمونده بود 

 یر یر کنار پام نشست و گفت

 

؟ بقران دارم جون به رس میشم -  جواب بده دخیی

 

ی به ذهنش رسیده باشه ،محکم زد توی  بعد انگار چی  

 صورت خودش و گفت

 

 . یا خدا، نگو که یه اشنایی اون دور و برها بود.  -
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گ از اون ناض بدبخت آشناتر که  حاال زیر اون بارون 

 جوون مرگ افتاده بود؟ 

ایه کشیدم و برای اینکه بیش تر از این حال بدم با سوال 

 هاش بدتر نکنه گفتم

 

 بهروز اونجا نبود .....  -

 

 با غصه نگاهم کرد و گفت

 

م  - برای اقبال سوخته ات دخیی ؟ خدا چرا اخ بمی 

 بد شانس آفرید؟اینقدر تو رو 

 

 و من دقیقا از خدا هم خییل گله داشتم

 حقم این همه مصیبت و سختی   نبود 
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وقتی دید گریه ام بند نمیاد، رسم توی بغلش گرفت و چند 

 بار محکم بوسید و گفت

 

، شده  - غصه نخور محبوبه  نگران هیخی نباش دخیی

یم پیش یه دکیی خودم ب اهات پاشم بیام شهر میام و می 

 بلد و راحت از رسی این بچه خالصت یم کنمکار 

 

 نیم تونست قبل تر این حرف بهم بزنه؟

حاال همی   امروز که، من به ته خط رسیدم و دستم  الیک  

الیک به خون اون ناض بدبخت آلوده شده بود، باید این 

 حرف به ذهنش یم رسید؟

 

 ز جام بلند شدم و گفتمبه سختی ا

 

ه بریم -  بهیی
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 کرد و گفت  با تعجب نگاهم

 

 تو این بارون؟ اصال تو چه جوری تا اینجا اومدی ؟ -

 

 حوصله سوال و جواباش نداشتم 

دلم تنهایی یم خواست و یه گوشه دنج ، تا جایی که یم 

 تونستم گریه کنم و به حال ناض و خودم زار بزنم

 

م سوارم کرد و قرار  - یه غریبه وقتی دید دارم تو بارون می 

تم  ون شد تا آبادی بیر

 

ت  - تو باز به غریبه ها اعتماد کردی؟ تو گ میخوای عیر

؟ ی و با همه هم کالم نشی  بگی 
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یر یر من حالم اصال خوب نیس ، تو روبه  همی   امام  -

زاده قسم ، فقط یه امروز یر خیال نصیحت کردن 

 بیفت باش و راه

 

 با اخم نگاهم کرد و گفت

 

ت باز من دو کالم حرف حق زدم تو به تریش قبا -

 برخورد؟

 

ترجیح دادم سکوت کنم حوصله نداشتم بخوام باهاش 

ون و منتظر موندم تا بیاد  بحث کنم جلوتر از اون رفتم بی 

 همی   که چشمش به شدت بارون افتاد گفت

 

 رونهعجب باروی  هم گرفته، خدا خودش بخی  بگذ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1599  

 

روم ازش برگردوندم تا جوشش اشک هام نبینه، بعد هم 

، درو باز کردم اروم اروم کمکش کر  دم تا رفتیم سمت ماشی  

و سوار شد بهروز با دیدنش، تنها به سالیم رسد اکتفا کرد و 

 استارت ماشی   زد و راه افتاد

کیم که حرکت کرده بودیم یر یر از شیشه ماشی   نگایه به 

ون کرد و گ  فتبی 

 

 میگم یعت  ناض تا االن نیومده خونه؟ -

 

 آه بلندی کشیدم و گفتم

 

 ... نمیدونم -

 

 اروم توی گوشم گفت
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-  ، حاال اون قدر برای اون پرس شهری نیم خواد گریه کت 

بخدا از ریخت و قیافه افتادی ، زبونم الل شده مثل 

 این پدر مرده ها که تازه  بهشون خیر رسیده یتیم شدن

 

نمیدونم چرا قصد نداشت ساکت بشه، دیگه نایی برای 

 بخواد بریزهگریه نداشتم، یعت  اشیک هم نداشتم که 

نگاهم از تو آیینه به بهروز خورد ، نیم دونم چرا کمکش 

کردم و نذاشتم ناض کلکش بکنه؟ شاید هم از خودم  یم 

 ترسیدم که نفر دوم این مجازات باشم؟ 

ه معصوم ناض اصال از جلوی حالم بشدت بد بود و قیاف

چشم هام اون ورتر نیم رفت ،  بابت اینکه اونجا تنهاش 

 بودشم اصال احساس خویر نداشتم گذاشته

توی افکار یر در و پیکر خودم غرق بودم که یهو یر یر از 

 بهروز پرسید
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 میگم جوون تو یه آدیم به اسم بهروز نیم شنایس؟ -

 

، باز هم نگاهمون بهم گره خورد ، ب هروز کالفه بود و عصتر

 تنها یه کلمه جواب یر یر رو داد و گفت

 

 نه -

 

 با حرص گفتمنزدیک یر یر شدم و 

 

مگه هر غریبه ای باید اون ادم بشناسه؟ این چه سوال  -

 مزخرف  بود که پرسیدی؟

 

چه  میدونم، گفتم اینم شهری هس شاید اون از خدا  -

و بشناسهیر   خیر
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نگ شنید، هر چند ذره ای صداش بلند بود و بهروزم قش

 هم برام اهمیت نداشت  و یر یر واقعیت گفته بود

 

وع شدچشمم که به ابا  دی رسید دوبار گریه ام رسی

 

 پارت صد و شصت و شش

 

 توی دلم گفتم

 

تا چند ساعت دیگه اینجا میشه ماتم رسا، جنازه ناض  -

میارن و همه های های به حال جوونیش زار 

نن......   می  
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با دست اشاره کردم که بهروز ما رو همون اول ابادی پیاده 

های محل    کنه، اصال دلم نیم خواست خاله خان باچر 

 ما رو با هم ببیی   و برام دردرس درست کی   

 یر یر زودتر از من پیاده شد و اروم گفت 

 

خی  ببیت  جوون، ایشاال  هرچی که از خدا میخوای  -

 بهت بده

 

دی به حرفش زدم و اروم جوری که فقط خودمون زهر خن

 بشنویم گفتم

 

ز ادم به این خویر چرا خی  نبینه؟ اوی  که خدا زده و ا -

همه طرف داره روی رسش  چپ و راست مصیبت 

 نازل میکنه من بدبختم
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 حرض نگاهم کرد و اروم گفت

 

خییل حواست به رفتارت باشه ها، کوچک ترین سویی  -

میشه همه بهت شک کی   و کارت هم که بدی باعث 

 به ژاندارمری کشیده بشه..... 

 

 با عصبانیت گفتم

 

س من لو هم تا حاال هزار بار این حرفها رو زدی  - ، نیی

 برم کاری به تو ندارم

 

 محکم بهم کوبیدم و با یر یر سمت 
اینو گفتم و در ماشی  

 خونه ما راه افتادیم

قلبم بیش  لحظه به لحظه که به خونه نزدیک تر میشدم،

ده میشد و نفسم تنگ تر   تر تو سینه ام  فرسی
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نمیدونم یهو چی شد و با دیدن در خونه اختیارم از دست 

و رس کردم سمت اسمون و بلند بلند زدم زیر گریه، دادم 

یادم افتاد به همی   امروز صبح و اخرین باری که ناض 

ون، هیچ وقت فکر  گوسفندهاش یه کرد و از در برد بی 

 ردم اون رفیی  دیگه برگشتی نداشته باشه نیم ک

یر یر وقتی حال و روزم دید دست گذاشت روی شونه ام و  

 شماتت بار گفت

 

؟ یم خوای مردم  چته - دخیی چرا این جوری یم کت 

 ببیی   و برامون حرف در بیارن

 

ه.....دلم یم خواد  - ....جیگرم داره اتیش میگی  وای یر یر

م...   بمی 

 

 

 دور و برش کرد و گفتبا دقت نگایه به 
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نکن اینحوری محبوبه؟ من که گفتم خودم یم برمت  -

 شهر و یه دکیی مطمی   برات پیدا یم کنم

 

نه یهو باز شد برای اینکه کش چشم های اشک در خو 

الودم رو نبینه رسی    ع به عقب چرخیدم و رسم سمت 

 اسمون گرفتم تا اشک های با قطرات بارون ییک بشه

ن چند ساعت گریه کرده بودم که مطمئنا هر چند اونقدر ای 

 هر گ من یم دید از چند فرسخ  هم متوجه میشد

زدم و برگشتم ،خاله دم  نفس عمیقی کشیدم و لبخند زورگ

 در وایساده بود و داشت دور و اطرافش نگاه میکرد

رفتیم جلوتر با دیدن خاله دستم محکم مشت کردم و زیر 

 لب سالم کردم، اونم جوابم داد 

 یر یر نگایه بهش کرد و گفت
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 بد نباشه شوکت؟ تو این بارون چرا اومدی دم در؟ -

 

 ل گفتکالفه بود و بهم ریخته و با همون حا

 

منتظر ناض هستم، نیم دونم کجا مونده که تا حاال  -

 نیومده

 

ی فرو کرد توی قلبم ، لبم محک گاز  انگار کش خنجر تی  

دونستم از این به بعد گرفتم تا دوباره هق نزنم، واقعا نیم 

چه جوری یم تونستم این همه غم و غصه رو ببینم و دووم 

 بیارم؟

 یر یر دوباره گفت 

 

البد رفته تو یه غاری جایی مونده، بارون  نگران نباش -

سونه  که کمیی بشه خودش می 
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 از جلو در رفت کنار و گفت 

 

بفرمایی   تو، اصال حواس برام نمونده که دارین خیس  -

 میشی   

 

خودتم بیا تو شوکت، الیک اینجا نمون ایشاال که زودتر  -

 پیداش میشه

 

 

 اه بلندی کشیدم و بدون هیچ حرف  رفتم سمت اتاق

 

هوا تاریک بود و همه دلواپس ناض ، من اما یم دونستم که 

ناض هیچ وقت دیگه قرار نیس برگرده و به زودی قراره 

 اونجا تبدیل بشه به صحرای محرسی 
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بد بود و تو اتاق چپیده بودم و فقط هر از گایه ،  حالم 

فتم ون می   برای اینکه کش بهم شک نکنه از اتاق بی 

عی   جهنم بود و به هرجا که نگاه  جا به جای اتاق برام

میکردم جنازه غرق خون، ناض یم دیدم و غم دنیا روی 

 دلم تلنبار میشد

غرق فکر از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاق خاله ، اونم 

بود و با ماهرخ و مهر انگی   نشسته بودن، عطا از ظهر که 

 رفته بود دنبال ناض هنوز خونه نیومده بود

شون شده بود که، ناض گوسفنداش تنها همی   دس  تگی 

ه جایی و تا ظهر  داده  دست دوستش و بهش گفته بود می 

 برمیگرده

ی   خاله اروم اروم داشت اشک یم ریخت و زیر لبش چی  

 زمزمه میکرد

روم نمیشد که نگاهش کنم، من وحشتناک ترین کار ممکن 

 در حقش کرده بودم 
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ناض هستم و بالیی  ترس اینکه اگه اونا بفهمن که من قاتل 

که قرار بود رسم بیارن ،من  لحظه ای به حال خودم رها 

 نمیکرد

 ماهرخ نگایه به خاله کرد و گفت

 

ابراهیم؟ همی   میگم شاید رفته باشه شهر پیش دایی  -

دو سه روز پیش بود یم گفت: دلم برای اقام تنگ شده 

 و نمیدونم چرا اینبار دیر کرده

 

شتی و تسبیح یه دور دیگه از نو خاله رسش تکیه داد به پ

 توی دستش چرخوند و گفت

 

نه نرفته، اگه یم خواست بره حتما قبلش به من یم  -

 گفت
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 صدم پرسیدبعدم نگایه به من کرد و برای بار 

 

ه؟ -  به تو نگفت که کجا می 

 

من که گلوم از شدت گریه خشک شده بود و صدام خش 

 افتاده بود به سختی گفتم

 

 نه  -

 

  نگاهم کرد و گفتخاله غمگی   

 

، از بس گریه کردی چشماهات  - م برات دخیی الیه بمی 

 شده قد یه نخود 
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و چه کش از حال من خیر داشت که گریه هایم، فقط به 

عذاب وجدای  بود که پا روی خرم گذاشته بود و خاطر 

 داشت با تمام قوا  خفه ام میکرد

 

 پارت صد و شصت و هفت

 

ارید و همی   باعث ترسم شده بارون همچنان با شدت یم ب

 بود

قطعا اگه کش تو این بارون چشمش به جنازه ناض نیم 

ی بافی نیم  افتاد از اون تا صبح، جز چند تکه استخون چی  

 موند

همه سکوت کرده بودن و نگران بودن، چند دقیقه ای به 

 اون حال گذشت که رس و کله عطا پیدا شد

 قیافه اش زار و داغون بود

دیدنش هری پایی   ریخت، شانه هایش خم  و  قلبم با  

 کمرش تا شده بود
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وع کرده بود به لرزیدن ، خاله با دیدنش بلند   همه بدنم رسی

 شد و گفت

 

 چیکار کردی عطا؟ بچه امو پیداش کردی؟ -

 

چشم های رسخ عطا ، ارامش قبل طوفان بود لبش زیر 

ه شد، تنها من یکنفر دلیل اون  دندون کشید و به زمی   خی 

حال درب و داغونش یم فهمیدم، چون خودم علت اون 

 حال خراب بودم 

 بدون هیچ حرف  رفت گوشه ای نشست

 دوباره خاله با ناراحتی گفت

 

 جواب من بده؟ اره یا نه؟ -

 

 کشید و گفتعطا اه بلندی  
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 اره پیداش کردم -

 

 پس کو کجاس؟ چرا  نیاوردیش؟ -

 

 

رسی    ع رفت روح انگی   که بهیی از همه عطا رو یم شناخت ،

ون و با لیوان آیر برگشت ، لیوان جلوی عطا گذاشت و  بی 

 اروم گفت

 

 بخور -

 

ه، زد زیر  خاله وقتی دید عطا از جواب دادن داره طفره می 

 گریه و گفت
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ست نمیدی؟ مردم از دلشوره ناض چرا یه جواب در  -

 سالم؟ بالیی رسش نیومده؟

 

و عطا همچنان سکوت کرده بود و من همچنان وسط 

 ویه از برف بودم و میلرزیدمک

کیم که گذشت صدای یا هللا گویان کش از ته حیاط بلند 

 خودمون جمع و جور کردیم و حجابامون 
ی

شد ، همیک

اومدن تو با دیدن سفت، کدخدا با چند تا از بزرگای محل 

اون چند نفر رنگ از رخ خاله و بقیه پرید ، طاقت نیاورد و 

 با شیون گفت

 

 اینجوری برام قشون کشوندی؟.... چی شده عطا که  -

 

وع کرد به گریه  عطا بالخره طاقت نیاورد و اروم اروم رسی

ون اورد و روی  کردن ، کد خدا کاله خیسش از رسش بی 

 صدای اروم و ناراحتی گفتپاش گذاشت و بعد با 
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ه ، نیم دونم باید چی بهت بگم؟ اونقدر حرف  - همشی 

م ایط برام سخته که حاض   ... زدن تو این رسی

 

 بغض کرد و نگایه به خاله کرد و گفت

 

معلوم نیس گ با ناض و کریم دشمن بوده که هر  -

 دوتاشون.... 

 

صدای جیغ های ممتد خاله باعث شد سکوت کنه و 

 ازه و اروم اروم اشک بریزهرسش زیر بند

نتونستم طاقت بیارم، نتونستم باشم و گریه های اونا رو  

بودم، من با همی   دست های ببینم، من قاتل کریم و ناض 

 کثیفم پرس خاله خودم، شوهر خودم کشته بودم
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طاقت گریه های خاله و عطا رو نداشتم از جام بلند شدم،  

 ه ای و دورم یم چرخیدن اما انگار همه اشیا شده بودن نقط

تعادل نداشتم و برای یه لحظه جلو چشمم همه چی    

م اورد و من تو تاریک شد و بعد هم سیایه  که  سمتم هجو 

دام خودش کشید ، از فاصله خییل دور صدای قدم هایی 

یم شنیدم که نزدیکم یم اومدن ،بعد همه چی   رفت تو یه 

ی   سیایه مطلق و دنیایی از یر خیر

 

 انگی    روح

 

 هیچ کس باورش نمیشد که ناض کشته باشن

ناضی که حتی ازارش به یه مورچه هم نیم رسید، پرس با  

ت و کل ه خراب دایی که همیشه مرد بود و از همه مردونه غی 

 دفاع یم کرد

و همه مونده بودن که چه کش باهاش دشمن بود و روی 

 چه حسایر دستش به خون ناض الوده کرده بود؟
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خونه غرق ماتم و مصیبت بود از پی  و جوون گریه و  همه

 زاری میکردن و براش دل یم سوزندن

بوبه بدتر از همه بود، این وسط اوضاع زن دایی و مح

محبوبه ای که یه چپ و راست زیر بار اون غم طاقت نیم 

 اورد و غش میکرد و باعث نگرای  همه شده بود

یشدیم، آبادی هرچی به مراسم تشییع جنازه نزدیک تر م

 شلوغ و شلوغ تر میشد

 میکردم هیچ وقت  
ی
توی این چند سایل که اینجا زندگ

 ه برای یه مرده جمع بشنهمچی   جمعیتی ندیده بودم ک

ستون منتظر دایی و بقیه ایستاده بودیم ،   نرسیده به قیر

نگاهم از بی   جمعیت رفت سمت عطا، عطایی که تو این 

و انگار ده سال پی  شده بود،  دو روز هیخی ازش نمونده بود 

یه گوشه وایساده بود و اروم اروم داشت گریه میکرد، گریه 

نه بود که من هم هربار با دیدنش اش اونقدر اروم و مظلوما

 بغضم یم ترکید 
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طویل نکشید که دوتا  ماشی   از راه رسیدن و همونجا نگه   

 داشیی  

 اومده 
ی

بودن پیاده از ماشی   اویل خانواده من که همیک

 دویم هم خانواده ماهرخ به همراه دایی و 
شدن، از ماشی  

 صالح

ده شد، تا پاش از  به محض دیدن دایی قلبم بشدت فرسی

ماشی   پایی   گذاشت چند بار محکم توی رسش کوبید و 

وع کرد به شیون کشیدن و اسم ناض  بعد بلند بلند رسی

 زمزمه کردن

به پرس آخریش  به هیچ کس پوشیده نبود که دایی جونش 

 ناض بند بود و اون از همه بیش تر دوست داشت

عطا با دیدنش سمتش رفت و خودش توی اغوشش 

وع کردن به گریه کردنانداخت و بلند ب  لند رسی

 زنها و زن دایی توی بغلش گرفت و بلند 
صالح هم اومد بی  

 بلند زدن زیر گریه
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همه چی   اونقدر وحشتناک بود که دلم یم خواست اون 

 لحظات هر چه زودتر تموم بشه و بره یی کارش

مهر انگی   و مامان از بی   جمعیت گذشیی  و اومدن سمت 

ن همه فیس و افاده اش اومده من، حتی سوسن هم با او 

بود و دست تو دست سعید گوشه ای کنار وحید ایستاده 

 بود و نظاره گر همه چی   بود

 

 پارت صد و شصت و هشت

 

ش به من افتاد رسش زیر انداخت مهر انگی   همی   که چشم

وع کرد به گریه کردن  و اروم و بیصدا مثل شخصیتش رسی

به خاطر رفتاری  یم دونستم خییل روحیه حسایس داره و  

که با ناض داشته و شکسیی  قلبش، تا چند مدت اوضاع 

احواالتش وخیم و بهم ریخته اس، هر چند من خدا رو 

د ،چون با شناختی شاکر بودم که این وصلت بهم ریخته بو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1621  

که از مهر انگی   داشتم یم دونستم محال بود به راحتی با 

 غصه نبود ناض کنار بیاد

ض از توی امام زاده شهر برداشیی  چند نفری جنازه نا

آوردن ، با دیدن جنازه اش ناخواسته تمام تن ادم از غم 

 میلرزید و اشک به ادم امون نیم داد

ت دایی خودش رسوند همی   که جنازه رسید وسط جمعی

 ، دایی گوشه ای از کفن ناض 
  پایی  

بهش و اون گذاشیی

ون کشید  وع کنار زد و کیم بدنش از توی تابوت بی  و رسی

کرد به نعره کشیدن، صدای نعره هاش به حدی ناراحت 

کننده و عذاب اور بود که همه باهاش بلند بلند گریه 

ت میکردن ، زن دایی هم رفت جلو و همی   که خواس

 خودش به جنازه ناض برسونه عطا جلوش گرفت و گفت

 

 تو نه مامان... نیم خوام یه داغمون بشه دو تا.....  -
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د دست خاله نرسین که کنار ماهرخ بعد هم زن دا یی سیی

 وایساده بود و داشت برای جوون برادرش نوحه میخوند

محبوبه باز هم، طاقت اون همه رنج و فشار  و نیاورد و 

 دوباره یر هوش شد و توی بغل خاله زیور افتاد

 مهر انگی   با غصه نگاهش کرد و اروم گفت

 

ادم تازه  اچ  طفیل خییل گناه داره ، خییل سخته که -

یکماه و چند روز از عروسیش گذشته باشه و اینجور 

 بیوه بشه

ماهرخ که خودش به ما رسونده بود همونجور که داشت 

 فتاشک هاش پاک میکرد اروم گ

 

البته خییل هم خوش شانس، واال اگه من جای این  -

بودم و در عرض همون یکماه صالح مرده بود ،زن دایی 

ه اش رسکوفتم یم داد مو توی رسم نیم ذاشت و هم

که، از پا قدم نحس تو بوده که این بالها رس بچه من 
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اومده ، بعد هم جلو همه چادر و یم داد توی دستم و 

 یم گفت :هری

 

ایط هم نیم خواست دست از کینه هاش  ماهرخ تو اون رسی

 برداره ، با اخم نگایه بهش انداختم و گفتم

 

 اآلن جای این حرفاس؟ -

 

ه مگه دروغ میگم؟  - من حتی باور نیم کنم این دخیی

نمک به حروم واقعا غش میکنه، کاراش همه اش الیک 

و برای اینه که مثال به همه ثابت کنه جون خودش 

ناض بوده، هرگ ندونه من که یم دونم  خییل عاشق

اون دوتا عی   کارد و پنی  بودن و اکیی وقتها باهم جر و 

 بحث داشیی  
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 تمدیدم ول نمیکنه با حرص گف

 

 ال اله اال هللا، بس ماهرخ خی  رسمون عزا داریم -

تازه از مراسم تشییع جنازه اومده بودیم ، هیچ کس دیگه 

اتاق تو یه سکوت فرو رفته  نایی برای گریه کردن نداشت، و 

بود که یهو یر یر محبوبه شیوی  رس داد و نگایه به محبوبه 

 کرد و گفت

 

، کا - م برای بخت سیاهت دخیی ش من جای الیه بمی 

ناض مرده بودم....مثال  دیشب یم خواستی به ناض 

 دارین بچه دار میشی   و براش کیل نقشه چیده 
ی

بیک

م برای اون بچه که قراره گرد  بودی...... اخ الیه بمی 

 یتییم بکشه..... 
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همه با بهت و ناباوری به یر یر زل زده بودن ، حتی خود 

ش بلند شد و رفت محبوبه، زن دایی طاقت نیاورد و از جا

 کنارش نشست و گفت

 

؟ تو حامله بودی؟ -  راست میگه دخیی

 

محبوبه که از شدت گریه رنگ به رو نداشت ، نگایه به یر 

 ش به نشونه آره تکون دادبیش کرد و رس 

وع کردن به  اتاق یهو منفجر شد و کوچیک بزرگ دوباره رسی

گریه و شیون رس دادن، زن دایی که به حدی توی رس و 

ت خودش کوبید که طاقت نیاورد و اخر توی بغل صور 

 مامانم غش کرد

مهر انگی   که یه گوشه خلوت نشسته بود و داشت اروم 

خونه اروم اشک یم ریخت از جاش بل ند شد و سمت اشیی 

دوئید و بعد چند دقیقه با یه پارچ و چند تا لیوان برگشت 

 توی اتاق
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ید روی مامانم ، چندتا قطره اب ریخت توی دستش و پاش

صورت زن دایی ، بعد هم همون لیوان گذاشت جلوی 

 دهنش و بهش کمک کرد چند قلپ اب بخوره

پاهاش ماهرخ که حالش خوب نبود و رسش گذاشته بود رو 

 با صدای خش دارش گفت

 

 یعت  محبوبه به این رسعت حامله شده بود؟ -

 

 اروم کنار گوشش گفتم 

 

 هیس یواش حرف بزن یهو ییک میشنوه -

 

 محبوبه که انگار خیال کوتاه اومدن نداشت نگایه به یر یر 

 زن دایی کرد و گفت
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نیم دونم چه حکمتی توی کار خدا بود که دقیقا همون  -

 ناض یر زبون مرد محبوبه فهمید حامله اس؟روزی که 

 

ییک از زن های همسایه نگایه به محبوبه غرق فکر کرد و 

 گفت

 

ه و  ادم بعض  وقتها توی کار خدا میمونه، - ییک میگی 

 جاش ییک یم بخشه

 

 یر یر محبوبه، دستش باال برد و روبه اسمون گرفت و گفت

 

ف و بزرگیت قسم، حاال که  - ناض خدایا تو رو به رسی

 ازمون گرفتی یه ناض دیگه جاش ،بهمون ببخش

 

 همه توی جمع بلند گفیی  
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 الیه امی    -

 

فقط من نیم فهمیدم که چرا محبوبه با شنیدن اون حرف 

ا یه تند تند رنگ عوض میکرد و رسخ میشد، انگار که ه

 اون حرف ها خییل عصبیش میکردن

 

 ه و گفتخاله زیور که کیم اروم شده بود دوباره زد زیر گری

 

م برای اون دخیی سیاه بختم....حاال باید با  - الیه من بمی 

 یه بچه یتیم چیکار کنه؟

 

 ماهرخ بعد شنیدن این حرف ، رسش به رسعت از روی

 پاهاش برداشت و با ترس زل زد به من
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 پارت صد و شصت ونه

 

من که نیم دونستم از چی اونقدر ترسیده ، رسی براش 

 زیر لب فقط گفتتکون دادم که اونم 

 

 بدبخت شدیم -

 

من که اصال متوجه منظورش نمیشدم ، رو ازش برگردوندم 

 و توی دلم گفتم

 

ون اینم جدیدا خل شده و نسبت هر حرف  واکنش نش -

 میده

 

ساجده که با بچه های دیگه تو اتاق ما مشغول بازی بود 

 اومد رساغ من و گفت
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مامان سحر خودش کثیف کرده میشه بیای عوضش  -

؟ک  ت 

 

همی   که از جام بلند شدم ماهرخ هم از پشت رسم بلند 

 شد و دنبالم راه افتاد

 نرسیده به اتاق جلوم و گرفت و با بغض گفت

 

 خایک توی رسمون شد؟ وای محبوبه دیدی چه -

 

نگایه به دیگ پلو و خورشت قیمه گوشه حیاط انداختم و 

 با ناراحتی گفتم

 

جوون دست گلمون یعت  خاک از این بیش تر که ما  -

 الیک الیک کردیم زیر صد من گل و اومدیم خونه؟
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 با دقت نگایه به دور و برش انداخت و گفت

 

ن دایی بعد از اره حتی از این هم بدتر، تو فکر یم کت  ز  -

 ماها میشه؟ 
ی
 محبوبه یر خیال زندگ

ی
 فهمیدن حاملیک

 

 بعدم اروم زد تو پیشونیش و گفت

 

 وای بدبخت شدیم...  -

 

؟  - ی   تو؟ چرا داری اونقدر حرف یر ربط می  
ی

چی مییک

 محبوبه به من و تو چه؟
ی
 حاملیک

 

 

 پوزخندی زد و با طعنه گفت
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، روح انگی   زن  تو  -
دایی دخیی چقدر از مرحله پریی دخیی

خواهرش که از قضا عروسش بوده و بیوه شده و دقیقا 

همی   امروز هم فهمیده حامله اس بیخیال نمیشه ، 

ه برای عطا یا صالح...   حتما اون لقمه میگی 

 

 بعدم بغضش ترکید و من ناباور گفتم

 

 محال -

 

 چیش محاله؟  -
ی

 میشه بیک

 

 

 کشیدم و گفتمنفس عمیقی  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1633  

یی هم بخواد اینکارو کنه عطا و صالح زن دارن، زن دا -

محال دایی بهش همچی   اجازه ای بده مگه رس جریان 

صالح یادت نیس چه جوری خودش رسوند و تو یه 

 همه چی   ریخت بهم؟
 چشم برهم زدی 

 

 زهر خندی کرد و گفت

 

عزیز من ،االن قضیه فرق داره همون دایی به  -

اصطالح، فهمیده و عزیز تر از جونمون ، محال  

روسش بشه، ناسالمتی اون تنها یادگار ناض بیخیال ع

 توی شکمش داره.. 

 

نیم خواستم حرف هاش که  عجیب بوی واقعیت یم داد 

 باور کنم برای همی   هم مستاصل گفت

 

ه -  عطا زیر بال همچی   کاری نمی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1634  

 

 گریه اش شدت گرفت و گفت

 

ز خدا بیخیر یر بر و برگرد همچی   ویل اون صالح ا -

ی قبول میکنه....   . چی  

 

 
ی

من همه فکرم رفت سمت عطا، عطایی که توی مردونیک

 شهره بود و محال بود بذاره بچه برادرش یتیم بزرگ بشه

 حتی با فکر کردن بهش هم تنم نا خواسته لرزید 

یعت  واقعا عطا همچی   کاری با زندگیمون میکرد و پا روی  

فت محبوبه رو عقد میکرد؟من و بچ  ه ها یم ذاشت و می 

 ود، اون به ماها خییل عالقه داشت نه محال ب

؟ بازم  ت و مردونگیش وسط یم اومد چی ویل وقتی پای غی 

 یم تونست بیخیال محبوبه و بچه اش بشه؟

 ذهنم پر از سوال های یر جواب شده بود 
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داختم ناخواسته گریه ای کردم و با ترس نگایه به ماهرخ ان

 و گفتم

 

ل کنه من وای ماهرخ بدبخت شدیم؟.... اگه عطا قبو  -

 با سه تا بچه چه خایک توی رسم کنم..... 

 

 رسفه ای کرد و گفت

 

ی بره ویل صالح  - عطا که فکر نکنم زیر بار همچی   چی  

صد در صد قبول میکنه، وای روح انگی   فکر کن اون 

ه نفرت انگی   بشه هووی من، بقران رس یه سال 
دخیی

م   نشده از دستش دق یم کنم و میمی 

 

بخدا کاری میکنه که عطا دیگه نه  یا بشه هووی من؟ -

ای ماهرخ......وای نگایه به من کنه و نه بچه ها.......و 

 سیاه بخت شدیم
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 محبوبه

 

با ایما و اشاره یر یر کشیدم توی اتاق ، همی   که اومد تو و 

 در بست سمتش براق شدم و گفتم

 

؟ اصال به حرف  - یر یر اون چرت و پرتا چی بود که گفتی

؟هات فکر یم ک  ت 

 

 با تعجب نگاهم کرد و گفت

 

 چی گفتم مگه؟ -
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ون از بس ترسیده شده بودم ر  فتم کنار پنجره رسگ به بی 

کشیدم و وقتی خیالم راحت شد که کش اون دور و بر 

 نیس گفتم

 

، فکر نیم کت  یهو کش شک  -
ی
همی   قضیه حاملیک

 میکنه و میگه این چرا اونقدر زود بچه دار شد؟

 

 حق به جانب گفت

 

 ا بد کردم فکرت بودم؟و  -

 

؟ من یم خواستم حداقل تا چهلم  - کدوم فکر یر یر

 ض صیر کنم بعد بهشون بگمنا
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 روی گنجه گوشه دیوار نشست و گفت

 

ه، خواستم  - همی   اول کاری فهمیده باشن خییل بهیی

 بدونن و از حاال به فکر باشن

 

 بعدم کیم اشک ریخت و گفت

 

ود، ویل قربون هر چند دلم به مردن ناض راض  نب -

 به تو کرد
ی
 خدا برم با مرگش خییل کمک بزرگ

ی
 بزرگ

 

ی به حال من یر  - یر ولم کن مرگ اون بدبخت چه توفی 

 داشت؟

 

 

 رسی برام تکون داد و گفت
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االن اگه دیگه شکمت باال بیاد نیم خواد مثل قبل یه  -

تن و بدنت بلرزه و کاسه چه کنم چه کنم دستت 

ی، از االن همه میدو   نن اون بچه مال ناض..... بگی 

 

 وسط حرفش پریدم و گفتم

 

 و ماه زودتر بدنیا اومده؟بعد نیم گن چرا د -

 

خوب طاقت نیاورده و زود اومده بدنیا، مثل خییل از  -

 بچه ها که شیش ماهه و هفت ماهه بدنیا میان اینم 

 

 مثل اونا

 

 پارت صد و هفتاد
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ی   و بعدم چشم هاش ریز کرد و  صداش بشدت اورد پای

 گفت

 

ه، دیگه نیم خواد  - حتی اینجوری برای خودت هم بهیی

بموی  و بیای اونجا و باز روز از نو و  روزی از نو بیوه 

باشه و اقات به هر کس و ناکش راض  بشه و 

شوهرت بده ، حداقل  شوکت و ابراهیم دلشون یم 

 سوزه و تو رو برای ییک از پرساش عقد میکنه

 

 و گرد شد و با عصبانیت گفتمچشم هام اندازه یه گرد

 

؟  -
ی

م هم دیگه یر یر ای چرت و پرتا چیه که مییک من بمی 

 اینجا نمیمونم
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فکر کردی اقات یه زن بیوه با یه بچه توی شکمش تو  -

خونه راه میده؟ تو اون موقع که دخیی تو خونه بودی 

هزارتا حرف پشت رست بود و باعث اعصاب خوردی 

بیوه هم شدی و هم به بودی حاال که دیگه واویال، 

، اقات ه م که چشم یه میوه رسیده بهت نگاه یم کی  

ا رو نداره.....   تاب و تحمل ای چی  

 

 

 وسط حرفش زدم زیر گریه و گفتم

 

م خالص بشم ، اخه این چه  - وای خدا چرا من نیم می 

 نکبتی که دارم؟
ی
 زندگ

 

 یر یر خنده ای کرد و گفت
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؟ یه نگاه به روح - انگی   و زندگیش  مگه عطا چشه دخیی

کن ببی   عطا چه جوری مثل پروانه دورش 

 .. میچرخه... 

 

یعت  من بشم زن عطا؟.... هوووی روح انگی   ....وای  -

؟
ی

 یر یر چی مییک

 

 

 اخیم کرد و گفت

 

همی   تو نبودی که حرست روح انگی   میخوردی و یم  -

ین شوهرو کرده  گفتی بهیی

 

 حق به جانب گفتم
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معلوم که اونا دوباره اون  من غلط کردم، بعدم از کجا  -

ن؟  صالح اشغال برام لقمه نگی 

 

 به خاطر اون  -
ی

خودت قبول نکن، اینبار تو هرچی بیک

 بچه شوکت یر برو برگرد قبول میکنه

 

 

ون فرستادم و گفتم  نفسم بی 

 

 بیچاره خاله شوکت که از هیخی خیر نداره؟ -

 

 یر یر شماتت بار نگاهم کرد وگفت

 

؟ فکر اون بچه بدبخت بس دخیی چقدر گریه میک - ت 

با اون ناض  هم باش، ییک  ندونه فکر میکنه چقدر 
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بدبخت عاشق و معشوق بودین که تو برای لحظه ای 

 قصد اروم شدن نداری؟

 

وای یر یر تو رو خدا ول کن، درسته من و ناض مثل  -

همه زن و شوهرا نبودیم ویل دخیی خاله پرس خاله که 

 بودیم 

 

 

یگم خداروشکر که اون روز هیچ ویل باز محبوبه من م -

رنه خدا یم دونست چه کس ما رو اون جاها ندید ، وگ

دن، من تو کار خدا موندم  تهمت های که بهمون نمی  

دقیقا همون روزی که ما رفتیم خی  آباد ناض هم باید 

 همون جا کشته بشه ؟! 

 

نفسم از ترس بند اومده بود، لبم محکم روی هم فشار 

 که غرق لرزش بود گفتمدادم و با صدایی  
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ته رو دقیقا معلوم نیس یر یر اون ناض بخت برگش -

 کجا کشیی  که بعد جنازه اش اوردن انداخیی  اونجا .. 

 

دلم نیم خواست ذهنش سمت من کشیده بشه، لبم زیر 

 دندون کشیدم و گفتم

 

یر یر اگه یهو کش بفهمه که ما اون روز رفتیم اونجا  -

واست خییل باشه ها حتی خییل برامون بد میشه ها، ح

 جلو مامان هم حرف نزن 

 

 اروم گفتزیر لب 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1646  

باشه حواسم هس، ویل محبوبه من موندم تو حکمت  -

خدا، ببی   چقدر دوست داشت که همه  چی   اونقدر 

 به نفع تو ردیف کرد

 

هرچی بهش یم گفتم بیخیال باش، بیش تر یی قضیه رو یم 

جلوی ییک لو نیم  گرفت و مطمئنا تا به نتیجه نیم رسید و 

 داد  ول نیم کرد

 

 گفتماز جام بلند شدم و  

 

ون - ه بریم بی 
 یر یر زشته چپیدیم این جا بهیی

 

ون همون موقع با روح  باهم بلند شدیم و از اتاق رفتیم بی 

انگی   و ماهرخ  چشم تو چشم شدیم، هر دو شون جوری 

 داشیی  ، از چشم 
ی

نگاه یم کردن انگار با من پدر کشتیک

 ن خون یم بارید هاشو 
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 ماهرخ اروم زیر لب گفت

 

 ن و بچه تو شکمش از ما دور کنخدایا نکبت ای -

 

خونه، با تعجب به یر یر گفتم  بعد هم رفیی  توی اشیی 

 

وا اینا چه مرگشون بود؟ چرا اینجوری داشیی  به من  -

 نگاه میکردن؟

 

 یر یر پوزخندی زد و گفت

 

 ترسیدن -

 

؟ -  از چی
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 دونن قراره همی   روزا از تو و بچه توی شکمت، یم -

 زندگیشونمثل بختک اوار بشی   روی 

 

کالفه بودم و رس درگم اصال دلم نیم خواست باز تن به یه 

 ازدواج زوری و ناخواسته بدم ، برای همی   با ناراحتی گفتم

 

 باز باید بشم زن یه ادم زوری و بدرد نخور؟ -

 

 اخیم کرد و گفت

 

ور؟ از خداتم باید از گ تا حاال عطا شده ادم بدرد نخ -

 های آبادی باشه که بشی زن گل رسسبد، مرد 
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 عطا  -
ی
ی که همه زندگ اره اونم هووی گ؟ روح انگی  

هس و عطا جونش بهش وابسته هس ، من اصال 

 ندارم کشش بحث و کل کل ندارم
ی
 تحمل همچی   زندگ

 

 

 یر یر نگایه به دور و برش کرد و اروم گفت

 

چی   به نفع خودت زرنگ بایسی میتوی  قشنگ همه  -

 عوض کت  

 

 جوری؟ که یهو صالح جلومون ظاهر شدخواستم بگم چه 

 نگایه به رستا پام کرد و بعد گفت 

 

 محبوبه ؟ برو ماهرخ صدا کن بیاد کارش دارم -
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نگاهش دوست نداشتم ، ذات کثیفش خوب یم شناختم و 

یم دونستم از االن توی ذهنش داره برام نقشه یم کشه و 

 ال خام کردهپیش خودش خی

 

 پارت صد و هفتاد و یک

 

 وقتی دید زل زدم بهش اروم گفت

 

 اصال غصه نخور محبوبه من هنوز نمردم که....  -

 

 وسط حرفش پریدم و با نفرت گفتم 

 

ایکاش جای ناض تو نکبت مرده بودی ، بذار از االن  -

بهت بگم و سنگهام همی   االن، باهات وا بکنم که یهو 

حاال که بیوه شدم و تنها ،میتوی  خیاالت برت نداره ، 
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ت و برادر دوستی بیای بشی سایه رسم! تو به  اسم غی 

حتی اگه اخرین مرد روی زمی   بایسی من یه تف میندازم 

 توی صورتت و رد میشم

 

میدونستم خییل تند رفتم ویل حقش بود از قدیم گفیی  : 

جنگ اول  به از صلح آخر ، با اخم داشت نگاهم میکرد 

 قی کشید و با حرص گفتنفس عمی

 

 نیومده به تو خویر هم -

 

نه پرس خاله، من اصال دلم نیم خواد ادم کثیق  مثل تو  -

 در حقم خویر کنه... 
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ون اومد و با عصبانیت  خونه بی  ماهرخ یهو مثل جن از اشیی 

نگایه به من و صالح انداخت و بعد با لحن خییل بدی 

 گفت

 

؟ -  هان چیکارم داشتی

 

ش من قورت صالخ که اون لح ظه یم خواست با نگاه هی  

 ه با محبت نگایه به ماهرخ کرد و گفتبد

 

اومدم بهت بگم خییل مراقب خودت و اون امانتی مون  -

باش و زیاد گریه و زاری نکن تا بچه تو شکمت  خدای 

 نکرده، فردا عصتر و بد اروم نشه

 

ماهرخ زهر خندی کرد و زیر چشیم به مت  که اونجا 

 نگایه کرد و گفت وایساده بودم
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ی که من  - حرض و عصتر میکنه گریه و زاری نیس چی  

سونه  صالح، خودتم خوب میدوی  من چی به جنون می 

 و دیوونه میکنه!!! 

 

نموندم اونجا تا به بحثشون گوش بدم رسی    ع رفتم توی 

خونه ، روح انگی   و چند نفر دیگه داشیی  بشقاب و  اشیی 

تم جلو و به روح انگی   قاشق برای ناهار اماده میکردن رف

 گفتم

 

 مک نمیخوای؟ک -

 

 با اخم غلییط  نگاهم کرد و به زور گفت

 

 نه -
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 و ماهرخ حسایر ترسیده بودن و 
حق با یر یر بود روح انگی  

ایط دیگه ای  شمشی  برام از رو بسته بودن، شاید اگه در رسی

بودیم و من اون بال رو رس ناض نیاورده بودم حسایر با 

شون التشون در یم اومدم و جون به رس اذیتهام از خج

ایط حوصله خودم هم نداشتم  میکردم، ویل حاال تو این رسی

، دلم یم خواست همه اینا خواب بود و کش تکونم میداد 

 و یم گفت: محبوبه پاشو، داری کابوس یم بیت  

 

 راوی

 

چند هفته ای از مرگ ناض بیچاره گذشته بود و همچنان 

اض بود و روز به روز داغ نبودن ن خانه ابراهیم ماتم رسا 

جای اینکه کهنه شود تازه و تازه تر میشد و غم و غصه ها 

بیش تر،  کش توی آن خانه اصال خیال ارام شدن نداشت 

 و گریه و زاری شده بود کار هر روز  اعضای ان خانواده 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1655  

عطا و شوکت به همراه صالح توی اتاق نشسته بودن و هر 

ه به قاب ع  کس خندان ناض بودنکدام خی 

صورتش غرق خویسی و لبخند بود، این عکس  در ان عکس،

را دقیقا چند روز قبل از اینکه به خواستگاری مهر انگی   

 برود انداخته بود

 شوکت دوباره نگایه به لبخند زیبای ناض انداخت و گفت

 

م الیه، اینجا خییل خوشحال بود، راه یم رفت و  - بمی 

، مامان تو دنیا فقط یه ارزو  یم رقصید مدام یم گفت

 داشتم، اونم رسیدن به مهرانگی   بود..... 

 

طاقت نیاورد و باز بلند بلند گریه رس داد و حی   همان گریه 

 هایش گفت

 

ه ی چش سفید... بدجوری  - امیدوارم خی  نبینه دخیی

قلب بچه ام شکوند.... ناض از وقتی که اون نکبتی 
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م سابق نشد و همه چی   پس فرستاد دیگه اون اد

 نخندید..... 

 

که ارام ارام داشت اشک یم ریخت با دلسوزی به   عطا 

 مادرش نگایه کرد و گفت

 

بس کن مامان، فکر قلبت کردی؟ چرا با خودت  -

؟  اینجوری یم کت 

 

کاش من جای ناض مرده بودم...خدا شاهده اصال دلم  -

م برای جوون سیاه بختم  زنده بودن نیم خواد...بمی 

ی این    معلوم نشد  کار باهاش کدوم از خدا یر خیر

 کرد...بچه من با کش بد نبود، بدخواه نداشت... 
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همان موقع محبوبه با چند استکان چایی اومد توی اتاق، 

 عطا با نفرت دست هایش را مشت کرد و گفت

 

بقران قسم اگه یه روز بفهمم قاتل ناض کیه ؟ با همی    -

م کار به دستهام خودم سقطش یم کنم ، نیم ذار 

بازی بیخودی برسه، خودم مثل یه  ژاندارمری و کاغذ 

 مرد یم کشمش

 

همان موقع محبوبه که حسایر ترسیده بود، اون حرف 

های ترسناک عطا را تاب نیاورد و تعادلش را از دست داد و 

 افتاد و استکان ها هر کدام جایی 
با استکان های چایی زمی  

 پخش و پال شدن

ه جا یر یادگار ناضش بود و از هم شوکت که نگران تنها 

، سمت محبوبه دوئید و با ناراحتی گفت  خیر
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؟ نکنه  - ییت نشد محبوبه؟ چرا افتادی روی زمی   چی  

ی نخوردی؟  باز هم چی  

 

محبوبه که دنبال راه فراری بود و اصال تحمل دیدن ان 

 جمع را نداشت خودش را جمع و جور کرد و گفت

 

ی میذارم توی نگران نباش خاله، االن می   - م یه چی  

 دهنم

 

 شوکت اخیم کرد و با گالیه گفت

 

؟ دوتا  - این جوری میخوای مراقب یادگار ناضم بایسی

ی از  زمی   دیگه اینجور بخوری که زبونم الل دیگه چی  

 اون بچه نیم مونه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1659  

محبوبه که حسایر جلوی عطا و صالح خحالت یم کشید از 

 جایش بلند شد و ارام گفت

 

تر مراقب ل میدم از این به بعد بیش ببخش خاله قو  -

 باشم

 

ون رفت، شوکت  بعد هم با عجله پا تند کرد و از در بی 

 دوباره رسجایش برگشت و اه بلندی کشید و گفت

 

 پارت  صد و هفتاد و دو

 

کاش ناض هم بود و این روزا رو یم دید،  عاشق بچه  -

ها بود و همیشه یم گفت دلم یم خواد ده تا بچه قد و 

 با حض نگاهشون کنم.... قد بشونم رس سفره ام و  نیم
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 عطا آه بلندی کشید و گفت

 

خدا بیامرزتش ...داداش من خییل پاک و معصوم  -

 بود..... 

 

صالح که هم چنان غرق فکر بود و دنبال فرصتی برای 

پرسیدن سوالش بود ،زیر چشیم نگایه به عطا و مادرش 

 انداخت و بعد اروم گفت

 

؟ یم خواین با محب - خوبیت نداره وبه چیکار کنی  

 بخوایم همی   جور االف اینجا نگه اش داریم

 

شوکت که مدت ها بود خودش هم، به این موضوع فکر 

میکرد  پایش را با چهره ای در هم که نشان از درد شدیدش 

 بود ، دراز کرد و گفت
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هیخی محبوبه هم فعال اینجا میمونه تا چهار ماه و ده  -

 کنم  براش یه فکری یم روز ناض بدیم بعد 

 

صالح که با شنیدن چهارماه و ده روز برادرش دهانش اب 

افتاده بود و خییل دلش یم خواست ان دخیی خاله دوست 

 داشتنیش را از ان خودش کند، گفت

 

 مثال چه فکری؟ -

 

 وقتش که رسید بهتون میگم   -

 

 

بعد هم رسگ از پنجره به سمت درب حیاط کشید و تو 

 دوخت و گفتشم به در روشنایی ماه چ
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 بنظرتون اقاتون دیر نکرده؟ -

 

عطا که برایش مثل روز روشن بود که پدرش تمام مدت را 

باالی قیر ناض یم نشیند و اشک یم ریزد و غرق گذشته 

یت  که باهم داشیی  میشود ، گفت  شی 

 

 نگران نباش کم کم پیداش میشه -

 

که منتظر همان لحظه روح انگی   دری به اتاق زد و بدون این

اجازه ان سه نفر بماند وارد اتاق شوکت شد و بعد از سالم 

 آرایم که کرد رو کرد به عطا و گفت

 

ه و بچه ها گشنه  - نمیای شام بخوری؟ غذا حاض 

 هسیی  
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شوکت که حسایر با روح انگی   چپ افتاده بود و این روز ها 

خاطرات گذشته را بیش تر در ذهنش مرور میکرد ، او و 

احتی ماهای اخر ناضش یم دانست عامل نار  خواهرش را 

 اخم غلییط  کرد و گفت

 

تو گشنه هستی بشی   غذات بخور ،چیکار به عطا  -

داری که اومدی دنبالش؟ چشم نداری ببیت  من با 

بچه هام خلوت کردم حتما باید بیای و مثل قاشق 

 نشسته خودت بندازی وسط

 

را نداشت روح انگی   بیچاره که اصال توقع همچی   رفتاری 

زل زد به عطای رسبه زیر، تا شاید او ازش در برابر حرف 

های ناحق مادرش دفاع کند ،اما وقتی دید عطا زیادی 

 سکوت کرده است با لحن ارایم گفت
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، فقط بچه ها گشنه  - من که حرف بدی نزدم زن دایی

ن، عطا هم که خودتون یم  هسیی  و دارن ایراد میگی 

ریم و دور یه م غذا بخو شناسی   میگه همه باید با ه

ن ت یاد بگی   سفره بشینیم تا بچه ها اداب معارسی

 

شوکت که این روزها حسایر ترمز بریده بود و به خاطر 

قلبش هیچ احدی جلو دارش نبود ، پشت چشیم برای 

 روح انگی   نازک کرد و گفت

 

ت بلدی برای هفت پشت  - همون که تو اداب معارسی

ات بس، بیچاره عطا که بچه  دهدخیی دست  هاش سیی

 توی مارمولک !! 

 

ون پرید و گفت  عطا تنها یک کلمه از دهانش بی 

 

 مامان....  -
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مگه دروغ میگم؟ نگاه این رس به زیری و حجب حیای  -

ساختگیش نکن، من اینو مثل کف دستم یم شناسم 

 که چه جونه وری هس

 

 

روح انگی   که دیگر سکوت را جایز نیم دانست و یر خود 

 ازش دفاع کند ، با ناراحتی گفتتا  منتظر عطا بود 

 

؟  - مگه من چیکار کردم که دارین این جوری یم کنی  

واقعا دلیل این همه عقده ای که از من دارین و نیم 

 فهمم

 

یتی کشیده شد به خرمن خشم شوکت  با این حرف انگار کیر

 ، اتش گرفت و از جایش نیم خی   شد و با داد گفت
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انگار مثال یادم  دت ،عقده ای خودیی و هفت جد ابا -

رفته که شماها با ناضم چیکار کردین؟ همون خواهره 

عفریتت که ایشاال به زودی بشه مایه خفت و 

خجالتتون، جوری قلب بچه ام شکوند که ناض هیچ 

وقت مثل قبل نخندید، یا همی   وحید تی  غیب خورده 

شما که اومد اینجا و الیک الیک با بچه ام دست به یقه 

رف هاش کاری کرد که ناض ویرون بشه و از با حشد و 

 خودش متنفر، شماها رستا پا عقده هستی   نه من... 

 

من را چنان کشید و صدایش را باال برد تا نفسش بند آمد، 

روح انگی   که قلبش از ان همه حرف و توهی   درد گرفته بود 

طاقت نیاورد و با صدای که از شدت ناراحتی بشدت یم 

 لرزید گفت

 

 بگو قاتل ناض من و خانواده ام هستیم و تمام!! یهو  -
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 شوکت رسش را بی   دست هاش کشید و گفت

 

اتفاقا من به وحید مشکوکم، با حایل که اون روز از  -

اینجا رفت بعید نیس اون بالیی رس ناضم اورده 

 باشه... 

 

 روح انگی   طاقت نیاورد و زد زیر گریه و گفت

 

؟ راحتاز خدا نیم تریس که اونقدر  - ی   تهمت می  

 

 عطا زحمتی کشید و ان وسط گفت

 

، چیه این حرف های صد من یه  - بسه تمومش کنی  

نی     غازی که دارین بهم می  
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 شوکت عصبای  شد و با داد گفت

 

صد من یه غاز؟ همی   فردا میخوام برم ژاندارمری و  -

وحید لو بدم، بچه من دشمن نداشت که بخواد 

 اینکارو باهاش کنه

 

 هفتاد و سه د و پارت ص

 

 عطا زیر لب گفت

 

ال اله اال هللا ، مامان بس کن وحید چرا باید بیاد ناض  -

؟ ی   بکشه؟ این حرفها چیه که می  
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شوکت که اصال توقع شنیدن این حرف ها را از زبان عطا 

نداشت و تنها کش را که قاتل ناضش یم دانست وحید 

 بود، با گالیه نگایه به عطا کرد و گفت

 

تت پرس این جوری میخوای مر  دست - یزاد، حاشا به غی 

ی؟  بری انتقام خون برادرت بگی 

 

 صالح که تا ان لحظه ساکت مانده بود گفت

 

؟ اخه اون وحید  -
ی

مامان چی برای خودت داری مییک

؟ تازه اونم پرس دایی خودش، اونا یه  چش به ادم کشیی 

روزی با هم یه بحث کردن و تموم شد رفت یی کارش 

 قیر گشایی نکن! یه اونقدر 
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صدای گریه های روح انگی   کیم بلند شده بود عطا نگایه 

 بهش کرد و بعد به ارایم گفت

 

تو برو سفره رو پهن کن منم االن میام، بابت حرف  -

های مامان هم من ازت معذرت میخوام، فعال عزا 

 داره..... 

 

شوکت جییع  کشید و با حرص نگایه به عطای ساده اش 

 تگفانداخت و  

 

ای خاک بر رس من با این بچه تربیت کردنم، عطا تو یه  -

ت تو وجودت داری؟ من دارم میگم مطمئنم  جو غی 

وحید قاتل برادرته اون وقت تو از این عجوزه ای آب 

 زیر کاه معذرت هم میخوای؟ 
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عطا که حسایر کالفه شده بود و طاقت گریه های روح 

 انگی   را نداشت رسی تکان داد و گفت

 

د قاتل کریم هم وحید بوده؟ مادر من چرا متوجه الب -

 نیستی قاتل اون دو نفر ییک بوده .... 

 

شوکت باز هم با داد حرف عطا را نیمه تمام گذاشت و با 

 خشم گفت

 

 عطا؟ ربط بچه عاقل و اقای من به  -
ی

چرا چرند مییک

اون کریم عرق فروش چی میتونه باشه که قاتل دو 

 تاشون ییک باشه؟

 

 یر جا عطا از 
 فایده بودیش بلند شد ، دیگر آنجا نشسیی 
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هم نگران حال شوکت بود و هم نیم خواست روح انگی   با  

این حرف ها بیش تر بشکند، با دست اشاره ای به روح 

انگی   کرد تا بروند، اما همی   که خواسیی  پایشان را از در 

ون بگذارند، شوکت دوباره عربده کشید و گفت  بی 

 

م شکایت وحید میکنم، وحید قاتل می   من همی   فردا  -

 بچه منه و رس یه سال نشده باید بره ور دستش بخوابه

ت هم بشینی   و تماشا کنی     شما دوتا یر غی 

 

روح انگی   به عقب برگشت ،خواست جوایر در خور شأن 

شوکت دهد که عطا دستش را به نشانه هیس جلوی 

 دماغش گرفت و گفت

 

 که هس بدتر نکنت   برو روح انگی   اوضاع از ای -
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 روح انگی   

 

اونقدر حالم بد بود که دلم یم خواست رسم محکم بکوبم 

به دیوار و بلند بلند زار بزنم، بیچاره برادر مظلوم من، 

حقش نبود به خاطر یه دعوا اون هم دعوایی که ناض 

ه   خدابیامرز راه انداخته بود این جوری مورد تهمت قرار بگی 

توی اتاق از حرص منفجر شدم و  تیمهمی   که پامون گذاش

 به عطا گفتم

 

نه؟ وحید بدبخت چکار  - این حرفها چیه که زن دایی می  

به ناض شما داشته؟ دیوار از دیوار برادر من کوتاه تر 

 پیدا نکرده؟

 

 عطا اشاره ای به بچه ها کرد و گفت
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ی گفت و  - خییل خوب روح انگی   مامانم حاال یه چی  

به هرگ که یم پرستی تو  دادم تو رو من هم جوابش 

ییک نرو رو اعصاب من که، اصال حالم خوب نیس و 

 رسم داره از درد منفجر میشه

 

 من که اصال توجه ای به حرف هاش نداشتم گفتم

 

فقط دلم یم خواد بره از وحید شکایت کنه، اون وقت  -

 که من تا عمر دارم دیگه محلش نذارم

 

-  ...  تمومش کن روح انگی  

 

 

معلوم قاتل محبوبه نباشه، اونم همون  صال از کجا ا -

ون و ظهر  روز از صبح خروس خون از خونه زد بی 

یف آورد خونه  ترسی
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عطا با عصبانیت سیت  استکان ها رو سمت دیوار پرتاب 

 کرد و با داد گفت

 

خفه شو روح انگی   ، یه هیخی بهت نیم گم هر گویه  -

 !! ی   که به زبونت میاد می  

  

وع کردم   یدن و گفتمبه هوار کشرسی

 

ی؟ منم دارم حق میگم  - چیه چرا داری آتیش میگی 

 دقیقا همون روز محبوبه از صبح غیب شد..... 

 

طاقت نیاورد از جاش بلند شد و محکم دستش جلوی 

وع کردن به گریه کردن و من هم از  ا رسی دهنم گرفت  دخیی

ترس اینکه یهو دست روم بلند نکنه دستهام محکم گرفتم 
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د، رسم، عصتر روی  بود و حرض، تند تند نفس نفس می  

 دندون قروچه ای کرد و با انفجار گفت

 

؟ تو حال  و روز  این  - چه مرگته صدات رست انداختی

چند روز محبوبه رو ندیدی؟ چرا داری چرت و پرت 

؟ کدوم زن عاقیل که از قضا حامله هم هس میاد 
ی

مییک

توپیدم چرا شوهر خودش میکشه؟ من که به مامانم 

؟ تمومش  نیم کت 

 

 دستش محکم از روی دهنم برداشتم و گفتم

 

دیدی چقدر سخته الیک به ادم تهمت ناحق بزنن،  -

بعدم چرا اسم محبوبه اومد اینجور یهو زنجی  پاره 

 کردی؟ 

 

 محکم زد توی رس خودش و گفت
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ه....  -  ولم کن زنیکه نفهم، چرا حرف توی رست نمی 

 

 ده اومد تو و گفتماهرخ رساسیمه و ترسی

 

؟ -  شما دوتا چتون شده؟ چرا دارین اینجوری یم کنی  

 

گریه ام با این حرف شدت گرفت نگایه به عطای عصتر 

 کردم و گفتم

 

ماهرخ....... زن دایی میگه وحید قاتل ناض فردا هم  -

 میخواد بره شکایتش کنه.... 

 

ماهرخ لبش محکم گاز گرفت و با چشم های درشت شده 

 گفت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1678  

 

ای ندید و نشنیده، آخه ت عباس به حق چی   یاحرص   -

 اون وحید بدبخت چرا باید همچی   کاری کنه؟

 

 پارت صد و هفتاد و چهار

 

گوشه ای نشستم و بلند بلند زدم زیر گریه، ماهرخ نگایه به 

 عطا کرد و گفت

 

ی  - زن دایی هم دیگه شورش در اورده، حداقل یه چی  

 بهش بگو تا اونقدر تهمت ناحق نزنه

 

 عطا مستاصل گفت

 

 االن اعصابش خورده ، داغ جوون دیده ....  اون -
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 جیغ کشیدم و گفتم

 

 یعت  هرگ داغ جوون دید باید به همه تهمت بزنه؟ -

 

؟ خوبه همی   چند  -
ی  تو خودت به هیچ گ تهمت نمی  

دقیقه پیش بود که عی   اب خوردن داشتی تهمت 

دی  می  

 

 

 حق به جانب نگاهش کردم و گفتم

 

را داری اینجوری براش تریش قبات برخورد؟ چچیه به  -

 یقه جر میدی..... 
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 ماهرخ هاج و واج نگایه به من کرد و گفت

 

؟ -
ی

 گ مییک

 

هموی  که قراره مثل بختک آوار بشه رو  -

زندگیمون...همون سلیطه خانویم که کم تو این یکماه 

 خون تو جیگرمون نکرده.... 

 

 

 ماهرخ دندون قروچه ای محکم داد و گفت

 

ه بحق پنج ت -  ن الیه بمی 

 

 عطا سمتمون براق شد و گفت
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بس کنی   شما دوتا، یه هرچی بهتون هیخی نمیگم پر  -

 رو تر میشی   

 

 با گریه نگایه به ماهرخ کردم و گفتم

 

تو رو قران نگاهش کن...اصال تاب و تحمل نداره ییک  -

 پشت رسش بد بگه..... 

 

 عطا زیر لب غرید

 

کرده، فیلیم برای من درست   ال اله اال هللا ، ببی   چه -

 همون 
ی

اقا اصال من غلط کردم، هر چی که تو مییک

درسته، فقط خواهشا جر و بحث همی   جا تمومش 

کن من حالم اصال خوش نیس، خی  رسم برادرم مرده و 

 داغدارم
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 ماهرخ با ناراحتی گفت

 

اخ ناض چیکار کردی با خودت؟ چیکار کردی با  -

کابوس کاش من جای ما....بخدا شب و روزم شده  

  مرده بودم.... ناض 

 

م ماهرخ برای وحید...بقران باورت نمیشه  - الیه من بمی 

اون روز چیکار باهاش کردن؟ بالیی رسش اوردن که 

 
ی
ناهار نخورده فرار کرد تا بیش تر گند نشه تو زندگ

 من....حاال چه جوری دستش به خون الوده شده.... 

 

 

 ماهرخ کنارم نشست و گفت
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دیم گفیی  طالی که پاک چه نخور روح انگی   از ق غصه -

منتش به خاک، بذار برن شکایت کی   ، اینا فکر کردن 

مملکت یر رس و صاحابه که الیک به هر گ که تهمت 

، بقران با  نش و پرتش کی   تو هلفدوی  زدی فوری بگی 

 این کارا خودشون بیش تر از چشم ماها میندازن

 

 عطا زیر لب گفت

 

 صیر بدهخدایا  -

 

 گشت اشاره ام سمتش گرفتم و گفتمنگاهش کردم و ان

 

بقران قسم عطا اگه وحید، پاش به شکایت و شکایت  -

کشی باز بشه به همی   قبله ای که روبه روش نشستم 

 شبانه روز مامانت نفرین میکنم.... 
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 اروم و با لحن خسته ای گفت

 

 نمونده روح انگی    -
، با مامان من چی   دیگه ای ازش بافی

ازل شده نهایت قلبش چند این مصیبتی که رسش ن

 ماهه دیگه هم بتونه دووم بیاره

 

 توی دلم گفتم

 

بدرک، امیدوارم همی   فردا قلبش بایسته و راحتمون  -

 کنه.. 

 

 راوی
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شوکت همی   که رسید به نزدییک درب خانه ی بهجت، رو 

 کرد سمت ماموری که باهاش بود و گفت

 

قط خدا کنم به گوشش خونه شون همی   جاس ، ف -

ه باشه که ما ازش شکایت کنیم وگرنه بعید نیس نرسید

 در رفته باشه

 

ون زده بود و به  تقریبا دو روزی بود یر خیر از خانه بی 

تنهایی خودش را به شهر رسانده  و درگی  شکایت از وحید 

کرده بود تا بالخره امروز، با کیل گریه و زاری و رشوه دادن 

 ده بودبود و برای بردن وحید آم کارش درست شده

با دیدن درب خانه بهجت از خوش حایل دل توی دلش 

نبود، برایش مثل روز اشکار بود که جز وحید هیچ کس 

 دیگری نیم توانست قاتل ناضش باشد

ناض با هیچ کس هیچ خصومتی نداشت و به هیچ وجه  

 دست به یقه نشده بود 
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ز مامورهای که باهاش از ماشی   پیاده شد ، خودش زودتر ا

، در توی دستش  بودن به در خانه رساند و محکم اویز اهت 

 گرفت و مشغول کوبیدن شد

طویل نکشید که صدای کیه ، ظریف مهر انگی   به گوشش 

رسید از شدت نفرت قیافه اش توی هم جمع شد، خییل 

دلش یم خواست یم توانست به بهانه ای ان دخیی سلیطه 

ا جلوی اند و دانه دانه موهایش ر را ،وسط کوچه بخواب

 چشم همه بکند تا فقط کیم دلش خنک شود

 بیچاره و از همه جا یر خیر در را گشود و با دیدن 
مهر انگی  

 قیافه برزچ  زن داییش ترسید و فوری گفت

 

، بد نباشه طوری شده؟ روح انگی   و بچه  - سالم زن دایی

 ها خوبن؟

 

مزخرفش با شوکت بدون توجه به او و سؤال های 

 عصبانیت گفت
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 د کجاس؟ برو صداش بزن بیاد کارش دارموحی -

 

 مهر انگی   ارام و موقر گفت

 

 چرا نمیاین تو؟ -

 

 برو وحید صدا بزن من بیام اون تو چیکار؟  -

 

 

مهر انگی   که مامورهای همراه شوکت را ندیده بود همان 

طور که در را به روی شوکت باز گذاشته بود به سمت اتاق 

د و وحید طبق راه افتاد، ساعت هشت صبح بو وحید 

 معمول در خواب ناز بود

 ارام صدایش کرد
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 وحید؟ پاشو  -

 

وحید که از صدای در بیدار شده بود و فقط از روی تنبیل 

برای باز کردن در نرفته بود ییک از چشم هاش باز کرد و 

 گفت

 

 چی شده؟ گ دم در بود؟ -

 

 زن دایی شوکت ، با تو کار داره -

 

 

 و گفتوحید ترسیده از جایش بلند شد 

 

 یا خدا، نکنه برای آبخر و بچه ها اتفافی افتاده؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1689  

 

 پرسیدم جوایر نداد -

 

 

وحید فوری از جایش بلند شد و یر خیر از اتفاقایی که در 

کمینش بود رسی    ع دستی به موهای نامرتبش کشید و بعد از 

 اینکه لباسش را صاف کرد سمت در راه افتاد

 

 و هفتاد و پنجپارت صد 

 

 به ارایم گفت با دیدن شوکت 

 

، خوش اومدین -  سالم زن دایی
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اما شوکت که چاره نداشت خودش با دست هایش او را 

قصاص کند، نگایه به مأموری که همراهش بود کرد و 

 گفت

 

یمش  -  همی   قاتل پرسمه، بگی  بیر

 

مهر انگی   و وحید که هر دو هاج و واج شده بودن و نیم 

ند همز  ی حرف می    مان بلند گفیی  دانسیی  شوکت از چه چی  

 

؟ -  چی

 

 شوکت با نفرت نگایه به هر دوی آن ها کرد و گفت

 

چی و مرگ، فکر کردین هر غلیط دلتون خواست یم  -

 تونی   بکنی   و الفرار
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 بعد هم با اخم نگایه به وحید متعجب انداخت و گفت

 

؟ ادم یم کشی و اب از 
ی

اب تکون فکر کردی خییل زرنیک

 نمیخوره؟

یل زرنگ تر از این حرفاس میدونه نه اقا وحید شوکت خی 

! من ییک ازت نمیگذرم و  چی به چیه بچه م به ناحق کشتی

تا وقتی خودم طناب دار دور گردنت نندازم ساکت نیم 

 شینم 

 

مامورا سمت وحید رفیی  و او را همان طور با لباس راحتی 

شان راهنمایی  که به تن داشت به سمت جیپ مخصوص

مت وحید به زور سوارش کردن، کردن و بعد از دیدن مقاو 

د و یم گفت  وحید بیچاره مرتب داد می  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1692  

زن دایی به قران به ارواح خاک اقام من کاری نکردم،  -

زن دایی من جونم بود و ناض، آخه من چرا باید اون 

 بکشم؟

 

 شوکت بلند دادی کشید و گفت

 

من به دهنت نیار قاتل دهن کثیفت ببند ، اسم بچه  -

 !  عوض 

 

بهجت با زنبیل خریدش که طبق عادت  همان موقع

همیشه ،صبح زود به بازار یم رفت برگشت با دیدن وحید 

و التماس هایش رسی    ع خودش دم در رساند و با ترس نگایه 

 به شوکت کرد و گفت

 

 چی شده زن داداش ؟ ...  -
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ی زد و گفت  بهحت پوزخند تمسخر امی  

 

؟یعت  تو ن -  میدوی 

 

درست حرف بزن تا من  من باید چی بدونم؟ تو رو قران -

 هم بفهمم 

 

 

ی شجاع به بهجت ترسان نگاه  وزمندانه مثل ماده شی  پی 

 کرد و گفت

 

 پرست قاتل ناضم، ازش به جرم قتل شکایت کردم.  -
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گفیی  این جمله همان و افتادن سبد از دست های بهحت 

ی و میوه های توی    کوچه همانو پخش شدن سیر 

باری با کف دست توی  با ترس نگایه به شوکت کرد و چند 

 رسش کوبید و گفت

 

 شوکت؟ خواب نما شدی؟ چرا وحید باید  -
ی

چی مییک

؟  با هم داشیی 
ی

 ناض بکشه؟ مگه چه پدر کشتیک

 

صدای هق هق مهر انگی   که تمام ان مدت داشت اشک یر 

صدا یم ریخت بلند شد، قیافه شوکت با نفرت توی هم 

گرفت و   جمع شد و انگشت اشاره اش را سمت مهر انگی   

 گفت

 

همه اتیشا از گور توی لکاته خانوم بلند میشه، تو  -

باعث شدی قلب ناض من بشکنه.... تو باعث 
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اختالف بی   همه شدی....امیدوارم سیاه گیس و یر 

 آبرو از دنیا بری... 

 

بهجت نگایه به دور و برش که همسایه ها جمع شده بودن 

 نداخت و ارام گفتا

 

به مرگ همون ناض که شوکت چرا کوتاه نمیای؟  -

خاطرش برام اندازه وحید و سعید عزیز بود ، بچه من 

ی    بیگناه و به ناحق داری بهش تهمت می  

 

شوکت که دیگر تحمل آنجا ماندن را نداشت و فکر میکرد 

همی   که پایشان رسید به ژاندارمری، طناب دار را یم 

، شانه ااندازن به د ی ور گردن وحید و او را قصاص یم کی  

 باال انداخت و گفت

 

 از نظر تو شاید بیگناه باشه، اما از نظر من نه -
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بعد هم بدون توجه به گریه و التماس های مهر انگی   و 

بهحت خودش هم سوار ماشی   شد و فاتحانه، سمت 

 ژاندارمری راه افتاد

 

وع کرد به بهجت همان جا جلوی در نشست و بلند بلن د رسی

ستی به چشم های اشک الودش گریه کردن، مهر انگی   اما د

 کشید و گفت

 

م دنبال داداش  - گریه نکن مامان، من همی   االن می 

 سعید و ازش میخوام بیفته دنبال کار وحید

 

 با اوردن اسم سعید بهجت کیم اسوده خاطر شد و گفت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1697  

اینجا منتظر صیر کن با هم بریم نیم تونم الیک الیک  -

 بشینم

 

 روح انگی   

 

ی نبود، من شده بودم تو این دو روزی که  از زن دایی خیر

عی   مرغ رسکنده، برام عی   روز روشن بود که رفته دنبال 

ده بود تا  شکایت از وحید و از قصد کش با خودش نیر

ن  جلوش نگی 

روی بهار خواب با ماهرخ نشسته بودیم، از شدت گریه  

یشد و لحظه به لحظه منتظر خیر بدی چشم هام باز نم

 بودم 

اون لحظه به ذهنم یم رسید حتی تصور قتل  همه فکری 

، ماهرخ وقتی اضطرابم دید  وحید به دست های زن دایی

 گفت
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تو رو قران مهر انگی   با خودت اینجوری نکن، االن دو  -

 روز شدی عی   میت

 

 نگایه به در نیمه باز حیاط انداختم و گفتم

 

 نمیدونم چه بالیی قراره  چه جوری -
یر خیال باشم وقتی

 در بدبختم بیادرس برا

 

 شماتت بار گفت

 

ن ف  الفور  - مگه مملکت یر صاحابه که هرگ گرفیی  بیر

  باال و پایی   
؟ اول تحقیق یم کی  زبونم الل اعدام کی  

، بعد کیل بدو بدو و برگه بازی وقتی شاهدی  یم کی  

ی پیدا نکردن اون وقت حکم مید  نچی  
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سم زن دایی خودش بالیی رس وحید بیاره -
 مییی

 

 

 ه ریزی کرد و گفتخند

 

 ،از گ شده پهلون که ما خیر نداریم؟  -
وری مردی  اون پی  

ی  که مخ ادم سوت  بخدا تو هم یه حرف هایی می 

 میکشه

 

 پارت صد و هفتاد و شش

 

وع کرد به کل  همون موقع زن دایی از در اومد تو و رسی

کشیدن، من مردم از ترس ، قلبم با شنیدن صداش از جا 

 کنده شد 

 م که حالش عی   من بود از جاش بلند شد و گفتماهرخ ه
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 یا ابوالفضل چی شده؟ -

 

به حدی حالم بد بود و دست و پاهام افتاده بود روی لرز 

پا و اون پا بشم ، به زور  که اصال نیم تونستم حتی این

 گفتم

 

 وای ماهرخ فکر کنم بالیی رس وحید اورده؟ -

 

 ماهرخ سمتم چرخید و با ترس گفت

 

 خدا نکنه..  -

 

ون اومده بود همونجور پای  محبوبه هم که از اتاقش بی 

 پتی سمت زن دایی دوئید و گفت
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 خاله چی شده؟ -

 

 زن دایی محکم بغلش کرد و گفت

 

دمش مشتلق بده محبوب،قا  - تل ناض پیدا کردم و سیی

 دست قانون

 

 من اروم زیر لب گفتم

 

 وای نه..  -

 

 بعد نگاه من کرد و با خنده گفت
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عزات در نیار که قراره همی   روزا بری روح انگی   رخت  -

 !  باالی قیر وحید بشیت  و داداش، داداش کت 

 

طاقت نیاوردم حتی تصورش هم وحشتناک بود، بلند بلند 

 گریهزدم زیر  

ایط به همش  ماهرخ که حسایر عصبای  شده بود و اون رسی

 ریخته بود با نفرت نگایه به زن دایی کرد وگفت

 

- ، فکر کردی شهر هرته ادما رو  الیه ارزو به دل بموی 

؟ اگه اینجوری که تو فکر یم  ن اعدام کی   الیک الیک بگی 

کت  باشه که سنگ روی سنگ بند نمیشه، واال 

ی اینکه عزادار پرس جوونش باشه خجالتم نمیکشه جا

 صداش برامون روی رسش انداخته، کل هم میکشه

 

 بعدم با نفرت نگایه به محبوبه کرد و گفت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1703  

ونم دردت چیه؟ میخوای با اینکارا کاری کت  من که مید -

ه و تار بشه تا به  که رابطه بی   عطا و روح انگی   تی 

 هدفت بریس!! 

 

 د، با عصبانیت گفتمقلبم برای بار دوم توی سینه لرزی

 

مگه اینکه از روی نعش من رد بشه که برای عطا نقشه  -

 داشته باشه..... 

 

خصوص خودش زن دایی دادی زد و با وقاحتی که فقط م

 بود گفت

 

ببی   روح انگی   گوه زیادی نخور،من هرکاری که دلم   -

 بخواد میکنم و هیچ احدی هم نمیتونه جلودارم باشه
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ی از االن هم دارم به دو  تاتون میگم خودتون برای هر چی  

، محبوبه عروس این خونه بوده ،عروس این  آماده کنی  

 خونه هم میمونه

 

 د و گفتماهرخ طاقت نیاورد جییع  کشی

 

 و همچی    -
ایشاال بحق آبروی زهرا ارزو به دل بموی 

 روزای به چشم نبیت  

 

محبوبه که توی سکوت تماشاچی بحث ما بود با اخم 

 ماهرخ کرد و گفتنگایه به 

 

خحالت بکش ماهرخ این چه طرز حرف زدن با  -

ه؟ انگار یادت رفته خاله عزاداره و حالش خوش  بزرگیی

 مک بپاش روی زخمشنیس، با این حرفات کم ن
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 ماهرخ که در مرز انفجار بود دادی کشید و گفت

 

تو ییک خفه شو  و برای من نشو کاسه داغ تر از آش،  -

،  هر گ بتوی  گول بزی   من ییک نیم توی  گول بزی 

انگار حالیم نمیشد که دم دقیقه با ناض جر و بحث 

 داشتی   و اون اصال نیم خواستت.... 

 

رید، اون حال و احواالتش اصال قابل رنگ از رخ محبوبه پ

درک کردن نبود، این روزا رفتاراش عجیب بود و زیادی 

 رنگش یم پرید

دیم بود که زمان و کیم این پا و اون پا شد، حالش مثل ا

مکان فراموش کرده باشن و توی ذهنشون دنبال جمله ای 

  باشن، همی   که خواست دهنش باز کنه و حرفی 
برای گفیی

 دایی پیش دستی کرد و با گریه گفتبزنه، زن 
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؟ اگه اینا همدیگه رو دوست نداشیی   -
ی

چرا ناحق مییک

پس این بچه تو شکم محبوبه چیه؟ تو چرا اونقدر 

 ... ..یه نگاه به محبوبه کن اون اگه ناض دوست پستی

نداشت حال و روزش این نبود.... طفیل شده یه 

 پوست و استخون... 

 

 م کوبید و گفتماهرخ ناخواسته دست هاش به

 

 به کفشش هس و همی   روزا رسوا  -
ی

بقران که این یه رییک

 میشه

 

ی به سقوط محبوبه نمونده بود، حالش به حدی بد  چی  

 من نسبت بهش بیش تر و بیشیی میشدبود که سوءظن 

زن دایی طاقت نیاورد دست هاش باال برد و از ته قلبش 

 گفت
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ین دو تا تو خدا نیستی اگه تقاص قلب شکسته من از ا -

ی..   نگی 

 

 ماهرخ خنده عصتر کرد و اروم گفت

 

 بخدا این دیوونه شده -

 

 

نزدیک غروب بود که عطا اومد خونه طبق معمول این 

، بدجوری از دست چند وقت  مستقیم رفت خونه زن دایی

 همه شون حرض بودم

از همون صبح که فهمیده بودم وحید دستگی  کردن حالم  

الشت گذاشته بودم و به خاطر بشدت بد بود ، رسم روی ب

 رسدرد شدیدی که داشتم، دراز کشیده بودم
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، نیم   بچه ها مشغول بازی بودن و کاری به من نداشیی 

ید که عطا با قیافه گرفته اومد توی اتاق، ساعتی طول کش

از چند وقت پیش باهاش رس سنگی   بودم و در حد چندتا 

 کلمه معمویل حرف  با هم نیم زدیم 

 م کرد و اروم گفتنگایه به

 

؟ پاشو االن اذون میگن خوب  - چرا خوابیدی دم غرویر

 نیس

 

 اه بلندی کشیدم و گفتم

 

ا به تو نرسیده، نیم دوی  چ -  ه خیر شده؟یعت  خیر

 

 کتش از تنش در اورد به گوشه دیوار اویزون کرد و گفت
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هر طوری هم که شده باشه، خودت میدوی  من اصال  -

ی ند ارم و خودم هزار بار با مامانم تو این جریان  تقصی 

 راجع بهش بحث کردم

 

بدون توجه به توجیهات مسخره اش ،زهر خندی کردم و 

 گفتم

 

 داستان چی بشه؟قراره ته این  -

 

نشست و پاهای خسته اش دراز کرد و در حایل که داشت 

 ماساژ شون یم داد گفت

 

 هیخی وحید بیگناه و ازاد میشه -

 

 پارت صد و هفتاد هفت
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که ازاد میشه، اما قلب شکسته من چه جوری   وحید  -

 بند میخوره؟

 

 نیم نگایه بهم کرد و گفت

 

 تو یر من از طرف مامانم بگم غلط کردم  -
ببخشی  

 خیال میشی یا نه؟

 

دستم گذاشتم زیر رسم و زل زدم به سقف چویر اتاق و 

 اروم گفتم

 

منظورم ته داستان همه ،با محبوبه بود بنظرت چی  -

 ما میشه؟ از این 
ی
به بعد اون قراره چه نقشی تو زندگ

 داشته باشه؟ بهش فکر کردی؟
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 زیر لب گفت

 

 هیخی قراره بچه اش بدنیا بیاره و  -
ی
بعد بره دنبال زندگ

 خودش

 

 پوزخندی زدم و گفتم

 

 تکلیف بچه اش چی میشه؟ -

 

اونم ما بزرگش میکنیم، جای سه تا بچه فکر یم کنیم  -

 خدا بهمون چهارتا بچه داده
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ی به اسم خودت الب - ه؟ تو می 
د اگه پرس باشه خییل بهیی

ی و کیل کیف یم کت  که خدا  براش شناسنامه میگی 

 دادهبهت یه پشت 

 

 نفس بلندی کشید و گفت

 

برای من پرس و دخیی فرق نداره، اگه ده تا دخیی دیگه  -

هم خدا بهم بده بازم رسم میکنم به آسمون و میگم  

 شکرت

 

اش میگذره و اون دو دستی  فکر کردی محبوبه از بچه -

 تقدیم تو میکنه؟

 

 

 جای این حرف ها یه چایی بده بخورم،  -
پاشو روح انگی  

کهاز صبح رسم   داره از درد مییی
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 بدون توجه به حرفش گفتم

 

عطا اگه قراره پدر اون بچه بایسی باید در کنارش  -

 ...  مادرش هم به عنوان همرس قبول کت 

 

وع کرد به جوشیدن،  طاقت نیاوردم و باز چشمه اشکم رسی

 عطا مکتی کرد و گفت

 

از گ تا حاال داری به این چرت و پرتا فکر یم کت  و الیک  -

 ش خودت عذاب میدی؟به خاطر 

 

چرت و پرت؟ ....خودت هم میدوی  هرچی که میگم  -

عی   واقعیته ، تو یا صالح باید محبوبه رو به عنوان 

 .....  همرس انتخاب کنی  
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 تاه بلندی کشید و گف

 

پاشو روح انگی   اونقدر با این فکرای مسخره ات نرو  -

 روی اعصابم... 

 

 حقیقت تلخ مگه نه عطا؟ -

 

 

 حرف  نزد ، با همون حال بدم گفتمسکوت کرد و 

 

من نیم تونم  تو رو با ییک دیگه قسمت کنم....بقران  -

م.....   یم می 
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روح انگی   این روزا رست به جایی نخورده؟ من تو همی    -

 ییدم بزرگ کنم دویم پیشکش! ییک که زا

 

 

چرا مثل قبل نیم گفت دوستت دارم؟ یا محال من از تو 

چرا محکم نیم گفت روح انگی    بگذرم و برم رساغ محبوبه؟

محال من جز تو به کس دیگه ای فکر کنم؟ چرا خیالم 

 راحت نیم کرد؟ 

حرف هاش جوری بود که به من اصال حس ارامش نیم داد 

 حالم خراب تر میکردو بدتر با شنیدنش 

دلم به اینده قرص نبود و همی   شده بود مایه عذاب هر  

محبوبه اینبار محال روزم، برام عی   روز روشن بود که 

صالح انتخاب کنه و دقیقا دست میذاره روی عطا و 

 زندگیم به آتیش میکشه

 

 راوی 
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مهسا دوباره با صدای نعره بهروز از خواب پرید، نیم 

ر این مدت چه بالیی رسش امده بود که به دانست بهروز د

محض برگشتش به خانه شب ها مرتب کابوس یم دید و 

  خانه شده بودباعث یر خوایر اهایل

مهسا در نور روشن ماه، که با سخاوت کل اتاق را روشن 

ه شد ، باز  کرده بود به صورت رسخ و پر از عرق بهروز خی 

 دادی.زد و زیر لب  گفت

 

خون....وای...من نکشتم ...زنش نکشش، محبوبه،  -

 کشتش..... 

 

ده بود  هر قدر این شب ها گوش به کابوس های بهروز سیی

ش نشده بود، بهروز جز همی   چن ی دستگی  د کلمه چی  

جوری گریه و التماس میکرد که انگار از نزدیک شاهد اتفاق 

 مهیتر بود
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شنیدن اسم محبوبه از دهان بهروز حس خویر را بهش 

کرد و حس حسادت را در درونش شعله ور   تزریق نیم

 میکرد

با کاری که بهروز قبل از رفتنش کرد باعث شده بود که به 

 زمان مشکوک شود زمی   و 

محبوبه ی ناشناس و غریبه این روز ها، شده بود بالی 

د به مغزش  جانش و هربار که در خواب بهروز او را صدا می  

 ا یم شناسد یا نه؟ بیش تر فشار یم اورد که ببیند آیا او ر 

وع کرد به ناله کردن  دوباره بهروز رسی

 

....وای ،وای  - تو کشتیش محبوبه....شوهرت تو کشتی

...فرار کن....دارن دنبالمون میان...بو کن ببی   همه جا 

 بوی خون گرفته؟ 
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، باعث وحشت  محبوبه همرس کش که بود که این چنی  

هیچ جوایر بهروز شده بود؟ ذهنش پر از این سوال بود و 

 برای کنجکاوی ناپایان ذهنش نداشت

نکه بهروز بیش تر از جریانات حرف بزند او را هربار برای ای

ی  د، اینبار هم بدبختانه تنها چی   دیرتر از ان کابوس صدا می  

که نصیبش شد، همان هایی بود که چند شب قبل هم 

 بهروز تکرارش کرده بود 

 ارام صدایش کرد و گفت

 

 بهروز؟ پاشو  -

 

محکم چند بار اسمش را اورد و وقتی دید موفق نشده، او را 

تکان داد بهروز نعره بلندی کشید و با ترس رس جایش 

ه به اطرافش شد  نشست و خی 

 

؟ -  چته تو چرا اونقدر توی خواب رس و صدا یم کت 
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بهروز به پنجره زل زده بود، همی   حرف مهسا باعث شد 

سد رسش را محکم سمت مهسا چرخان د و هول زده بیی

 پرسید

 

 چی گفتم مگه؟ -

 

د و مهسا که دلش نیم خو  است بهروز بویی از جریان بیر

بفهمد که او، دنبال رسنخ  از محبوبه گیس بریده اس، 

 رسی تکان داد و گفت

 

 هیخی فقط توی خواب خییل گریه میکردی -

 

 بهروز خیالش کیم راحت شده بود 
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و  از جایش بلند شد، دست کرد توی جیب شلوارش

ون کشید و با فندگ که توی دستش ب ود سیگاری از ان بی 

 روشن کرد و سمت پنجره رفت و ان را کیم باز کرد و گفت

 

 پارت صد و هفتاد و هشت

 

چند وقتی فشار کارم خییل زیاد شده، برای همی    -

 خسته هستم و شبا خواب های یر رس و ته یم بینم

 

 مهسا پوزخندی به حرفش زد و در دل گفت

 

حمق خودیی بهروز، االن دقیقا چند شب داری یه ا -

کابوس توی خواب یم بیت  و یه اسم محبوبه رو تکرار 

یم کت  ، مطمی   باش یم فهمم اون هرزه خانوم کثافتی 

 که جلوت ادم کشته کیه؟
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عطا به همراه ابراهیم توی ژاندارمری نشسته بودن ، از 

یم روزی که فهمیده بودن شوکت چکار کرده است تصم

ای ان ها هم، گرفته بودند ، بیایند و رضایت بدهند .  بر 

مثل روز روشن بود که وحید یر گناه  و به خاطر توهمات 

 شوکت گرفتار شده است. 

از صبح همان جا منتظر نشسته بودند و چشم به در  

دوخته بودند تا رییس ان ژاندارمری رس کار بیاید، ابراهیم که 

وع به تکان دادن حال چندان مساعدی نداشت ب ا حرص رسی

 پاهایش کرد و گفت

 

 میندازه توی چاه که صدتا ادم ی -
ی

ه دیوونه یه سنیک

عاقل نمیتونن درش بیاره، ییک نیس بگه زنیکه احمق 

؟ دیواری از دیوار  تو چیکار به اون بچه بدبخت داشتی

 وحید کوتاه تر، پیدا نکرده بودی؟
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فه بود و عطا که خودش هم از اوضاع به وجود امده کال

انگی   به جنونش رسانده  دعواها و گریه های گاه و بیگاه روح

بود، چشم به رسبازی که کنار در ورودی ایستاده بود 

 انداخت و گفت

 

ایط خویر نداره بابا، طبییع که بخواد به عالم  -
مامان رسی

 و ادم گی  بده

 

 ابراهیم حق به جانب گفت

 

ر بچه ام ناض فقط بچه شوکت نبوده ! من هم داغدا -

 دیدم، یقه اش هستم، پس باید برم تو خیابون و هر گ

م و بیارم بدم دست مامورا و بگم تو قاتل پرس  بگی 

؟  مت 
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زیاد نمیشه بابا رس به رسش بذاریم، وضع قلبش زیاد  -

جور نیس و ممکنه هر لحظه زبونم الل کار بده 

 دستمون

 

 

و ان  ابراهیم که اصال جریان مریض  شوکت را باور نداشت

 و گفترا مهمیل بیش نیم دانست، زهر خندی کرد 

 

اگه قلبش یم خواست کار بده دستش که همون روز  -

 تشییع جنازه ناض طاقت نیم اورد و میمرد

 

عطا که از لفظ یر رحمانه ابراهیم راجع به مردن شوکت 

وع کرد به بازی با انگشت های  عصبای  شده بود، رسی

 دستش و گفت

 

ه؟شما هم انگار بد -  ت نمیاد مامان بمی 
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 نگایه به پرس ارشدش انداخت و بعد ارام گفتابراهیم نیم 

 

من به مرگ هیچ گ راض  نیستم عطا، تو که بهیی از  -

 همه باید من بشنایس! 

شوکت هیچ وقت برای من زن خوب و راست گویی نبوده،  

همیشه خدا با دغل بازی و جلب توجه بقیه سیع کرده 

ه ، ا النم فکر نکنم قلبش مشکیل داشته کاراش پیش بیر

ه این نقشه رو کشید تا ناض بدبخت برای ازدواج با باش

 محبوبه گول بزنه و راض  کنه

 

عطا که اصال حرف های پدرش را باور نداشت ترجیح داد 

 سکوت کند ، ابراهیم وقتی متوجه سکوت او شد گفت

 

 با شوکت راض  نبودم، از  -
ی
هیچ وقت خدا از زندگ

 ل زن نساز و مکاری بودهمون او 
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ش کردم و تا اینجا باهاش راه اومدم فقط و اگه هم تحمل 

فقط به خاطر شماها بوده وگرنه هیچ آدیم دلش نیم خواد 

شهر و دیار خودش ول کنه به امون خدا و آواره یه جای 

 دیگه بشه

االنم اگه گی  داده به وحید فقط و فقط قصدش اول  

 .. انتقام گرفیی  از من بوده.. 

 

 گفتمپوزخندی زدم و حرفش قطع کردم و  

 

ه؟ -  چرا بیاید از شما انتقام بگی 

 

چون روح انگی   بدون اجازه اش گرفتم برای تو! بعد   -

هم انتقام از بهجت،  هیچ وقت خدا دلیل دشمنیش با 

 خانواده خودم هم نفهمیدم 
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عطا در سکوت داشت به حرف های پدرش گوش یم داد 

 ارمری با کاغذی که در دستش بود وارد که سعید از در ژاند

 شد

به محض دیدن ان ها به رسم ادب نزدیک داییش شد و از  

 یر توجیه ابراهیم استفاده کرد و دستش را بوسید

ابراهیم وقتی به خودش امد که خواهر زاده اش رسم ادب 

را به جا اورده بود، سعید بعد نیم نگایه به عطا کرد و زیر 

بوسید ند اکتفا کرد، ابراهیم رس سعید را لب به سالیم نیم ب

مگیت  گفت  و با لحن رسی

 

، خجالت یم کشم تو چشم شماها و  - روم سیاه دایی

 مادرتون نگاه کنم

 

 سعید در کمال متانت لبخندی زد و گفت
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، شما بزرگ  - ما گناه هر گ پای خودش یم نویسیم دایی

 تر و تاج رس مایی 

 

 ابراهیم لبخند خجویل زد و گفت

 

 اد بشهعطا اومدیم رضایت بدیم تا وحید از  با  -

 

سعید برگه ای را که در دستش داشت سمت ابراهیم گرفت 

 و گفت

 

، خداروشکر همون روز با دوستاش رفته  - وحید ازاد دایی

 بودن یه اردوی دانشجویی و بقدر کاف  شاهد داشت

 

 ابراهیم با خجالت گفت
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منده من دایی  -
 رسی

 

ای به موهای سفید داییش سعید دوباره خم شد و بوسه 

 در حقش نکرده بود زد و گفت که کم پدری

 

، وحید هم این تنبیه دو روزه براش الزم بود تا  - نگو دایی

 کیم رس عقل بیاد . 

،کنده شد تا   هر چند پوست من هم این دو روز حسایر

 پرونده اش همی   جا بمونه و دادگاه نره

 

وع کرد به خندیدن   بعد هم ارام و مردانه رسی

 

خیالشان که از بابت ازادی وحید راحت شد، ابراهیم سمت 

مغازه اش رفت تا ببیند ان جا اوضاع از چه قرار است و 
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فروش ها که معموال جایی عطا هم سمت بازار دست 

 نزدیک مرکز شهر همیشه بساط یم کردن راه افتاد

 

 پارت صد و هفتاد و نه

 

اس های در بازارچه همی   که چشمش افتاد به بساط لب

 اش به آن سو 
ی

نوزادی و بچه گونه طبق عادت همیشیک

 کشیده شد

همیشه عاشق بچه ها بود و از خرید رخت و لباس برای 

 ت میشددخیی هایش غرق لذ

نگایه به بساط دستفروش، که زی  میانسال بود انداخت و 

بعد چشم بی   لباس ها چرخاند ، چند تکه ای برای 

انش انتخاب کرد و همی   ک ه خواست پول ان ها را دخیی

حساب کند لباس پرسانه ای خییل ناز چشمش را گرفت و با 

 لبخند ان را برداشت و غرق نگاه کردنش شد
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د بچه ناض برداشت یم خواست مادرش با ان را هم به امی

ایط بد روچ اش  دیدن ان لباس قشنگ، کیم از ان رسی

د و برای کیم هم که شده خوشحال شود  فاصله بگی 

 بود بازهم لباس های پرسانه فروش
ی

نده که زن رند و زرنیک

 بیش تری جلوی عطا گذاشت و با زیرگ گفت

 

این ها  اینها هم قشنگ هسیی  و پرطرفدار خواستی از  -

 هم بردار

 

عطا انقدر ذوق زده شده بود که نگایه به لباس ها انداخت 

و دو دست دیگر هم برداشت و از فروشنده خداحافیط  

 ادکرد و راه افت

 

 روح انگی   
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، برای رس و سامون دادن به کارهای مغازه رفته  عطا و دایی

ا از خوش حایل توی پوست خودشون  بودن شهر، دخیی

که عطا بر یم گشت خونه دستش پر بود و   نبودن، هربار 

برای بچه ها کیل خرید میکرد، تقریبا غروب بود که عطا 

 برگشت

ش بودن و به ساجده و ستاره از قبل توی حیاط منتظر  

 محض دیدنش سمتش دوئیدن

عطا هم خم شد و هردو تاشون محکم توی بغل گرفت و  

ادم و با هم برگشیی  توی اتاق، زیر لب به رسدی سالیم د

 اونم اروم جوابم داد

 ساجده ذوق زده باال و پایی   پرید و گفت

 

 بابا چی برامون خریدی؟ چرا نشون مون نمیدی؟ -

 

 جای همیشگیش نشست و گفتعطا، سحر رو بغل کرد و 
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؟ االن نشونت میدم چی خریدم -  چقدر تو عجویل دخیی

 

مشغول وصله زدن شلوار پاره ستاره بودم و همه حواسم 

 خرید های عطا بودیی 

پاکت های که با خودش اورده بود رو روی زمی   ریخت و 

ییک ییک لباس های که برای بچه ها خریده بود بهشون داد، 

ون یه پاکت جدا گذا شته بود کنارش، ستاره یهو اون بی 

 کشید و با ذوق گفت

 

 بذار ببینم برای مامان چی خریدی..  -

 

 عطا پاکت کشید و گفت 

 

 نت نیساین مال ماما -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1733  

با تعجب نگایه به خودش و پاکت توی دست ستاره کردم 

و ترجیح دادم سکوت کنم، ستاره بدون توجه به عطا پاکت  

 رسیدروی زمی   ریخت و با هیجان پ

 

 وای بابا لباس پرسونه خریدی؟  -

 

همه حواسم یی اون چند لباس بود و توی دلم غوغا، عطا 

س ها رو نشون ما که معلوم بود اصال قصد نداشته اون لبا

بده، پاکت  گرفت و دوباره لباس ها رو جمع کرد و گذاشت 

 توش، اینبار نوبت ساجده بود که با هیجان بگه

 

 این لباس ها مال کیه؟ ما که داداش نداریم، پس -

 

از درون گر گرفته بودم و به خاطر رس سنگی   بودنم با عطا 

ن طفره نیم تونستم حرف  بزنم، عطا سیع کرد از جواب داد

ا کرد و گفت  بره، نگایه به دخیی
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 لباس هاتون دوست داشتی   ؟ قشنگ بودن؟ -

 

س بالی جون  من اما همه حواسم یی اون پاکت بود  اسیی

ه بود، جوری که تریسی اسید معده ام تا روی معده ام شد

 زبونم هم اومد و من مجبور شدم دوباره قورتش بدم

ا باز مشغول ور رفیی  و  پوشیدن لباس هاشون شدن، دخیی

حالم بشدت بد بود انگار که وسط یه کوره آتیش در حال 

 سوخیی  بودم

وقتی دیدم عطا قصد جواب دادن نداره، سوزن و زدم توی 

 ملباس و گفت

 

 سوغایی توی پاکت مال گ بود؟ -

 

 رسفه ی مصلحتی کرد و اروم گفت
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 همی   جور خریدم -

 

 عصتر خندیدم و گفتم

 

ی نیم خریدی، راستش بگو اینا  قبال همی   طوری - چی  

 مال گ هسیی  

 

 برای بچه ناض -

 

 

به آی  همه وجودم گر گرفت ، بغض بدی پنجه توی گلوم 

 انداخت و با ناراحتی گفتم

 

 کجا بهت وچ رسیده که بچه ناض پرسه؟حاال از   -
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 عصتر سحر گذاشت روی زمی   و گفت

 

، گفتم اینارو بخرم تا مامانم  - یه کم ول کن روح انگی  

 خوش حال بشه و دست از غصه خوردن برداره

 

 با غیظ گفتم

 

 مامانت یا محبوبه؟ -

 

 با اخم نگاهم کرد و گفت

 

 برامون کردی جهنم؟ روح -
ی
 چرا این چند وقت زندگ

 انگی   من حق ندارم برای بچه داداشم لباس بخرم؟
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 عصتر خندیدم و گفتم

 

ی نخریدی؟ مگه اون بچه  - چرا برای بچه صالح چی  

 داداشت نبود؟ 

 

 بعد هم سمت پاکت رفتم و اون برداشتم و گفتم

 

محال بذارم این بدی بچه محبوبه، تو هم از این به  -

ه اش بعد سیع کن دور از چشم من برای محبوبه و بچ

 کادو بخری

 

 با عصبانیت نگاهم کرد و گفت

 

 شتناک شدهخییل این روزا اخالقت وح -
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 حق به جانب گفتم

 

 چیه دیگه مقبول نیستم؟ نیم پسندی؟ -

 

وع کرد به داد کشیدن،  عطا دوباره شد انبار باروت و رسی

کاری که مدت ها بود انجام یم داد و تقریبا همه فهمیده 

 ابق و با آبروی قبل نیستبودن، عطا دیگه اون ادم س

 

 محبوبه

 

بودم که چند تقه مشغول گلدوزی روی پارچه سفیدی 

خورد به در اتاق و بدون اینکه من حرف  بزنم فوری عطا 

اومد تو، با دیدنش اونقدر هول شده بودم که اصال حواسم 

نبود رورسی رسم نیس یا حتی لباسم مناسب نیس ، فوری 

وی پارچه جلوم و  دستم به خودم اومدم و سوزن زدم ت

 گذاشتم روی رسم و محکم گفتم
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 ورسیم کجاس؟وای یا خدا ر  -

 

 پارت صد و هشتاد

 

عطا هم که انگار حواسش پرت بود و اصال تو این عالما 

نبود، هاج و واج نگایه به من کرد و بعد فوری رسش زیر 

مزده گفت  انداخت و رسی

 

م وای ببخش اصال حواسم نبود ! از بس هولیک بود -

 فکر اینکه رورسی رست نباشه رو نکردم

 

 به چادرم انداختم و 
ی

 فوری پوشیدمش و گفتمچنیک

 

 اشکال نداره پرس خاله -
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 وقتی مطمی   شد حجاب دارم 

ون  ی از جیب کتش بی  رسش اروم و با متانت باال اورد و چی  

 کشید و سمتم گرفت

 که توی دستش بود، بزاق 
ی

با دیدن لواشک های خونیک

وع  کرد به ترشح و با خوش حایل گفتم  دهنم رسی

 

من  هوس لواشک  وای پرس خاله از کجا یم دونستی  -

 کردم؟

 

 اول با تعجب نگاهم کرد و بعد لبخندی زد و گفت

 

این رو ییک از شاگردام برام اورده منم گفتم بیارمش  -

 برای تو
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 لبخندی زدم و گفتم

 

 خییل ممنون ازت -

 

ون که از پشت رسش گفتم  خواست بره بی 

 

؟ -  میدونستی خییل آقا و مهربوی 

 

باال رفته بود و صورتش غرق سمتم چرخید جفت ابروهاش 

 لبخند بود بعد با ذوق گفت

 

 ممنونم محبوبه -

 

چند ثانیه ای همونجا موند و بعد اروم در اتاق باز کرد و 

ون  رفت بی 
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 نگایه به لواشک های توی دستم کردم و گفتم

 

ی   دیگه ای خواسته به به کاش از خدا جای لواشک چ -

وع کردم به خور  دن،همون بودم ، بعد هم با لذت رسی

لحظه یهو در اتاق باز شد و ساجده اومد تو ، رسی 

 براش تکون دادم و گفتم

 

؟ - ی یم خواستی  چی  

 

 

چشم هاش رفت سمت لواشک توی دستم، اب دهنش 

 محکم قورت داد و گفت
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ون و تنهایی ای - نجا یر یر شوکت گفت بهت بگم بیای بی 

 نشیت  

 

ن دیدم هنوز همه حواسش به دستمه ، تیکه ای از او 

 لواشک و کندم سمتش گرفتم و گفتم

 

 بیا اینو بخور -

 

فوری لواشک از توی دستم قاپید و گذاشت توی دهنش، 

مثل اینکه بدجوری از مزه لواشک خوشش اومده بود 

 ،برای همی   پرسید

 

 اینارو از کجا خریدی؟ -
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ده بودم و عحیب دلم برای مدت ها بود شیطنت نکر 

 لبخندی زدم و گفتمبدجنش تنگ شده بود، 

 

 اینا رو بابات برام اورده بود -

 

 با تعجب گفت

 

 واقعا؟ -

 

 اره -

 

 

ون، طویل نکشید که صدای  نموند و از اتاق رسی    ع رفت بی 

وع  داد و هوارهای روح انگی   باال رفت و من بعد از مدتها رسی

 کردم به خندیدن
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خ بدجوری از خدا خواسته ،اذیتم میکردن و جدیدا با ماهر  

 رسم میذاشیی   رس به

حتی اجازه نیم دادن که عطا و صالح دو کالم با من  

همکالم بشن، هرچند در مورد صالح از خدام هم بود که 

ش برای همیشه از رسم کم بشه اما در مورد عطا نه،  رسی

 ها خییل حرف هایی رو که یر یر یم ریخت توی رسم، 
ی
تازگ

 بک سنگی   میکردم س

ه عطا ، گل رس سبد تموم به حرفش ایمان اورده بودم ک 

 مردهای آبادی هس

ون که یهو در با  خواستم رورسیم بپوشم و از اتاق بزنم بی 

شدت باز شد و روح انگی   توی چهار چوب در با چهره رسخ 

 و عصبای  ظاهر شد، ترسیدم و با داد گفتم

 

 و؟چته روای  چرا اینجوری میای ت -

 

 حق به جانب و حرض گفت
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؟از جون عطا چی  -  میخوای؟ چرا یر خیالش نمیشی

 

 پوزخندی زدم و گفتم

 

 تو؟ من اصال چیکار به عطا دارم؟ -
ی

 چی مییک

 

 دوباره داد زد و گفت

 

 ما  -
ی
خودت نزن به خریت، احمق دست از رس زندگ

 بردار

 

 عصتر خندیدم و گفتم
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 تو زندگیت بخوره توی رست، من چیکار به زن -
ی
دگ

 دارم؟

 

برای همی   مشتی محکم به در بدجوری افسار پاره کرده بود 

 اتاق زد و گفت

 

فقط یبار دیگه ببینم، دور و بر عطا یم چرچ  به همون  -

 برات جهنم میکنم
ی
 قرآن زندگ

 

رس و کله عطا هم پیدا شد و با عصبانیت دست روح انگی   

 کشید و گفت

 

ون، چرا توهم زدی؟ تو  - رو جون هرگ یم بیا بریم بی 

نوه برامون حرف پرستی اینجوری نکن، ییک میش

 درست میکنه
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روح انگی   با عصبانیت و اون چشم های رسخش نگاهش 

 کرد و گفت

 

 تو برای این لواشک  -
ی

بدرک !!!یعت  میخوای بیک

 نخریدی؟ 

 

 عطا اروم گفت

 

بخدا روح انگی   من بدون هیچ قصد و غرض  اینکارو  -

 کردم.... 

 

وع کرد به خندیدن و گفت روح انگی     بلند رسی
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قصد و غرض  نداشتی چرا یواشیک براش اگه  -

دی؟  آوردیش؟چرا برای ماهرخ نیر

 

، به جون سه تا بچه مون  - چون گفتم تو ناراحت میشی

من فقط دلم برای محبوبه میسوزه، دلم نیم خواد 

 غصه بخوره و جای خایل ناض احساس کنه

 

 

، روح انگی   که دیگه جای با این حرف برق از رس من پرید 

 باور زل زد به صورت عطا و اروم گفتخود داشت، نا

 

؟ وای عطا تو داری به کجا  - جای خای ناض رو پر کت 

یس؟  می 

 

عطا که تازه متوجه سویی که داده بود شد اروم توی رسش 

 زد و گفت
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منظورم این بود محبوبه فکر نکنه تنهاس، بقران اون  -

 یمونهجای خواهر نداشته ام م

 

چون اصال دلم نیم  من اما قیافه ام توی هم جمع شد 

خواست جای خواهر کش باشم، روح انگی   هم رسش چند 

ون، عطا  بار برای عطا تکون داد و از اتاق رفت بی 

 مستأصل نگاه من کرد و گفت

 

؟ به همون خدا دیگه بریدم -  حال و روز من رو یم بیت 

 

 رسم زیر انداختم و لوس گفتم 

 

 برام لواشک نیاورده بودیکاش  -
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ا نیس کال از بعد عطا با    گفت بحث اون، این چی  
ی

کالفیک

 مرگ ناض خدا بیامرز شده یا آدم دیگه

 :  روح انگی  

 پارت صد و هشتاد و یکم

 

سیع کردم خودم جلوش ناراحت نشون بدم برای همی   

 لبخند خجیل زدم و گفتم

 

دم همه اش تقصی  من بود، کاش به ساجده نگفته بو  -

، کال من هرکاری یم اون لواشک ها رو تو برام آوردی

 کنم دروغ روی زبونم نمیاد

 

و خودم نزدیک بود از اون حرفم قهقه بزنم،من و راست 

؟ جدیدا به حدی بد شده بودم که حتی خودم هم  گویی

 حالم از خودم بهم میخورد
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 عطا لبخندی زد و گفت

 

، ک - اش این خییل خوبه که تو همچی   آدیم هستی

 شناخیی  و حداقل بقیه شخصیت واقعیت خوب یم

 اونقدر زود راجع بهت قضاوت نمیکردن! 

 

همی   کم داشتم که بقیه شخصیت واقعیم بشناسن و تف 

 پرت کی   توی صورتم و رد بشن

چند روزی از اون جریان لواشک ها یم گذشت روح انگی   

بشدت عصتر و جری بود و به محض دیدنم تا جایی که 

 ر میکرد طعنه و متلک بارم میکردزبونش کا

ن هم برای اینکه بیش تر حرصش بدم تا جایی که یم م

تونستم لج به لجش میکردم و با دروغ های شاخداری که 

 راجع به عطا یم گفتم اون به مرز جنون یم رسوندم
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تقریبا برای فراموش کردن جریان ناض هر کاری میکردم تا 

 م کمیی بشهکیم روحیه ام شاد  و عذاب وجدان

چشمم یی عطا بود و همه رفتارهاش زیر این روز ها عجیب 

نظر داشتم ، هرچند از نظر قیافه اوی  نبود که من دوست 

داشتم اما ،شخصیتش دقیقا هموی  بود که من یم 

 خواستم. 

کنار در اتاقم وایساده بودم که عطا از در اومد تو، تقریبا 

 یساده بودمچند دقیقه ای بود که دم در منتظرش وا

،  ساعت برگشت چند وقتی بود که   کارم شده بود همی  

عطا رو از بحر شده بودم دم در کشیک یم دادم و همی   که 

یم اومد تو خودم بهش یم رسوند و با چابلویس بهش سالم 

 میکردم

روح انگی   هم هرچی این وسط داد و یر داد میکرد و حرف 

 تنثارم میکرد به خرجم نیم رفت که نیم رف

پا تند کرد و رفتم جلوش و به محض دیدنش دوباره سمتش 

 خوشحال گفتم
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؟ -  سالم پرس خاله خسته نبایسی

 

 طفیل عطا با ترس نگایه به در اتاقش کرد و گفت

 

 سالم دخیی خاله حالت چطوره؟ -

 

صداش کیم لرز داشت، همی   باعث شد لبخندی بزنم و 

 بگم 

 

 ممنون خوبم، خداروشکر -

 

یر اومد  قصد داشت فرار کنه که یر بعدم بدون هیچ حرف  

 کرد و گفت
ی

 تو و به محض دیدن ما اخم ساختیک
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 تو اینجا چیکار میکت  محبوبه؟ -

 

با عطا همزمان بهش سالم کردیم و اونم با رس جواب 

 گفت
ی

 سالممون رو داد بعد هم با کالفیک

 

 بیا برو تو اتاق خوبیت نداره اینجا وایسادی؟ -

 

 دمش باال برد،  منم فوری پرسیعطا با تعجب جفت ابروها

 

 چرا؟ -

 

 نیم نگایه به عطا انداخت و گفت

 

ممکنه یهو ییک شما دوتا رو مشغول بگو بخند ببینه و  -

 زبونم الل حرف براتون در بیاره
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نزدیک بود برای اون همه سیاست و زیرگ یر یر محکم 

 دست بزنم و ببوسمش، لبخندم خوردم و با گالیه گفتم

 

؟ من و عطا کجا ن حرف ها چیه که وای یر یر ای - ی  می  

مشغول بگو بخند بودیم؟ من داشتم تو حیاط قدم 

دم عطا اومد تو و من بهش سالم کردم  می  

 

 یر یر با عصبانیت گفت

 

نشنیدی که میگن ،دم دروازه رو میشه بست اما دم  -

 دهن مردم نه؟

 

اینبار عطا که حسایر کالفه شده بود و چاره نداشت بدوئه 

 تاقش گفتسمت ا
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؟ محبوبه عی   یر یر  -
ی  خانوم این حرف ها چیه که می  

 خواهر من میمونه

 

 یر یر با عصبانیت و حق به جانب گفت

 

عطا جان محبوبه دخیی خاله توئه بعدم، خاله زنک  -

های ابادی این حرف ها که حالیشون نیس، 

 چشمشون یم بندن و شایعه درست یم کی   

 

 بعدم نگایه به من کرد و گفت

 

سات جمع کن یم خوایم بریم خونه، اقات پاشو رخت و لبا-

 فرستاده بیام دنبالت
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ی رو خواسته باشه، اینها همه  محال بود اقام همچی   چی  

ایط  نقشه های یر یر بود تا حس ترحم عطا را نسبت به رسی

 من تحریک کنه

 من ناراحت نیم نگایه به عطا کردم و گفتم

 

 اینجاس؟یم کجا بیام یر یر وقتی همه زندگ -

 

 تو با مردم خدابیامرز ناض اینجا تموم شد، تو  -
ی
زندگ

االن یه زن بیوه هستی که مردم چهار چشم بهش زل 

زدن تا فقط رس بخوره و پشت رسش بدترین شایعه ها 

 رو بسازن

 

 

وع کردم به گریه کردن، هرچند اشیک برای ریخیی   به زور رسی

 یکردمل منداشتم اما باید اون نمایش مسخره رو تکمی

 عطا وقتی ناراحتی من دید با گالیه گفت
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،  محبوبه اصال  - یر یر خانوم تو رو خدا آروم باشی  

ایط خویر برای این حرف ها رو نداره، بذارین 
رسی

حداقل تا تولد بچه این جا حلو چشم خودمون 

 بمونه... 

 

 یر یر وسط حرفش پرید و گفت

 

؟-  بعدش چی

 

ون فرستاد و   تگف  عطا نفسش با حرص بی 

 

 حاال تا بعدش هم خدا بزرگه -

 

 یر یر که اصال قصد کوتاه اومدن نداشت گفت
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 خدا شک ندارم، ویل یه نگاه به این دخیی  -
ی
منم به بزرگ

کن، خدا رو خوش نمیاد اینجوری یر رس و همرس 

 بمونه و الیک برای خودش بچرخه

 

عطا خواست جواب یر یر بده که روح انگی   از اتاق اومد 

ون و   با حرص گفتبی 

 

 عطا چرا نمیای تو؟ بیا برات چایی ریختم یخ میکنه!  -

 

 عطا هم فرار را بر قرار ترحیح داد و رفت سمت روح انگی   

 

 پارت صد و هشتاد و دو

 

 یر یر بینیش جمع کرد و گفت
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، یه کم دیگه امون داده بود، زبون  - زنیکه نکبت ببی  

 عطا رو به خواستگاری ازت باز میکردما

 

 زدم و گفتم پوزخندی

 

یر یر اونقدر خوش خیال نباش، عطا محال زیر بار  -

 همچی   کاری بره

 

 چشمیک زد و گفت

 

تو نمیخواد نگران بایسی من خودم همه چی درست  -

 میکنم
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به هوش و ذکاوت یر یر اطمینان داشتم و مطمئنا خودش 

 همه چی   درست میکرد

 

 راوی

 

؟ -  پاشو بهروز چقدر یم خوایر

 

ا دمدم های صبح توی میخانه ی دیشب تبهروز که 

وب و خوش گذروی    اش،  مشغول نوشیدن مرسی
ی

همیشیک

 شده بود

 الی پلک هایش را کیم باز کرد و با صدای کشدارش گفت

 

 بس کن مهسا !چقدر حرف یم زی   -
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مهسا که در این چند ماه حسایر از دستش حرض و کالفه 

 شده بود با صدای نسبتا بلندی گفت

 

 کاین چه ز  -
ی
؟ از صبح تا ندگ وفتیه که برای ما ساختی

شب مثل دیوونه ها بیکار و االف یم چرچ  شب ها 

ی زهر مار خوردن، اصال حواست  هم که تا صبح می 

به زندگیمون هس؟ المصب، کیم فکر اینده بچه ها 

باش، اون پویل هم که پس انداز داشتیم داره نفس 

نه   های اخرش می  

 

پر بود و برای رهایی از رف ها بهروز که گوشش از این ح

وب کرده بود،  کابوس ها ی شبانه اش خودش راغرق مرسی

 غرولند کنان گفت

 

فعال که گشنه نموندی بذار یه کم حالم بهیی بشه ،  -

م باز رسکار  می 
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؟ شاید اون  - ی پیش یه دکیی چرا جای مست کردن نمی 

 علت کابوسهات پیدا کرد

 

 

 بعدم ایه کشید و گفت

 

که کابوس های تو ریشه در    دانمهرچند من یم -

واقعیت دارن، منتها خودت نیم خوای قبول کت  که 

همه اون اتفاق ها، واقیع بودن و تو داری به خاطرش 

 دیوونه میشی 

 

بهروز با بیحایل رسجایش نشست ،رسش بشدت درد میکرد 

و اصال تحمل بحث های تکراری را نداشت برای همی   ارام 

 گفت
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 بولم کن مهسا چی  -
ی

رای خودت؟ کدوم اتفاق؟ مییک

 کدوم واقعیت؟

 

د با لحن  مهسا جوری که انگار داشت با خودش حرف می  

 ناراحتی گفت

 

خییل دلم یم خواد اون محبوبه خانوم ،شوهر کش  -

 پیدا کنم و ببینم صنمش با تو چیه؟

 

با شنیدن اسم محبوبه ان هم از زبان مهسا، بهروز اخیم 

 کرد و گفت

 

؟  کدوم خریه؟ تو محبوبه   - چرا گی  دادی و ول نیم کت 

چندبار باید بهت بگم من فقط کابوس یم بینم و 

 همچی   ادیم اصال وجود خارچر نداره
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 مهسا پوزخندی زد و گفت

 

من بچه نیستم بهروز !عی   روز برام روشن که محبوبه  -

 نایم وجود داره.... 

 

ش بهروز برای اینکه ذهن کنجکاو شده ای مهسا را خامو 

 ی کرد و گفتکند، خنده ا

 

 البد جلوی من شوهرش هم کشته؟ -

 

 مهسا با تنفر گفت

 

ی بعید نیس بهروز مطمئنا با اون زنیکه  - از تو هیچ چی  

در حال رابطه بودین که شوهر بدبختش از راه رسیده 
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م، یر برو برگرد شوهرش به قتل 
و اون عفریته عنیی

 رسونده

 

وع کرد به دست زدن و گفت  بهروز رسی

 

ذهن بازت مهسا، تو باید کارآگاه  احسنت به این -

  چرا این وسط محبوبه گی  نیفتاد؟ 
ی

میشدی، میشه بیک

 چرا من لو نرفتم؟ 

 

مهسا به چهره خودش در ایینه ای که در روبه رویش بود 

 زل زد و  گفت

 

 چون جنازه رو راحت رس به نیست کردین!  -
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حالش بهروز توی سکوت به مهسا زل زد، این مدت 

عذاب وجدان مثل طناب داری  دور  بشدت بد بود و 

گلویش پیچیده شده بود و روز به روز که یم گذشت بیش 

 تر خفه اش میکرد

 اخیم به مهسا کرد و گفت

 

خدا شفات بده، جای اینکه به من پیشنهاد بدی برم  -

ه خودت یه رس بری پیشش ، بهیی  دکیی

 

 مهسا پوزخندی به حرفش زد و گفت

 

نیم مونه برام مثل روز ماه پشت ابر پنهون هیچ وقت  -

ی  روشن که بالخره یه جایی لو می 
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ی نداشت، اما انقدر این  بهروز که در مرگ ناض تقصی 

روزها ذهنش درگی  بود که حتی دلش یم خواست جای 

ون فرستاد  محبوبه اعدامش کنند نفسش را اه مانند بی 

ا قبل از مهسا هم، از کنارش بلند شد و سمت در رفت ام

ون رود نگایه به بهروز کرد و گفتاینکه از   اتاق بی 

 

، اگه میتوی  زندگیمون بچرخوی  که  - ه فکر کار بایسی بهیی

بسم هللا اگه هم نیم توی  تکلیف من زودتر مشخص 

 کن تا فکر چاره باشم

 

 بهروز پوزخندی زد و گفت

 

؟ نکنه میخوای  -
ی

کاش کیم برامون از فکر چاره ات بیک

ی؟ازم طالق   بگی 
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کس تر از این حرف ها بود که بخواهد به   مهسا که یر 

 طالق فکر کند ، اه عمیقی کشید و گفت

 

م رسکار  -  می 

 

 پوزخند بهروز تبدیل به قهقه شد و با تمسخر گفت

 

 که این طور!  -

 

مهسا که بشدت ازش متنفر شده بود و تکرار اسم محبوبه 

این حس در کابوس های اکیی شب هایش باعث تحریک 

شاره اش را سمت بهروز گرفت و با شده بود، انگشت ا

 اطمینان گفت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1771  

من دست کم نگی  بهروز، من پاش بیفته به خاطر بچه  -

 مردم هم میکنم ،مثل تو یر بخار و یر عرضه 
هام کلفتی

 هم نیستم که بخوام خودم توی خونه حبس کنم

 

 پارت صد و هشتاد و سه

 

ده روز بعد  شش ماه و سی  

 

 نگی   روح ا

 

س دل ت وی دلم نبود، همه جلوی در اتاق از شدت اسیی

محبوبه منتظر وایساده بودن ، زن دایی یه تسبیح گرفته بود 

توی دستش و  ذکر یم گفت، خاله زیور چشمش به 

آسمون بود، یر یر محبوبه هم یه تند تند صلوات یم 

 فرستاد. 
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 عطا هم قدم رو طول و عرض حیاط یط میکرد 

 

و اون بچه بد و جیغ یم کشید و به خودش  محبوبه مرتب

وع  اه یم گفت ، تقریبا چند ساعتی بود که دردهاش رسی بی 

 شده بود و براش قابله اورده بودن

دوست نداشتم ادم بدی باشم ویل اون لحظه توی دلم 

وع شده بود من همه اش  غوغا بود ، از وقتی دردش رسی

 دست به دعا بودم که، بچه اش دخیی باشه

س پرس زاییدنش هم  ه تنم یخ کرده بود و از شدت اسیی

 گوشه ای تو خودم جمع شده بودم

 نگاهم برای بار چندم رفت سمت عطا و گفتم

 

یم بیت  ماهرخ چقدر نگران، ییک ندونه فکر میکنه  -

 انگار بچه  این میخواد بدنیا بیاد
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 ماهرخ با اخم نگاهش کرد و گفت

 

 ح -
ی

ق داری بقران معلوم چی بگم روح انگی   ، هرچی بیک

حبوبه مهره مار داره  که این جور همه براش نیس این م

نن ؟  له له می  

 

برای اینکه حواسم از عطا پرت بشه و کمیی حرص بخورم 

 گفتم

 

 مریم چیکار کردی خوابید؟ -

 

 لبخند لذت بخشی زد و گفت
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نه اونم صالح گذاشته رو پاهاش و داره یم خوابونه،  -

میگم اونقدر لوسش نکن وقت های هرچی هم بهش 

هکه تو   نیستی من جیگرم خون میشه ا به خرجش نمی 

 

مریم، دخیی ماهرخ تقریبا یکماه و خورده ای بود که بدنیا 

اومده بود. صالح و ماهرخ، به حدی از داشتنش خوش 

حال بودن که هیچ کدوم حتی برای لحظه ای دلشون نیم 

 خواست تنهاش بذارن 

ه مرتب یم گفت من پرس دارم و اسم هم حتی ماهرچ  ک 

 برای پرسش انتخاب کرده بود. 

به حدی عاشق مریم شده بود که مرتب دستش یم برد باال  

 و یم گفت: 

 

ین باشه، نیم دونم چی  -  اینقدر شی 
فکر نیم کردم دخیی

 پیش خدا داشتیم که مریم نصیبمون شده
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و بعد صالح هم که از ماهرخ بدتر، به زور یم رفت رس کار 

و دوباره بر یم گشت  از چند روز موندن طاقت نمیاورد 

خونه ، حتی این اخری ها به رسش زده بود که توی شهر 

ه  خونه اجاره کنه و ماهرخ و مریم هم با خودش بیر

 

 ماهرخ از ته قلبش گفت

 

 خدا کنم تا خود صبح درد بکشه -

 

ون و گفتم  با این حرف ماهرخ از فکر اومدم بی 

 

 یم خواد چند روز تموم زجر بکشهمن که دلم  -

 

 خ خنده ریزی کرد و گفتماهر 
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یادته قبال بهم یم گفتی اونقدر نسبت به زن دایی بد  -

ه و تو ببخش  نباش؟  اون بزرگیی

 

مگه میشد یادم بره، دقیقا همیشه همی   حرف به ماهرخ 

دم، اونقدر صبور بودم که فکر میکردم باید همه چی    می  

 رو، تحمل کنم

 دوباره گفت

 

 به بعد یم بری و دیدی بهت گفتم تو هم از یه جایی  -

 میشی عی   من؟

 

و من دقیقا بریده بودم و صیر تحمل هیچ چی   نداشتم، 

اونقدر درد توی دلم بود که  با کوچک ترین حرف  منفجر 

 میشدم
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 ندارم، االن که به گذشته  -
ی
ماهرخ دیگه تحمل این زندگ

ی ساده و بدبخت بودم، فکر یم کنم یم بینم من زیاد

خییل مرد خوب و مهربونیه  همیشه فکر میکردم عطا 

،اما حاال یم فهمم که من باگذشت و صبور بودم . 

عمری چشمم روی همه چی   بسته بودم همی   

رفتارهای احمقانه ام، باعث شده بود عطا اروم باشه 

 و هیچ جر و بحتی نداشته باشیم

یز شده م لیر و قدرت تحملم کمیی م،ی  اما االن که کاسه صیر

 طر خویر من اروم و مهربون بودفهمم عطا فقط به خا

 

 نگایه به در اتاقشون انداخت و گفت

 

، توی عمرم هیچ کش رو به خانویم  - میدونم روح انگی  

 تو ندیدم
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یهو صدای جیغ های محبوبه شدیدتر شد و عطا با داد 

 گفت

 

بتونه  کاش یم بردیمش شهر؟ فکر نکنم به این راحتیا  -

 بزاد

 

 تماه پر دردی کشید و با خودم گف

 

 یعت  موقع زایمان من هم همینقدر نگران بود؟ -

 

صدای گریه نوزادی بلند شد و من که توی افکار تلخم غرق 

 بودم به خودم اومدم  و برای بار هزارم گفتم

 

 خدایا کمک کن دخیی باشه -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1779  

رسونده بودن با ماهرخ رسی    ع بلند شدیم ، بقیه خودشون 

 جلو در اتاق محبوبه، زن دایی با هیجان گفت

 

یعت  یه پدر آمرزیده ای پیدا نمیشه که به ما بگه اون  -

 بچه چیه؟

 

ون و با قیافه شاد و شنگول  در اتاق باز شد و قابله اومد بی 

 نگایه به زن دایی کرد و گفت

 

 خدا یه ناض دیگه بهت داد شوکت...  -

 

همونجا گوشه دیوار زانوهام بقیه حرفش دیگه نشنیدم 

 سست شد و نشستم

 ناراحتی گفت ماهرخ هم با 
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خدا لعنتت کنه محبوبه ، حاال دیگه هیج چی جلو  -

 دارش نیس 

 

عطا با خوش حایل که قابل وصف نبود رو کرد سمت قابله 

 و گفت

 

 بچه رو چرا نیاوردی ببینیم؟ -

 

هنوز حرفش تموم نشده بود که خاله زیور ،بچه بغل از 

ون ت  وی اتاق اومد بی 

 ض گفتبچه رو گذاشت توی بغل عطا و با بغ

 

 عی   خدابیامرز ناض...  -
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زن دایی با گریه خم شد روی بچه توی بغل عطا و دست 

 های کوچیکش بوسید و گفت

 

 جای ناضم خایل تا بچه اش ببینه....  -

 

عطا هم که بغض کرده بود با عشق نگایه به بچه تو بغلش 

 کرد و گفت

 

 اسمش یم ذاریم ناض...  -

 

 زن دایی بلندتر زد زیر گریه و گفت

 

 خوش اومدی ناضم.......  -

 

 پارت صد و هشتاد و چهار
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یر یر محبوبه هم ،خودش رسوند به اونا و نگایه به بچه 

 کرد و گفت

 

قربون خدا برم ،عی   سیتر میمونه که با ناض از  -

 وسط، نصف کردن

 

 ماهرخ پوزخندی زد و گفت

 

از گ تا حاال شکل و قیافه بچه یه روزه عجب!  -

ده؟مشخص  که به گ برد  ه و به گ نیر

 

من همچنان چشمم یی عطا بود که اون بچه رو توی بغلش 

 گرفته بود و پدرانه داشت نگاهش میکرد
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خواست حرف  بزنه که یهو با من از دنیا بریده ،چشم تو  

 چشم شد 

ید و فوری حالت نگاهش عوض شد انگار کیم خجالت کش 

، اونم گریه میکرد  و یم بچه رو گذاشت توی بغل زن دایی

 بوسیدش و ناض ناض میکرد

هیچ کدوم اون لحظه حواسشون به محبوبه نبود، باز هم 

 کرد و رو کرد به عطا و گفت
ی

 یر یر محبوبه زرنیک

 

پرسم بیا برو تو ببی   محبوبه چطوره؟ طفیل یهو غصه  -

 نخوره که تک و تنهاس

 

حرف انگار کش قلبم مثل یه انار رسیده محکم توی  با اون

و فشار داد جوری که طاقت نیاورد و از درد  دستش گرفت

 هزار تکه شد

 

 زن دایی که تعلل عطا رو دید گفت
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ی عطا برو ببی   محبوبه در چه حاله؟ -  چرا نمی 

 

من و ماهرخ با حرص زل زدیم بهم ، بالخره طاقت نیاوردم 

رسوندم به عطا و بازوش گرفتم توی دستم و ، رسی    ع خودم 

 حرص گفتم

 

ره ببینه محبوبه چشه؟ خییل نگرانش به عطا چه که ب -

 هستی   خودتون برین؟

 

عطا نیم نگایه به من کرد و مجبور شد همون جایی که بود 

، بچه ای که توی بغلش بود و داد دست یر  بمونه، زن دایی

 یر محبوبه و گفت

 

 تو گوشش اذون بگو  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1785  

 

 بعد هم نگایه به من کرد و گفت

 

س م - حبوبه ادم چرا عطا رو اینجوری چسبیدی؟ نیی

 خوار نیس که بخواد بخوردش

 

 عطا ایه کشید و برای اینکه حواس من پرت کنه گفت

 

کاش االن اقام اینجا بود و خودش تو گوش ناض اذون  -

 یم گفت

 

 زن دایی گوشه بینیش چیت  داد و گفت

 

 ار جن هنوز نرفته یهو ظاهر میشهنگران نباش اونم انگ -
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 ه گفتماهرخ خودش به ما رسوند و با طعن

 

یم بیمارستان؟ طفیل یهو  - میگم نمیخواد بچه رو بیر

 طوریش نشه اونقدر زود اومده دنیا!! 

 

دوباره نگاهم رفت سمت بچه، زیادی درشت و تپل بود و 

اصال به بچه نارس و هفت ، هشت ماهه نمیخورد، نگایه 

 ماهرخ کردم و گفتمبه 

 

بنظرت  به این بچه میخوره نارس باشه؟ یه نگاه بهش  -

 کن، انگار چند روزی هم از وقت دنیا اومدنش  گذشته

 

زن دایی رسی تکون داد و نگایه به عطای مغموم و ساکت 

 انداخت و گفت
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دیگه نمیدونن چه جوری نمک بردارن بپاشن به جیگر  -

ست طعنه زخم من! بقران که خسته شدم از د

 متلکاشون 

م هم نیم کی   بگن این شوکت بدبخت عزاداره  حداقل رسی

 ذار جلوی روش رسی و ور  نگیمب

 

گره بی   ابروهای عطا بیش تر شد و چپیک نگایه به من کرد 

 و گفت

 

 بیا برو تو اتاق بچه ها تنها هسیی   -

 

بعدم سیع کرد دستم از دور بازوش آزاد کنه و باالخره هم 

 الیه نگاهش کردم و گفتمموفق شد ، با گ

 

م توی اتاق ، تو هم هرکاری دوست داشتی  -  بکنمن می 
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 زن دایی نگایه بهم کرد و با طعنه گفت

 

 تو همون روح انگی   موش مرده پارسایل؟  -

 

ترجیح دادم جوابش ندم با ماهرخ راه افتادیم، طبق معمول 

 اون چند ماه حالم بد بود و بغض داشتم 

های عطا رو یم شنیدم، ماهرخ با از پشت رس صدای قدم 

 حرست نگایه به آسمون انداخت و گفت

 

عا دمت گرم این همه ما دعا کردیم، نذر و نیاز واق -

کردیم که این پرس دار نشه، آخرش هم ما رو ندیدی و 

 یه پرس کاکل زری انداختی توی بغلش

 

 ایه کشیدم و گفتم
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هیچ کس از خدا از این به بعد رو بخی  بگذرونه ، قبال  -

، یه پرس  پس خانوم بر نیم اومد حاال که دیگه هیچ چی

 رو کرد بنده زر خرید خودشزایید و همه 

 

تقریبا عطا به ما رسید ترجیح دادم نگاهش نکنم ، رسیدیم 

دم در اتاق ماهرخ زیر لب خداحافیط  غمگیت  کرد و رفت 

ا به ردیف  سمت اتاقش، منم جلوتر عطا رفتم تو ، دخیی

بودن عطا نگایه گذرا به بچه ها کرد و رفت  خوابیده

ردم و رفتم کنارش رسجاش خوابید، منم چراغ خاموش ک

 دراز کشیدم

ه شد، اونقدر دلم  دستش گذاشت زیر رسش و به سقف خی 

پر از درد بود که نتونستم سکوت کنم، برای همی   با حرص 

 و  طعنه گفتم

 

 عجب پرسی هم خدا نصیبت کرد -
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 چرخید و گفتپشت به من 

 

بخواب روح انگی   ، من حالم خوب نیس، تولد این  -

بیفتم که مامانم داشت ناض  بچه باعث شد یاد وقتی 

 بدنیا میاورد.... 

 

 بغض کرد ، منم بغض کردم و گفتم

 

کاش ناض بود.. از وقتی که رفته برای یه لحظه خواب  -

 به چشام نیومده... 

 

 سکوت کرده بود ،دوباره گفتم
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شده کابوس روز و شبم... بختیک که هر لحظه محبوبه  -

 منتظرم اوار بشه روی زندگیم... 

 

 ر جوابم گفتتنها د

 

 من خستمه، میخوام بخوابم -

 

با این حرف باز هم  طفره رفت و یه جواب قاطع به فکر و 

 خیال های این روزهای من نداد

وع کردم به اشک  بغضم ترکید و اروم اروم تو تارییک اتاق رسی

 ریخیی  

 

 پارت صد و هشتاد و پنج

 

 محبوبه
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 فکر نمیکردم زایمان کردن اینقدر وحشتناک باشه

توی اون چند ساعت، چنان دردی کشیدم که اگه همه درد  

و مرض های این چندساله ام باهم جمع میکردیم در 

 مقابلش هیچ بود

  

د که  بیحال رس جام دراز کشیده بودم و داشت خوابم مییر

انم و خاله اومدن تو، خاله به محض دیدنم یر یر و مام

و چند بار  طاقت نیاورد و زد زیر گریه بعد هم اومد نزدیکم

 رو موهام بوسید و گفت

 

 قدمش مبارک باشه عزیز خاله، -

رسی به نشونه تشکر تکون دادم اونقدر یر حال بودم و این 

چند شب نخوابیده بودم که بدون توجه به هیچ چی داشت 

ی به عمیق تر شدن خوابم نمونده بود خوابم یم بر  د چی  

 که یر یر گفت
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 بدهپاشو نخواب بلند شو بچه رو شی   -

 

با شنیدن اسم بچه قیافه ام از نفرت توی هم جمع شد و 

خودم زدم به نشنیدن ، یر یر وقتی دید جوابش ندادم بازم 

حرفش تکرار کرد ، اینبار مامانم اومد پیشم و دست 

مک کرد بشینم، بعد هم یر یر اون گذاشت توی کمرم و ک

بچه حال بهم زن کوفتی اورد گذاشت توی بغلم، جز حس 

و نفرت هیچ حس دیگه ای تو وجودم جریان  چندش

 نداشت 

بالخره طاقت نیاوردم و با دیدنش بغضم ترکید، اون بچه  

عامل همه بدبختی ها و سیاه روزی های من بود اگه وجود 

 هم یه جو 
ی
ر دیگه با من تا میکرد و من نداشت شاید زندگ

 الیک دستم به خون کش الوده نمیشد
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رم به خاطر ناض گریه یم کنم و خاله که فکر میکرد من دا

ایط داره عذابم میده ، با بغض  جای خایل اون تو این رسی

 گفت

 

م براتون، کاش ناضم بود و االن بچه اش یم  - الیه بمی 

م برای دلت...   دید..... الیه بمی 

 

وع کرد به گریه من اه بلندی بغض  مامانم هم ترکید و رسی

 کشیدم و زیر لب گفتم

 

بره وردست ناض....من چه جوری کاش این بچه هم  -

 شبانه روز طاقت بیارم و بهش نگاه کنم..... 

 

 یر یر با ناراحتی گفت
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، کاری هس که شده . یه نگاه  - خودتون ناراحت نکنی  

 دیگه بهمون دادبه این بچه بندازین خدا یه ناض 

 

 فوری پرسیدم 

 

 ناض؟ -

 

 یر یر اخم ریزی کرد و گفت

 

 اره ،عطا اسمش گذاشت ناض -

 

با نفرت زل زدم به اون بچه که حتی دلم نیم خواست به 

این فکر کنم که نه ماه توی شکم خودم بزرگ شده بود باز 

 توی دلم گفتم
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 اخه تو کجا و اون ناض بدبخت کجا؟ -

 

ه داره گریه یم کنه و من هم دارم وقت یر یر وقتی دید بچ

 کشی یم کنم با ترسی گفت

 

ی؟ ل - باست بزن باال به بچه چرا داری استخاره یم گی 

 
ی

 شی  بده طفلیک مرد از گشنیک

 

نهههه، من طاقت اینکار رو نداشتم، با اکراه بدون اینکه به 

اون بچه نگاه کنم لباسم باال زدم و توی دل با همه وجود 

 گفت

 

ه، من دلم نیم خواد بهش شی  بدم، کاش سین - ه ام نگی 

ه و من خالص کنه...   کاش بمی 
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یکرد و با رس دنبال سینه یم گشت، یر بچه همچنان گریه م

یر وقتی دید دارم زیادی لفتش میدم سمتم اومد و کمک 

کرد تا سینه ام بذاریم تو دهن بچه، از شانس گندم همون 

 خوردن شدبار اول سینه ام گرفت و مشغول 

هم از درد و هم از بغض اشکم دوباره رس ریز شد یر یر 

 ترسش کرد توی گوشم و با عصبانیت گف

 

کم چموش بازی در بیار ، همی   االن چند دادم تو  -

دست سکینه خاتون تا دهنش بسته بشه، میخوای یه 

 کاری کت  همه بفهمن این بچه.......ال اال هللا ال 

 

ک یه نیشیی زهر الود توی حرفش حقیقت بود و مثل نو 

قلبم نشست و باعث شد من بیش تر به عمق فاجعه یی 

م  بیر
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وع و باعث عشق و بچه توی بغل من   یه بچه نامرسی

حماقت چند روزه مادرش به یه غریبه بود...درد داشت اون 

 حرف ها...کاش میمردم و برای همیشه خالص میشدم

 وقتی بهش شی  دادم رو کردم به یر یر و گفتم

 

 یر یر بیا این بخوابون -

 

 یر یر اخیم کرد و گفت 

 

 الیه من دورت بگردم، یم دونم سختته بخوای اسم -

ناض خدابیامرز بیاری ، ویل چه میشه کرد چه بخوای 

چه نخوای عطا دوست داشته و اسم این بچه رو که 

قراره از این به بعد عی   پرس خودش باشه بذاره ناض، 

 ض... تو هم عادت کن و بگو نا
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 بعدم پا پر رورسیش الیک چشم هاش فشار داد و گفت

 

م برات... خییل سخته ادم یه ب - چه یتیم بمونه الیه بمی 

 روی دستش..... 

 

یر یر استاد نقش بازی کردن بود،جوری که من خودمم 

داشت باورم میشد اون بچه، بچه ناض خدابیامرزه، خاله 

گرفت که اومد   هم با اون حرف ها به حدی تحت تاثی  قرار 

سمت من و بچه رو ازم گرفت و محکم گرفتش توی بغلش 

وع کرد به گریه کرد  نو های های رسی

یر یر هم که اصال قصد کوتاه اومدن نداشت و یم  

 خواست با اون حرفها خاله رو حسایر تحریک کنه گفت

 

حاال گ بره برای این طفل معصوم سه جلد  -

م .....کاش حداقل باباش زنده بود  ه؟.....الیه بمی  بگی 

فت براش سه جلد یم گرفت  و می 
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 خاله که به هق هق افتاده بود گفت

 

ن عموهاش که - ن براش میگی   نمردن یکیشون می 

 

 باز گفت
ی

 یر یر با زرنیک

 

میگم قبول میکی   هم اسم پدر ناض باشه و هم اسم  -

 پرس؟

 

واقعا که شیطون باید یم اومد دست های یر یر یم بوسید 

 و تقاضای شاگردی پیشش میکرد

 

 پارت صد و هشتاد و شش
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 گفت  خاله با این حرف کیم فکرد کرد و با تعجب

 

  اجازه نمیدن اسم پدر و بچه هم نام باشه؟یعت   -

 

 یر یر گفت

 

منم به همی   دارم فکر یم کنم، میگم شوکت، کاش  -

 عطا به اسم خودش برای بچه شناسنامه یم گرفت! 

 

بالخره تی  خالص کرد ، مامان که رفته بود برای خاله آب 

 قند بیاره ، لیوان جلوش گذاشت و با تعجب نگایه به یر یر 

 تکرد و گف
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خوب بعد نمیتونه که اسم مادر بچه رو بذاره محبوبه،  -

اینجوری باشه باید اسم روح انگی   بره تو شناسنامه 

 بچه؟

 

 یر یر نیم نگایه به من کرد و فکری گفت

 

 اینم حرفیه؟ -

 

 مامان که انگار بی   زدن و نزدن حرفش مردد بود گفت

 

خونه خواهر میگم کاش من محبوبه رو یم بردم  -

 خودمون

 

 اله با تعجب گفتخ
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 چرااا؟ -

 

 یر یر جای مامان گفت

 

خوبیت نداره محبوبه جایی باشه که دوتا برادر شوهر  -

 یم کی   
ی
 نامحرم زندگ

هرچند ما صالح و عطا رو مثل بچه هامون دوست داریم و  

قد چشم هامون هم بهشون اعتماد داریم ویل چه میشود 

 حرف یم زنن کرد مردم وراجن و یه پشت رسمون

ی خانوم من کشیده یه گوشه و میگه: م  ثال همی   دیروز کیر

ش نمیاره خونه خودش؟ االن چند ماهه  چرا قدرت دخیی

اونجا مونده؟ زشته بدون محرمیت اونجا یم مونه...منم 

تنها حرف  که تونستم بهش بگم این بود که ،تو دنیا از عطا 

 و صالح چشم پاک تر هیچ کس ندیدم 

 

 دی کشید و گفتاه بلن
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 ویل بازم این مردم فضولن...  -

 

 گفتم
ی

 رسجام دراز کشیدم و با بغض ساختیک

 

من چه جوری این جا و خاطرات تاض ول کنم بیام  -

 خونه...این خونه همه جاش بوی ناض رو میده

 

بعدم دوباره عذاب وجدای  که چند وقتی بود فراموشش 

ه های اون کرده بودم ، گلوم محکم فشار داد و باز صحن

 جلوی چشم هام جون گرفتروز 

وع کردم به گریه کردن  بغضم ترکید و اروم رسی

 

 

 خاله اومد کنارم من توی بغلش گرفت و گفت
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م برات ....گریه نکن ...من محال بذارم تو و ناضم  - بمی 

ن....   از این جا بیر

 

 بعدم نگایه به یر یر کرد و گفت

 

صحبت کنم ببینم من حاال باید با عطا و صالح  -

؟کدومشو   ن محبوبه رو عقد یم کی  

 

نیم دونم چرا ،خاله بعد این همه مدت  نفهمیده بود من  

 از صالح متنفرم و اصال دلم نیم خواد اسمش بشنوم؟

 روی چشم هام کشیدم و نگاه یر یر کردم تا خودش 
دستی

 جریان جمع و جور کنه ، اونم با زیرگ گفت
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دادن بوده عروس بیوه رو می واال شوکت از قدیم رسم -

، بنظرم محبوبه و عطا از همه  به برادر شوهر بزرگیی

جهات بهم میان ، البته بازم خودت میدوی  ما رو 

 تصمیمت حرف نیم زنیم

 

خاله بچه توی بغلش گذاشت توی گهواره بغل دست من و 

 گفت

 

 باید با عطا حرف بزنم و راضیش کنم -

 

 یر یر حق به جانب گفت

 

عطا اونقدر آقا و با  دن نیم خواد، خداروشکر راض  کر  -

 دخیی خاله و برادر زاده 
ی
ت هس که یر خیال زندگ غی 

اش نشه، بعدم  محبوبه ما هم اونقدر خوب و خانومه 

 که محال عطا نه بیاره
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 خاله گوشه ای نشست و گفت

 

یه چند روز صیر بدین من خودم همه چی درست یم  -

 کنم

 

رست خاله یم گفت من خودم همه چی دو دقیقا  وقتی که 

یم کنم باید اون کار تموم شده فرض میکرد،دلم با اون 

 حرفش غرق ارامش و رضایت شد

 

 روح انگی   

 

داشتم برای ظهر ناهار درست میکردم که ماهرخ بچه به 

بغل اومد تو با دیدنش که انگار خییل حرض و عصتر بود 

 گفتم
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اونقدر عصتر  خی  باشه ماهرخ؟ باز چی شده که -

؟  هستی

 

 نشست و مریم گذاشت توی بغلش و گفتگوشه ای 

 

 میخوان بچه محبوبه رو عقیقه کی    -

 

 ایه کشیدم و گفتم

 

 خودم میدونم -

 

 بغض کرد و گفت

 

 چرا هیچ گ بچه های ما رو عقیقه نکرد؟ -
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 چون بچه های ما دخیی بودن -

 

 

 دستی رو پیشوی  عرق کردش کشید و گفت

 

 عطا خودش همچی   دستوری داده که اونیم دونستی  -

 بچه باید عقیقه بشه

 

 با تعجب گفتم

 

 نه -
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صالح بهم گفت، حتی از صبح خودش رفته گوسفند  -

خریده و اورده تا براش بکشن و گفته از گوسفندای 

 توی آغل دست نزنن تا فردا بشه رسمایه بچه ناض! 

 

 

کارهایی میکرد که من اصال برام باور کردی  نبود جدیدا عطا  

 به جنون یم رسوند

، و   مالقه ای که توی دستم بود محکم پرت کردم روی زمی  

 سمت در راه افتادم

عطا گوشه ای وایساده بود و داشت با افتابه به گوسفند 

 اب یم داد با حرص سمتش رفتم و با عصبانیت گفتم

 

 جریان این گوسفند چیه؟ -

 

 افتابه رو گذاشت روی زمی   و گفت
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؟ -  چته چرا داری داد یم کشی

 

ط بگو جریان این گوسفند کوفتی من داد نیم کشم فق -

 چیه؟

 

 

 پارت صد و هشتاد و هفت

 

 عطا با حرص گفت

 

ال اال هللا اال ، روح انگی   این مدت خییل عوض شدی  -

حواست هس؟ من این گوسفند خریدم تا باهاش ناض 

رم بالیی عقیقه کنم ، زبونم الل دلم نیم خواد مثل براد

 رسش بیاد، حاال فهمیدی؟؟
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ان با داد گفت که  برای لحظه ای احساس تیکه آخر چن

 کردم، پرده گوشم پاره شد. 

 بغض تار بسته ی توی گلوم فرو دادم و اروم گفتم 

 

چرا هیچ وقت بچه های خودمون عقیقه نکردی؟  -

مگه سه تا بچه نداشتیم ؟ اونا برات اونقدر یر ارزش 

اصال چرا اونا رو پیش کش برادر زاده ات نیم بودن؟ 

یارشون و رس یک به یکشون جای این کت  ؟برو ب

 گوسفند بیر 

 

 عطا کیم علف جلوی گوسفند ریخت و با حرص گفت

 

، خودتم اینو  -  من هسیی 
ی
اون سه تا دخیی همه زندگ

 خوب میدوی  
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وع کردن به چکیدن و اروم گفتم  اشک هام رسی

 

که اونا رو هم عقیقه میکردی،   نیسیی  عطا، اگه بودن -

قدر همیشه پرس دوست فکر کردی خرم نیم فهمم چ

، االنم  که خدا ییک بهت داد و دیگه لزویم نداره  داشتی

 بچه های که من زاییدم دوست داشته بایسی ..... 

 

 با لحن ارویم گفت

 

؟ االن چند ماه زندگیمون  - جرا با خودت اینکارو یم کت 

 من قد چشمام، هم تو و هم کردی زهر مار،روح انگی   

، جونم به جون شماها اون سه تا بچه رو دوست دارم

 وصله..... 
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 وسط حرفش پریدم و گفتم

 

اگه جونت به ما وصل بود اونقدر خون تو جیگرمون  -

....عطای سابق  نمیکردی ، تو اون عطای سابق نیستی

طاقت نداشت یه قطره اشک تو چشم های من ببینه 

ا چشم گریون میخوابم ویل تو مثل ، من اکیی شبها ب

 قبل حواست بهم نیس.... 

 

ی بیش تر باهم فاصله نداشتیم ،  سمتم اومد چند مییل میی

 نگاهم کرد و گفت

 

، روح انگی   بعد مرگ  - به همون خدا که تو جون مت 

ناض از همه چی   یم ترسم، اون بچه همه امید مامان و 

م قسم بخورم اگه محبوبه ح امله بابام هس، حاض 

نبود دوتاشون بعد مرگ ناض طاقت نیم اوردن و 

 م الل یر برو برگرد بالیی رسشون یم اومد. زبون
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اما عشق دیدن یادگار ناض باعث شد همه چی   تحمل کی    

و تا االن دووم بیارن، منم از ترس اینکه بالیی رس بچه نیاد 

 گفتم عقیقه اش کنم.... 

 

 بغض کرد و اه بلندی کشید و گفت

 

 دلم نیم خواد بچه ناض هم خویسی نکرده از دنیا بره -

 

 راوی

 

مهر انگی   رسش را زیر انداخته بود و با جان و دل داشت به 

 حرف های خرسو برادر بزرگ شهریار گوش میکرد

د که هر شنونده ای را مجذوب   انقدر زیبا و پخته حرف می  

 حرف های قشنگش میکرد
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رد اون مرحوم میدونم که هنوز عزا دارین و سالگ -

 نشده، اما ما فقط قصدمون این هس که یه نشون

کوچیک اینجا بذاریم تا خیالمون از بابت مهر انگی   

خانوم راحت بشه ، چون ایشون خییل خانوم و موقر و 

 و قطعا خواستگارهای یر شماری دارن و ما 
متی   هسیی 

 هم یم ترسیم رسمون یر کاله بمونه

 

روی قفسه سینه اش سنگیت  بهجت که هنوز داغ ناض بر 

 فتمیکرد نگایه به خرسو انداخت و گ

 

فرمایش شما متی   اقا خرسو، منتها ما عزا داریم و از یه  -

کالغ و چهل کالغ مردم یم ترسیم، خودتون که در 

جریان هستی   مهر انگی   قبال نامزد ناض خدابیامرز 

ه توی فامیل  بوده ،بخواد اونقدر زود رس و سامون بگی 

 ش حرف در میارنبرا
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برای بار هزارم  خرسو نگایه به مهر انگی   رسبه زیر کرد و 

متانت او را ستود و احسنتی در دل به انتخاب برادرش 

 گفت، بعد هم نگایه به بهجت انداخت 

 

ی از این موضوع بفهمه، انگشیی  - ما نیم ذاریم کش چی  

ناقابیل که برای مهر انگی   خانوم خریدیم همی   جا 

م و یم ریم و تا سالگرد برادر زاده مرحوم تون هم میذاری

 مراسمات صیر یم کنیمبرای بع
 له برون و بافی

 

سعید که حسایر از ان دو برادر خوشش امده بود و کش را 

جز خانواده ان ها الیق خواهر کوچکش نیم دانست، 

 نگایه کرد به مادرش و گفت

 

یم  مامان اقا خرسو راست میگن ما فعال انگشیی نگه -

 داریم و همه چی   به بعد موکول یم کنیم
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قلبش با ریتم تندی برای ان معلم حذاب  مهر انگی   که

ریاض  اش یم تپید و ارزویی جز وصال او نداشت، 

 ملتمسانه نگایه به بهجت انداخت

ش را یم شناخت   بهجت هم که مثل کف دستش دخیی

 رسی برای خرسو تکان داد و گفت

 

ه که ما پس خواهشا کش  - ی از این جریان بویی نیر
چی  

 اریمتحمل حرف های ناحق مردم ند

 

ی وحید ازهمه چی   ترسیده شده بود  بعد از جریان دستگی 

و هر لحظه منتظر بود بالیی جدید بر رسشان نازل شود، از 

 هم نگران حال روح انگی   بود ،با شناختی که از 
طرف 

 به گوشش شوکت داشت قطعا اگر خیر نامزدی مهر انگی   

 یم رسید خون دخیی بیچاره اش را ،درون شیشه میکرد
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هریار که با عشق داشت نگاه ان زیبای ماه رو که قلبش را ش

 ربوده بود میکرد در تایید حرف های بهجت ارام گفت

 

خیالتون بابت همه چی   راحت باشه ما نیم ذاریم  -

د  احدی از این جریان بویی بیر

 

را در جواب دادن دیده   خرسو که پیش دستی برادرش

 لبخندی زد و به شوچ  گفت

 

ت من هستما، اونقدر هویل پرس جان  نا - سالمتی بزرگیی

وع کردی به حرف زدن؟  که اخر طاقت نیاوردی و رسی

 

وع کردن به خندیدن، شهریار هم با   رسی
ی

با این حرف همیک

خجالت رسش را زیر انداخت و به خنده دیگران گوش 

د، این وسط اما هم  ه توجه مهر انگی   به او بودسیی
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 پارت صد و هشتاد و هشت

 

تمام قوا برایش یم تپید، همان لحظه شهریار هم  وقلبش با 

رسش را باال اورد و با مهر انگی   چشم تو چشم شدن و قلب 

 او هم از هیجان، لرزشش بیش تر شد

وع کرد به رسفه ی  چنان محو هم بودن که سعید رسی

که گند زده بود لبش را محکم مصلحتی کردن، مهر انگی    

 دندان گرفت و رسش را زیر انداخت

هریار اما توان چشم برداشیی  از او ، که همه زندگیش ش

 شده بود را اصال نداشت

ی را که درون جیبش  خرسو نگایه به بهجت کرد و انگشیی

بود و یادگار مادرشان بود و وصیت کرده بود که خرسو ان را 

ون کشید و جعبه به همرس اینده اش بسپار  د از جیبش بی 

 ان انداخت و در دل گفت اش را باز کرد و با دقت نگایه به
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خدا بیامرزتت مامان، خییل دوست داشتی دومادی  -

بچه هات ببیت  و این انگشیی من بندازم توی انگشت 

زنم، اما خواست خدا این بود که من فعال مجرد بمونم 

 و این یادگارت هم نصیب شهریار بشه

 

 بعد نگاهش را بی   سعید و بهجت چرخاند و گفت

 

 ین انگشیی دست مهر انگی   خانوم کنماگر اجازه بدین ا -

 

سعید و بهجت از اینکه او غریبه ی بیش نبود و یم 

خواست این کار را بکند کیم مردد بودن، اما وقتی دیدن او 

چقدر متواضعانه منتظر اجازه ان ها هست، با بفرماییدی 

، اجازه دادن او این کار را انجام دهدکه هر دو   باهم گفیی 

ند شد با فاصله، دو زانو روبه روی مهر خرسو از جایش بل

 انگی   نشست
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مهر انگی   کیم خجالت کشید و چادرش را درون مشتش 

 فشار داد 

خرسو هم که یی به خجالت او برده بود ارام و با لحن دلگرم 

 کننده ای گفت

 

وز به بعد شما جای دوتا برادر مهر انگی   خانوم از امر  -

ن خجالت نکش که سه تا برادر دارین ، پس لطفا از م

من هم شما را اندازه خواهر نداشته ام دوست دارم و 

با اولی   دیدارمون فهمیدم که چقدر جای یه خواهر تو 

زندگیم، خایل بوده، ویل حاال مطمئنم شما قراره جای 

  ان خواهر نداشته ام رو برام پر کنی   

 

مهر انگی   که قلبش از ان همه متانت و اقایی خرسو ماالمال 

ت شده بود رسش را به ارایم باال گرفت و نگایه به محب

 چشم های صاف و صادق خرسو انداخت و ارام گفت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1823  

چه افتخاری بهیی از اینکه من برادری مثل شما داشته  -

 باشم

 

 خرسو لبخند رضایت مندی زد و گفت

 

لو بیارین تا این انگشیی بندازم پس لطفا انگشتتون ج -

 دستتون

 

را با چادرش پاک کرد و بعد  مهر انگی   کیم عرق دستش

دست های لرزانش را جلو برد و خرسو هم بدون هیچ 

تمایس ان انگشیی را که انگار برای دست های مهر انگی   

 ساخته بودن درون انگشتش، انداخت و از ته قلبش گفت

 

 امیدوارم خوشبخت بشی    -
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 هر انگی   از رس رضایت لبخندی زد و گفتم

 

 ممنونم -

 

بلند شد، شهریار که فرصت نکرده بود  خرسو از رس جایش

ان انگشیی را که برادر خودش قول خریدش را داده بود ببیند 

نگایه به انگشت مهر انگی   کرد و با دیدن، انگشیی یادگار 

مادرش که همیشه ان را متعلق به همرس برادرش یم 

قلبش برای لحظه ای ماالمال از درد شد و با دانست 

 و انداخت ناراحتی نگایه به خرس 

او که راز نگاه شهریار را فهمیده بود با اطمینان لبخندی زد 

 و نجوا گونه در گوشش گفت

 

 و الیق تر از مهر انگی   وجود نداشت که  -
هیچ کس بهیی

بخواد اون انگشیی دستش کنه ، منم که یم بیت  دیگه 

 ترشیده شدم و محال کش زنم بشه
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 مال تو و همرست پس چه بهیی اون انگشیی به یادگار بمونه

 

خرسو برایش همه کس بود، پدر مادر، برادر، خواهر، 

جانش، و هیچ وقت در مرام و مردی او رس سوزن شیک 

نداشت از خودش راحت یم گذشت و همه چی   را بدون 

 هیچ منتی وقف او میکرد 

نگایه به خرسو انداخت و او هم برایش رسی  قدر شناسانه

 تکان داد

ان انگشیی به ناگهان ذهنش رفت سمت مهر انگی   با دیدن 

 روزی که ناض به خواستگاریش امده بود 

حس عذاب وجدان شکاندن قلب ناض دوباره رساغش  

امد و اشک نیش زد درون چشم های زیبایش، این چند 

 اش 
ی

شده بود و قیافه وقت عذاب وجدان یار همیشیک

هد ناض، وقتی که با اطمینان بهش گفته بود او را نیم خوا

 ،برای لحظه ای از جلوی چشمانش دور نمیشد
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اه بلندی کشید و با نگاه اشک الودش به ان انگشیی زیبا  

ه شد  خی 

شهریار که کامال او را زیر نظر گرفته بود و احتمال یم داد او 

ت نگایه به بهجت از ان انگشیی خوشش نیامده اس

مگی   گفت  انداخت و رسی

 

نوم خصوض میشه چند دقیقه با مهر انگی   خا -

 صحبت کنم

 

 بهجت نگایه به مهر انگی   کرد و گفت

 

 خواهش یم کنم بفرمایی    -
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مهر انگی   با متانت از جایش بلند شد و به همراه شهریار به 

سمت حیاط حرکت کردن ، بی   راه شهریار نفش چاق کرد 

 پرسید و ارام

 

؟ -  انگشیی نشوی  که برات اوردیم دوست نداشتی

 

، پنجه در گلویش انداخته بود کنار ییک مهر انگی   که بغض 

ی که در دستش بود  از درختان ایستاد و نگایه به انگشیی

 انداخت و گفت

 

 نه اتفاقا خییل هم قشنگه دوستش دارم ...  -

 

الودش شهریار که همه حواسش به او و چشم های اشک 

 بود گفت
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پس این اشک چی میگه که اینجور توی چشم های  -

 نازت حلقه زده؟

 

 بود که شهریار به او زده بود، ای
ی

ن اولی   جمله ی قشنیک

همه وجودش پر از، شادی شد با گوشه چادرش محکم 

 روی چشم هایش کشید و گفت

 

یاد خدا بیامرز ناض افتادم، بدجوری دلش شکوندم و  -

 وجدان دارم.. هنوز عذاب 

 

 پارت صد و هشتاد و نهم

 

ود رسش را شهریار که از حرف های مهر انگی   متأثر شده ب

 زیر انداخت و گفت
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متأسفم ، کاری هس که شده مهر انگی   ،نباید به  -

، شما دو  خاطرش غصه بخوری و خودت رسزنش کت 

ین  تا ادم ،از دو تا دنیای متفاوت بودین قطعا تو بهیی

 ان کردی که نامزدی بهم ریختی کار رو اون زم

 

 محبوبه 

 

 محبوبه هنوز که اماده نشدی ؟ -

 

 ن
ی

 گایه به یر یر کردم و گفتمبا کالفیک

 

هرچی میخوام سیع کنم این بچه رو قنداق کنم نیم  -

 تونم. 
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یر یر اومد کنارم نشست و پارچه مخصوص قنداق پهن 

 کرد روی زمی   و ارام و با ترسی گفت

 

 گ میخوای بفهیم؟ این بچه اسم داره،   -

 

 با نفرت گفتم

 

 حیف اسم ناض نیس که گذاشیی  روی این بچه؟ -

 

 با دست های کم جونش مشتی به بازوم کوبید و گفت یر یر 

 

ذلیل شده این بچه چه گنایه کرده که دو تا ادم  -

؟ یر  شعور، برای چند دقیقه لذت گناه پسش انداختی  

لباسات جمع حاالم پاشو نشی   برام عزا بگی  رخت و 
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کن باید بریم حموم هم خودت غسل کت  و هم این 

 بچه رو بشوریم

 

دم ،رخت و لباسام تو یه بقچه پیچیدم و از جام بلند ش

 گفتم

 

 من آماده ام  -

 

با حرص نگایه به بچه ای که روی زمی   قنداق شده 

خوابیده بود و طبق معمول داشت گریه میکرد انداخت و 

 گفت

 

نیم تونم با این سنم بچه بغل  بیا بغلش کن، من که -

کنم، دست هام کم قوته و زبونم الل یهو دیدی از 

 شد و افتاددستم ول 
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 زیر لب گفتم

 

 بدرک کاش اینم یم افتاد و میمرد -

 

بعد از گذشت چهل روز هنوز نتونسته بودم با اون بچه 

م ، با دیدنش حالم بد میشد و همه اتفاقات بد  ارتباط بگی 

وع میکرد به رژه رفیی   گذشته توی ذهنم  رسی

با اکراه رفتم سمت بچه و بغلش کردم، داشت گریه میکرد 

ودش فشار میاورد که دست هاش از توی قنداق و به خ

ون بیاره و اونقدر زور الیک زده بود که صورتش قرمز  بی 

 شده بود

 با حرص گفتم
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همیشه خدا در حال گریه و زاری کردی  ، خسته ام  -

 کردی بخدا

 

ی  که ادم به مغزت شک  - محبوبه یه حرف هایی می  

 میکنه، خوب بچه گریه میکنه، این طفیل هم معلوم

نیس دل درد داره ،گوش درد داره چش هس که 

 اینجوری مثل مار به خودش یم پیچه

 

 

ون ، ماهرخ و روح انگی   طبق معمول جای  با یر یر رفتیم بی 

 شون نشسته بودن و جلسه گرفته بودن
ی

 همیشیک

اعصابم از دست اون دوتا هم داغون بود کال این روزا با  

 عالم و ادم رس لج داشتم

نفرت زل زدن به من، من هم اخم غلییط   اونا هم با  

بهشون کردم و از جلوشون رد شدم ،توی کوچه که رسیدیم 

 به یر یر گفتم
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معلوم نیس خاله داره چیکار میکنه؟ ناسالمتی قرار بود  -

ا زودتری عقد کنیم، االن چهل روز عطا رو راض  کنه ت

ی  نیس  از زاییدن من گذشته و  هنوز هیچ خیر

 

 گفت  یر یر هم فکری

 

چی بگم، عطا سخت راض  بشه به این ازدواج، اونقدر  -

روح انگی   دوست داره که شوکت باید پوست بندازه تا 

 بتونه راضیش کنه

 

 با نفرت گفتم

 

، حال  حاال کاش روح انگی   مایل هم بود، زنیکه - وحشی

 بهم زن.... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1835  

 

تو جای اون بودی با جاری جوون و بیوه ات که قرار  -

ر بشه روی رست، چه جوری بود مثل مصیبت آوا

 رفتار میکردی؟

 

 

خسته شده بودم، بچه واقعا سنگی   بود و تو این مدت هم 

حسایر تپل شده بود، رسجام وایسادم و نفش چاق کردم و 

 گفتم

 

همچی   خفتی برم، اما روح  من که محال بود زیر بار  -

 انگی   با من فرق داره

 

؟ -  مثال چه فرفی
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زبون تر، خوش هیکل من از اون خوشگل تر، خوش  -

ترم و مطمئنا هیچ مردی از هلو نیم گذره و بره رساغ 

 لولو

 

 یر یر حق به جانب گفت

 

همی   منم منم کردنات شد بالی جونت، اگه اونقدر  -

 مصیبتها هم رست نازل نمیشدبلند پرواز نبودی این 

 

 اخیم کردم و گفتم

 

من هنوزم همون ادمم، بقران که اگه این بچه روی  -

نمونده بود محال بود خونه خاله رو تحمل کنم دستم 

ین  و منت عطا رو برای ازدواج بکشم، خودم بهیی

 شوهر برای خودم جور میکردم! 
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 یر یر نگایه به اطرافش انداخت و با عصبانیت گفت

 

مون یبار که رفتی برای خودت شوهر شهری جور ه -

کت  ، و با یه بچه تو شکمت برگشتی برای هفت 

زن تو این چند ماه  پشتمون بس !!  بالیی رس من پی 

س نداشته باشم  اوردی که یه روز خوش از ترس و اسیی

 

اه یر یر کم این جریان مثل چماق بکوب توی رسم،  -

خفتم میدی  بدم میاد یه چپ و راست رس این جریان

 ها
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چادرم تقریبا از رسم افتاده بود و موهای بلندم که فرصت 

رف دورم افشون شده بود، نکرده بودم ببستمش از هر ط

 یر یر نگایه بهم کرد و با ترس گفت

 

خاک تو رسم کی   این چه وضعیه که داری تو کوچه  -

ی؟ ناسالمتی زن بیوه هستی میخوای ییک ببینه  می 

 ره! برات حرف در بیا

 

 اشاره ای به بچه تو بغلم کردم و گفتم

 

 من با این مصیبتی که توی بغلم چه جوری  -
ی

میشه بیک

 ندازم روی رسم؟چادرم ب

 

سمتم اومد کیم خودش باال کشید و چادر انداخت روی 

 رسم و بعد گفت
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 حداقل یه رورسی زیرش میکردی رست -

 

یر یر ولم کن رورسی چه کوفتیه با من بود که همی    -

 جوری یم اومدم توی کوچه 

 

 

 زیر لب با حرص گفت

 

ی بعید نیس، یهو دیدی  - از تو که خداییش هیچ چی  

 ت زد لختم پریدی تو کوچهفردا به رس 

 

 پارت صد و نود

 

 با اخم گفتم
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 ها خییل باهام بد شدیا! اصال مثل قبال  -
ی
یر یر تازگ

 وش خلق نیستیامهربون خ

 

مگه تو اخالق درست هم برای آدم میذاری؟ االن چند  -

 برام شده زهر مار! یه شب خواب 
ی
ماهه من زندگ

 خوش به چشمم نیومده، اون وقت تو ازم میخوای

 اخالقم باهات خوب باشه؟

 

 

 

 راوی

 

 نظرت چیه عطا من چیکار کنم؟ -
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 مردم رو همی   جور الیک االف خودمون  
نمیشه که دخیی

نن، طفلیک از ک نیم، مردم دارن پشت رسش هزارتا حرف می  

 ترس حرف مردم جرأت نمیکنه تا خونه اقاش  بره! 

 

عطا که تاب و تحمل شنیدن حرف های مادرش را نداشت 

ال فکرش را نمیکرد که بخواد بار دیگر ازدواج کند و و اص

هووی جدیدی بر روی مهر انگی   بیاورد ، با حرص نفسش 

ون فرستاد و گفترا   بی 

 

 مامان؟ من خودم زن و سه تا بچه دارم چه  -
ی

چی مییک

 هوو بیارم؟ تو رو قران یر 
جوری بیام روی روح انگی  

 خیال این بحث شو 
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 اش هست شوکت که یم دانست عطا 
ی
چقدر مقید به زندگ

ت فیل است، بار دیگر با ناراحتی  و راض  کردنش کار حرص 

 گفت

 

دون سه جلد بمونه؟ یتیم و میخوای بچه برادرت ب -

 بدون پشتوانه بدنیا بیاد؟

 

وع که  - چرا بدون سه جلد بمونه؟ زبونم الل بچه نامرسی

نبوده ، باباش قبل تولدش مرده مثل هزارتا بچه دیگه، 

یم  به اسم ناض خدا بیامرز براش شناسنامه یم می 

یم  گی 

 

 

چه جوری اجازه میدن هم اسم پدر ناض باشه و هم  -

  اسم پرس؟
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 عطا که از استدالل مادرش خنده اش گرفته بود گفت

 

مادر من ناض مرده ما هم میخوایم اسمش بذاریم  -

یم و اصال  روی بچه اش و با همون اسم شناسنامه بگی 

 نداره هیچ اشکایل هم

 

شوکت که مستاصل شده بود و نیم دانست باید چگونه 

 گفت
ی

 عطای زبان نفهمش را راض  کند ، با بغض ساختیک

 

پس گ براش پدری کنه؟ گ پشتش باشه؟ بچه ام به  -

 گ بگه بابا..... 

 

عطا از پنجره نگایه به حیاط انداخت روح انگی   مشغول 

د، پهن کردن رخت های شسته شده بر روی طناب بو 

هرچند این مدت حسایر با هم جر و بحث داشتند و گایه 

ست از دستش به ستوه یم امد، اما در کل روح انگی   را دو 
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 کرده بود 
ی
داشت و این چند سال در کنارش به خویسی زندگ

ی ندیده بود ام و محبت ،از روح انگی   چی    و جز احیی

از حیاط چشم برداشت و نگایه به مادر گریانش کرد و 

 گفت

 

من خودم در حقش پدری یم کنم هنوز نمردم که  -

بخوام پشتش خایل کنم، خودم همه جوره مخلصش 

جونم، از هیچ تالیسی در حقش دری    غ هستم و تا پای 

 نیم کنم

 

ه، ناض اصال به کنار،من با  - تو چرا حرف تو کله ات نمی 

محبوبه چیکار کنم؟ تا گ یم تونم زن بیوه و جوون این 

ی  به پیغمیر همی   االنم کیل حرف جا نگه دارم؟ به پ

ت  پشتش هس، عطا تو که نامرد نبودی، یر غی 

کن یه نگاه به رسم و نبودی، خودت کالهت  قاض   
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رسوم ابادی کن، بیوه برادر میشه زن برادر بزرگ، تو رو 

 ارواح خاک ناض دست از لجبازی بردار! 

 

 

ش تمام بود وحالش داشت از ان بحث های  عطا که صیر

 ری بهم میخورد با عصبانیت گفتتکرا

 

م، چرا  - من مرده شور این رسم و رسومات مزخرف بیر

م ! بچه دارم! دور از مرام و متوجه نیستی من زن دار 

 مردی هس بخوام روی زنم هوو بیارم.... 

 

 شوکت وسط خرفش پرید و با حرص گفت

 

 که بیوه برادرت  -
ی

تو چه جوری از مرام و مردی مییک

تهمت های مردم با یه بچه  شب و روز، از ترس

 خودش تو اتاقش حبس کرده؟ 
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 عطا حق به جانب گفت

 

 ونه، بره دنبال زندگیش کش مجبورش نکرده اینجا بم -

 

شوکت که دیگر داشت از دست عطا دیوانه میشد برای 

جلب توجه بیش ترش، چند بار با کف دست ارام بر فرق 

 رسش کوبید و با جیغ گفت

 

 عطا؟ اگه م -
ی

 حبوبه از اینجا بره باچی مییک

ه، من چه جوری تحمل کنم بچه   ناضم هم با خودش مییر

ه بزرگ بشه.... تو چرا زبون من ام ازم دور باشه و جای دیگ

 نیم فهیم ؟ .... ای خداااا.... 
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، عطا که  وع کرد به اشک تمساح ریخیی  و طبق معمول رسی

از دستش مستاصل بود و نیم دانست باید چیکار کند با 

 ن ارایم گفتلح

 

گفتم محبوبه بره دنبال زندگیش، نگفتم که ناض هم  -

ه! ناض همی   جا پیش خودمو  ن میمونه و با خودش بیر

 بزرگش یم کنیم

 

شوکت کالفه و خسته رسش محکم به پشتی تکیه داد و با 

 حرص گفت

 

؟ عقل کل مگه میشه  - تو مثال باسواد این مملک هستی

ی از مادرش جدا کرد؟ یا  اصال محبوبه چه بچه شی 

جوری از بچه اش دل میکنه و اون دو دستی میده به 

 ما بزرگ کنیم؟
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مادرش درست و حساب شده بود،، اما هرچند حرف های 

 خودش را بهم بریزد 
ی
باز هم دلش نیم خواست ارامش زندگ

 و با این رسم و رسومات مزخرف قلب روح انگی   را بشکند

کردن دو زن   از طرف  هم اعصاب و حوصله ی تحمل 

 متفاوت را نداشت 

ایط عادی نیم   محبوبه و مهر انگی   همی   جور در رسی

کنار بیایند و دم ثانیه در حال جنگ بودند، توانسیی  با هم  

 را هم برای 
ی
دیگر اگر هووی هم میشدن که ، قطعا زندگ

خودشان، هم بچه ها و هم عطا  جهنم میکردن و این اصال 

 خوش ایندش نبود 

ز داشت گریه میکرد از جایش بلند شد و همی   شوکت هنو 

 که قصد رفیی  کرد شوکت با حرص گفت

 

شه فکر میکردم تو از اون دوتای فرار کن عطا، همی -

ت تر و با وجدان تری، اما امروز یم  دیگه خییل باغی 

 فهمم راجع بهت اشتباه کردم
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 پارت صد و نود و یک

 

 عطا نیم نگایه به شوکت انداخت و گفت

 

نیم کنم مامان، من نیم تونم یه همچی   حماقتی  فرار  -

 کنم ، تو هم اونقدر اضار نکن

 

ش رو به انفجار بود فریادی کشید و شوکت که دیگر مغز 

 گفت

 

از گ تا حاال عمل کردن به رسم و رسوماتمون شده   -

حماقت کردن؟ عطا حماقت اون که تو خودت زدی 

، به خواب خرگویسی و نیم خوای واقعیت ها رو ب بیت 

من موندم اون روح انگی   نکبتی چی داره که تو ول کنش 
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؟ واال به پی  به پیغمیر که یه تار موی گندیده  نیستی

 یکلش.... محبوبه یم ارزه به کل ه

 

 عطا با ناراحتی گفت

 

من روح انگی   دوست دارم، هر جوری هم که باشه دلم  -

 نیم خواد قلبش بشکنه..... 

 

با نفرت گوشه بیت  اش را  شوکت که حسایر جری شده بود 

 چیت  انداخت و گفت

 

ن، زنیکه جادوگر  - ای مرده شور خودش و قلبش بیر

کور و کر معلوم نیس چه وردی خونده که تو این طور  

 شدی؟
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عطا دیگر  تحمل آنجا ماندن و   کشش ان همه بحث 

 مزخرف  را نداشت 

از طرف دیگر هم نگران قلب شوکت بود ، برای همی    

 حرکت کردسمت در 

ون بگذارد،  اما همی   که یم خواست پایش را از اتاق بی 

محبوبه با چشم های رسخ و حایل پریشان ، با بچه ای که 

 ده بود دقیقا رو به رویش ایستادبه سختی بغل کر 

با دیدن ان حالش ترسید و نگاهش فوری رفت سمت 

ناض، محبوبه در مورد بچه داری کم تجربه بود و همی   

 فکر کند البد او را در حمام به زمی   زده است  باعث شد 

اما با دیدن ناضی که به ارایم در اغوش محبوبه خوابیده  

 گفت  بود نفس راحتی کشید و در دل

 

 خدا رو شکر -
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شوکت هم که از وضع محبوبه ترسیده بود از جایش بلند 

 شد و با نگرای  گفت

 

 محبوبه چته؟ این چه وضعیه که تو داری؟ -

 

طاقت نیاورد و بلند بلند زد زیر گریه، عطا و  محبوبه

شوکت هم با قیافه ترسیده زل زدند بهش، شوکت باز 

 طاقت نیاورد و پرسید

 

؟برای ناضم اتف -  افتاده؟ زبونم الل نخورده زمی  
 افی

 

محبوبه که حالش بدتر از این حرف ها بود که بخواهد 

جواب حرف های شوکت را بدهد ، با صدای بلندتری 

و   ع کرد به گریه کردنرسی
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طویل نکشید که یر یر محبوبه هم رس و کله اش پیدا شد و 

 با بغض نگایه به ان ها کرد و گفت

 

این مردم همیشه دهنشون  پاشو محبوبه گریه نکن، -

بازه و پشت رس تو که هیخی پشت رس خدا هم حرف 

 مفت یم زنن... 

 

بعد هم زیر چشیم نگایه به عطا که همه حواسش به 

 ه بود انداخت و گفتمحبوب

 

، وسایلت جمع کن باید  - پاشو محبوب الیک اونجا نشی  

 بریم.. 

 

 حرف یر یر 
باعث شوکت که از همه جا یر خیر بود ، همی  

شد قلبش درون سینه اش هری بریزد ، نگایه به محبوبه 

 کرد و پرسید
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 یر یر چی شده؟ محبوبه چرا داره گریه میکنه؟ -

 

ی خونرسد انداخت و با حرص یر یر باز هم نگایه به عطا

 گفت

 

واال چی بگم شوکت؟ کاش گردنم شکسته بود و امروز  -

 ..  نرفته بودیم توی اون حموم کوفتی

 

 

 به خودش زحمت داد و پرسید اینبار عطا 

 

 چرا مگه چی شده؟ -

 

 یر یر اه بلندی کشید و گفت
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واال چی بگم که من هرچی به شماها بگم تف رس باالس  -

، این مردم از خدا یر خیر چه و نیم خواین بفهم
ی  

 حرف ها که پشت رس این نوه بدبخت من نیم زنن

 

با زیرگ کیم بغض چاشت  صدایش کرد و عطا را مخاطب 

 خاصش قرار داد و گفت

 

یعت  امروز از پی  تا جوون متلک بار محبوبه یم کردن،  -

 بهش یم چسبوند، ییک یم گفت، 
ی

هر گ با طعنه یه انیک

عطا مونده، ییک یم گفت به خاطر اونجا به خاطر 

صالح مونده، ییک یم گفت با هردو شون رس و رس 

داره.....خالصه که با حرف ها و تهمت هاشون روح 

 دخیی بدبخت رو تیکه تیکه کردن....  این
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 نگایه به محبوبه انداخت و 
ی

بعد هم با همان بغض ساختیک

 ارام زیر لب گفت

 

م برای بخت سیاهت -  الیه بمی 

 

نگایه معنا دار به عطا کرد، عطا هم رسش را زیر شوکت 

انداخت و چشم دوخت به ناض غرق خواب، شوکت با 

 عصبانیت گفت

 

کثافتا؟ اسمشون بهم بگی   تا برم حساب گ بودن این   -

 تک به تکشون رو برسم

 

 یر یر حق به جانب گفت
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حاال حساب ده تاشون رو بریس، با کل ابادی میخوای  -

؟ االن  چند ماهه همی   مردم پدر ما رو در چیکار کت 

اوردن و ما هم هرچی به شماها میگیم اصال فایده 

 نداره، انگار که داریم دروغ میگیم

 

 ز نگایه به محبوبه انداخت و با داد گفتبا 

 

؟ پاشو برو وسایلت جمع کن باید بریم -  باز که نشستی

اینجا دیگه جای موندن نیس، خودت که بودی و شنیدی 

؟که مردم چ  یا بهت یم گفیی 

 

شوکت که طاقت یک ثانیه دوری از عزیز کرده ناضش را 

 نداشت و همه امیدش، به همان یک دانه نوه پرسیش بود 

 با حرص نگایه به یر یر کرد و گفت
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؟ خونه ناض و محبوبه همی   جاس و  - کجا بیاد یر یر

 همی   جا هم یم مونن

 

 گفت  یر یر اخم غلییط  نثار شوکت کرد و با عصبانیت

 

 شوکت؟ ما ابرومون رو  از رس راه نیاوردیم که  -
ی

چی مییک

 با این جا موندن محبوبه  چوب حراج بهش بزنیم

نه ما و شما دو قدم که بیش تر نیس! هر بعدم فاصله خو  

روز از صبح بیا اونجا تا شب هم بمون و  اونقدر نوه ات رو 

 بببی   تا سی  بشی 

 

ت، با التماس شوکت که این حرف ها در رسش نیم رف

 گفت

 

 پارت صد و نود و دو
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وای یر یر تو رو خدا با این حرف ها محبوبه رو  -

اینکه ناض از این خونه  تحریک نکن، من اصال تحمل 

 بره رو ندارم... 

 

محبوبه وقتی دید عطا همچنان صمم بکم رسجایش رس به 

زیر مانده ، از جایش بلند شد و نگاهش را بی   هر سه تای 

 خاند و گفتان ها چر 

 

خاله من باید برم، اینجا موندنم اصال درست نیس،   -

اگه امروز با گوش های خودم اون حرف ها رو نشنیده 

 بودم باور نیم کردم! 

اما حاال..... خودمم هم نیم دونم چیکار کردم که اون همه 

حرف ناحق شنیدم؟.... گناهه من چیه که نیم تونم از 

بگذرم؟......من اگه اینجا  خونه ای که یادگار عشقم بوده

 موندم فقط به خاطر ناض و خاطرات قشنگمون بوده ..... 
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نقشش را به زیبایی بازی کرده  و یر یر از اینکه محبوبه 

حسایر همه را تحت تاثی  خودش قرار داده بود به دور از 

چشم ان ها ،لبخندی روی لبش نشاند و با اشاره به در 

 گفت

 

 کنیم  بیا بریم وسایلت جمع -

 

شوکت مستاصل نگایه به عطا کرد ساکت و صامت رس 

 جایش ایستاده بود با داد گفت

 

نعطا تو یه کاری کن ،ن -  ذار تنها یادگار برادرت رو بیر

 

 عطای بیچاره که بدجور الی منگنه گی  افتاده بود گفت
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، منم نیم تونم  - اونا تصمیم خودشون رو گرفیی 

 منرصفشون کنم

 

محبوبه بلند شد و همه ان زحمتی را که  اه از نهاد یر یر و 

 ضف ان نمایش کشیده بودند ، نقش بر آب دیدند

د زیر گریه، ناض را با تمام قدرت توی شوکت اما بلند بلند ز 

د و با التماس گفت  بغلش فرسی

 

 عطا تو رو قران.....نذار برن.....  -

 

عطا اه بلندی کشید و در جواب ان همه التماس و گریه با 

 رسش را زیر انداخت، محبوبه وقتی دید از عطا درماند 
ی
گ

بخاری گرم نیم شود ،سمت شوکت رفت و بچه را از 

 سمت اتاقش راه افتاد شوکت گرفت و 

وع کرد به نفرین کردن  گریه و زاری شوکت بلندتر شد و رسی

 عطا،
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ایط را دوست نداشت و خودش را   او هم که اصال ان رسی

از جلوی چشمان دلیل حال خراب مادرش یم دانست، 

ون  بهت زده شوکت گذشت و رفت بی 

 

 محبوبه

 

ون یم کشید   یر یر تند، تند داشت لباسام از توی گنجه بی 

 نگایه به پنجره اتاق کرد و با حرص گفت

 

ب میکرد. من اون همه گریه و التماس دل سنگ هم ا -

موندم  جای قلب چی تو سینه عطا گذاشیی  که اصال 

 عی   خیالش هم نبود؟

 

نم که حسایر از دست عطا عصبای  شده بودم و اصال م

فکر نیم کردم اونقدر بخواد یر تفاوت باهامون رفتار کنه، 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم
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دست روح انگی   خانوم درد نکنه، اونقدر این بدبخت   -

 ر کرده که نمیذاره جز خودش کش رو ببینهچی   خو 

 

رداشت و یر یر اخرین تیکه لباس هم از توی گنجه ب

 گذاشت توی بقچه جلوش و اروم گفت

 

اتفاقا این جوری بهیی شد، تو فکر کردی قدرت تو رو   -

توی خونه اش راه میده؟ اون وقتها که دخیی خونه اش 

یوه هم بودی چاره نداشت تی  بارونت کنه، حاال که ب

 شدی! محال نگه ات داره.... 

 

 با تعجب وسط حرفش پریدم و گفتم

 

 ده؟یعت  راهم نمی -
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معلوم که نه! قدریی که من یم شناسم محال بذاره تو  -

 بری تو خونه اش بموی  

 

 

منم بابام خوب یم شناختم و در جریان بودم که اندازه همه 

 اشه دنیا از من متنفر بود و دلش نیم خواست رس به تنم ب

 

 با غصه گفتم

 

؟ اینجا که عطا راض  نمیشه،  - پس من چیکار کنم یر یر

تم راهم نمیده!  اونجا هم که  اقای خوش غی 

 

 یر یر فکری نگایه به من کرد و گفت
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تو نگران نباش من فکر همه جاش کردم، اصال از  -

اولش باید این نقشه رو یم کشیدم، اینجوری محال 

 عقد شونه خایل کنهعطا نه بیاره و از زیر 

 

؟ بگو تا منم بفهمم میخوای چیکار  - کدوم نقشه یر یر

 کت  

 

 

 و محکم کرد و گفتگره بقچه ر 

 

صیر کن خودت یم فهیم ، اینجوری همه چی   به نفع  -

تو تموم میشه و اون عطا خان خونرسد هم با پای 

 خودش میفته توی دام

 

 نگایه به چشم های ریز شده اش انداختم و گفتم
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  من ییک که اصال   خدا  -
ی

کنم اینجور باشه که تو مییک

 ندارمحوصله کل کل با اقام و ناز کردن عطا رو 

 

نگران نباش ، تو یه چشم زدن جوری همه چی   رو  -

 درست کنم که خودت انگشت به دهن بموی  

 

 

ون،  وسایالم رو که جمع کردیم همراه یر یر از اتاق زدیم بی 

به روی اتاق من بود خاله کنار در اتاقش که دقیقا رو 

 وایساده بود و داشت بیصدا اشک یم ریخت

ایطش، حالم رو بد میک رد و از خودم متنفر میشدم، اون رسی

دلبستگیش به اون بچه که هیچ ربیط هم بهش نداشت 

 زیادی عمیق و بزرگ بود

برای همی   هم دیدنش تو اون وضع ،بدجوری بهمم  

 ریخت
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م با گریه و التماس پامون رو که روی اولی   پله گذاشتی

 سمتمون اومد و گفت

 

ار وای تو رو قران محبوبه نرو...من بدون ناض چیک -

 کنم؟

 

 بزنم که یر یر پیش دستی کرد و با لحن بدی 
خواستم حرف 

 گفت

 

 کن، ما که یر ابرو  -
جای این گریه ها برو عطا رو راض 

ه مون ول و یر صاحاب اینجا 
نیستیم بذاریم دخیی

 بمونه ! 

 

بخدا یر یر همی   پیش پای شما داشتم باهاش حرف  -

دم... چقدر داد زدم، گریه کردم....راض  نش د که می  

 نشد... 
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 یر یر با بدجنش گفت 

 

این دیگه مشکل خودته شوکت، چه جوری ناض  -

خدابیامرز رو راض  کردی همون جور ،عطا هم  راض  

 کن... 

 

 بعدم برگشت سمت من و گفت

 

 بیا بریم محبوبه -

 

 پارت صد و نود و سه 
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نگایه به خاله انداختم و از جلوی چشم های غم زده اش 

 گذشتم و رد شدم. 

روح انگی   و ماهرخ هم توی بهار خواب ایستاده بودن و 

وز مندانه  داشیی  با لذت رفتنم رو تماشا میکردن، لبخند پی 

 ای نشوندم گوشه لبم و اروم گفتم

 

 میگردممنتظرم بمونی   ،با دست پر بر -

 

به آی  لبخند دو تاشون، تبدیل شد به اخم غلییط  و نفرت 

 شد چاشت  نگاهشون

توی راه بودیم که رسیدیم خونه اقام و  چند دقیقه ای

م یم شکست   رفتیم تو ،اقام جلو دم طویله داشت هی  

 اروم زیر لب بهش کفتم

 

 سالم -
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با دقت نگایه به خودم و بچه ای که برای اولی   بار بود یم 

 دیدش انداخت و گفت

 

 سالم،قدمش مبارک باشه، ایشاال خدا حفظش کنه -

 

 ونجا وایسادم. هش گفتم و همزیر لب ممنوی  ب

اونقدر از من بدش یم اومد که بعد از چهل روز بچه من  

 رو یم دید و تونقدر رسد برخورد میکرد

هر وقت، اعظم و مرضیه ، یم زاییدن اولی   نفر خودش رو  

یم رسوند باال رسشون و بعدم که یم اومد ، تا چند روز، با 

د  ذوق از نوه های جدیدش حرف می  

 رسید و نگایه به اقام کرد و گفتبقچه به دست یر یر 

 

 بچه محبوبه رو دیدی؟ -
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 لبش رو به ارویم تکون داد و گفت

 

 خدا ایشاال نگه دارش  -
ی

ها ننه، ماشاال خییل بچه قشنیک

 باشه

 

 با یر یر سمت خونه راه افتادیم. 
 بدون هیچ حرف 

همه وجودم از دست یر محبتی مردی که مثال پدرم بود  

مرگ ناض خدا بیامرز، جز ییک دو  . حتی بعد از درد میکرد 

بار که اومده بود یه رس به خاله بزنه ، دیگه اونجاها پیداش 

سید  نشد احوایل ازم نیی

 مثل بقیه پدر ها برام پشت و پناه نبود 

اگه پشتم بهش گرم بود، جای اینکه منت عطا رو برای 

 ازدواج بکشم و روز به روز خودم خار و خفیف کنم ،یم

ام اومدم تو خ ونه اش یم نشستم و اونا هم با عزت و احیی

 یم اومدن خواستگاریم
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 یر  
هیچ وقت از خانواده ام محبت ندیده بودم و همی  

محبتی ها باعث شد برم سمت بهروز ، اونم از عقده های 

انباشته شده، توی دلم سوءاستفاده کرد و باعث شد روز 

 به روز، توی منجالب گناه غرق بشم

ون ا  اومدم،اه بلندی کشیدم و گفتمز فکر بی 

 

کاش نیومده بودم این جا، حداقل نکرد این بچه رو یه  -

 بغل کنه و مثل بقیه نوه هاش ببوسه

 

یر یر دم پایی هاش رو از پاش در اورد، خم شد و اونا رو 

 کنار هم جفت کرد و گفت

 

اگه اینجا نیم اومدیم باید تا ابد تو اون خونه یم  -

همید به قصد موندن اومدی اگه موندی، االنم اقات نف

 بفهمه که واویالس! 
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رفتیم توی اتاق ، مامانم روی دار قایل نشسته بود و داشت 

 قایل یم بافت به محض دیدنم با تعجب گفت

 

؟ -  تو اینجا چیکار یم کت 

 

بغض توی گلوم با این حرف بزرگیی شد، زهر خندی زدم و 

 گفتم

 

است بیام ون شدم، یر یر ازم خو ببخشی   که مزاحمت -

 اینجا

 

 دست دراز کرد و ناض رو ازم گرفت، 

 یر یر رفت گوشه ای نشست و گفت
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زیور محبوبه رو اوردم اینجا بمونه، دیگه صالح نیس  -

 تو اون خونه باشه

 

مامان رسش رو جوری بلند کرد و سمت ما گرفت که من 

 صدای ترق ترق مهره های گردنش رو شنیدم

 کرده گفت  وقتی دید مامانم تعجبیر یر 

 

، تو  - اینجوری باعث میشه فکری به حال خودشون کی  

 هم زودتر به قدرت حرف بزن..... 

 

 قدرت محال بذاره محبوبه اینجا بمونه -

 

 

 یر یر نیم نگایه به من ماتم زده انداخت و گفت
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منم این رو خوب یم دونم ، میخوام زودتر دست به  -

 بذارم تحت فشارکار بشم و عطا رو 

 

رو ،روی زمی   خوابوند و رفت رساغ اقام، دلم  مامان بچه

مثل سی  و رسکه یم جوشید، یر یر هم من اونجا تنها 

 گذاشت و پشت رس مامانم رفت. 

 بودم یر یر داره از نقشه اش براشون میگه، خییل  
مطمی  

دوست داشتم بفهمم چه نقشه ای اینبار کشیده که با 

نه! اطمینان از راض     شدن عطا حرف می  

دقیقه ای طول کشید که یر یر اومد تو ، چادرش چند 

برداشت و رسش کرد با تعجب نگاه چادر تو دستش کردم 

 وگفتم

 

 کجا ؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1876  

میخوام برم خونه کدخدا و چند تا بزرگ ابادی،  -

بهشون بگم که عطا راض  نمیشه بیوه برادرش رو عقد 

و یه کفش کنه ! از اون طرف هم، قدرت پاش کرده ت

یم هرچی زودتر باید فکری به حال که خانواده ابراه

عروس و نوه اشون کی   و اون نیم تونه زن بیوه تو 

 خونه اش نگه داره

 

 

بدجوری داشیی  غرورم رو لگد مال میکردن، چشم هام به 

 آی  پر اب شد و گفت

 

ی؟  -  میخوای بری همه جا ابروم رو بیر

 

؟ این گره فق - ه دخیی ط به دست دو تا ابروت کجا می 

ل باز میشه، عطا اگه زور باال رسش نباشه بزرگ و عاق

 تا قیامت محال زیر بار همچی   ازدواچر بره
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 بغضم ترکید و گفتم

 

کاش من یم مردم و از دست همه تون راحت  -

 میشدم..... 

 

ی داری بگو؟ ندیدی امروز چقدر  - تو اگه نقشه بهیی

تهمت ها و طعنه جلوی عطا گریه و زاری کردی و از 

؟ اصال عی   خیالش شد؟های مردم براش گف  تی

 

ون   بعدم رسش مثل گاو انداخت زیر و از در رفت بی 
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؟ فقط ابروی من تو کل  - اگه باز هم راض نشد چی

ه و دهن مردم ،بیش تر به حرف مفت باز  ابادی می 

 میشه

 

ایط تو رو براشون  - وقتی دوتا بزرگیی بیفیی  وسط و رسی

ه و بگن ،عطا  محال هم تو عمل انجام شده قرار میگی 

 نه بیاره!! 

 

، پاشو   تو هم جای اینکه بشیت  اینجا و یه آیه یأس بخوی 

یه لقمه غذا بذار دهنت و بعد به ناض شی  بده که طفیل 

 گشنه اش شده

 

 پارت صد و نود چهارم

 

 روح انگی   
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با عطا و بچه ها رس سفره داشتیم شام یم خوردیم که در 

لقمه توی  اط زدن، عطا که غرق فکر بود همونجور حی

ه شده بود.   دستش ، به غذای توی سفره خی 

از صبح همه اش توی فکر بود و معلوم هم نبود چش  

 شدهپ

صدای در دوباره بلند شد ، وقتی دیدم باز هم تو این عالما 

ون اومد و به نشونه چی  نیس تکونش دادم، اونم از فکر بی 

 ون دادشده رسی برام تک

 

نن -  دارن در می  

 

تش رو گذاشت توی سفره و از جاش بلند لقمه توی دس

 شد و سمت در رفت. 

ون، طویل نکشید که   من هم از گوشه پرده زل زدم به بی 

کدخدا و یه نفر دیگه یا هللا گویان پا گذاشیی  تو حیاط، از 

اخرین باری که اینجور اومده بودن اینجا اصال خاطره 
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اروم ای همی   هم ناخواسته بدنم یخ کرد و خویر نداشتم بر 

 زیر لب گفتم

 

 باز چی شده؟ خدایا خودت بخی  بگذرون -

 

 ، عطا به همراه اون چند نفر، راه افتادن سمت اتاق زن دایی

 نگران دایی بودم و یم ترسیدم بالیی رسش اومده باشه

 

 راوی

 

 کدخدا نگایه به عطای رس به زیر انداخت و گفت

 

، تا  - عطا جلوی رسم و رسومات که نمیشه قد علم کت 

وده همی   بوده و تو اولی   نفری نیستی که میخوای ب

 ،زن داداش محرومت رو عقد کت  
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زن بیچاره گناه داره از اینجا رونده و از اونجا مونده شده، 

از این طرف تو داری براش ناز یم کت  و نیم خوایش ، از 

تو یه کفش و میگه : من اون طرف هم قدرت پاش کرده 

 کنم   مسئولیت بچه مردم قبول نیم

ه بدبخت مونده بی   شماها و روز به   این وس،ط اون دخیی

 روز داره داغون  میشه 

 

 عطا ارام گفت 

 

من با نگهداری بچه مشکیل ندارم، خودم بزرگش یم  -

 کنم

 

 شوکت حرض نگاهش کرد و با طعنه گفت
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قل حرف دو تا البد خودت هم بهش شی  میدی؟حدا -

دارن اونقدر  بزرگیی رو گوش کن اون زن و بچه گناه

شمر نباش عطا! حداقل از روح او ناض خدا بیامرز 

 خجالت بکش 

 

عطا با ناراحتی رسش را باال اورد و به قیافه رسخ مادرش زل 

 زد و گفت

 

مامان من تنها پرست نیستم، تو هنوز جز من صالحم  -

ی؟ داری چرا محبوبه رو برای او   ن لقمه نیم گی 

 

 شوکت ارام گفت

 

اش درستی نداره ، خودتم  خوب صالح عقل و مع -

، من دلم یم خواد تنها نوه پرسیم که یادگاره  میدوی 

 ناضم هس رو بسپارم ،دست تو که اهل تر و آقا تری
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 کدخدا قلتی از چاییش را نوشید و رو کرد به عطا و گفت

 

اقات داره توی مادرت راست میگه، اون صالح هم  -

اشه که باید شهر جمع و جورش میکنه، اگه ابراهیم نب

ه، تو ماشاال با اون فرق  بره کاسه گدایی دستش بگی 

ی و هم فهمیده تر، بیا و آقاییت رو به  داری هم بزرگیی

همه ما ثابت کن و قال این قضیه رو بکن بره، بخدا 

، هیم االنش هم هزارتا حرف پشت  گناه داره اون دخیی

رسش هس، خوبیت نداره با اون حرفها عصتر بشه و 

 ش بذاره دهن بچه اششی  جو 

 

 عطا مستاصل گفت

 

کدخدا من اگه اینکارو کنم قلب زنم میشکنه، دلم نیم  -

 خواد اه و ناله اش بیفته پشت رس اون بچه
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حاج شعبان که تا اون موقع ساکت بود تسبیحش را توی 

 دستش چرخاند و گفت

 

؟ تو همی   دین ما تو مگه میخوای  - ع کت  خالف رسی

هگفته یه مرد میتونه چه  ارتا زن بگی 

 

 شوکت به ارایم روی پاهایش کوبید و گفت

 

ه  - اینارو من هزار بار بهش گفتم، منتها به خرجش نمی 

ه....   که نمی 

 

 بعد هم زد زیر گریه و گفت
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کجایی ناضم؟ ... چرا زن و بچه ات ول کردی به امون  -

ینجور آواره بشن..... همیشه یم گفتی خدا و رفتی که ا

ندگیمه...تو مردی هیچ گ روی عطا همه کسم...ز 

دستش نیومده....کجایی که ببیت  همی   عطا داره برای 

 زن و بچه ات ناز میکنه..... 

 

کدخدا که حسایر تحت تأثی  نوحه رسایی های شوکت قرار 

 گرفته بود ،با حرص نگایه به عطا کرد و گفت

 

نگدیل پرس، حاال اون داداش خدا بیامرزت تو چقدر س -

لت برای این مادر مریضت بسوزه، هیخی الاقل د

 بیچاره چه گنایه کرده که گرفتاره تو شده؟

 

عطا نگایه به شوکت گریان انداخت، دلش برای مادرش 

 کباب بود

 کدخدا نگایه به عطا کرد و با طعنه گفت
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بله بگو و واال عروس هام قد تو ناز ندارن پرس، یه  -

 خالصمون کن

 

و از همه طرف دارن عطا وقتی دید ان ها ول کن نیسیی  

 بهش فشار یم آورند بر خالف میل قلبیش گفت

 

من فقط عقدش یم کنم برای اینکه دهن مردم بسته  -

بشه، از من توقع شوهر شدن نداشته باشه که نیم 

 تونم قلب زنم رو بشکنم ..... 

 

 شوکت وسط حرفش پرید و گفت
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طا اونم زن جوونه نیاز به همرسداره ، حداقل هفته ع -

پیش اون بمون و پنج شب هم ور دل روح دو شب 

 انگی   

 

عطا که همه جوره زیر بار فشار بود و از نظرش محال بود 

 که بتواند از زیر بار ان ازدواج کوفتی خودش را نجات دهد 

 گفت
ی

 با کالفیک

 

؟  -  چرا بیخیالم نمیشی  

 

 شعبان هم گفتاینبار حاج 

 

وه عقد الیک بدرد نمیخوره عطا، ناسالمتی محبوبه بی -

هس و پشت رسش هزارتا حرف، مادرت راست میگه 
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حداقل دو شب در هفته پیشش بمون تا دهن مردم 

 بسته بشه

 

عطا سکوت کرده بود و در ذهنش داشت حرفهای ان ها را 

سبک و سنگی   میکرد که کدخدا سکوت او را، حمل بر 

 گذاشت و با خنده گفت  رضایتش

 

 یه صلوات بف -
ی

 رستی   حاال که عطا راض  شده همیک

 

وع کردن به صلوات  و در جلو چشمان مبهوت عطا رسی

 فرستادن و عمال دهانش را بستند

 

 پارت صد و نود و پنج
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عطا نیم دانست باید چیکار کند؟ جواب روح انگی   را 

نگاه چگونه دهد و با چه رویی به چشم های معصوم او 

 کند؟

 او محبوبه را نیم خواست و به زور برایش لقمه اش گرفته 

بودند، بغض پنجه بر گلویش بست و تصویر زیبا و مهربان 

ش در ذهنش نقش بست  روح انگی  

وع کرد به کل کشیدن ، قطره اشیک  همان لحظه شوکت رسی

از چشمان عطا فرو ریخت ، شوکت سمتش امد رسش را 

بار روی موهایش را بوسید و در اغوشش گرفت و چندین 

 آرام در گوشش گفت

 

 م حاللت باشهخی  ببیت  عطا، شی   -

 

عطا دلش زار زدن یم خواست و همه ذهنش این بود که 

 اش نگاه کند؟
ی
یک زندگ  چگونه تو روی رسی
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ون  روح انگی   بعد از شنیدن صدای هلهله زن داییش به بی 

له امد، برایش عجیب بود که چه شده؟ او حتی از هله

کردن های او هم خاطره ای خویر نداشت ، و یاد برادرش 

 افتادوحید  یم 

طویل نکشید که ماهرخ هم با شنیدن آن صدا از اتاقش 

ون آمد با تعجب نگایه به روح انگی   انداخت و گفت  بی 

 

تو هم صدا رو شنیدی؟ نیم دونم چی شده که دلم  -

یی عی   سی  و رسکه داره یم جوشه نکنه زبونم الل بال

 رس صالح امده باشه؟

 

رسیده بود، اما روح انگی   نگایه به او انداخت ،خودش هم ت

ان ترس به خاطر هیچ کس جز برادر رسبه هوایش وحید 

 نبود، نفس عمیقی کشید و گفت
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از گ تا حاال زبونم الل، برای مرد زن و بچه دار کل یم  -

 کشن؟ 

 

س گرفتم  -  بخدا نیم دونم بدجوری اسیی

 

 

** 

نگایه به عطای رسبه زیر و ناراحت انداخت و بعد  کدخدا 

 دش قرار داد و گفتشوکت را مخاطب خو 

 

خودم همی   فردا صبح عاقد میارم! هرچی این کار  -

ه  زودتر تموم بشه بهیی

 

با این حرف بند دل عطا پاره شد، رسنوشت عجب بازی 

ی برای تا ابد  مسخره ای را برایش رقم زده بود، دلش مسی 
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 اجباری بهم  گریخیی  یم
ی
خواست، حالش دیگر از این زندگ

 یم خورد

ور فرو داد و با صدایی که بشدت میلرزید بغضش را به ز 

 گفت

 

فردا خییل زوده ، حداقل بذارین با روح انگی   حرف  -

 بزنم

 

شوکت که اصال تحمل شنیدن نام روح انگی   را نداشت و 

 بچزاند. هر لحظه دلش یم خواست او را با این خیر 

 بیت  اش را با نفرت چیت  داد و گفت 

 

اون محبوبه همی   امشب باهاش حرف بزن، فکر  -

بیچاره هم باش قدرت ادم قد و یک دنده ای هس 

 محال اونجا نگه اش بداره !!! 
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بیچاره عطا حال آدیم را داشت که لبه پرتگاه ایستاده است 

به ای هست تا او را به اعماق دره پرتاب  کند  و منتظر ض 

کدخدا و حاج شعبان که همه چی   را با زیرگ درست کرده 

 لند شدندبودند از جایشان ب

عطا هم بالجبار جلوی پایشان بلند شد ، کدخدا بار اخر  

 نگایه به عطا کرد و گفت

 

فردا صبح جایی نرو، خودم عاقد میارم خوبیت نداره  -

 ادم کار خی  رو عقب بندازه

 

 خودش را  شوکت وقتی متوجه سکوت عطا 
ی

شد با زرنیک

 وسط انداخت و گفت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1894  

بعد طلوع ما هم فردا صبح منتظر هستیم ایشاال  -

 اینجا باشی   
ی

 افتاب همیک

 

صد فرصتی برای وقت کشی بود نگایه به  عطا که میی

 شوکت انداخت و گفت

 

 یعت  نمیخوای اقام هم باشه؟ -

 

شوکت دستش را به کمر نحیف و استخوانیش زد و با چشم 

ده که چروک های زیر چشمانش را بیش تر های ریز ش

 نشان یم داد، چشم به عطا دوخت و گفت

 

ه اقات ممکنه حاال حاالها نیاد، بعدم خودش هم اگه ن -

بود قطعا همی   کار رو میکرد و محبوبه رو برات عقد 

 میکرد. 
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خودت که شاهدی، چقدر ناض رو دوست داره و دلش  

 نیم خواد

 نوه اش آالخون واالخون باشه 

 

ون  بعد از رفیی  مهمان های ناخواسته عطا از اتاق رفت بی 

 منتظر ،که گوشه ایی از همی   که چشمش به ر 
وح انگی  

بهار خواب ایستاده بود افتاد ،انگار سقف اسمان را محکم 

 بر رسش کوبیدند

، در ان تارییک باز  قلبش ماالمال درد شد و نفسش سنگی  

هم نتوانست جلودار قطره اشک چشمانش باشد، اه 

بلندی کشید و همان جا در ان تارییک ،چشم به روح انگی   

 دوخت. 

خودش شاهد بود که خییل دوستش داشت و عمرش خدا  

 به او بسته بود. 

 همیشه در کنارش خوشبخت بود و به جز این چند مدت، 

 غرق ارامشی را در کنار هم داشتند
ی
 زندگ
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حالش از خودش بهم یم خورد و نیم دانست چگونه باید 

 آن خیر را که کم از مصیبت نداشت به او بدهد

کشیدن های امروزش، از   باز هم آه کشید ، حساب اه

دستش در رفته بود با پاهای لرزان و قدم های بشدت 

 سست سمتش راه افتاد و در دل نعره زد

 

من چه جوری بهش بگم میخوام رسش هووو  -

بیارم....خدایا قلبش میشکنه.....من با قلب شکسته 

 اش چیکار کنم؟

 

هرچه به روح انگی   نزدیک تر میشد، حال و احواالتش هم 

ر میشد. جوری که همی   که نزدیک او شد با ترس نگایه بدت

 به صورت رنگ پریده اش انداخت و گفت

 

را اینجا بود؟ زن دایی چرا کل عطا چی شده؟ کدخدا چ -

 یم کشید؟
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قلبش با رگبار ان سواالت تی  کشید، ماهرخ هم کنارش 

 ایستاده بود و با اخم، منتظر به عطا زل زده بود . 

ه شد تا اشک عطا نفس عمیقی کش  ید و به آسمان خی 

 هایش  فوران نکند

روح انگی   که متوجه شده بود عطا حالش اصال خوب 

 درون با خودش در گی  است، باز پرسیدنیست و در 

 

 عطا جون به رس شدیم تو رو خدا بگو چی شده؟ -

 

 پارت نود و شش

 

 روح انگی   
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، من عطا رو از بحر بودم ریز به ریز حرکاتش رو حفظ بودم

یم فهمیدم حالش اصال خوب نیست و به زور داره خودش 

ل میکنه که زیر گریه نزنه  کنیی

با دقت ، اب دهنم رو قورت دادم عطا نگاهم کرد عمیق و 

 و باز پرسیدم

 

 عطا حرف بزن، جون به رسم کردی

 

اشک از چشم های عطا جاری شد و همی   باعث شد 

 ترسم بیش تر بشه

 توی دستم گرفتم و گفتمسمت عطا رفتم بازوش محکم 

 

 تو رو جون بچه ها حرف بزن -
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عطا استینش رو محکم کشید روی چشم هاش و نجوا گونه 

 گفت

 

 طاقت نمیاری اگه بهت بگم...  -

 

 با این حرف بند دلم پاره شد ، یخ کردم با ترس گفتم

 

 عطا حرف بزن...  -

 

بازوش رو از دستم کشید و نگایه به من و ماهرخ کرد و با 

 بغض گفت

 

من نیم خواستم اینجوری بشه....بقران تحت فشارم  -

.....روح انگی   من عاشقتم همیشه  گذاشیی 

 بور بودم....مجبورم کردن..... بودم.....االن مج
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نه  گیجم کرده بود و نیم دونستم داره از چی حرف می  

نگایه به ماهرخ کردم، اونم لبش دندون گرفته بود و چشم 

 تمهاش پر اب بود با التماس گف

 

ماهرخ تو یم فهیم عطا داره چی میگه؟ جون مریم اگه  -

 یم فهیم به من هم بگو! 

 

عجیب بود اون هم داشت گریه میکرد، ماهرخ نگاهم کرد ، 

این وسط فقط من بی   اسمان و زمی   معلق بودم و داشتم 

دم، نفس بلندی کشیدم و  ی دست و پا می   تو دنیای یر خیر

 با التماس به عطا گفتم

 

 واح خاک ناض بگو چی شده؟عطا ار  -
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-  ...  طاقت نمیاری روح انگی   ....یم شکت 

 

 

 وری انگار تو برزخمتو بگو من طاقت میارم ، این ج -

 

 باز هم با همون چشم های اشک الود نگاهم کرد و گفت

 

فردا باید.... محبوبه رو عقد کنم... بخدا من نیم  -

 ...  خوامش.... اینا ول کنم نیسیی 

 

اهرخ هم بلند شد و همه چی   به آی  صدای گریه های م

وع کرد به لرزیدن و سوت ممتدی  ،جلوی چشمانم رسی

وع ک رد به نواخیی  ، بعد همه چی   رفت درون گوشم رسی

 درون سیایه مطلق 
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صدایی انگار از دور دست ها به گوشم یم رسید زیر بارون 

بودم و قطرات بارون روی صورتم پاشیده میشد، کش 

دباالی رسم بشدت گ  ریه میکرد و اسمم رو صدا می  

 

 روح انگی   پاشو... تو رو خدا.... -

 

م ، حالم بد بود هنوز هم الی پلکهام رو به سختی باز کرد

انگار زیر سقف اسمون بودم و بارون یم بارید، چشم هام 

 باز شد با دیدن عطا و ماهرخ گریان پرسیدم

 

؟-  چی شده؟ چرا گریه یم کنی  

 

نها جواب بدن ، همه چی   توی ذهنم اما قبل از اینکه او 

 جون گرفت
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نگاه عطا کردم چشم هاش از گریه رسخ رسخ بود، طاقت 

 نیاوردم من هم زدم زیر گریه و با گالیه گفتم

 

؟ ...من اگه  - چرا میخوای با من و زندگیمون اینکارو کت 

بدم بچه هامون چه گنایه دارن.....عطا من چه جوری 

یک بشم....چرا فکر تحمل کنم و تو رو با ییک د یگه رسی

م؟....عطا؟؟؟  من نکردی؟ نگفتی میمی 

 

به پهنای صورت یم  و جواب عطا تنها اشک های بود که

 ریخت و ساکت مونده بود

ماهرخ دست گداشت زیر رسم و لیوای  که توی دستش بود 

 رو به لبم نزدیک کرد و با صدای خش داری گفت

 

 ا بیادیه کم از این اب قند بخور تا حالت ج-
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ی بهم  - تو هم یم دونستی ماهرخ؟....چرا چی  

؟....چرا نگفتی دارن خونه خرابم یم کی     .... نگفتی

 

اه بلندی کشید و لبش رو محکم زیر دندونش برد و به زور 

ین رو که مزه زهر مار یم داد   چند قلپ از اون مایع شی 

 توی دهنم ریخت

 به زور خوردم و با گالیه گفتم

 

 تم ماهرخازت توقع نداش -

 

 با بغض گفت

 

به جون مریم من هم نیم دونستم، وقتی صدای کل  -

هم عطا رو دیدم فهمیدم شنیدن زن دایی و قیافه در 

 چی شده
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 دوباره نگایه به عطا کردم و با التماس گفتم

 

عطا تو رو قران با زندگیمون این کارو نکن ، رحم کن  -

 تیشه به ریشه همه چی   نزن.. 

 

سایر ناراحت، چشم هاش رسخ و بهم ریخته بود و ح

 صورتش خسته بود،  اصال خوش نبود. 

حتی نگاهم هم نیم کرد، انگار خجالت یم کشید باهام  

چشم تو چشم بشه، همونجور که رسش زیر بود با صدای 

 خش دارش گفت

 

من چاره ای جز عقد محبوبه ندارم، دایی ابراهیم گفته  -

امشب هم به من زن بیوه تو خونه ام راه نمیدم، همی   

 زور محبوبه و ناض رو اونجا نگه داشته.... 
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 م و گفتداد زد

 

اینا همه اش تله اس عطا....بخدا برات نقشه  -

کشیدن....چه دلییل داشت برای راض  کردنت قشون 

 کشی کی   ؟..... 

 

 اه بلندی کشید و گفت

 

، منم دلم به اینکار رضا نیس، ویل  - بقران روح انگی  

 مجبورم... 

 

حرف های من فهمیدی؟ اونا دارن دروغ یم  تو اصال  -

...اون برای رسیدن به گن، محبوبه رو دست   کم نگی 

 هدفش همه کار میکنه.. 
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انگار کر شده بود و حرف هام رو نیم شنید، زیر لب اروم 

 گفت 

 

فردا صبح عاقد میاد اینجا، بخدا روح انگی   تو همه  -

 ...  من هستی
ی
 زندگ

 

 جیغ کشیدم و با گریه گفتم

 

کم چرند بگو....من اگه همه زندگیت بودم تو یر خیال  -

 دواج کوفتی میشدی..... این از 

 

ماهرخ در حایل که همچنان داشت گریه یم کرد ، من محکم 

 توی بغلش گرفت و گفت
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-  ، تو رو قران با خودت اینکارو نکن، تو باید قوی بایسی

 خییل روزای سختی در پیش داری... 

 

 طا کرد و گفتبعدم با نفرت نگایه به ع

 

روح باید به همه اون ادم های پست نشون بدی که  -

 انگی   زمی   خوردی  نیست

 

 پارت صد و نود و هفت 

 

دیشب تا خود صبح پلک نزدم ،همه اش بیدار بودم و به 

 آینده ای که از نظرم سیاه بود فکر کردم. 

حتی احساس کردم عطا هم بیداره ، مرتب توی جاش  

  کشید . غلت یم زد و یه اه یم
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م که هرچی فکر یم کردم بیش تر به این نتیجه یم رسید 

عطا دوستم نداره و همه اش با حرف ها و گریه هاش داره 

برام نقش بازی میکنه تا یه جورای خودش رو یر گناه جلوه 

بده،  اگه واقعا عاشق من بود و دوستم داشت، یر خیال 

تی رو همه چی   میشد و خییل راحت قید اون ازدواج کوف

د  می  

 اذان صبح بود که احساس کردم خوابش برد ، سمتش

چرخیدم و تو اون گرگ و میش هوا  زل زدم بهش، مطمئنا، 

این اخرین باری بود که ما کنار هم خوابیده بودیم و از این 

 به بعد باید عطا رو با محبوبه تقسیم یم کردم

 با شناختی که از محبوبه داشتم شاید عطا کامل سهم او   

 میشد و من کامل یم رفتم توی حاشیه

چند سایل کوچک تر بود، اما به محبوبه هر چند از من 

غایت سیاست داشت  و رگ خواب یه مرد را خوب یم 

 دونست. 
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این چند وقت که رابطه اش رو با عطا دیده بودم، قشنگ  

متوجه این که راحت میتونه، با یه مرد  ارتباط برقرار کنه و 

 اون رو سمت خودش بکشونه شده بودممثل آب خوردن  

رس من قرار بود نازل بشه، باورم نمیشد این مصیبت 

همیشه از اعماق قلبم دلم برای زن هایی که بهشون ظلم 

 میشد و هوو روی رسشون یم اوردن  یم سوخت. 

 بالیی   
حتی خوابش رو هم نیم دیدم که یه روز همچی  

 بخواد رس خودم نازل بشه

ن کامل نبودم، اما همه تالشم رو کرده من هیچ وقت یه ز 

ها کنارم خوشبخت باشن، همیشه بودم که عطا و بچه 

خدا جز این یک سال آخر جلوش کوتاه اومده بودم و جز 

م  ی بهش نگفته بودم، اما این اخریا صیر ام چی  
چشم و احیی

ور درونم  طاق شد و از جایی دیگه بریدم و روح انگی   رسی

وع به طغیان کرد و ش اید همی   طغیان باعث شد، عطا رسی

حت اون ازدواج کوفتی رو از دستم خسته بشه و خییل را

 قبول کنه
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تا صبح ذهنم مشغول بود و نیم دونستم مقرص این بال چه 

 کش هس من یا عطا؟

 

هوا  هنوز گرگ و میش بود و صدای قدم های کش رو   

یم شنیدم که توی حیاط مشغول ، اب و جارو کشیدن 

 بود. 

دس اینکه زن دایی داشت همه چی   را برای اون مراسم ح 

 اماده میکرد اصال سخت نبودکوفتی 

زن دایی که تو این چند سایل که من عروسش بودم تا به  

امروز ندیده بودم حتی لباس خودش هم بشوره ،االن 

 داشت برای عروس جدیدش آب و جارو میکرد 

 زیاد شدتقریبا افتاب نیش زده بود که رفت و اومدها 

ی به عطا همچنان خواب بود ،حال ادیم رو داشتم که چی    

اعدامش نمونده  و لحظه به لحظه به اون  طناب داری که 

 یر گنایه به گردنش اویخته بشه ، نزدیک 
قرار بود در عی  

 تر میشدم
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قلبم ،با تمام قدرت یم تپید و جوشش اسید معده ام تا 

 توی دهنم باال اومده بود

صبح اشک ریخته بودم که اشک هام ته کشیده   اونقدر تا  

 و حالت تهوع بدی جاشون رو گرفته بود

توی افکارم غوطه ور بودم که چند تقه به در خورد، لحظه 

موعود فرا رسید و لحظه مردن من داشت نزدیک و نزدیک 

 تر میشد

چشم هام رو بستم و از ته قلبم خدا رو صدا زدم تا عطا زیر 

ره، باز هم صدای در بلند شد و اینبار ن ازدواج نبار ای

 صدای نحس زن دایی مثل ناقوس مرگ پیچید توی اتاق

 

 عطا؟ بلند شو دیگه، االن عاقد میاد -

 

عطا بیدار شد توی جاش چند دقیقه ای نشست، توی دلم 

غوغایی بپا بود و منتظر بودم عشقش رو با نرفتنش، بهم 

خوابیده  ه، پشت بهشثابت کنه و دوباره کنارم بخواب
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بودم، صدای نفس های کالفه اش رو یم شنیدم، زن دایی 

 هم که ول کن نبود و دوباره صداش رفت باال

 

 عطا پاشو دیگه...  -

 

گویا دنیا امروز کامال بر علیه من بود عطا از جاش بلند شد 

و رفت رساغ لباس هاش که آویزون بود و اون ها رو 

و داشت گریه د شده بود پوشید، صدای فی   فینش هم بلن

میکرد، هرچند اون گریه ها ذره ای برای من مهم نبودند و 

 او با یر رحیم بهم ثابت کرده بود که دوستم نداره .. 

چند ثانیه ای بعد پوشیدن لباس،ایستاد و بعد از در زد 

ون، با رفتنش توی جام نشستم و زل زدم به جای  بی 

دست  ه بود حالمخالیش، بغض داشتم و همه تنم گر گرفت

 خودم نبود

 بالی کیم نبود که بخوام عطا رو با کش تقسیم کنم 
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 محبوبه

 

توی اتاق خاله، روبه روی سفره عقد کوچییک که  پهن 

 شده بود نشسته و منتظر عطا بودم

س دل توی دلم نبود همه اش یم ترسیدم راض    از اسیی

س من، توی چهره تک تک  نشه و نیاد ، اون ترس و اسیی

 وی اتاق مشهود بودادم های ت

ی نشد خودش رفت رساغش ،یر  خاله وقتی دید از عطا خیر

 یر که نزدیک من وایساده بود زمزمه وار گفت

 

 خدایا خودت کمک کن راض  بشه -

 

بابام رسش رو زیر انداخته بود و غرق فکر بود، مامانم هم 

ناض رو گذاشته بود توی بغلش و یه تند تند داشت ذکر 

 ت. یم گف
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ان و کد خدا هم تو گوش هم مشغول بحث در حاج شعب

 مورد زراعت امسالشون بودن ، عاقد هم هنوز نیومده بود

اونقدر دلشوره داشتم که دلم یم خواست بزنم زیر گریه، 

 اگه عطا نیم اومد قطعا آینده خویر در انتظارم نبود. 

عطا داشتم با انگشت هام ور یم رفتم که در اتاق باز شد و 

 چهار چوب در ظاهر شدن با خاله توی

 

 پارت صد و نود و هشت

 

با دیدنش که حسایر ژولیده ، غمگی   و خواب الود بود 

،ناخواسته لبخندی زدم و به یر یر نگاه کردم اونم خندید و 

 زیر لب گفت

 

 خداروشکر -
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یه سالم کیل و بدون هیچ تعارف  به همه کرد و با اشاره 

 نشست. خاله اومد کنار من 

م رسش زیر بود و غرق فکر، قیافه اش جوری نگاهش کرد 

ی هم میشد فهمید با اجبار اونجا  زار بود که از یک کیلومیی

 نشسته

طویل نکشید که عاقد هم اومد، عطا هنوز ناراحت و 

 غمگی   بود

اما بر خالف اون ،من حسایر شاد و خوشحال بودم و  

مش توی بغلم و رس و صو  رتش رو غرق چاره نداشتم بگی 

 کنمبوسه  

خاله که حسایر نگران بود، وقتی حال در هم عطا رو دید 

 بدون هیچ پذیرایی گفت

 

 ،ایشاال پذیرایی  -
حاج آقا شما خطبه عقد رو بخونی  

 باشه برای بعد از عقد
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وع کرد به خوندن اون خطبه، چاره نداشتم از  عاقد رسی

که فردا خوش حایل همون بار اول بله رو بگم، اما برای این

حرف در نیاد، باالجبار صیر کردم و بار سوم ، یه پشت رسم 

 انداختم تو صدام و گفتم
ی

 بغض ساختیک

 

ا بله....  -  با اجازه بزرگیی

 

وع کردن به کل کشیدن ، اما من خیالم  خاله و یر یر رسی

ی رو  هنوز راحت نبود و منتظر بله عطا بودم، عاقد باز چی  

با مرده  عطای که هیچ فرفی به عریر بلغور کرد و نگایه به 

 ها نداشت کرد و گفت

 

 بنده وکیلم؟ -
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همه نگاهها به عطا دوخته شده بود ، مغموم و با صدایی 

که انگار از اعماق چاه باال یم اومد با یه بغض واقیع که 

د گفت  توی صداش موج می  

 

 بله...  -

 

اینبار باز هم صدای کل کشیدن خاله و یر یر بلند شد و 

یدن تا جایی که حاج دست یم زدن و کل یم کشیکرسه 

 شعبان خندید و گفت

 

فکر صداتون هم باشی   ، اینجوری که شما یم کنی   تا  -

 چند روز صداتون باال نمیاد

 

م توی بغل عطا و رس و  از شدت ذوق چاره نداشتم بیی

 صورتش رو غرق بوسه کنم
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عطا همچنان رسش زیر بود و زل زده بود به سفره رو به 

عطا از جاش بلند شد و رفت ، یر یر با دیدن حال  روش

بچه رو از تو بغل مامانم گرفت و اورد گذاشت تو بغل عطا 

 و با زیرگ گفت

 

اینم بابات پرس گلم، خداروشکر از امروز به بعد تو و  -

 مامانت سایه رس دارین

 

عطا ناض رو محکم توی بغلش گرفت و جلوی چشم های 

ه عطا ، من قشنگ یم فهمیدم کبهت زده همه زد زیر گریه

د، اما بقیه فکر  برای اون ازدواج زوری داشت اینجور زار می  

میکردن اون یاد ناض خدابیامرز افتاده و به خاطر اون داره 

 گریه میکنه

همه اون جمع ،جز من که حسایر خوش حال بودم بغض 

 کرده بودن 
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 روح انگی   

 

دو داشتیم اشک  با ماهرخ کنار پنجره ایستاده بودیم و هر 

 که صدای کل کشیدن زن دایی بلند شد ، یم ریخ
تیم، همی  

تحمل نکردم و دستم رو محکم گذاشتم روی گوشم و فشار 

 دادم و گفتم 

 

 خدایا تمومش کن -

 

ساجده و ستاره هم که اون صدا رو شنیدن و از هیخی خیر 

 نداشیی  ،سمت در اتاق رفیی  

 گفت  ساجده با ذوق نگایه به ماهرخ کرد و  

 

 ه؟ یر یر چرا داره کل میکشه؟زن عمو عرویس کی -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1921  

ون جییع  کشیدم و گفتم  همی   که خواسیی  برن بی 

 

ون -  برگردین توی اتاق..حق ندارین برین بی 

 

دلم نیم خواست توی چشم بچه هام زی  باشم که 

باباشون دوستش نداشته و اونقدر، مادرشون رو حقی  و 

بهش ترجیح داده و با اون خار دیده که زن عموشون رو، 

 سفره عقد نشسته رس 

هر دو عقب نشیت  کردن و رسجاشون برگشیی  ، ماهرخ 

 نگاهم کرد و گفت

 

؟ -  چرا نذاشتی خودشون برن و همه چی   رو ببیی  

 

 دستم گذاشتم روی گلوم و گفتم
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دلم نیم خواد جلوشون بشکنم و توی ذهنشون فکر  -

 . کی   من زن ضعیف و بدرد نخوری بودم.... 

 

با صلوات یه عده مرد قایط شد دوباره صدای کل زن دایی 

 و باال رفت. 

 عطا بالخره بله رو گفت و چشم به روی همه چی   بست 

وع کردن به لرزیدن   باز هم همه اجسام جلو چشم هام رسی

، به پرده چنگ زدم تا نیفتم اما طویل نکشید که همه چی   

 دوباره

ن اسمم سیاه شد و در جیغ و فریادهای ماهرخ و صدا زد

 اره مهمون چشم و ذهنم شدسیایه دوب

نیم دونم چقدر یر هوش بودم اینبار وقتی چشم باز کردم 

ا باالی رسم بودن و داشیی  گریه میکردن  ماهرخ و دخیی

ماهرخ به محض اینکه دید به هوش اومدم گریه اش  

 بلندتر شد و گفت
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ی نیم خوری  - از بس یه خودت رو عذاب میدی و چی  

 ین بال رست میاد... ا

 

جاش بلند شد تا بقول خودش برام بره چندتا غذای  بعد از 

تقویتی بیاره تا بنیه از دست رفته ام رو دوباره بدست بیارم 

 ، گوشه لباسش گرفتم و گفتم

 

تو رو قران بشی   ،من حالم از هرچی غذا بهم میخوره  -

 ... 

 

ا کردم و گفتم  بعدم نگایه به دخیی

 

میخواد اینکه من امروز این جور شدم دلم ندر مورد  -

ه، هرچی که دیدین همی   جا چال یم  احدی بویی بیر

کنی   و برای کش تعریف نیم کنی   دلم نیم خواد فردا 

 اون یر یر گور به گوریتون عیب بذاره روم.... 
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ها به نشونه فهمیدن رسشون رو تکون دادن   دخیی

 روز روشن بود ، اگه زن دایی  
یم فهمید، من از  برام عی  

بار غش کردم، قطعا بیکار نیم نشست و  دیشب تا االن دو 

هرچی عیب توی دنیا بود روم یم ذاشت و  و ذهن عطا رو 

حسایر نسبت بهم سیاه میکرد و بیش تر سمت محبوبه 

 هلش یم داد

 

تو همون حال که دراز کشیده بود و به سقف باالی رسم زل 

 زده بودم  ساجده با بغض گفت

 

ی؟ -  مامان تو میخوای بمی 

 

 و نود و نهپارت صد 
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با این حرف اشک تو چشمام جمع شد تا ساجده هم 

فهمیده بود من با مرده هیچ فرفی ندارم، نتونستم جوابش 

 رو بدم 

 جای من ماهرخ کشیدش توی بغلش و گفت

 

؟ مامانت فقط  - ی  نه قربونت برم این چه حرفیه که می  

احت کنه خوب میشهیه کم رسش درد میکنه   اونم اسیی

 

اجده و ستاره جوری بود که انگار حرف هاش رو اما قیافه س

 باور نکردن و با ترس و نگرای  زل زده بودن به من

 

 محبوبه

 

 بعد از رفیی  مهمون ها تقریبا اتاق خایل شد
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فقط من و عطا بودیم و خانواده هامون ، مامانم سمت  

 عطا اومد رسش رو بوسید و گفت

 

 محبوبه رو میدوارم پدر خویر برای ناض بایسی و بتوی  ا -

 خوشبخت کت  

 

یک  ی نگفت ،بقیه هم برای تیر عطا اه بلندی کشید و چی  

 گفیی  پیشمون اومدن اما رفتار عطا همچنان یخ و رسد بود

د دست زن دایی ، معلوم بود حوصله   حتی ناض هم سیی

 هیچ کس و هیچ چی   رو نداره 

یر یر که رفتارهای عطا رو دید اروم رس کرد تو گوش من و 

 تگف

 

ت بده محبوبه، چنان اخم کرده نشسته که با  - خدا صیر

 صد من عسل هم نمیشه خوردش.. 
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 مزیر چشیم نگایه به عطا انداختم و در گوش یر یر گفت

 

نگران نباش به وقتش یم دونم چه جوری رامش کنم،  -

عطا مثل خدابیامرز ناض نیس منم دیگه تریس از 

ی ندارم  فهمیدن چی  

 

کن، اونقدر بهش خویر و فقط با سیاست رفتار   -

 محبت کن تا بیاد سمتت

 

 

خودم رو خوب یم شناختم و بقول لیال بد ساحره ای 

وری رفتار کنم تا بودم، یم دونستم باید با یه مرد چه ج

م بشه، با اطمینان لبخندی زدم و گفتم  قشنگ اسی 
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جوری رفتار کنم که جز محبوبه نگاه هیچ احدی نکنه  -

 ودم باشهو مثل برده توی مشت خ

 

 یر یر اروم خندید و گفت

 

 بیچاره روح انگی    -

 

ون رفیی  و تقریبا من و عطا رو تنها  بقیه هم از اتاق بی 

، من  تو دلم ع رویس بود و چاره نداشتم از ذوق گذاشیی 

پرواز کنم، اما عطا همچنان ساکت و صامت نشسته بود و 

 به رو به روش زل زده بود 

ییل دلم یم خواست بهم رگ شیطنتم گل کرده بود و خ

وی  محبت کنه یا حداقل در حد یه بوسه ساده باهام پیرسی

 کنه

نقل کوچییک از توی سفره جلوم برداشتم سمتش گرفتم و 

 ناز گفتم با 
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 عطا دهنت رو باز کن -

 

 با تعجب نگاهم کرد و گفت

 

؟ -  چی

 

 اشاره ای به نقل توی دستم کردم و گفتم

 

ین بشهمیخوام این رو بذارم توی دهنت ،  -  تا کامت شی 

 

جفت چشم هاش قد یه استکان شده بودن ، لبخندی زدم 

و از فرصت استفاده کردم و نقل رو گذاشتم توی دهنش و 

 گفتم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1930  

 زندگیم خوش اومدی عطا.. به  -

 

اونم از روی اجبار و تو یه عمل انجام شده نقل نجویده، 

 قورت داد و دوباره نگاهم کرد

وع به لو  لیدن کرده بود، اروم خودم بدجوری کرم درونم رسی

رو سمتش کشیدم و دستم گذاشتم روی شونه اش و با 

 لوندی گفتم

 

؟ -  چرا اینقدر ناراحتی
ی

 میشه بیک

 

می   بودم با این رفتارهای سبک رسانه ای بیچاره عطا مط

ی تا کوپ کردنش نمانده بود  من چی  

 اب دهنش محکم قورت داد و با تکون دادن رسش گفت 

 

 نمیدونم -
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 ا خودم بهش چسبوندم و لوس گفتمتقریب

 

من خوب میدونم، چون تو اصال دوستم نداری، ویل  -

بر عکس تو ،من همی   که صیغه عقد رو بینمون 

 ت بدجوری افتاد توی دلمخوندن مهر 

 

بیچاره عطا چاره نداشت از دست من فرار کنه، چند باری 

محکم نفس کشیدم و نفس هام روانه صورت رسخش کردم 

ست چپش رو باال اوردم و جلوی چشم های ، بعد هم د

 بهت زده اش بی   دست هام قفل کردم و آروم گفتم 

 

 مت  عطا، قول میدم در کنار من  -
ی
از امروز تو همه زندگ

 ت بایسی و بچه امون خوشبخ
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دلم واقعا براش یم سوخت بدجوری گذاشته بودمش توی 

فشار، لبم گذاشتم روی صورتش و اروم و با طمأنینه 

مش و همونجور که لبم کنار صورتش بود خندیدم و بوسید

 گفتم

 

یم بیت  دنیا برعکس شده ، جای اینکه تو من رو  -

ببویس و من برات ناز کنم، تو داری برای من ناز یم 

 ن یم بوسمت... کت  و م

 

گرمای نفس هام به صورتش میخورد و عمال قدرت هیچ 

 جوری تحت فشارش 
ی

کاری رو نداشت و من با زرنیک

 شته بودم که بی   دو رایه رفیی  و موندن گی  افتاده بودگذا

 با ناز گفتم

 

 نیم خوای ببوسیم؟ -
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 صورتم رو جلو بردم ، حال و روز عطا دیدی  بود 

، بدجوری به جون هم افتاده انگار که عقل و احساسش

 بودند و درمونده اش کرده بودن

مطمی   بودم عطا هر قدر هم عاشق روح انگی   را یم 

بالخره یه مرد بود و جلوی ناز و اداهای یه زن  خواست،

نیم تونست دووم بیاره و  از یه جایی قطعا وا میداد و همه 

 چی   به نفع من تموم میشد

اب کار رو دستش یم دادم که باید از همی   اول کاری، حس

من این ازدواج رو واقیع یم دیدم و عطا هم باید با واقعیت 

 کنار یم اومد

 

 پارت دویست

 

هنوز صورتم جلوش بود و با کیم شیطنت  کیم کمرش رو 

 نوازش دادم و گفتم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1934  

 بوس، بوس -

 

خودم هم نزدیک بود با اینکارم بزنم زیر خنده، عطا بالخره 

طاقت نیاورد سد مقاومتش رو شکوند و رسش به ارویم 

جلو اورد و لب هاش روی صورت نرم و ظریف من 

 گذاشت و بوسید 

از شد ، ساجده و ستاره مثل قاشق تو همون حی   در اتاق ب

دیدن و نشسته پریدن تو و عطا رو مشغول بوسیدن من 

 این در حایل بود که من هم تقریبا توی بغل عطا بودم

ستاره که بزرگیی بود و تقریبا خوب و بد رو تشخیص یم داد 

 با تعجب گفت

 

 بابا تو داشتی زن عمو رو بوس میکردی؟ -

 

رسش رو زیر انداخت و  بیچاره عطا کیم عقب کشید و 

وع کرد به من و من کردن  رسی
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وی صورتش من نه....زن عموت آشغال ر  -

 بود....داشتم فوتش میکردم.... 

 

وزمندانه جوری  وقتی دیدم نمیتونه درست جواب بده پی 

 که انگار روح انگی   جلوم بود، لبخندی زدم و گفتم

 

 ستاره جون من و بابات با هم ازدواج کردیم -

 

هاج و واج رس جاش وایساده بود و تازه متوجه  ستاره که

ل زده بود بهش ناباور سفره عقد جلوی ما شده بود و ز 

 گفت

 

؟ بابای خودش زن داره....  -
ی

 چرا دروغ مییک
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 و مثل مامان مارمولکش صداش به موقع بغض دار شد 

عطا طاقت نیاورد از جاش بلند شد و سمتش رفت، اما  

لند زد زیر گریه و محکم زد زیر ستاره طاقت نیاورد و بلند ب

ون ، عطا  خواست دنب الش بره اما دست عطا و از در زد بی 

 من گفتم

 

ولش کن عطا، بذار ستاره تو حال خودش باشه اگه  -

االن بری دنبالش ممکنه باهات بد بشه و ازت کینه به 

ه، با گذشت زمان خودش متوجه میشه که چرا  دل بگی 

 ما محبور به ازدواج شدیم

 

 عطا مستأصل گفت

 

ه، خییل حساس و شکننده  - ستاره دقیقا مثل روح انگی  

 رسم این اتفاق توی روحیه اش اثر بذارهاس، یم ت
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با شنیدن اسم روح انگی   و وصف حالش اونم از زبون عطا 

حسادت خنجری شد که توی قلبم فرو رفت، با نفرت 

 چیت  به بینیم دادم و گفتم

 

ار بیاد اون بزرگ و عاقل بذار خودش با این موضوع کن -

رسومات ،مطمئنا درک میکنه که ما به خاطر رسم و 

 مجبور شدیم با هم ازدواج کنیم

 

عطا ساکت و غمگی   رس جاش وایساد ساجده که هنوز 

ی نیم فهمید با ذوق گفت  بچه بود و چی  

 

 من االن باید به تو چی بگم زن عمو یا مامان؟ -

 

سوایل رو بشنوه، با  جای روح انگی   خایل بود که همچی   

 بدجنش لبخندی زدم و گفتم
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 داشتی یم توی  صدام بزی  تو هرچی که دوست  -

 

 عطا اما حق به جانب گفت

 

تو مگه خودت مامان نداری؟ روح انگی   مامانت هس  -

 و محبوبه زن عموت

 

 ساجده دلخور نگاهش کرد و گفت

 

خوب خودت چرا وقتی مامانم زنت بود،  رفتی با زن  -

 یس کردی؟ اینجوری انگار ادم دوتا مامان دارهعمو عرو 
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کلمه الل شد و با چشم های فراخ زل   عطا به معنای واقیع

زد به ساجده، جوری که انگار کلمات رو گم کرده بود و نیم 

 تونست حرف بزنه

 من اما جای عطا ساجده رو گرفتم توی بغلم و گفتم

 

اشته بابات با من ازدواج کرد تا ناض کوچوله بابا د -

 باشه و غصه نخوره

 

 با همون لحن بچه گونه گفت

 

ی یم فهمه که ناراحت بشه؟مگه ناض  -  چی  

 

دلم یم خواست مشتم رو پر میکردم و محکم یم کوبیدم 

های روح انگی   هم ،اندازه خودش 
توی فرق رسش، از دخیی

 متنفر بودم
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 لبخند زورگ زدم و گفت

 

 بچه بمونهاخر که بزرگ میشه، قرار نیس که تا ابد  -

 

 روح انگی   

 

رده، صم و بکم یه ستاره از وقتی فهمیده بود عطا چیکار ک

 گوشه نشسته بود و به دیوار زل زده بود

بیچاره ماهرخ که برای یه لحظه نه من و نه بچه ها رو تنها  

نگذاشته بود براش یه لیوان اب اورد و جلوش گرفت و 

 گفت

 

 بخور ستاره -
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ال قلبم داشت یم ترکید و از با دیدن ستاره توی اون ح

در بدبخت و ساده بودم خودم متنفر بودم  که چرا من اونق

که باهام همچی   کاری رو کرده بودن و نقشه کثیفشون 

 من شده بود ؟؟؟؟
ی
 گریبانگی  زندگ

 

 ستاره لیوان رو برداشت اه بلندی کشید و گفت

 

؟ من که دیگه بچه نبودم  - ی نگفتی   چرا به من چی  

 و همه چی   رو یم فهمیدمبزرگ شدم 

 

ریه یم کرد و یم از وقتی تو اون حال دیده بودمش که گ

 پرسید 

 

 مامان  راسته بابا و محبوبه عرویس کردن؟ -
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ل کرده بودم تا جلوش گریه نکنم ،  خودم رو حسایر کنیی

غصه نخورم ، و الیک جوری نقش بازی کنم که بهش 

ی  مهیم برام نیس  تبفهمونم  ازدواج اونا،چی  

 

 با هق هق گفت

 

 فهمیدم؟یم دوی  اونا داشیی  چیکار میکردن که من  -

 

، لبم رو محکم گاز  با این حرف قلبم هری ریخت پایی  

سم چیکار میکردن؟   گرفتم تا داد نکشم و نیی

 خودش اروم گفت

 

 بابام داشت محبوبه رو یم بوسید که من فهمیدم.....  -
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کشید و من   ستاره بلند زد زیر گریه  ماهرخ هی   بلندی

نخواسیی  مردم، اصال باورم نیم شد عطای که دم از 

د هنوز نرسیده  محبوبه و اجباری بودن، ازدواجش می  

 اختیار از کف داده   و محبوبه رو بوسیده باشه

نتونستم طاقت بیارم بغضم ترکید و اروم اروم برای خودم، 

وع کردم به اشک ریخیی   ام و بخت سیاهم رسی  دخیی

 

 یک پارت دویست و 

 

 ماهرخ نگاهش رو، بی   من و ستاره چرخوند و گفت

 

ی نداره همه این آتیشا از گور اون محبوبه  - عطا تقصی 

بلند میشه، عوض  اونقدر سیاست داره که شیطون 

 باید جلوش درس پس بده
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 از ته قلبم گفتم

 

دلم یم خواد این روزا کابوس باشه ، من خوابیده باشم  -

ه روح انگی   بلند شو داشتی و ییک بیاد تکونم بده و بگ

 خواب بد یم دیدی .. 

 

 رخ اه بلندی کشید و گفتماه

 

فعال که همه چی   واقیع هس، تو هم جای اینکه یه  -

ه خودت رو، به خاطر  ک بزی  بهیی گوشه بشیت  و غمیر

 
ی

 بچه ها جمع و جور کت  و با اونام حساب شده بجنیک

 

 زهر خندی کردم و گفتم
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ادم که پشت رس هم  جنگ؟ اونم جلو یه لشکر  -

؟ من همه چی   رو باختم  ماهرخ االنم اگه با یر هسیی 

عاری دارم نفس یم کشم فقط محض خاطره بچه ها 

 هس

 

 فکری کرد و همونجور که چشمش به در اتاق بود گفت

 

میگم کاش یم رفتی خونه خاله اینا، سعید و وحید  -

،محال بتونن با قضیه ازدواج مجدد، عطا کنار بیان و 

 جارن تو دیگه برگردی اینبذا

 

 با افسوس گفتم

 

که سوسن رو یم شنایس ، اونجا هم بریم انگار از تو   -

چاه در اومده و افتادیم تو چاله، اونم سیاستش دست 

 کیم از محبوبه نداره

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1946  

م  میخواد خودش رو    خانواده ام می 
دو روز برای دیدی 

 بکشه، وای به حال اینکه بخوام به عنوان قهر رو رسش

 اوار بشم

 

 مستأصل گفت

 

؟ -  پس میخوای چیکار کت 

 

، جز این کاری از دستم برنمیاد -  سوخیی  و ساخیی 

* 

بعد از اون عقد کوفتی همه چشمم به در بود تا عطا بیاد تو 

و دوباره مثل دو سه روز قبل گریه و زاری کنه و بگه : از 

 کاری که باهامون کرده پشیمون
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ی اما هرچی زل زدم به در ،چش مم سفید شد و از عطا خیر

 نشد 

خ داشت سفره رو پهن میکرد که به ستاره ظهر بود و ماهر 

 طبق عادت همیشه گفتم

 

 برو بابات رو صدا بزن بیاد ناهار بخوره -

 

 ستاره اخم غلییط  کرد و با حرص گفت

 

دیگه هیچ وقت دوست ندارم بیاد پیش ما و کنارمون  -

 غذا بخوره

 

 ماهرخ هم با ناراحتی گفت
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ه با این وضع کنار بیای، از  - االن عطا یه روح انگی   بهیی

 روز پیش شما هست و یه روز هم پیش اون کفتار

 

 بعدم به سفره اشاره کرد و گفت

 

 بیا جلو االن یخ میشه از دهن میفته -

 

 نگایه به ابگوشت توی سفره کردم و گفتم

 

 من گشنه نیستم -

 

 عصبای  شدو گفت

 

خوای باز غش کت  و پاشو بیا غذات رو بخور، می -

 دشمن شاد بشی 
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عصبانیت ماهرخ  شاد و خوشحال از در ساجده وسط 

 گفت
ی

 اومد تو و با ذوق از روی بچیک

 

وای مامان نیم دونستی بابا و زن عمو عرویس کردن؟  -

 چرا به ماها نگفتی تا بریم عروسیشون؟

 

جای من ستاره عصبای  شد و از جاش نیم خی   شد تا بره 

خ دستش رو کشید و نذاشت از جاش بلند سمتش که ماهر 

 بشه

 با عصبانیت نگایه به ساجده انداخت و گفت

 

 اونا با مامان چیکار کردن؟ چه بالیی  -
بیشعور تو میدوی 

ی پیش شون یم شیت  و ذوق  رسش آوردن؟ بعد می 

 چرا نرفتی عروسیشون؟ 
ی

 مرگ شده میای اینجا و مییک
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شغول ریز کردن ساجده با یر خیایل، نشست رس سفره و م

 نون برای تریتش شد و گفت

 

اونا به خاطر ناض با هم عرویس کردن، تا ناض بابا  -

 داشته باشه

 

،اه بلندی کشیدم و گفتم  برای اینکه بحث نکی  

 

 بابات داشت چیکار میکرد؟ ناهارش رو خورده؟ -

 

 ساجده باز خندید و گفت

 

 بابام انگار ادم های مریض...  -
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 دم و گفتم ترسیدم وسط حرفش پری

 

 چراااا؟ -

 

وع کرد به  ریخیی  تیکه های نون تو کاسه ابگوشتش و رسی

 گفت

 

چون زن عمو محبوبه با قاشق دهت  خودش داشت  -

 غذا بهش یم داد

 

اندک اشتهایی هم که برای خوردن داشتم دود شد و هوا 

رفت، اه بلندی کشیدم و قاشق توی دستم رو گذاشتم توی 

ت از همه چی   بهم میخورد، سفره و رفتم عقب، حالم داش

 ل خوره افتاده بود به جونم حسادت مث

 اون محبوبه هفت خط رگ خواب یه مرد رو خوب بلد بود 
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اون عطای موزمار هم ،آب ندیده بود وگرنه شناگر قهاری  

 بود و رو نمیکرد

 ماهرخ هم که مثل من عصبای  شده بود زیر لب گفت

 

 کاش جای ناض محبوبه رو کشته بودن -

 

 ساجده و با اخم گفتبعدم با دستش اروم زد پشت کتف 

 

تو هم لطفا از این به بعد خیر چیت  نکن، هرچی رو که  -

 دیدی همون جا چال کن و برای کش تعریف نکن

 

 زل زد به ماهرخ و گفت

 

 خوب مامان پرسید منم جواب دادم -
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از این به بعد جواب نده بگو من نیم دونم، طفیل  -

رف کرده که یه راه به راه با این حمامانت چه گنایه  

 های شما باید بشکنه؟

 

 از شب بدون عطا متنفر بودم

همی   که موقع خواب شد و بچه ها رو خوابوندم خودم  

مثل ادیم که انگار تازه عزیزش رو از دست داده، مویه کنان 

از پنجره اتاقم زل زدم به اتاق محبوبه ، دستم گرفتم جلوی 

م م زیر گریه، هیچ وقت توی خواب هدهنم و از ته دل زد

 نیم دیدم که بخوام عطا رو با کش تقسیم کنم

هیچ موقع جز موقع هایی که یم رفتم شهر شب رو بدون  

 عطا صبح نکرده بودم

عادت کرده بودم به ریتم نفس های منظمش به عطر دل  

نشی   تنش ، رسم گرفتم رو به اسمون و با گالیه توی دلم 

 گفتم
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چرا بهم  رده بودم که تقاصش شده بود این؟چه بدی ک -

رحم نکردی؟ چرا من؟ مگه من چیکار کرده بودم؟.... 

تو که میدونستی من جونم به عطا بسته اس... تو که 

 میدونستی من رسی    ع یم شکنم چراااااا من؟...... 

 

 پارت دویست و دو

 

 محبوبه

 

از وقتی اومده بودیم توی اتاق عطا، ماتم زده دستش رو 

توی تارییک، اتاق اشته بود روی رسش و یه گوشه گذ

 نشسته بود

اصال این برسی انگار ذره ای احساس نداشت، هرقدر من 

باهاش با محبت رفتار میکردم خودم براش لوس میکردم، 

ناز یم اومدم، دوباره بر یم گشت رس خونه اولش ، همون 
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جور که داشتم ناض رو یم خوابوندم زیر چشیم نگایه 

 شیدمداختم و اه بلندی ناخواسته کبهش ان

راه درازی در پیش داشتم، روح انگی   جوری در تار و پود 

عطا حل شده بود که باید جون یم کندم تا اون نکبتی رو از 

ون کنم  ذهن ، قلب و همه وجودش بی 

 هنوز نشسته بود که اروم گفتم

 

؟ -  عطا چرا نیم خوایر

 

ر بود یم توی تارییک اتاق جهت نگاهش رو که سمت د

 قصد فرار داره دیدم، احساس میکردم

 اب دهنش رو محکم قورت داد و گفت

 

 تو بخواب ، من خوابم نمیاد -
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 پوزخندی زدم و گفتم

 

ه...  -  من بدون تو خوابم نمییر

 

خییل دوست داشتم اتاق روشن بود و بعد زدن این حرف 

 یم تونستم عکس العملش رو ببینم

فس هاش سکوت اتاق صدایی ازش در نیم اومد و فقط ن

 بود رو پر کرده

 دوباره گفتم

 

؟ من این همه باهات حرف زدم  - عطا داری ناز یم کت 

چرا نیم خوای باور کت  که ما االن زن و شوهر هستیم 

 و یه زن و شوهرم هم باید کنار هم بخوابن
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 پرتش کنم توی 
ی

چاره نداشتم برم سمتش و با یه اردنیک

 اش بهم میخوردرخت خواب، حالم داشت از کاره

ون روح انگی   گور به گوری، چه وردی توی معلوم نبود ا 

گوشش خونده بود که  کور و کر شده بود و جز خودش، 

 نیم تونست به هیچ زن دیگه ای فکر کنه؟

وقتی دیدم داره وقت کشی یم کنه خودم رفتم خوابیدم و با 

 حرص گفتم

 

اصال میخوام نخوایر بدرک، من احمق بگو که همه  -

 اش فکر تو هستم

 

وع کردم به نفس پتو   کشیدم روی رسم و با حرص رسی

کشیدن، چند دقیقه ای تو اون حال بودم و داشتم با 

احساسات ضد و نقیضم دست و پنجه نرم میکردم که 

 حضورش رو با فاصله کنارم احساس کردم
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اروم کیم از پتو رو  عقب فرستادم  و ییک از چشم هام  

ون دادم و نگاهش    کردم بی 

از من خوابیده بود که انگار یم ترسید که  چنان با فاصله 

 یهو من بالیی رسش بیارم

با این فکری که افتاده بود توی رسم لبخندی زدم و با 

 بدجنش گفتم

 

چرا اونقدر توی خودت جمع شدی ؟ نکنه یم تریس  -

 بهت تجاوز کنم؟

 

وع کردم به خندیدن  بعد هم خودم بلند بلند رسی

ر خودش رو جمع کرد، ه بلندی کشید و بیش تعطا اما آ

بدجور رگ شیطنتم گل کرده بود و دوست داشتم اذیتش 

 کنم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 1959  

برای همی   خودم رو کشیدم سمتش اروم با دستهام 

کشیدم روی بازوش ، اروم بازوش کشید، منم خندیدم و 

 گفتم

 

 از من یم تریس؟ -

 

 نه -

 

 

 پس چرا  اونقدر توی خودت جمع شدی؟ -

 

 و گفت کیم مکث کرد 

 

 همی   جوری -
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وع کردم به نوازش  تو یه حرکت ناغافل با دستم رسی

موهاش، احساس کردم پلکش رو با عصبانیت، محکم روی 

 هم فشار داد

 

دوست داشتی االن تو خونه روح انگی    پیش اون   -

 خوابیده بودی؟

 

 تو جاش کیم جا به جا شد و از جواب طفره رفت و گفت

 

 بیدار نشهناض  -

 

 اش، اون فعال اروم خوابیدهنگران نب -

 

 

 پس تا بیدار نشده بگی  بخواب -
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 خنده ای کردم و گفتم

 

خوابم نمیاد، تا تو اینجا کنارم هستی و  شیطون  -

بدجوری رفته توی جلدم و داره عذابم میده ،عمرا 

 خواب به چشم هام بیاد

 

عطا رو اینبار تقریبا رفتم توی بغلش، اون لحظه جز اینکه 

ونم و پوزه مهر انگی   رو روی خاک بمالم سمت خودم بکش

ی فکر نیم کردم   و خودم رو صاحب عطا کنم به چی  

 محو  
ی
عطا  مال من  و روح انگی   هم باید از اون زندگ

 میشد

حاال که قسمتم این بود که بافی عمرم رو کنار عطا بمونم، 

اش رو نداش  مثل روح انگی   و دخیی
 تم. اصال تحمل زی 
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اشت فرار کنه تقریبا از تشک رفته بود عطا که چاره ند

ون زمزمه وار گفتم  بی 

 

عطا من دوست دارم، عاشقتم...تو هم باید عاشقم  -

 ....  بشی

 

بدری  خودم رو  پرت کردم توی بغلش و دستش رو که ض 

محکم توی سینه اش جمع کرده بود رو، از هم باز کردم و 

 پیشونیش بوسیدم

ا بالخره،حریف تر طول نکشید که عط چند دقیقه بیش

هورمون های مردونه اش نتونست بشه و سمت من 

 کشیده شد

 اون لحظه نزدیک بود ذوق مرگ بشم  توی دلم گفتم

 

 خانوم االن کجایی که عطا جونت رو  -
آخ آخ روح انگی  

ی  ؟ بدبخت، عطا رو  بهم باختی !! چی   تو بغلم ببیت 
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روزها، دمت رو مثل یه موش نمونده که ییک از همی   

ونکثی  عطا پرت کنم بی 
ی
م و از زندگ  ف  بگی 

 

وزی  وع کردم به خندیدن و از اون حس پی  بعد هم اروم رسی

 که همه تنم رو در اغوش گرفته بود نهایت لذت رو بردم

 

 پارت دویست و سه

 

 روح انگی   

 

هوا هنوز روشن بود و من لبه پنجره نشسته بودم و چشمم 

 محبوبه بودبه اتاق 

 من پلک نزده بودم و تا خود صبح تموم اون شب لعنتی  

 برای قلب شکسته ام عزا داری کردم
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همه فکر و ذهنم این بود که عطا االن داره چیکار میکنه؟ 

یعت  همه چی   رو فراموش کرده و بهم خیانت کرده؟ یعت  

مثل همیشه که عادت داشت دستهای من رو بی   دستهاش 

 می   کارم با محبوبه کرده ؟قفل میکرد ، ه

که ، هیچ جوایر برای سواالت یر در و پیکر ذهنم   آخ

 نداشتم

ویل یه چی   رو خوب یم دونستم ، محبوبه به شدت زرنگ  

 همون جور که ناض 
ی

و با سیاست بود و قطعا با زرنیک

خدابیامرز رو که همیشه خدا ازش متنفر بود، سمت 

 خودش کشیده بود

 آب خوردن خام خودش میکردقطعا عطا هم عی    

ون، رفت در ا تاق محبوبه باز شد و عطا ازش اومد بی 

سمت دست شویی و بعد دست و صورتش رو شست ، 

دوباره سمت اون اتاق کوفتی که شکنجه گایه برای روان 

 من بود راه افتاد
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توقع داشتم حداقل برای خوردن صبحونه  بیاد پیش ما ، 

زرگ بود ،چون اون نیم اما انگار توقعات من زیاد  ب

 از محبوبه دل بکنهخواست  

با عصبانیت پرده رو انداختم ، عطا حداقل یه زحمت به 

خودش نداد یه نیم نگاه سمت اتاق ما بندازه، تا من رو 

 چشم به راهش پشت پنجره ببینه

برام باور کردی  نبود عطای ناالن سه روز پیش بشه یه 

 همچی   آدیم

ت،  دیشب با زور و ترسی ماهرخ رسم همچنان گیج یم رف

 کیم غذا خورده بودم ویل حالم اصال خوب نبود

 
ی

هرچند خودم خوب یم دونستم، دلیل حال خرابم گشنیک

 نبود و روح خسته ام داشت من رو از پا یم انداخت

رفتم رس جام دراز کشیدم و زل زدم به سقف، نیم دونم 

توی چقدر توی افکارم غرق بودم که صدای  محبوبه از 

د  حیاط  که مثال داشت با پچ پچ کنار در اتاق ما حرف می  

 بلند شد
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عطا مراقب خودت باشیا، ناهار میخوام برات گوشت  -

بذارم الی پلو همون غذایی که یم دونم عاشقشی ، 

فقط تو رو خدا زودتر بیا که من و ناض طاقت دوری 

 نداریم

 

 دستم گذاشتم توی رسم و مستأصل گفتم

 

ه این جوری وای اینا تا کجا باهم پیش رفیی  که محبوب -

در عرض یه روز داره اونقدر صمییم باهاش حرف 

نه؟ مگه امروز عطا سهم من و بچه ها نیست؟   می  

 

، از تو  صدای زن دایی هم که انگار رفته بود دست شویی

 حیاط بلند شد و به شادی گفت
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 سالم صبح تون بخی  باشه -

 

از جام بلند شدم و دوباره رفتم پشت  نتونستم طاقت بیارم

ون پنج ره گوشه ای از پرده رو کنار زدم و دوباره چشم به بی 

 دوختم

عطا و محبوبه دوشادوش هم به فاصله خییل کیم ایستاده 

 بودن 

همون لحظه، با دیدن دست های قفل شده محبوبه تو 

دست های عطا ،لبم رو از شدت درد درونم، گاز گرفتم تا 

 یه ام بلند نشهصدای گر 

ی اون دوتا شیطون گوش عطا ساکت داشت به حرف ها

 یم داد و طویل نکشید که گفت

 

 من داره دیرم میشه، اگه کاری با من ندارین برم دیگه -
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همون موقع محبوبه سمت پنجره چرخید هر چند من 

جوری وایساده بودم که در تی  رس نگاهشون نباشم و کش  

 بهم شک نکنه

با لبخند، جلوی چشم های بهت زده من رس  اما محبوبه 

 انگشت پا بلند شد و صورت عطا رو بوسید و گفت 

 

 مراقب خودت باش -

 

برام عجیب بود که چرا قلبم با این همه مصیبتی که روش 

آوار شده بود نیم ایستاد و هم چنان با یر عاری گوشه 

 سینه ام یم تپید؟

 

وع کرد به   خندیدن و گفتزن دایی اروم اروم رسی

 

 ناسالمتی اینجا بزرگیی وایساده -
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 حبوبه حق به جانب گفتم

 

 چیکار کنم خاله خییل یم خوامش -

 

 و ندایی درون قلبم فریاد زد و گفت

 

تو چندبار عطا رو بوسیدی؟ چند بار بهش گفتی  -

 دوستش داری؟ 

 

و من کال یر حیا نبودم ، جوری بار اومده بودم که از هر 

 جایی انجام ندم و شخصیت داشته باشمکاری رو هر 

 

رو اروم ول کرد و رفت سمت طویله و عطا دست محبوبه 

ون اورد و سوار شد   اسبش رو بی 
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محبوبه باز با وقاحت کامل رفت سمتش و دستی به اسب 

وع کرد به نوازش کردن صورت عطا، عطا  کشید و بعد رسی

ر هم زل زده بود بهش من هم که در حال مردن بودم ، د

 زوتر بره یی کارش، طویل 
دل دعا میکردم عطای لعنتی

ون ، اون مار خوش خط  نکشید که عطا از در حیاط زد بی 

 و خال هم سمت هم سنگرش برگشت

 و با خوشحایل و لحن بلندی گفت

 

خاله میشه مراقب ناض بایسی من یه تکه پا برم حموم  -

 و بیامپ

 

باهم و این حرف یعت   عطا دیشب بهش نزدیک شده و 

، طاقت نیاوردم و باز به حال خودم ز  ار زدم، رابطه داشیی 

ر و کار بلد بود
ّ
 رقیب من زیادی قد

وع کرد به خندیدن و گفت   زن دایی رسی
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قبلش که بری یه کم از حلوایی که برات پختم بخور تا  -

ی  کیم جون بگی 

 

و من نمیدونم باز اون لحظه چی شد که همون سیایه ، 

من رو سمت خودش کشید و دوباره مثل گردایر سهمگی   

ی مطلق غ  رق شدمدر اون یر خیر

 داشتم دنبال عطا یم دوئیدم و با التماس صداش میکردم

 

 عطا صیر کن..  -

 

 اون اما توجیه به من نداشت و همچنان یم رفت

ا هم سه تایی دنبال من یم اومدن و اسمش رو صدا  
دخیی

دن ویل باز هم توجیه به ما نداشت، بوران بود و صدای  می  

 شنیده میشد
ی
 زوزه گرگ
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و نداشتم گریه یم کرد و صداش یم طاقت کم محیل هاش ر 

 زدم

 

....چرا جوابم رو  - عطا تو رو قران...چرا صیر نیم کت 

 نمیدی؟

 

 پارت دویست و چهار

 

یل نکشید که توی اون بوران تصویر زی  ظاهر شد، طو

 ،جایی رو یم دید و نیم تونستم 
چشم هام به سختی

 تشخیص بدم اون زن کیه؟

س نزدیک اون زن شدیم زن  سمت من چرخید،  و  با اسیی

تصویر محبوبه جلو چشمم ظاهر شد  ، با لذت و از ته 

 قلبش داشت برای عطا یم خندید. عطا هم به محض اینکه

بهش رسید محکم کشیدش توی بغلش  و یر توجه به 

 التماس های من، صورتش رو غرق بوسه کرد
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جوری که صدای اون بوسه ها مثل یه سوت ممتد و  

 رسم اکو میشد اعصاب خورد کن توی

 محبوبه بلند بلند یم خندید و یم گفت

 

- ....  وای عطا خییل دوست دارم....عاشقتم.... تو جون مت 

 

 دقیقه که توی اون حال بودن  بعد از چند 

ام، که داشتیم با گریه  بدون توجه به من و سه تا دخیی

 التماس ش یم کردیم

 دست محبوبه رو گرفت و جلوی چشم های بهت زده ما  

 غیب شدن

دم   و من همچنان فریاد می  

 

 عطا نرو....عطاااااااا.....  -

 و همونجا روی برف ها افتادم
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** 

بات محکیم که به  صورتم میخورد الی چشم هام رو با ض 

 باز کردم و گفتم

 

 عطا اومدی؟......  -

 

جای  صدای عطا صدای ماهرخ توی رسم پژواک شد که 

 یم گفت

 

؟ چشم هاتو باز کن - ...روح انگی   تو رو روح انگی  

 خدا.... 

 

 اروم اروم چشم هام باز کردم ماهرخ بلند گفت

 

 خداروشکر -
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ا کنارم با کنجکاوی نگایه به دور و بر  انداختم ماهرخ و دخیی

بودن، ماهرخ دستی روی موهام کشید و با قیافه بهم ریخته 

 ای که معلوم بود حسایر گریه کرده  گفت

 

ترسونه باید  حتما بری  این غش کردنات داره من رو یم -

 پیش یه دکیی خوب تا معاینه ات کنه

 

کیم نیم خی   شدم تا رس جام بشینم اما رسم بشدت درد یم 

 رد و گیج یم رفت دوباره همونجا خوابیدم و اروم گفتمک

 

 من طوریم نیس ماهرخ خوب میشم -

 

 ماهرخ فی   فیت  کرد و گفت
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دوی  اصال طبییع نیس این همه غش کردن، االن یم  -

ات  ؟ چقدر صدات زدم؟ دخیی چند ساعته یر هویسی

،  مردن و زنده شدن روح انگی  

 

ام، ستاره و ساجده حسایر گریه 
نگاهم رفت سمت دخیی

 کرده بودن 

سحر هم که انگار گشنه بود با دست یه یم زد روی سینه  

 هام و همونجور که گریه میکرد با رستقی یم گفت

 

 ماما...به به -

 

 گفتماروم به ماهرخ  

 

 ساعت چنده؟ -
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ی به ظهر نمونده -  چی  

 

 

هوش بودم ،طبییع بود باورم نمیشد که این همه مدت یر 

سن اه بلندی کشیدم و گفتم  که بخوان اونقدر بیی

 

ی نفهمید؟ -  کش که چی  

 

 ماهرخ با نفرت گفت

 

نه نگران نباش اون گور به گوریا ،االن توی اتاق زن  -

بوبه، جلسه گرفیی  و دایی با زیور و اون یر یر کفتار مح

 از ذوق چاره ندارن بزنن و برقصن

 

س گفتمدستم گذاشتم روی پی  شونیم و با اسیی
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وای ناهار درست نکردم االن که عطا خسته و گشنه  -

 بیاد خونه

 

 ماهرخ پوزخندی زد و با حرص گفت

 

-  
ی

تو اول فکر خودت و سالمتیت باش بعد فکر  گشنیک

 عطا خااااان 

 

 که صداش توی اتاق پیچید  خااان رو چنان کشید 

 

 ستاره هم با ناراحتی گفت

 

دلم نیم خواد بابا بیاد پیشمون.... بره من ییک که اصال  -

 همونجا پیش محبوبه بمونه... 
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 با عصبانیت پریدم وسط حرفش و گفتم

 

، اون ادم هرچی هم که باشه ،هر کاری  - تو غلط یم کت 

 هم که کرده باشه بازم باباتون هس و حق ندارین

 اینجوری پشت رسش حرف بزنی   

 

 

زم نداشت زد زیر ستاره که اصال توقع همچی   رفتاری رو ا

گریه و با تخش دستش گذاشت روی گوشش و با داد 

 گفت

 

من اصال ادیم به اسم عطا رو دیگه دوست  -

 نداااارم......محال دیگه بهش بگم بابااااااا.... 
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رد و ساجده اما حق به جانب و با عصبانیت نگاهش ک

 گفت

 

ویل من هم بابام و هم زن عمو محبوبه رو خییل  -

 دوست دارم

 

تاره طاقت نیاورد و با دستش محکم زد پس رس ساجده و س

 دادی کشید و گفت

 

- ...  تو غلط یم کت 

 

صدای جیغش اونقدر بلند بود که مریم تو بغل ماهرخ 

وع  ترسید و از خواب پرید.و با صدای ظریف و نازکش رسی

ه کردن، ماهرخ هم با حرص نگایه به ساجده کرد به گری

 کرد و گفت
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، چه لجت  هس که تو دوستش حاال محبوبه مثال  -

 داری؟

 

 بعدم از ته قلبش گفت

 

ه زودتر از دستش خالص بشیم ...  -  کاش بمی 

 

 من هم از ته قلبم گفتم

 

 الیه امی    -

 

طویل نکشید که صدای اسب عطا پیچید توی حیاط 

م و همونجور که رسم داشت فوری از رس جام بلند شد
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خوردم نگایه به بشدت گیج یم رفت و رس جام تلو تلو یم 

 ساجده کردم و گفتم

 

 من باز حالم بد شد -
ی

 یهو به بابات نیک

 

 ماهرخ اخیم کرد و با حرص گفت

 

بیا رس جات دراز بکش، حالت خوب نیست و ممکنه  -

 باز یر هوش بشی 

 

 با لجبازی گفتم

 

یه ادم مریض و ضعیف نیم خوام پیش چشم عطا   -

 باشم 

ی رس هم کنم بیارم ب  خورهاالنم برم یه چی  
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ون که ماهرخ اروم و غمگی   گفت  خواستم از در برم بی 

 

 عطا خان امروز مهمون زن دایی هس -

 

 با تعجب گفتم

 

 چرا؟ -

 

 زهر خندی زد و گفت

 

 ناهار پا گشا شدن اونجا -

 

 به دیوار تکیه دادم و نا امید گفتم
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اینا باید چیکار کنم؟ چه جوری عطا رو من از دست  -

کاش میمردم و خالص حفظ کنم؟ وای ماهرخ  

 میشدم.... 

 

 ماهرخ با ناراحتی گفت

 

ه بحق پنج تن -  خدا نکنه، دشمنت بمی 

 

 اروم زیر لب گفتم 

 

اونا یه قشون هسیی  و من تنها، چه جوری حریف این  -

 آدم ها بشم؟

 

 پارت صد و پنج
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 گفت  ماهرخ نگایه به من کرد و 

 

 من راهشو بلدم -

 

 با تعجب گفتم

 

 چطور؟ -

 

کافیه یه مدت به حالت قهر بری خونه خاله اینا فقط   -

، مطمئنا عطا به غلط کردن میفته و دست از این 

 زنیکه بر میداره

 

 

 همونجا کنار دیوار رس خوردم و روی زمی   نشستم و گفتم
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برم اونجا تا اینا بیش تر از فرصت استفاده کی   و عطا  -

ه شاید حدار  ؟ اینجا باشم بهیی قل و حسایر ازم دور کی  

 یه کاری کردم

 

 راوی

 

زهرا با شادی داشت خمی  درست میکرد تا برای ممد 

د  حسنش که چند روزی  زبان باز کرده بود آش نذری بیی 

حال ممد حسن اینبار از همیشه بدتر بود و بریده شدن 

زبانش آن هم جلوی چشمانش، باعث شد بود که  

 مانش بیش تر از همیشه طول بکشد و خییل دیر تر از در 

 موقت و جنون راحت شود
ی

 رسی آن گنیک

زا زهر مار شده بود  برای زهرا و می 
ی
 در این مدت زندگ
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برای مداوای ممد حسن یک پایشان شهر بود و یک  

پایشان دهات،  و حسایر در این مدت، با ان دست خایل 

 این و آن شده بودندشان پول خرج کرده و کیل هم بدهکار 

رایم با کاردی که توی دستش بود  زهرا خمی  را پهن کرد و به ا

 روی خمی  کشید و ان را رشته رشته کرد

خانه   همان موقع، ممد حسن با خوش حایل امد توی اشیی 

 و گفت

 

من رشته خییل دوست دارم، زودتر درستش کن تا من  -

 همه اش رو بخورم

 

فربه او انداخت و با لبخند  زهرا با لذت نگایه به هیکل

 گفت

 

 دم ، ایشاال بعد از ظهر میذارمش باررشته اش که بری -
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ممد حسن طبق عادیی که داشت شلوارش را که کیم این 

 مدت برایش گشاد شده بود با دو دست باال کشید و گفت

 

م توی کوچه  -  پس من فعال می 

 

یش تمام این مدت که مریض بود، جز اینکه دکیی یم رفیی  پا

ون نگذاشته بود و یک رسه با   کارهای جنون را از در بی 

 وارش ان ها را عاض کرده بود

 زهرا لبخندی به رویش زد و گفت 

 

تو خوب باش، اصال خونه نیا و از صبح تا شب توی  -

 کوچه بازی کن
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ممد حسن با ان هیکلش مثل یه بچه پنج ساله سمت 

 کوچه دویید ، زهرا ایه کشید و زیر لب گفت

 

م برات، اگه مثل همه آدم ها سالم بودی  - االن زن بمی 

 و بچه داشتی و رس خونه زندگیت بودی

 

مشغول کارش بود و برای اینده ممد حسن غرق غصه  که 

خاله عالیه ننه کریم خدابیامرز ،در نزده جلوی رویش ظاهر 

 شد ، انقدر غرق فکر و خیال بود که اول متوجه اش نشد

فتاد روی زمی   با ترس کارد را کنار اما وقتی سایه اش ا 

 بلند گفتگذاشت و 

 

 یا ابو الفضل...  -

 

 خاله عالیه رسی    ع دستش را باال برد و گفت
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س زهرا منم -  نیی

 

 زهرا اخیم کرد و حق به جانب گفت

 

 یا حداقل یه  -
ی

خاله نیم تونستی قبلش یه یا هللا بیک

سه؟ ی کت  تا ادم نیی  رسفه ای چی  

 

کریم ، انگار دیگر در این دنیا نبود عالیه که بعد از مرگ  

ارف کنار دیوار نشست و زل زد به دست های زهرا بدون تع

 و گفت

 

 خداروشکر انگار ممد حسن باالخره خوب شد؟ -
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زهرا که دوباره مشغول کارش شده بود کیم ارد روی رشته 

 های بریده شده اش باشید و با خوش حایل گفت

 

ه بهیی شده، اینبار اره خداروشکر یه دو سه روزی میش -

رحیم، شوهر لیال یه دکیی خوب که بردیمش شهر 

 کرد و همی   که بردیمش پیشش انگار 
بهمون معرف 

دستش شفا بود و طویل نکشید که ممد حسن خوب 

 شد

 

هیچ کس اندازه عالیه از خوب شدن ممد حسن خوش 

 حال نبود

ممد حسن و کریم رابطه خویر با هم داشتند و اکیی وقتشان 

ن قاتل کریم را به ا با هم یم گذراندند و قطعا ممد حسر 

 خویر یم شناخت

چون همان فردای قتل کریم ان قاتل یر رحم که به 

احواالت ممد حسن خوب اگاه بود، به رساغش امده بود و 
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 موقتش زبان پرسک بیچاره را جلوی 
ی

برای ترساندن و گنیک

 چشمانش بریده بود

 

داخت و وقتی او را غرق فکر زهرا نگایه به خاله عالیه ان

فه ای کرد خاله عالیه به خودش امد و چشم به او دید، رس 

دوخت، زهرا با رس  به سماور کنار دستش که قوری گل 

 رسخیش ،رویش داشت یم جوشید اشاره ای کرد و گفت

 

حمت از توی ظرفها دو  - خاله من دستم آردی هس، بی  

 ریمتا استکان بردار و دوتا چایی بریز تا بخو 

 

وع کند تا خاله عالیه که نیم دانست،  حر  فش را از کجا رسی

 ، زهرا راض  شود و ممد حسن را برای توضیحات بیشیی

د  برای شناخت قاتل کریم به آبادی باال بیر
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فکری از جایش بلند شد و سمت استکانها رفت و با ریخیی  

دو تا چایی داغ دوباره رس جایش برگشت و رو کرد به زهرا و 

 گفت

 

 اگه کاری داری بده برات انجام بدم -

 

زهرا نگایه به قیافه شکسته و داغون زن روبه رویش 

تر شده  انداخت ، از بعد مرگ کریم انگار بیست سال پی 

 بود، کمرش خم و کل صورتش پر از چی   و چروک شده بود 

 ارام گفت

 نه خاله کاری نیس ، ممنون -

 

 میگم شما برای قضیه ممد حسن نرفتی    شکایت -

؟  کنی  
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 انداخت و گفتزهرا نگایه بهش 

 

ایط  - از ییک دو بار رس زد منتها چون ممد حسن تو رسی می 

ی یادش نیم اومد اونم دیگه نرفت  عادی نبود و چی  

 دنبالش

 

عالیه قندی در دهانش گذاشت و بعد از فوت کردن چایی 

 داغش گفت

 

بنظرم االن که بهیی شده با خودش برین دنبال شکایت  -

راست راست برای خودش ن اون از خدا یر خیر ، نذاری

 بچرخه
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زهرا که در این مدت حسایر ترسیده شده بود و حتی 

د ارام زیر لب  زا یی شکایت را بگی  خودش نگذاشته بود می 

 گفت

 

 پارت دویست و شش

 

واگذارش کردیم بخدا ، خودش مطمئنا حقش رو  -

 میذاره کف دستش

 

ب را از دهان زهرا عالیه که اصال توقع شنیدن این جوا

اشت، فهمید که از این زن و مرد بخاری گرم نیم شود و ند

خودش باید با وعده و وعید، یواشیک با ممد حسن حرف 

 بزند

برای همی   هم سکوت کرد و به نوشیدن چایش مشغول 

 شد
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 محبوبه -

 

توی حیاط داشتم لباس های ناض رو پهن یم کردم که یهو 

ه با آفتابه یم کوبه، روح انگی   کدیدم کش محکم داره به در 

مشغول اب پایسی حیاط بود ،نگایه به من انداخت و وقتی 

 دید من خیال ندارم برم درو باز کنم 

خودش سمت در راه افتاد، من هم سمت در چرخیدم تا 

نه ؟  ببینم گ اینجوری داره در می  

، پر از کاسه های آش رشته   با دیدن خاله عالیه که سیت 

سینه حبس شد و با  بود ناگهان نفسم توی توی دستش

 ترس زل زدم بهش 

بدون تعارف اومد تو، روح انگی   بهش سالم و خوش آمد 

گفت ،  اما من اونقدر ترسیده بودم که قدرت تکلم نداشتم 

 و فقط بلند بلند نفس یم کشیدم

دوباره زل زدم به کاسه های رشته توی دستش و توی دلم 

 گفتم
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 ه؟ کن، این چرا رشته پختخدایا خودت رحم   -

 

 طاقت نیاوردم رسی    ع رفتم سمتش و به سختی پرسیدم

 

؟ -  خی  باشه خاله چرا رشته پختی

 

با ذوق نگایه بهم انداخت و با صدای شاد و خوشحال 

 گفت

 

 اول سهم آشت بردار تا بهت بگم -

 

بدون اینکه نگایه به سیت  اش بندازم فوری ییک از ظرف 

 بزنهنگاهش کردم حرف ها رو برداشتم و منتظر 
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وع کرد به  ییک از کاسه هام داد دست روح انگی   و بعد رسی

س داشتم میمردم و دل  صدا زدن ماهرخ، از شدت اسیی

توی دلم نبود  تا بفهمم چی شده، اونم که داشت جون یم 

 کند و وقت کشی میکرد

ماهرخ هم اومد و کاسه رو برداشت، خاله عالیه نگایه به 

 من کرد و گفت

 

 مد حسن هس.. ذر زهرا، مادر من -

 

زانوهام داشت شل میشد و دلم گواه بد یم داد با صدای 

 لرزونم گفتم

 

 مگه ممد حسن چش شده؟ -

 

 خندید و گفت
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هیخی طوریش نیس ، خداروشکر قفل زبونش باز شده  -

 و دیگه میتونه حرف بزنه

 

همون لحظه من مردم و کاسه آش ناخواسته، از دستم 

 رو خراب کردافتاد و کل لباسم 

یک بود همون جا بزنم زیر گریه و خود زی  کنم، چقدر نزد

عمر خوشبختیم کوتاه بود، چقدر احمق بودم که فکر 

 میکردم ممد حسن تا ابد الل میمونه

اون سه تا هم با دقت و موشکافانه زل زده بودن بهم،  

بدجوری خراب کرده بودم برای همی   نفس عمیقی کشیدم 

دم و با صدایی که جون ور،جمع و جور کر و خودم رو  به ز 

 کندم تا از ته حلقم در بیاد به سختی گفتم
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خداروشکر ، اصال باورم نمیشه که ممد حسن خوب  -

شده، آخرین بار که دیدمش اونقدر حالش بد بود که 

 گفتم این هیچ وقت خوب نمیشه

 

 خاله عالیه انگار قانع شد خنده بلندی رس داد و گفت

 

شده، این دکیی اخری که ، خوب خوب  اره خداروشکر  -

بردنش پیشش کارش خییل خوب بود و داروهاش 

 جواب داد

 

سنگیت  نگایه رو روی خودم حس میکردم با همون حال 

خراب، سمت صاحب اون نگاه چرخیدم و با روح انگی   

چشم تو چشم شدیم، عوض  چنان زل زده بود بهم و زیر 

ی کنهنظرم گرفته بود که انگار یم خواست   مچ گی 

 اخم غلییط  بهش کردم و رسی    ع ازش رو برگردوندم

 خاله عالیه نگایه به لباسم انداخت و گفت
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؟ -  تو چرا ظرف آش رو ریختی

 

نیم دونستم باید چه جوایر بهش بدم ، برای همی   لبخند  

 مسخره ای زدم و گفتم

 

 داغ بود دستم سوخت -

 

همون لحظه صدای نحس ماهرخ بلند شد و مثل قاشق 

 انداخت وسط و گفتنشسته خودش 

 

 چرا برای ما داغ نبود؟ -

 

 با نفرت نگاهش کردم و به تندی گفتم 
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 من چه بدونم -

 

 خاله عالیه اشاره به سیت  توی دستش کرد و گفت

 

 عیب نداره ییک دیگه بردار -

 

حالم از اون رشته داشت بهم میخورد، دلم یم خواست 

اکراه بزنم ،با همونجا یم نشستم و برای بخت سیاهم زار 

 دستم بردم سمت سیت  و ییک دیگه برداشتم و گفتم

 

 من زیاد رشته دوست ندارم، اینو برمیدارم برای خاله -

 

 خواستم از کنارشون جیم بشم که روح انگی   یهو گفت
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ی خاله و همی   جور شاد  - ایشاال رشته بعدی خودت بیی 

 قاتل کریم دستگی  شده
ی

 و خوشحال بیای بهمون بیک

 

سینه حبس شد ، جرأت نداشتم سمتشون برگردم تو  نفسم

و عکس العمل خاله عالیه رو بعد از شنیدن اون حرف 

ببینم، رس جام در جا زدم، اصال پاهام حش نداشت که 

 بخوام راه برم

 صدای خاله عالیه بلند شد و با جدیت گفت

 

، تو رو قران دلت پاکه   - خدا از زبونت بشنوه روح انگی  

قاتل کریمم رو ببینم و خودم با دتر دعا کن من زو 

 همی   دستهام خفه اش کنم! 

 

 ماهرخ و روح انگی   با هم گفیی  
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 ایشاال -

 

با بدبختی حرکت کردم،  اونجا  موندنم اصال درست نبود و  

 حالم شک برانگی   شده بود

 چند قدیم بیشیی نرفته بودم که اینبار ماهرخ پرسید 

 

 ه؟اوردممد حسن نگفت گ این بال رو رسش  -

 

انگار امروز ابر و باد و فلک دست به دست هم داده بودن 

،بالجبار گوشهام تی   کردم که خاله عالیه  تا منو دق مرگ کی  

 گفت

 

ش  گفته خییل بهش فشار نیارین که  - فعال نه، دکیی

دوباره بخواد اعصابش بریزه بهم یه مدت که بگذره 

 خودش دهن وا میکنه
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 توی دلم گفتم

مقت کنم، اگه دلت براش نسوخته بود و احخاک بر رس  

همون موقع، زبونش کامل بریده بودی، االن نیم خواست 

 از ترس مثل سگ بلرزی

 

 پارت دویست و هفت

 

 ماهرخ دوباره گفت

 

ویل خاله عالیه، حتما به زهرا بگو خییل مراقب ممد  -

حسن باشه، مطمئنا  آدیم که اون بال رو رسش اورده، 

شده دوباره پیداش میشه و میاد  از اگه بفهمه زبونش ب

 رساغش
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همی   کم داشتم تا اون ماهرخ احمق راهکار یاد اینا بده، 

 عالیه هم اروم گفت

 

وای خدا نکنه، حتما بهش میگم ، یم ترسم زبونم الل  -

یهو اونم بفرسیی  وردست کریم ما و ناض شما، دنیا 

بدی شده مردم اونقدر یر دین و ایمون شدن که الیک 

ادم میکشن . وگرنه کریم خدا بیامرز ما ازارش به  ،الیک

یه مورچه هم نیم رسید ، رسش تو کار خودش بود 

،همون ناض خدابیامرز هم همی   جور طفیل خییل اقا 

و متی   بود ادم نگاهش میکرد حض یم برد از قد رشید 

 و قیافه قشنگش ..... 

 

ح اینجا که رسید بغض کرد و نتونست حرفش کامل کنه ،رو 

 انگی   دوبار پرید وسط و گفت
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نگران نباش خاله، ماه هیچ وقت پشت ابر نیم مونه،  -

ای کاری رو که کرده یم بینه  اون ادم کثیفم بالخره رس 

 

رفتم گوشه بهار خواب نشستم، توی دلم غوغا بود و اسید 

وع کرد به جوشش و طعم  ش رسی معده ام از شدت اسیی

 دهنم رو تلخ کرد

 کشید و بغضش قورت داد و گفت  دیخاله عالیه اه بلن

 

ژاندارمری که یم گفت احتماال قاتل کریم و ناض یه  -

 نفر هس،

ف از بس زرنگ بوده اصال ردی از خودش   منتها یر رسی

 نذاشته تا گی  بیفته... 

م آبادی باال ، اما   بخدا باورتون نمیشه هفته دوبار دارم می 

 چه فایده! اونا هم نیم دونن قاتل کیه؟
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ای بلد باشه، چون ا فقط  حتمال میدن ممد حسن یه چی  

دقیقا همون فردای مردن کریم بدبخت من، این بال رو 

 رسش آوردن

 

ماهرخ کیم رس جاش جابه جا شد و به دیوار پشت رسش 

 تکیه داد و گفت

 

 پس چرا نیم بریش ده باال؟ -

 

زا حسایر ترسیدن و  یر خیال شکایت شدن،  - زهرا و می 

واگذار کردیم به خدا...طفیل ممد  میگن ما او اون ادم

یش پیش  حسن هم  ادم عادی نیس که بشه راحت بیر

سه باز حالش بد بشه   ژاندارما، ادم مییی

 

زا رو بده؟   اون وقت گ میخواد جواب زهرا و می 
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 روح انگی   اروم گفت

 

؟  پس میخوای -  چیکار کت 

 

، تا  ببینم بعد خدا چی میخواد -  فعال صیر

 

 

 س های پهن شده روی بند زل زد و گفتماهرخ به لبا

 

من میگم هیچ گ هم حرف یه ادم دیوونه رو قبول نیم  -

 کنه...اصال شهادت همچی   آدیم ،قبول هم نیست

 

 کیم خیالم راحت شد شاید حق با ماهرخ بود 
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ا بیش ناسالمتی اون توی شهر بز   رگ شده بود و به این چی  

جام بلند شدم و تر آشنایی داشت، نفس راحتی کشیدم و از 

رفتم سمت اتاق، لباسم کثیف بود و داشت حالمو بد 

 میکرد

 

 روح انگی   

 

خاله عالیه بعد شنیدن اون حرف دوباره ناراحت شد و 

 اشک توی چشم هاش جمع شد

 خییل دلم براش یم سوخت بد بالیی رسش اومده بود 

تنها بچه ای که داشت همی   کریم بود که اونم یک سایل  

احق رفته بود زیر گل، خاله مونده بود و زن بیوه میشد به ن

ش،  کریم و سه تا دخیی

، کریم با   ایط خویر داشیی 
تا وقتی که کریم زنده بود رسی

ایر که یم ریخت ، در امد 
خویر داشت، اما بعد عرق و رسی

ا یم  مرگش خانواده اش بدبخت شده بودن، خاله عالیه اکیی
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زن کریم هم تو  رفت تو آبادی های دیگه گدایی میکرد و 

ایط  خونه ی کدخدا کلفتی میکرد، کال بعد از رفیی  کریم رسی

 براشون سخت شده بود

 نگایه به صورت غصه دارش انداختم و گفتم

 

اونقدر ها هم احمق  نگران نباش خاله، ممد حسن -

ا رو خوب یم فهمه ، کیم که  نیس، اتفاقا خییل چی  

بزن و حال و احواالتش بهیی شد با خانواده اش حرف 

ش آبادی باال ، حتی اگه حرفش هم قبول نکی    بیر

ی میده دست ژاندارمری تا اونام  بالخره یه رسنخ  چی  

 بگردن دنبال قاتل

 

 ته دلش گفتلبخند دوباره مهمون لبهاش شد و از 

 

 خدا از زبونت بشنوه روح انگی    -
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بعدم یهو چشمش رفت سمت دوتا کاسه بافی مونده آیسی 

 گفت  که توی سیت  بود و 

 

 وای اینام که رسد شد -

 

ون و قبل رفیی  گفت  از در زد بی 

 

ین بدین دست زهرا -  کاسه ها رو خودتون بیر

 

رسی به نشونه تأیید حرفش تکون دادیم و اونم از در رفت 

ون، با ماهرخ داشتیم سمت اتاقامون راه یم افتادیم،  بی 

توی فکر بودم، رفتارهای محبوبه خییل عجیب و غریب 

 بار بعد از اوردن اسم قاتل رنگ به رنگ میشد  بود و هر 

 یه جایی هم نتونست لرزش دست هاش تحمل کنه و  
حتی

ز دستش افتاد ، خییل دوست داشتم رس از کارش در کاسه ا
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بیارم و بفهمم از چی اونقدر یم ترسه که هربار با اوردن اسم 

 قاتل کریم و ناض خودش رو

 یم باخت

 پرسید ماهرخ وقتی دید غرق فکرم 

 

 چته روح انگی   چرا تو فکری؟ -

 

رفتم لبه پله ها نشستم، اونم بغل دستم نشست ، 

ی نیس اروم گفتم  رسگردوندم و وقتی دیدم از محبوبه خیر

 

 بنظرت رفتارهای محبوبه عجیب نیس؟ -

 

 چطور؟ -
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ی که خاله عالیه یم داد از ترس رنگ  - امروز هر خیر

 عوض میکرد و حالش یه جوری میشد

 

 با چشم های گشاد شده گفتماهرخ 

 

 واقعا؟ -

 

و اره، من قبال هم دیدم هر وقت اسم ناض خدابیامرز  -

 قاتلش  یم اومد این دقیقا بهم یم ریخت

 

ای  از قاتل ناض و کریم میدونه،   بنظرم محبوبه یه چی  

ی رو نمیکنه سه چی  
 منتها مییی

 

 ماهرخ پوزخندی زد و گفت
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 از کجا معلوم  خودش قاتل نباشه؟ -

 

 پارت دویست و هشت

 

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 

دوتا مرد بلند و نه بابا، مگه ادم کشیی  الکیه؟ اونم  -

رشید مثل کریم و ناض، محبوبه عمرا بتونه یه همچی   

ایی خیر 
نم اون از یه چی   کاری کنه، منتها من حدس می  

 داره و قاتل رو یم شناسه

 

 ماهرخ بشکت  زد و گفت

 

 له عالیه بگیم؟نظرت چیه به خا -
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 اخیم بهش کردم و گفتم

 

جوری یه دیوونه شدی؟ میخوای رسی بپا شه من همی    -

 چی گفتم

 

 ماهرخ اروم زد پشت کتفم و گفت

 

 ویل تو هوش باالیی داری ، دو هزاریت زود میفته -

 

این دلیل نمیشه ماهرخ بری پیش خاله عالیه بشیت  و  -

، درسته من همه چی   رو زود یم فهم
 م حرف بزی 

 

 منتها این دلیل نمیشه که حدسیاتم  همیشه درست باشه

 

 چشم دوخت و گفتمتفکر به اتاق محبوبه 
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ای بلد  - از ته قلبم دعا یم کنم این خوک کثیف یه چی  

باشه و به وقتش جلوی چشم مردم آبادی سوار جیپ 

 ژاندارمری بشه و برای تحقیق پاش به اونجا باز بشه

 

 با ذوق گفت بعدم دست هاش بهم مالید و 

 

فکر کن چقدر خوب میشه، ابرویی براش نیم مونه و  -

 فید آبادیمیشه گاو پیشوی  س

 

 پوزخندی به فکرهای مسخره اش زدم و گفتم

 

انگار یادت رفته ، این همیشه گاو پیشوی  سفید ابادی  -

ا اصال براش مهم نیس   بوده و این چی  
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ه ویل بازم آبروی عطا با اون هولدورم بولدورمش بر  -

 ،خودش کیل خوبه

 

 

 با اوردن اسم عطا حرض شدم و گفتم

 

خجالتش، خونه نشی   میشه و دیگه مطمئنا بعد از  -

 توی آبادی ظاهر نمیشه

 

 ماهرخ با ذوق گفت

 

 شک نکن -

 

 پوزخندی زدم و گفتم
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خییل دلم میخواد عطا به خاطر این پتیاره خانو،م یه  -

ای جایی جلوی چشم همه بشکنه تا بفهمه  با دست ه

 خودش،چه خایک توی رسش کرده

 

 ماهرخ بلند گفت

 

 یعت  میشه؟ -

 

ابش رو بدم که عطا از در اومد ت،و ماهرخ خواستم جو 

 ازش رو برگردوند و با حرص گفت

 

یف آوردن خونه  -  جناب ناض الدین شاه قاجار هم ترسی

 

عطا سمت ما اومد ، ماهرخ به رسدی سالم کرد و من هم 

 سکوت کردم
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ت بهش نگاه کنم، از صبح که بهم ثابت دلم نیم خواس 

شده بود همه حرفاش درویع  بیش نبوده اصال دلم نیم 

 خواست باهاش هم کالم بشم

 اروم پرسید 

 

؟ -  بچه ها کجا هسیی 

 

 با دست اشاره ای به خونه کردم

مطمی   بودم ستاره با دیدنش روی خویسی نشون نمیده و 

ه،  م همونجا برای همی   ترجیح دادحتما جلوش گارد میگی 

 بشینم

حدسم هم درست بود به محض اینکه عطا رفت تو ،جیغ 

 و فریاد های ستاره  بلند شد
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؟......چه  - تو چه جور تونستی باهامون اینکارو کت 

؟.....تو مگه  جوری تونستی با محبوبه ازدواج کت 

؟....چه جوری دلت اومد   نداشتی
ی
خودت زن و زندگ

؟....دلت برایباهامون اینکا  ماها نسوخت.....  رو کت 

 

 بعد صدای جیغ هاش شدید تر شد و با داد گفت

 

ون و دیگه هم هیچ وقت برنگرد  - از اتاق ما برو بی 

 اونجا... ما تو رو نیم خوایم.. 

 

قلبم برای ستاره به درد اومده بود، او جیغ یم کشید و 

 ساجده و سحر هم گریه میکردن

چند حرف   و  حرف  نیم زد، هر  عطا اما سکوت کرده بود  

 هم نداشت که بخواد بزنه
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خواستم از جام بلند بشم برم ستاره رو اروم کنم که ماهرخ 

دستم رو گرفت نذاشت برم، با غصه نگایه به در اتاق کرد 

 و گفت

 

ون، غمباد گرفت  - بذار هرچی تو دلش هست بریزه بی 

این دو روز از بس نشست یه گوشه و اشک بیصدا 

 ریخت

 

م  عجیب بود که بخواد این جوری جیغ و از اون ستاره ارو  

ای من مثل خودم همیشه اروم و بیصدا بودن  داد کنه، دخیی

 و کم پیش یم اومد بخوان عصبای  بشن

زن دایی وقتی صدای جیغ و هوارهای ستاره رو شنید از 

ون اومد و ترسیده گفت  اتاقش بی 

 

 کنه؟چی شده؟ ستاره چرا داره جیغ و داد می -
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سکوت کنم اما ماهرخ که حسایر عصبای   من ترجیح دادم

 شده بود با صدایی که بشدت میلرزید گفت

 

ستاره بدبخت با فهمیدن شاهکار شما اعصابش بهم  -

 ریخته و داره داد و هوار میکنه

 

طویل نکشید که محبوبه هم بچه بغل  بهش اضافه شد ، 

انداخت و با حرص ماهرخ طاقت نیاورد و نیم نگایه بهش 

 گفت

 

 رم رس رسیدکفتا -

 

زن دایی رفت سمت اتاق و کیم بعد وقتی فهمید جریان از 

وع کرد به داد کشیدن و گفت  چه قراره ،رسی
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ی نداری تو هم مثل مامانت یر ابرو و سلیطه  - تقصی 

، محبت حالیتون نمیشه   هستی

 

د گفت  بعد هم انگار داشت با عطا حرف می  

بس  با اینا دهن به دهن بشی از بیا بریم، نیم خواد  -

صبح تا شب حمایل کردی و نون مفت دادی اینا 

 خوردن هاری گرفیی  

 

بعد هم  عطا رو مثل یه بچه پنج ساله کشون کشون اورد 

ون، عطا خییل ناراحت و دمغ بود   بی 

محبوبه به محض دیدنش سمتش دوئید و با نگرای  که 

 هس یا واقیع ، گفت
ی

 معلوم نبود ساختیک

 

ا؟ شده عطا؟ چیکارت دارن دخچی  -  یی
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ترجیح یم دادم سکوت کنم، انرژیم برای کل کل کردن ته 

کشیده بود. بقدر کاف  نگران حال ستاره بودم و یم دونستم 

چقدر روحیه اش حساس و  ممکن  دیگه هیچ وقت، اون 

 دخیی شاد و پر انرژی قبل نشه

نگاهم با عطا گره خورد، چشم هاش غمگی   و ناراحت 

 ه ای دلم براش بسوزهودن اما این باعث نمیشد ذر ب

محبوبه دستش دور بازوی عطا حلقه کرد، ناخواسته نگاهم 

 رفت یی دستهاش و پوزخندی زدم

زن دایی با نفرت نگایه به من انداخت و دوتا دستش باال 

 برد و گفت

 

 خاک بر رست با این بچه تربیت کردنت -

 

 پارت دویست و نه
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ا تحقی  کردم ، ماهرخ خنده عصتر کرد و بباز من سکوت  

 نیم نگایه به عطا انداخت و گفت

 

تو که ماشاال دست مریزاد داری با این بچه تربیت  -

 کردنت! 

 

هنوزم دست های محبوبه دور بازوهای عطا بود و عطا هم 

 اصال تالیسی نیم کرد دستش رو ازاد کنه

د و زن دایی بعد شنیدن حرف ماهرخ  عی   انبار باروت ش 

 با عصبانیت گفت

 

 شو زنیکه زبون دراز نکبتی  تو ییک خفه -

 

 ماهرخ دستش گرفت رو به اسمون و گفت
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خدایا یعت  میشه به زودی حق اینا رو بذاری کف  -

دستشون؟ صیر ما از دست اینا تموم شد صیر تو تموم 

 نشد؟

 

ی نیم  محبوبه که انگار توی این عالما نبود و جز عطا چی  

 گفتدید ، دست عطا 
ی

 رو کشید و با زرنیک

 

 یم خونه، همونجا ناهار بخوربیا بر  -

 

همی   که یم خواسیی  برن طاقت نیاوردم و جیغ کشیدم و 

 گفتم

 

 کجااااا؟ -

 

 زن دایی حق به جانب گفت
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 رس خونه و زندگیش -

 

 با دست اشاره ای به در اتاق کردم و گفتم

 

 خونه و زندگیش اینجاس -

 

بیت  دراز و استخونیش انداخت و زن دایی با نفرت چیت  به 

 گفت

 

 شماها که فعال هاری گرفتی    -

 

 دستم گرفتم جلوش و گفتم 
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حتی اگه بچه ها  همدراهش ندن توی خونه، باید  -

 جلوی در بشینه و از جاش تکون نخوره

 

محبوبه دوبار دستش کشید، عطا بی   رفیی  و موندن مردد 

 بود محبوبه با تعجب گفت 

 

 بیا بریم -

 

 با نفرت نگاهش کردم

 

یاد، تو هم مگه کری یه حرفو  گفتم که عطا هیچ جا نم -

 چند بار باید بهت بزنن؟
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عطا بالخره رضایت داد و دستش رو ازاد کرد و با فاصله 

اش توی هم قالب گوشه بهار خواب نشست و دست ه

 کرد و زل زد به زمی   زیر پاش ، با اخم نگاهش کردم و گفتم

 

از این به بعد هر وقت قراره بیای پیش ما اوضاع  -

... تو همه ی ما رو فدای یه رسم مزخرف همینه عطا 

 کردی... 

 

زن دایی باز خواست دهنش باز کنه که عطا دستش باال برد 

 و گفت

 

 کن... مامان بس ...تمومش   -

 

وع کرده بود به گریه کردن نگایه  محبوبه هم که ناض رسی

 بهش انداخت و با لحن لویس گفت
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 نگاه ناض کن، ببی   چه جوری دلش برات تنگ شده؟ -

 

نزدیک بود باال بیارم، حالم از اون لحن کالمش بهم میخورد 

چقدر یه ادم یم تونست پلشت و چندش باشه؟ ماهرخ 

 گفت  بادی به بینیش انداخت و 

 

اد بفهم ...امروز  - ناض جان عزیزم، یه کم زبون ادمی  

عموت نباید بیاد پیش شما  قراره سهم زن و بچه 

ه اش زحمت خودش باشه، زی  که چند ساله توی خون

 کشیده  و براش سه تا بچه  زاییده !! 

خواهشا از گرد راه نرسیده خودت صاحب اختیار همه چی 

 
ی
 خودتون نکن و رست بکن توی کو... زندگ

 

 زن دایی دادی کشید و گفت
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 بخوام بدونم تو رس پیازی یا ته پیاز؟ -

 

 ماهرخ خنده حرص در آری کرد و گفت

 

 من خود پیازم -

 

 راوی

 

 به خواهرش انداخت و در حایل که ظرف  بهجت نگایه

 میوه را جلویش یم گذاشت با خنده گفت

 

 چه عجب خواهر؟ راه گم کردی ؟ -

 

 بهجت کرد و گفتنرسین نگایه به 
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؟ بچه ها  - گرفتار بودم خواهر، تو چه خیر خودت خویر

 خوبن؟

 

 

 ما هم شکر بد نیستیم-

 

ه هر دو خواهر مشغول تعارف تیکه پاره کردن بودند ک

سعید و وحید همزمان آمدند تو، با دیدن خاله نرسین هر 

 دو تعجب کردند و با گریم ازش استقبال کردند

اشت و همیشه از رفت و آمد نرسین اخالقیات عجیتر د

ار بود  بی  

 ان ها با دیدنش تعجب کرده بودند 
ی
 برای همی   هم همه گ
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 سعید که کیم تی   بود و یم دانست که امدن خاله اش با ان

قیافه پکر و درهم نیم توانست بدون علت باشد ، نگایه 

 به صورت سفید و تپلش کرد و گفت

 

 چه خیر خاله؟  -

 

 در دهانش گذاشت و خییل ارام گفتنرسین پره ای پرتقال 

 

 سالمتی  -

 

 چایی درون استکان های 
بهجت در حایل که مشغول ریخیی 

 جلویش بود گفت

 

 ماهرخ این روزا نیومد شهر؟ -
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 ه بلندی کشید و گفتنرسین ا

 

 چرا دو سه روزی اینجا بود و صبخ برگشت آبادی -

 

 وحید نگایه به قیافه درهم نرسین انداخت و گفت

 

؟ نگفت حالش چطوره؟از  -  آبخر ما چه خیر

 

 کن فیکون شده ای، 
ی
نرسین که دقیقا برای گفیی  خیر  زندگ

 روح انگی   به آنجا امده بود 

ه بود که خانواده روح انگی   ماهرخ قبل از رفیی  ازش خواست 

 و سالمتی او قرار دهند
ی
 را در جریان زندگ

نرسین طبق عادیی که موقع حرف زدن داشت، دست 

 را کیم بهم مالید و غمگی   گفت هایش
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 چی بگم خاله؟ -

 

سعید که درست حدس زده بود و یم دانست خاله برای 

ی آنجا آمده بود فوری گفت  دادن خیر

 

له ، این حالت بدجوری داره هرچی که هست بگو خا -

سونه  منو مییی

 

 پارت دویست و ده

 

 نرسین نگایه به قیافه نگران خواهر زاده اش کرد و گفت

 

 نمیدونم چی بگم...  واال  -

 

 وحید وسط  حرفش پرید و گفت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2037  

 

 خاله، جون به رس شدیم هرچی که میدوی  بگو زودتر -

 

 فتنرسین اه بلندی کشید و با صدای بغض الود و لرزای  گ

 

شوکت محبوبه رو عقد کرده برای عطا و روح انگی   رو  -

 خونه خراب کرده. .. 

 

 یر خیر هر سه ان ها که تقریبا دومایه بود از 
روح انگی  

بودند با چشم های ناباور زل زده بودند به دهان نرسین، 

 نرسین که دل بشدت نازگ داشت زد زیر گریه و گفت

 

ار بشینه و  الیه خی  نبینه شوکت ، نتونست بیک -

 بالخره زهر خودش رو ریخت
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 بهجت محکم زد توی صورتش و گفت

 

ه بدبخت من ناز  - م من، چه مصیبتی رس دخیی ل بمی 

 کردن؟ الیه خی  نبینه باعث و بانیش

 

تش در حال فوران   شده بود و غی 
سعید که بشدت عصبای 

 کردن بود با داد گفت

 

 اون عطای نامرد چه جوری راض  شده همچی   غلیط -

 بکنه و هوو بیاره روی خواهر ما؟

 

وحید که از شدت حرص داشت تند تند نفس یم کشید با 

 د گفتعصبانیتی که رو به انفجار بو 
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عطا همه عمرش نامرد و عوض  بود، منتها خواهر ما  -

زیادی خانوم و بساز بود و هیچ وقت بدی هاش رو 

 نیم دید 

 

 سعید اب دهانش را محکم قورت داد و گفت

 

م میدونم چه بالیی رسش بیارم ، کاری کنم که مرغ خود -

 های هوا به حالش گریه کی   

 

 نگران روح انگی   بود 
و از طرف  هم  بهجت که از طرف 

 روح 
ی
دلش نیم خواست وحید و سعید با ندانم کاری زندگ

 انگی   را بدتر از این کی   گفت

 

 حتما خودش قبول کرده که عطا همچی   کاری کنه!!  -
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 نگار بدترین توهی   ها را شنیده باشد با داد گفتوحید که ا

 

 مادر من؟ کدوم زی  راض  به هوو میشه که  -
ی

چی مییک

 مظلوم ما بشه؟خواهر 

 

 سعید حرض نگایه به مادرش انداخت و گفت

 

یعت  تو االن راض  هستی روح انگی   توی اون جهنم  -

 بسوزه؟

 

 بهجت رسی تکان داد و گفت

 

ا روح انگی   با سه تا بچه من مادرش هستم سعید ،منته -

 کاری جز ساخیی  نداره.. 
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 وحید دادی زد و گفت

 

 ساخیی  چرا؟  مگه روح انگی    -

احابه؟ مگه ماها مردیم که بزاریم خواهرمون اونجا یر ص 

 عقده کش بشه؟ 

 

نرسین که مردد مانده بود خیر یر هویسی های مداوم روح 

 گفت  انگی   را بگوید یا نه؟ نیم نگایه به بهجت کرد و 

 

کاش یه چند روز یم اوردنیش همی   جا تا کیم  -

 اعصابش راحت بشه

 

 سعید با حرص گفت
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چی میدوی  دقیق بگو اونقدر یه خاله تو رو قران هر  -

 قطره چکوی  حرف نزن

 

نرسین با کف دستانش عرق های درشت روی پیشانیش را 

 پاک کرد و گفت

 

ماهرخ یم گفت ، روح انگی   یه چند وقتی هس مرتب  -

 هوش میشه، هرچی هم بهش اضار میکنه بیاد شهر یر 

 تا از اون اوضاع احوال دور بمونه قبول نمیکنه

 

دل نازگ داشت طاقت نیاورد و زد زیر گریه و وحید که 

 گفت

 

خواهره بیچاره من... مطمئنم به خاطر شوک عصتر  -

 این بالها رسش میاد.. 
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ویش سعید هم که انگار کش دست های قوی اش را دور گل

گذاشته بود و با تمام قدرت داشت فشار یم داد ، نفس 

 بلندی کشید و گفت

 

م توی اون آبادی خراب همی   فردا صبح راه میفتم  می   -

 شده و روح انگی   میارم

 

بهجت که بعد شنیدن خیر بیماری روح انگی   حالش بد 

 شده و دست و پاهایش رس شده بود ، با بغض گفت

 

مم دیگه نمیذارم رو  - ح انگی   برگرده توی اون خراب بمی 

 شده.. 

 

 محبوبه
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امروز ختنه سورون ناض بود از صبح زود مشغول کار بودم 

 اشتم کارها رو انجام یم دادم و د

چند دقیقه ای بود که خسته برگشته بودم توی اتاق ، عطا 

ناض رو گذاشته بود روی پاهاش و داشت براش الالیی یم 

 خوند

 اش و گفتمبا لذت گوش دادم به صد

 

 چقدر قشنگ یم خوی   -

 

 
ی
رفتم سمت آیینه و  شونه رو برداشتم و زل زدم بهش، تازگ

من عالقه اش بیش تر شده بود و کیم  ها کیم نسبت به

 بهیی رفتار میکرد

 

 لبخند خجیل زد و گفت
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 صدام به اقام برده، اونم خییل قشنگ میخونه -

 

 مرس سورمه ای توی دستم  رو باز کردم و لوس گفت

 

 ویل فکر کنم تو از اقات خییل بهیی یم خوی   -

 

 با تعجب گفت

 

 تو مگه صدای اقام رو شنیدی؟ -

 

ی براش زدم و گفتملبخند   دلیر

 

نه، منتها از نظر من تو قشنگ ترین صدای دنیا رو  -

 داری و کش هنوز، رو دستت نیومده
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رس ماتیک باز کردم و دوباره از توی آیینه نگاهش کردم اونم 

ند داشت نگاهم یم کرد سمتش برگشتم و چشمیک با لبخ

 براش زدم و گفتم

 

؟ -  باور نیم کت 

 

مزده ای کرد و گفتباز هم خنده   رسی

 

 ممنون -

 

 لوس گفتم

 

 همی   فقط ممنون؟ -
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 چی بگم؟ -

 

 

 بگو، ممنون عشق قشنگم -

 

لبش اروم دندون گرفت و سکوت کرد ، طاقت نیاوردم و 

دم با بدجنش همون طور که داشتم ماتیک روی لبهام می   

 گفتم

 

 بگو دیگه...  -

 

 گوشش رو خاروند و گفت

 

 شدم خیس عرقیر خیال محبوبه ..نیم بیت   -
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 سمتش چرخیدم و قری به خودم دادم و با ناز گفتم 

 

 ولت نیم کنم، یاال عطا بگو ممنون عشقم...  -
ی

تا نیک

 همی   حاال

 

 اروم خنده ای کرد و گفت 

 

 همون که تو گفتی  -

 

 نزدیک صورتش بردم و گفتم سمتش رفتم لبهام

 

 کل صورتت رسخ میکنم -
ی

 اگه نیک

 

 نگاهم کرد و اروم گفت
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 ممنون ...  -

 

 وای پس عشقش کو؟ -

 

 

 عرق هاش پاک کرد  اروم و خجل گفت

 

 عشقم..  -

 :  روح انگی  

 پارت دویست و یازده

 

 خاله برای ختنه سورون ناض سنگ تموم گذاشته بود 

 دتقریبا نصف  آبادی رو دعوت کرده بو 

مراسم توی حیاط بود و زن و مرد جدا از هم توی حیاط  

 نشسته بودن
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بود و مرتب نق و نوق میکرد جدیدا خییل نا ناض بغل عطا 

 آرویم میکرد و اصال اروم نیم گرفت

عطای بیچاره از دستش کالفه شده بود و یه تکونش یم 

 داد

کنار یر یر نشسته بودم نگایه به سمت قسمت مردونه   

 با حرص گفتمکردم و 

 

وع کرد به نق نق -  بازم این بچه رسی

 

 کشید و گفتیر یر رسگ سمت عطا و ناض  

 

 طفیل شاید گشنه شده یا  خودش خیس کرده ؟ -

 

 با حرص گفتم
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اعصابم از دستش داغونه با من باشه دلم میخواد برم  -

 بندازمش تو بر و بیابون بیام

 

 یر یر اخم غلییط  کرد و گفت

 

، االن کنار عطا خوشبخت نبودی، اگه این بچه نبود  -

خدا خییل دوست داشت که مردی مثل عطا رو 

 شت توی زندگیتگذا

 

 با حرست گفتم

 

 مثل روح انگی   شده بالی زندگیمون!  -
چه فایده که زی 

س داره  طفیل عطا خییل  از دستش اسیی

یه روز هم که میاد پیش من همه چشمش به در که یهو   

اه نندازه، بدبخت پیش اونا هم خانوم  رس نرسه و معرکه ر 
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هاش که باشه  اعصابش از دست شون خورده، از بس با

 دعوا دارن

 

، روح انگی   سیاست نداره ، اگه کیم سیاست  -
چه بهیی

داشت جای اینکه جر و بحث کنه با محبت شوهرش 

یم گرفت توی مشت خودش و میکردش غالم حلقه 

ا جنگ به گوشش، منتها راهشو بلد نیس! فکر میکنه ب

 و دعوا عطا پشیمون میشه

ازش دور تر  نمیدونه آدیم تشنه محبت و با اینکارا عطا ، 

 میشه

 

همون لحظه، صدای ساز و نقاره ای که اورده بودن بلند 

شد ، یر یر هم مجبور شد تقریبا فریاد بکشه و توی گوشم 

 بگه
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روح انگی   نمیدونه داره به نفع تو کار میکنه، اگه یه کم  -

 و حسایر به عطا محبت کت  سیاست 
داشته بایسی

نهقشنگ میشه رام تو و راحت قید اونا   رو می  

 

 ها به این باور رسیده بودم 
ی
حق با یر یر بود خودم هم تازگ

که عطا نسبت به قبل خییل تغیی  کرده و بیش تر به من 

اهمیت میده، قبال باید اونقدر التماس میکردم و خودمو 

 ها خودش لوس میکردم تا به زور 
ی
نزدیکم بشه، ویل تازگ

قشنگ درک بدون هیچ حرف  سمتم کشیده میشد و 

 میکردم که چقدر از رابطه با من، راض  هس

 یر یر وقتی دید غرق فکرم اروم زد به پام و گفت

 

بچه هالک شد ،برو بگی  بیارش اینجا خودت ارومش  -

 کن
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از جام بلند شدم و همی   که خواستم برم سمت عطا ، یر 

  نگایه بهم کرد و گفتیر 

 

سته، عطا جلو دهنتو محکم بگی  اونجا کیل نامحرم نش -

 رو جلوی چشمشون رس افکنده نکن

 

با حرص چادرم جلو کشیدم و بعد جلوی دهنمو کامل 

 گرفتم و سمت عطا راه افتادم

ناض بدجوری لج گرفته بود ، از شلویع  متنفر بود و اصال  

 اروم نیم گرفت

 ایسادم ناضو اورد پیشم و گفتچند قدیم عطا و  

 

ه معلوم نیس چشه؟ -  اصال اروم نمیگی 

 

 به خاطر شلویع  داره اذیت میشه -
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مش، یهو  ناضو سمتم گرفت ، همی   که خواستم ازش بگی 

با ممد حسن چشم تو چشم شدیم، چنان زل زده بود به 

 من که دهنش اندازه یه غار باز مونده بود 

،  قلبم با اون نگاه متعجب و   ترسیده اش هری ریخت پایی  

رو روی لبم  لعنت به من که امروز اون ماتیک کوفتی 

کشیده بودم ، گرفیی  کامل دهنم باعث شده بود که ممد 

حسن منو بشناسه، یا شایدم یادش بیاد ناخواسته چادرمو 

 ول کردم 

ترس تو عمق چشم هاش جاری بود و دستهاش محکم 

 ر یم دادمشت کرده بود روی پاش و داشت فشا

 قلبم از شدت ترس یم تپید و قطعا اگه اون رس و صدا نبود 

 همه اون ادمها، یی به رسوایی من روسیاه یم بردن

 

 عطا وقتی تعللم رو دید صدام زد و گفت
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 محبوبه -

 

با همون چشم های ترسیده نگاهش کردم، ناضو سمتم 

گرفته بود ، ناضو ازش گرفتم و دوباره زل زدم به ممد 

که خیال نداشت ،چشم از روم برداره و ذره ای از   حست  

 کنهترس نگاهش کم  

س خیس عرق بود اروم سمتش  تمام تنم از ترس و اسیی

 رفتم باید کاری میکردم ،دست دست کردن فایده نداشت

م توی خودش جمع شد و رسش  وقتی دید دارم سمتش می 

 فوری زیر انداخت

بود و من قشنگ لرز بدنش رو یم دیدیم، حدسم درست 

 احمق لو رفته بودم

 کنارش نشستم و  گفتم
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؟ بهیی شدی؟سالم ممد حس -  ن خویر

 

 لبش محکم دندون گرفته  و پیشونیش غرق عرق بود 

نیم دونستم  خایک توی رسم کنم ؟ دل سوزیم کار دستم  

 داده بود

کاش همون موقع زبونش کامل بریده بودم و خیال خودمو   

 راحت کرده بودم

تم بلند بلند بزنم زیر گریه، اون بچه کوفتی هم یه چاره نداش

د و روی مخم بود رسه داشت عر   می  

 دوباره گفتم

 

ممد حسن منم محبوبه؟ یادت نیس چقدر با هم  -

 دوست بودیم
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فشار دست هاش روی رون پاش بیش تر شده بود، به 

خودش جرأت داد و نگاهم کرد، هر دومون بشدت ترسیده 

 بودیم

 ش بود و ترس من از رسوایی ترس اون از جون

 

 نیده میشد گفتاروم زیر لب با صدایی که به سختی ش

 

 خوبم -

 

 به زور خنده ای کردم و گفتم

 

، یه روز حتما بیا پیشم برای  - خداروشکر که خویر

سالمتیت پول گذاشتم کنار بهت بدمش و هر کاری 

 دوست داشتی باهاش بکن
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 پارت دویست و دوازده

 

با شنیدن اسم پول از شدت خوش ممد حست  که همیشه 

اصال انگار عی   خیالش حایل، آب دهنش راه یم افتاد ، 

 نبود و تو این عالما سی  نمیکرد

موندن جایز نبود، بقدر کاف  سوژه یه مشت فضول شده 

بودم، از جام بلند شدم، عطا داشت با اخم نگاهم میکرد، 

برام مطمئنا از کارم خوشش نیومده بود ، هر چند ذره ای 

مهم نبود و همه فکر و ذکر من اون لحظه،  فقط حول 

 سن یم چرخید ممد ح

 بدون توجه به اخم و تخم عطا راه افتادم

اونقدر حالم بد  و بدنم سست شده بود که چند باری توی 

راه نزدیک بود زمی   بخورم، حال  آدیم  رو داشتم که انگار 

 زندگیش  به ته خط رسیده باشه

 

 روح انگی   
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ا ماهرخ کنار پنجره وایساده بودیم و با حرست داشتیم ب

ون ن  گاه میکردیمبی 

 اصال تحمل شادی و رس و صدای رو نداشتم

دلم یم خواست اون مجلس کوفتی هرچه زودتر تموم بشه 

و بره یی کارش، با دیدن اون همه آدم بغض بدی توی گلوم 

 جا خوش کرده بود

ش بود و گوشه ای نگایه به عطا انداختم، ناض توی بغل

 ایستاده و داشت ارومش میکرد

 و توی دلم گفتم اه بلندی کشیدم

 

چرا من یه همچی   روزی رو به چشمم ندیدم؟ اگه خدا  -

یه پرس بهمون داده بود زن دایی به بهونه دخیی زا 

بودنم، محبوبه رو به ریش عطا نیم بست و منو 

 بدبخت نیم کرد.. 
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نریزه، غرق حال خودم  رسم گرفتم رو به اسمون تا اشکم

 بازوم و گفتبودم که ماهرخ با آرنج اروم کوبید به 

 

 نگاه محبوبه کن -

 

رسم پایی   اوردم و زل زدم به محبوبه ای که مست و 

 خرامان داشت سمت عطا یم رفت

لعنتی چنان با ناز راه یم رفت که همه حواس عطا رو به  

 خودش جلب کرده بود

دت حرص محکم توی مشتم طاقت نیاوردم وپرده رو از ش

 گرفتم

بعد رفت سمت مردها، کیم روبه روی عطا وایساد و 

 ماهرخ با تعجب گفت

 

ه وسط مردا؟ -  وای این یر حیا چرا داره می 
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من هم تعجب کردم ، محبوبه دقیقا روبه روی ممد حسن 

 وایساد و باهاش مشغول صحبت شد. 

رفتاراش خییل عجیب بود از رفتار محبوبه عجیب تر 

کس العمل های ممد حسن بود که رس به زیر یه توی ع

میشد و جوری رفتار میکرد که انگار از  خودش جمع

 محبوبه یم ترسه

بعد از کیم خوش و بش ،محبوبه سمت قسمت زنونه راه 

 افتاد 

قیافه اش، چنان گرفته و ناراحت بود که چند باری یم 

 خواست زمی   بخوره ، برام خییل عجیب بود که چی باعث

 شد این همه بهم بریزه؟

 من چرخید و گفت ماهرخ هم که میخ محبوبه بود سمت

 

 میگم این یهو چش شد؟ چرا پنچر شد؟ -
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اتفاقا منم داشتم به همی   فکر یم کردم، نمیدونم چی  -

 به ممد حسن گفت که این جوری یهو بهم ریخت!! 

 

 

 ماهرخ رسی تکون داد و گفت

 

ونقدر قش القلب با شناختی که ما از محبوبه داریم ا -

اره هس که محال بخواد دلش برای ممد حسن بیچ

 بسوزه.. 

 

ی این وسط میلنگه ماهرخ؟  -  یه چی  

 

 

کاش یم فهمیدیم، منم خییل کنجکاو شدم ، رس جریان  -

آش رشته هم اگه یادت باشه ،وقتی فهمید ممد حسن 

 دهن باز کرده دقیقا به همی   حال و روز افتاد
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وزم به حدی پکر و ناراحت شد که قشنگ یادم بود ، اون ر 

 در زار بزنهچاره نداشت همونجا کنار 

 ماهرخ فکری گفت

 

 من مطمئنم این کاسه ای زیر نیم کاسه اش هس -

 

خییل دلم یم خواد بفهمم چرا یهو به این حال افتاد و   -

 دیدن ممد حسن حالش رو بد کرد؟

 

 

 ماهرخ کیم مریم توی بغلش تکون داد و گفت

 

 ال رو محبوبه رس ممد حسن آورده !!! شایدم این ب -
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نم طرف  که اینکارو کرده فکر نکنم، من  - حدس می  

 میشناسه

 

 

 یا حتی شاید قاتل کریم !!  -

 

کاش کش بود و ازش کمک یم گرفتیم و این سلیطه رو  -

 رسوا میکردیم! 

 

م قسم بخورم قشنگ از همه چی   خیر داره  حاض 

 

قد یه گردو ماهرخ خواست حرف  بزنه که یهو چشم هاش 

و رسیدم به  بزرگ شدن منم مسی  نگاهش رو تعقیب کردم

 وحید و سعیدی که کنار در ایستاده بودند ، با تعجب گفتم
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 این دوتا اینجا چیکار دارن؟ -

 

 ماهرخ اروم گفت

 

 خوب اومدن خونه آبخر شون -

 

 تو این موقعیت؟ -

 

 

ه -  علم غیب که نداشیی  امروز اینجا چه خیر

 

ون دو تاشون سمت عطا راه افتادن، دوباره زل زدم به  بی 

متوجه اشون نشده بود و داشت با بغل دستیش عطا هنوز 

 گرم صحبت بود
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وحید جوری راه یم رفت که انگار به قصد دعوا اومده، 

 سعید هم به ارویم همیشه نبود 

 با نگرای  گفتم

 

؟ اینا که هنوز جریان  - نمیدونم چرا اونقدر عصتر هسیی 

 یدوننازدواج عطا رو نم

 

جا دو هزاریم ماهرخ نیم نگایه خجل بهم انداخت و همون

افتاد که ماهرخ توی اون مدیی که رفته بود خونه خاله ، 

ه  جلو زبونش رو نتونسته بگی 

ون، وحید خودش رسوند به عطا و  با حرص زل زدم بی 

همی   که عطا متوجه حضورش شد خم شد و یقه اش 

ب از ر  وی زمی   بلندش محکم گرفت توی دستش و یه ض 

 کرد 

ون دوئیدم ، جمع ساکت  طاقت نیاوردم و با ترس سمت بی 

 شده بود و وحید هم ،در حال هوار کشیدن بود
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....حاال کارت به جایی رسیده   -
ت عوض  مرتیکه یر غی 

ف  ی رو خواهره دسته گل ما هوو میاری ؟ بیرسی می 

 نامررررد؟

 

ون سمتش دوئیدم اونقدر عصتر بود که یم ترسیدم ا

 عصبانیت کار دستش بده

وع کرد به   شاخ و شونه کشیدنسعید هم رسی

 

فکر کردین خواهره من یر صاحابه و هر غلیط دلتون  -

؟  خواست میتوی  باهاش کت 

 

ده  پارت دویست و سی  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2069  

زن دایی زودتر از من خودش رسوند بهشون و با عصبانیت 

 و در کمال یر ادیر گفت

 

؟  - مگه  طویله اس که شماها این جا چه غلیط یم کنی  

 اومدین تو؟رستون انداختی   زیر و 

 

 سعید نگاه بدی بهش انداخت و گفت

 

ام خودتو نگه دار، نذار دهنمو باز کنم و هرچی  - احیی

 الیق خودت و پرسته بارت کنما! 

 

از سعید همیشه مؤدب و متشخص بعید بود این جوری 

حرف زدن ، رسیدم بهشون و با التماس نگایه به وحید که 

 کردم و گفتمبشدت یقه عطا رو توی مشتش گرفته بود  
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 وحید ولش کن تو رو قرآن...رسی درست نکن...  -

 

 وحید اخم غلییط  بهم انداخت و با حرص گفت

 

محال یر خیال این مرتیکه نامرد بشم، تا نکشمش  -

 ولش نیم کنم

 

بعد یهو با رسش محکم کوبید توی دماغ عطا ، عطا روی 

ه هاش بلند شد، من دستم گذاشتم زمی   افتاد و صدای نعر 

 از ترس کشیدم و زن دایی هم جیغ یم زد جلوی 
دهنم هیت 

 و نفرین میکرد

 

دستت بشکنه وحید....خی  نبیت  بحق پنج  -

 تن....بهجت برات لباس عزات بپوشه.... 
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 اون حرف اخریش باعث شد بلرزم و با بغض بگم

 

 خدا نکنه..  -

 

قت توی عمرم این وحید که حسایر عصبای  بود و هیچ و 

د محکیم به ساق پای عطا کوبید، جوری ندیده بودمش لگ

جوریکه باز عطا از درد شیهون کشید و زن دایی محکم زد 

 توی رس خودش

 

م تری بهت  - لعنتی آشغال ،مگه خواهره ما چه هی  

فروخته بود که این بال رو رسش اوردی؟ کم خانویم 

یه دلیل بیار تا کرد؟ کم با آبرو بود؟ بساز نبود؟ لعنتی 

چی کم داشت که تو این بال رو بفهمیم خواهره ما 

 رسش اوردی؟

 

 جمله اخری جوری داد کشید  که صداش گرفت
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باز پاش باال برد که عطا رو بزنه، اینبار زن دایی با مشت کم 

 جونش زد توی پاش و با گریه بلند گفت

 

ای ایها الناس.... این قاتل ناضم با نامردی جوون  -

خواهرش به ختم کشت ... ابراهیم هم با همدستی بدب

دور از چشم من رفت ازادش کرد....حاال هار شده 

 اومده رساغ این ییک... 

 

وع کردن به پچ پچ کردن  مردم رسی

 

خدا بیامرزه ناض ، چه جوری دلت اومد اون کار  -

؟  باهاش کت 

 

 الیه خی  نبیت   -
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داغت روی جیگر مادرت بمونه مگه ناض بدبخت  -

 کار کرده بود؟چی

 

مچاله شده بود، طاقت نیاوردم و  قلبم از درد توی هم

 جییع  کشیدم و گفتم

 

نه، داره دروغ میگه داداش من کیل  - بقران داره تهمت می  

 شاهد داره، همون روز با دوستاش رفته بودن اردو... 

 

بس بود هرچی توی این چند سال، ابرو داری کرده بودم و  

 صدام رو بشنوه نذاشته بودم  هیچ احدی

ند اونجا، کنار عطا نشست و با محبوبه هم خودش رسو 

 عصبانیت نگایه به وحید کرد و گفت
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 بشکنه دستت ایشاال -

 

سعید هم رسی به نشونه تأسف براش تکون داد و با تحقی  

 نگایه به عطا کرد و گفت

 

ی و بیاری روی  - چه جوری وجدانت قبول کرد اینو بگی 

ه دوتاشون کن ... المصب زمی   تا آبخر ما....یه نگاه ب

 ...  اسمون باهم فرق میکی  

 

محبوبه طاقت نیاورد از کنار عطا بلند شد و رفت سینه به 

سینه سعید وایساد و با دست اشاره ای به خودش کرد و با 

 داد گفت

 

مگه من چمه؟ لعنتی من یه تار گندیده موم میارزه به  -

 صدتا مثل خواهر تو
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وع کرد به سعید لبش به خنده م سخره ای باز شد و رسی

 ون دادن رسش، وحید اما بلند گفتتک

 

نجابت و ابرو داری خواهره ما برابری میکنه به کل  -

 هیکل تو و هفت جد آبادت

 

محبوبه که از قبل حسایر بهم ریخته بود و اون حرف ها و 

 دعوا باعث شده بود دیوونه تر بشه جییع  زد و گفت

 

ن ... ای مرده شور خواهرت و نج -  ابتش بیر

 

 ا کرد و چیت  به گردنش داد و گفتبعدم نگایه به عط
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 روح انگی   نمیخوای و فقط داری به  -
ی
چرا بهشون نیم گ

؟  خاطر بچه ها تحملش یم کت 

 

با این حرف قلبم از تپیدن وایساد و زل زدم به دهن عطا ، 

 محبوبه حق به جانب گفت

 

 چرا ساکتی عطا؟ حرف بززززن -

 

، عطا مبهوت هنوز چشمم به دهن عطا بود  من اما مات و 

به سختی رسجاش نشست و دستمایل که گرفته بود روی 

دماغ خونیش کنار گذاشت و با اخم نگایه به محبوبه کرد و 

 اروم گفت

 

 بس کن -
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ی به انفجارش  محبوبه که عی   انبار باروت بود و چی  

 نمونده بود با جیغ گفت

 

 ازش بدت میاد ول نیم   -
ی

کنم ، باید کاری تا جلوش نیک

همیشه دمش بذاره روی کولش و بره، من کت  که برای 

ییک نیم تونم تحملش کنم ، خسته امون کرد از بس 

 و خانویم و از اون طرف 
ی
یه خودش زد به موش مردگ

 برامون زهر کرد! 
ی
 هم با نقشه زندگ

 

 نزدیک بود بزنم زیر خنده و بگم 

 

 فعال که جادوگر این خونه تویی نه من  -

 وحید زهر خندی کرد و گفت
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ی که الیق خودت نبند  بیا  - برو اونور زنیکه یر حیا، چی  

 به آبخر ما

 

 ای گوه تو خواهر شما -

 

 

جوری داد کشید که چادرش از رسش افتاد روی گردنش ، 

 سعید حرض گفت

 

 حرف دهنتو بفهم ...  -

 

زن دایی  اومد کنار من ، نیم دونستم یم خواد چیکار کنه؟ 

د پرتم کرد و و دستم کشید و سمت وحید و سعیناغافل یه

 با حرص گفت
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خواهرتون مبارک خودتون باشه..برش دارین با  -

ینش   خودتون بیر

 

 سعید من کشید توی بغلش و دستم بوسید و گفت

 

قدمش روی چشمهام ،فکر کردی میذارم اینجا بمونه و  -

 با کارای شما عقده کش بشه؟

 

 یت گفتعطا یهو دهن باز کرد و با عصبان

 

 چهاردهپارت دویست و 

 

روح انگی   حق نداره هیچ جا بره ، اینجا خونه اش و  -

 باید باال رس بچه هاش بمونه
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محبوبه که اصال توقع شنیدن همچی   حرف  از دهن عطا 

 نداشت با یه جوری با ناز گفت

 

 وای عطااا -

 

 که سعید با نفرت اروم گفت

 

 درد کثافت حال بهم زن -

 

ه من جای یط  بهش کرد جوری که اگعطا هم  اخم غلی

محبوبه بودم با اون اخم خودم خیس میکردم، محبوبه که 

پوست کلفت تر از این حرف ها بود که بخواد برنجه نگایه 

 به من کرد و با نفرت گفت
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ت  - حاال که داداشات اومدن اینجا یه زحمتی بکش و رسی

 من و عطا کم کن ، ما همدیگه رو 
ی
برای همیشه از زندگ

رس خر و مزاحم یم خوایم یل دوست داریم و بدون خی

 کنیم
ی
 کنار هم زندگ

 

حرف هاش برام خییل سنگی   و غی  قابل هضم بود چه 

جوری یم تونست یه همچی   حرف  بهم بزنه؟ چه جوری از 

گرد راه نرسیده خودش صاحب همه چی یم دونست؟ من 

ده سال زن عطا بودم و اون چند ماه ، نتونستم با اون 

ای اینکه اشک هام جلوش ف نشکنم بغض کردم و بر حر 

 من احمق هستم
ی
 رسوام نکی   که بازنده اصیل این زندگ

وع کردم به تند تند نفس کشیدن ، واقعا حقم نبود اون   رسی

حرفها سعید که خییل تی   بود وقتی دید با اون حرف ها 

شکستم و بغض کردم با نفرت نگایه به محبوبه انداخت و 

 گفت
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یق، لیاقت نامردی مثل م گفیی  خالیق هر چه ال از قدی -

 عطا زی  مثل توئه

 

محبوبه که اصال هیچ چی براش مهم نبود جییع  کشید و 

 گفت

 

 خفه شی   

 

 بعدم با دست اشاره ای به در کرد و گفت

 

 هررررری -

 

زن دایی که همچنان زیر لب مشغول ناله و نفرین بود با 

 اخم نگایه به من کرد و با طعنه گفت
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وایسادی ؟ برو وسایالت جمع کن برگرد به کاخ چرا منتظر -

 شاهونه اقات

 

 وحید چند قدیم سمتش رفت و گفت

 

ف  - ، ویل کلبه خرابه اقاش رسی کاخ شاهونه که هیچ چی

 پر از نکبتی که شما براش ساختی   
ی
 داره به این زندگ

 

 بعدم رو به من کرد و گفت

 

و برو آبخر وسایالت جمع کن، منتت روی رس من  -

یمم نمیذاریم برای یه لحظه اینجا داداش دی گه بمی 

، بس هرچی تو این چند سال صبوری کردی و دم  بموی 

 نزدی
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 عطا با اخم نگایه بهم کرد و گفت

 

ون...  -  حق نداری پات از این در بذاری بی 

 

 سعید حق به جانب گفت

 

ه؟ -  مثال گ یم خواد جلوش بگی 

 

 عطا اخیم کرد و گفت

 

 شوهرش -

 

وع کرد به دست زدن و گفت سعید با   تمسخر رسی
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ت و بامرام... د بیشعور تو  - احسنت به این شوهره باغی 

اگه ادم بودی که خونه خرابش نیم کردی و بعد از سه 

تا بچه فیلت یاد هندستون نمیکرد و شلوارت دوتا 

 نمیشد! 

 

 عطا دادی زد و با کمال پر رویی گفت 

 

 محبور بودم، چرا حالیتون نمیشه؟ -

 

 شد و همی   که خواست سمتش بره سعید  د وحی
عصبای 

 دستش جلوش گرفت و گفت

 

 ولش کن ،این ادم ارزش زدن نداره -
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زن دایی سمت وحید رفت محکم زد وسط قفسه سینه اش 

ه مطمئنا  جوری که اگه سعید نبود دستش بگی 

 یم افتاد زمی    

 من که تحملم طاق شده بود نگاه زن دایی کردم و گفتم

 

 لش میدی؟هچته؟ چرا  -

 

سعید و وحید که من ، من کردن های عطا باعث شده بود 

حسایر بهم بریزن ،  جوری با غم و غصه نگاهم میکردن که 

انگار مریض  خطرنایک دارم و اخرین روزای عمرمو دارم 

 میگذرونم

 سعید اشاره ای به اتاقم کرد و گفت

 

آبخر برو بچه هات بردار بریم ، دیگه اینجا جای تو  -

 نیس
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 جای من محبوبه قری به رس و صورتش داد و گفت

 

تون بده زودتر دستش  - عجب فکر و بکری، خدا خی 

ینش تا بیش تر از این نشده  ین و با خودتون بیر بگی 

 بالی جونمون

 

دلم یم خواست جواب در شأی  بهش بدم منتها از اون 

 همه مرد نامحرم خجالت یم کشیدم حرف بزنم

ل زدم بهش، عطا با حرص نگایه ز برای همی   فقط با اخم  

 به سعید و وحید انداخت و  باز با پر رویی گفت

 

 روح انگی   هیچ جا نمیاد -
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بیشعوری هم حدی داشت ادم روبه روی من در کمال 

وقاحت بعد اون همه ظلیم که در حقم کرده بود ، داشت 

 برای ازاد بودنم هم تصمیم یم گرفت 

 جای من سعید گفت

 

دی ما هم کر نبودیم، خواهر من دیگه ز یالر این حرف  -

 حق نداره اینجا بمونه

 کنه
ی
 خونه اقاش خراب نشده که بخواد با تو نامرد زندگ

 

 زندایی با نفرت نگاه من کرد و گفت

 

 از قدیم گفیی  مال بد ری    خ بیش صاحابش  -

 

 عطا اما باز هم با داد گفت
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 گفتم که روح انگی   هیچ جا نمیاد -

 

 با حرص گفتم

 

، من خودم عقل دارم و هر کاری  جای من - تصمیم نگی 

 که بدونم درسته انجام میدم

 

 انگشت اشاره اش سمتم گرفت و گفت

 

اگه هم میخوای بری باید بدون بچه هام بری، من  -

 نمیذارم اونا یه قدم هم ازم دور بشن

 

محبوبه که انگار بدجوری برای رفیی  ما لحظه شماری 

 میکرد با لحن خاض گفت
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 طاااا؟ع -

 

 عطا نگاهش نکرد منم پوزخندی زدم و با طعنه گفتم

 

چرا نظر بچه ها رو نیم پریس ببیت  دلشون میخواد  -

 اینجا بمونن یا نه؟

 

 

 عطا حق به جانب گفت

 

 بگم حق ندارن جایی برن  -
احتیار اونا دست منه وقتی

 یعت  حق ندااااارن ! 

 

 سعید با اخم گفت
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نیم کردی،  ن کارو تو اگه بچه برات مهم بود که ای -

حاالم دهن منو باز نکن و راهتو بکش برو تا ما آبخر 

 مون

یم  از این گور دخمه بیر

 

 عطا که حسایر زده بود به سیم اخر گفت

 

 بقران محال بذارم بچه هام جایی برن -

 

 پارت دویست و پانزده

 

وا رفته نگاهش کردم ، من جونم به بچه هام بسته بود و 

 یم دونستعطا هم اینو خوب 

 

 وحید با ترسی گفت
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بدرک نذار، ما ابجیمون یم بریم ببینیم تو تا گ یم توی   -

از پس سه تا بچه بر بیای؟ اخر و عاقبت مجبوری اونا 

 رو بیاری تحویل بدی

 

 بعدم برگشت سمت من و گفت

 

 آبخر برو وسایالت جمع کن -

 

وع کردم به شکوندن انگشتام ، من حتی یه ثانیه هم نیم  رسی

 بچه هام تحمل کنم  ستم دوری تون

منده گفتم  اروم و رسی

 

 من چه جوری بدون بچه هام بیام اونجا؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2093  

وز مند عطا انداخت و  سعید با اخم نگایه به قیافه پی 

 گفت

 

آبخر بچه هاتم بدون تو طاقت نمیارن مطمی   باش،  -

 یه روزم نیم تونن از پس اونا بربیان ... 

 

 مستاصل گفتم

 

 یامبذار یه وقت دیگه م -

 

 ار وحید عصتر شد و گفتاینب

 

 آبخر حالت خوب نیس باید بری پیش یه دکیی خوب !  -
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بند دلم با این حرف پاره شد با ابرو اشاره کردم که دیگه 

ی نگه،عطا با تعجب گفت  چی  

 

 مگه چشه؟ -

 

 سعید پوزخندی زد و گفت

 

 واقعا که روی هرچی مرد سفید کردی -

س ببی   چشه؟  برو از بچه هات بیی

 

 طبق معمول منتظر حمله بود با پوزخند گفتزن دایی که 

 

 این زردنبو همه عمرش مریض و علیل بود -
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ی از  اه بلندی کشیدم، اصال دلم نیم خواست اونا چی  

 مریضیم بدونن عطا هم بدون توجه به همه رفت توی اتاق 

خداروشکر ماهرخ و بچه ها بودن و یم تونسیی  براش 

 وب نیستوضیح بدن  که من حالم خ

ایط واقعا خسته بودم، تقریبا روز یکبار خودم م از اون رسی

 یر هوش میشدم و اونم کیل طول یم کشید تا به هوش بیام

 محبوبه دوبار پرید وسط و گفت

 

مطمئنم عطا بفهمه مریض  برای رفتنت نه نمیاره،  -

خواهشا از این فرصت استفاده کن و برو پشت رستم 

 سهم  نگاه نکن، خودتم میدوی  این
ی
 تو نیسزندگ

وع  سعید و وحید هردو پوزخندی صدا داری زدند و رسی

 کردن به تکون دادن رسهاشون

 
ی
باورکردی  نبود هنوز دوماه نشده  که اومده بود توی زندگ

 ما خودش صاحب اختیار همه چی   یم دونست

ون کنه   چند ساله ام بی 
ی
 و میخواست من از زندگ
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 زهر خندی زدم و گفتم

 

مدم توی زندگیتون و خودم ببخشی   که به زور او  -

اویزوون شوهرت کردم ، حاالم باید با تاسف بگم من 

 راحت بگذرم ،چون این شوهرت که 
ی
محال از این زندگ

به زور صاحابش شدم بدجوری به  بچه ها ش 

 داره ! 
ی

 دلبستیک

 

 با نفرت گفت

 

امیدوارم دردت اونقدر بد باشه که دیگه هیچ وقت  -

 نبینمت

 

 ه دورمون جمع بودن با تاسف گفیی  چندتا از زن های ک
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 خدا نکنه -

 

بازم خوب بود امروز نتونسته بود خودش نگه داره و ذات 

 پلشتش نشون همه داده بود

 

ون، جوری توی هم بود که  عطا مغموم و رسبه زیر اومد بی 

گه چند ماه قبل بود دلم برای اون حال گرفته اش کباب ا 

دم نزدیکمون که ش د با غصه نگاهم میشد و براش زار می  

 کرد و اروم و غمگی   گفت

 

 برو وسایالت جمع کن  -

 

 خواستم برم که دوباره گفت
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چند روز بیش تر نیم موی  طولش دادی خودم میام  -

 دنبال بچه ها

 

وزمندانه لبخندی ز   د و زیر لب اروم گفتمحبوبه پی 

 

 تا اون موقع هم خدا کریمه -

 

نفرت زل زده چشمم یهو خورد به ممد حست  که با ترس و 

بود به محبوبه و مشت هاش پر کرده بود و داشت به رون 

 پاهاش فشار میاورد

حال ادیم رو داشت که بی   حمله کردن و دریدن یه حریف  

 قدر مستأصل مونده بود

خودم هم خییل دلم یم خواست تا روشن شدن تکلیف 

محبوبه برگردم چون با دیدن اون حال ممد حسن که مثل 

داشت به خودش یم پیچید و با ترس نگاهش  یه مار زخیم
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ی

به کفشش میکرد یه حش بهم یم گفت،که محبوبه یه رییک

 داره و قراره همی   روزا رسوای عالم بشه

منم  عجیب دوست داشتم  که رسواییش با چشمم ببینم  

 و بعد برای همیشه بذارم برم و پشت رسمم نگاه نکنم

 

 راوی

 

داخت و ارام ارام به دنبال عالیه نگایه به کوچه خلوت ان

ممد حسن راه افتاد، باید کاری میکرد دلش نیم خواست 

 ه ناحق ریخته ی کریمش پایمال شودخون ب

برایش مثل روز روشن بود که کلید حل معمای قتل کریم  

 در دست های ممد حسن است

چند جایی را که همیشه آنجا با بچه های کوچک تر از 

 ما از شانس عالیه انجاها نبود خودش پالس بود را گشت، ا

کیم که گذشت دید از کوچه پشت حمام عموی،صدای 

 دتا بچه یم آیدبازی چن
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با شوق به همان قسمت پرواز کرد حدوده ده پانزده پرس 

 بچه مشغول تیله بازی و داد و هوار بودند

چشم چرخاند ممد حسن را گوشه ای نشسته و غرق فکر 

 پیدا کرد

 حایل گفت سمتش رفت و با خوش

 

 ممد حسن؟ -

 

ممد حسن چنان غرق فکر بود که صدایش را نشنید، عالیه 

وشه دمپاییش به قلم پایش زد، ترسیده به خودش ارام با گ

امد بیچاره قصد فرار داشت که عالیه دستش را ارام روی 

 شانه اش گذاشت و گفت

 

س  خاله منم!  -  نیی
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یه ممد حسن بیچاره نفس راحتی کشید جوری که دل عال

 برایش ریش شد

 بعد هم با تعجب گفت

 

 کارم داری خاله؟ -

 

 باهام بیای خونهیه زحمت برات داشتم میشه  -

 

 

ممد حسن نگایه به خاله عالیه انداخت و با اکراه از جایش 

 بلند شد و دنبالش راه افتاد

 

 پارت دویست و شانزده
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عالیه او را به خانه خود برد، اشاره ای به انباری گوشه اتاق 

 کرد و گفت

 

 ممد حسن باید برام یه کاری کت   -

 

 و گفتممد حسن با ترس نگایه به انباری کرد 

 

 چکار؟ -

 

اب  - میخوام انباری تمی   کنم ،زورم به خمره های رسی

سه، یه کمیک بهم کن کیم جابه جاش کنم و  نمی 

 زیرشون جارو بزنم
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ممد حسن با ترس به دنیال عالیه سمت انباری راه رفت، 

مرده ها ترس داشت و هنوز فکر میکرد جنازه بشدت از 

 ه اندکریم را همان جا ، به امان خدا  ول کرد

 همی   که عالیه رفت تو کیم عقب گرد کرد و گفت 

 

سم...  -  وای خاله من خییل مییی

 

عالیه دستش را کشید و لبخند اطمینان بخشی به صورتش 

 نشاند و گفت 

 

ی نیس، تو هم - س ممد حسن اونجا که چی  
 نیی

  شدی
ی
 خداروشکر مرد بزرگ

بعد اون کریم پر پر شده ام ،همه امیدم به تو هس،  

خودت که میدوی  کریم مثل برادر کوچیکش دوستت 

 داشت
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این حرفها کیم باعث قوت قلب ممد حسن شد و باعث 

 شد،پشت رس عالیه وارد اتاق شود

اول چشم هایش را بست اما کیم که گذشت به آرایم ان  

س نگایه به دور و برش انداخت ، ها را باز   کرد و با اسیی

ی نیست نفسش را آسوده  وفتی دید از جنازه کریم خیر

ون فرستاد  بی 

 

اب که از همه کوچک تر  عالیه رساغ ییک از خمره های رسی

 بود رفت و به دروغ گفت

 

مرد ، قبل مرگش منو کشید روزی که کریم داشت می -

باشه اون  کنار و گفت : ننه خییل مراقب ممد حسن

 قاتل منو میشناسه ، ممکن بعد من رساغ اونم برن 

و   من گردن شکسته هم، وقتی کریم مرد اصال همه چی  

 یادم رفت تا بالخره اون بال رو رست آوردن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2105  

اب  بعد هم رس ان خمره کوچک را باز کرد و لیوای  در ان رسی

رسخ که بوی بد و زننده ای هم داشت زد و سمت ممد 

 بغض گفت حسن گرفت و با 

 

 بیا بخور، این خمره رو گذاشته بود برای تو -

 

و عالیه ان خمره را به عنوان باج برای ممد حسن نگه 

 داشته بود 

ین عقل   خوب یم دانست که تا چه حد، آن پرسک شی 

اب است  عاشق رسی

ز دست عالیه قاپید و آن را ممد حسن ذوق زده لیوان را ا

 الجرعه با حض رس کشید

 کرد و بعد زیر گریه زد و گفتعالیه نگاهش  

 

 کاش قاتل بچه امو پیدا کنم...  -
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لیوان را از دست ممد حسن گرفت و دوباره در خمره زد و 

 گفت

 

 بخور رفیق کریمم، گوارای وجودت -

 

 ممد حسن لیوان دوم هم باال داد ، عالیه نگایه به هیکل

 تپلش انداخت و گفت 

 

هسیی  ،  االن یک سال بیش تره که ژاندارما دنبالش -

منتها پیداش نمیکی   ، میگن احتماال قاتل کریم و اوی  

 که این بال رو رس ممد حسن اورده یک نفره

 

د و رسفه کند اب به گلوی ممد حسن بیی  همی   باعث شد رسی

 عالیه ارام گفت
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 نوش جونت -

 

دستش گرفت  برای بار سوم ان را پر کرد و بعد لیوان را از 

 ملتمسانه گفت

 

حسن نذار خون کریم پایمال بشه، کمکم کن ممد  -

راستشو به من بگو گ این بال رو رس تو و کریم بخت 

 برگشته من آورده؟

 

ممد حسن ارویع  زد و لیوان را از دست عالیه گرفت، اثار 

 مستی در چهره اش هویدا شده بود

 ه محبوبه این بال را رسش اورده استاو شک نداشت ک

 هنوز هم تصویر گرفته او در 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2108  

رسان، بچه اش و ان روزی که این بال را رسش اورده  ختنه

 بود در ذهنش بود و هر شب ان ها را با هم مقایسه میکرد 

  

 نگایه به عالیه کرد و گفت

 

سم بهت بگم -  من مییی

 

ی نمانده بود از ذوق جیغ بکشد ، مطم ی   بود که عالیه چی  

او این راز را همی   امروز و همی   جا ،هر جوری که شده 

ون یم کشداست   از زیر زبانش بی 

 برای همی   هم ارام گفت 

 

کریم مثل برادرت بود، خییل دوستت داشت،،، حتی  -

 لحظه اخر عمرش هم از تو برام گفت..... 
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 رورسیش را جلوی چشمانش گرفت و بلند بلند زد زیر گریه

 

 نذار خونش روی زمی   پایمال بشه....  -

 

ان توی دستش ممد حسن که دل نازگ داشت نگایه به لیو 

اب رسخ را نوشید و گفت  انداخت و کیم از ان رسی

 

ی گفتم، میاد منم میکشه -  اگه بفهمه چی  

توی ختنه سورون ناض یه جوری نگاهم میکرد که خودم  

 فهمیدم باز میاد رساغم.... 

 

 زد زیر گریه اینبار او بود که

 

سم خاله...  -  خییل مییی
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 تعالیه سمتش رفت دستش را ارام گرفت و گف

 

س ممد حسن به ارواح خاک کریم نمیذارم بالیی  -
نیی

 رست بیاره 

تو فقط بگو اون کیه که  هنوز تو آبادی داره برای خودش  

ول میچرخه و عی   خیالش هم نیست، که من شبم توی 

 این اتاق با گریه صبح یم کنم

 

 ممد حسن نگاهش کرد و با ترس گفت 

 

مو چه جوری خاله میاد منم میکشه....مگه ندیدی زبون -

 برید... 

 

 عالیه مادرانه او را در بغل کشید و با صدای ارایم گفت
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س ممد حسن به ارواح خاک کریم من مراقبتم و - نیی

 نمیذارم بالیی رست بیاد

 

ون  اورد و نگایه به ممد حسن رسش را از آغوش عالیه بی 

 چشم های مطمئنش انداخت و گفت

 

 طرف زن -

 

 عالیه با شگفتی گفت

 

؟ یه زن چه جوری چطور م - مکنه؟ ممد حسن مطمئت 

 تونسته کریم رشید منو بکشه؟

 

 ممد حسن به ارایم گفت 
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 نیم دونم  -

 

عالیه که توی شوک بود و باور حرف های ممد حسن 

 برایش بشدت سخت باز پرسید : 

 

؟ -  مطمئت 

 

 ممد حسن گفت 

 

ه -  خودم دیدمش ،موقع ای که یم خواست زبونمو بیر

 

 عالیه با تعجب گفت

 

 اون کیه؟ -
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محمد حسن با ترس نگایه به دور و برش انداخت و ارام 

 گفت

 

 محبوبه-

 

 پارت دویست و هفده

 

دست های عالیه شل شد و این باعث شد ممد حسن از 

ون بیاد  توی بغلش بی 

آنچه را که شنیده بود برایش سخت و وحشتناک بود ، باور 

انست جوری که قدرت تکلمش را از داست داد بود و نیم تو 

 حرف  بزند و فقط تند تند نفس یم کشید

ممد حسن وقتی دید عالیه سکوت کرده است با نگرای  

 گفت
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ی  -  بزنیا ، اگه فهمید من چی  
خاله مبادا به کش حرف 

هبهت گفتم میاد رس منم   بیخ تا بیخ مییر

 

 عالیه همه قدرتش را جمع کرد و با صدای بریده ای گفت

 

 ممد حسن؟ -
ی

 راست مییک

 

 حسن با اطمینان گفتممد 

 

اره جون اقام ، تو ختنه رسون پرسش هم جوری نگاهم  -

 میکرد که انگار قصد جونم کرده بود

 

عالیه طاقت نیاورد و همان جا روی همان حصی  کهنه، 

د و رسش را بی   دست هایش گرفت و به وسط اتاق پهن ش

 ارایم انگار که داشت با خودش نجوا میکرد گفت
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م من کجا و محبوبه کجا؟ شاید چطور ممکنه؟ کری -

محبوبه قاتل کریمو یم شناسه و از طرف اون اینکارو 

 کرده؟

 

 کنارش زانو زد و لیوان را بغل 
ی
ممد حسن در عی   سادگ

 دستش گذاشت و گفت

 

ه با هم رفیق شده بودن، یه با هم یم کریم و محبوب -

 رفیی  تو خرابه پشت آبادی...... 

 

 ع کرد و گفتعالیه با ناراحتی حرفش را قط

 

چرند نگو، کریم ما اهل اینکارا نبود حالل و حروم  -

 رسش میشد ، چشم بد به کش نداشت... 
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 ممد حسن حق به جانب گفت

 

همیشه کریم منو میفرستاد دنبال محبوبه ، خودم  -

 براش پیغوم یم بردم

 

بعد هم با دقت نگایه به دور و برش انداخت و صدایش را 

 بشدت پایی   کشید و گفت

 

تازه یبار خودم از کنار ییک دیواری که رمیده بود  -

 .....  نگاهشون کردم، داشیی 

 

 عالیه طاقت نیاورد و با ضجه گفت

 

 بس هیخی نگو......  -
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رف ها پشیمان شده ممد حسن که با آن داد از زدن آن ح

 بود ، اخیم کرد و با لحن بچه گانه اش گفت

 

 کاش اصال هیچ چی بهت نگفته بودم..  -

 

 ستی روی اشک هاش کشید و حق به جانب گفتعالیه د

 

خوب اگه محبوبه با کریم بوده چه جوری ناض اونو  -

ی هم نفهمید و بعد بچه دار هم شدن؟  گرفت و چی  

 

 گفت ممد حسن شانه ای باال انداخت
ی

 و از روی بچیک
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تازه قبلش هم با یه بچه شهری پولدار و خوشگل  -

ون خرابه ،بعد دوست شده بود اول با اون یم رفیی  تو ا

 که اون رفت با کریم رفیق شد

 

عالیه که نفس هایش در حال تنگ شدن بود و ذهنش پر از 

سواالت یر جواب ، گره رورسیش را شل کرد و متفکر به 

زمی   چشم دوخت، خودش هم نیم دانست باید حرف 

های ممد حسن را باور کند یا نه؟ محبوبه چرا باید کریم را 

ا این همه قدرت اورده بود که کریم بکشد؟ محبوبه از کج

 ا که دوتای خودش قد داشت بکشد؟ رشید او ر 

ذهنش پر از سوال بود نگایه به ممد حسن انداخت که در 

 حال چرت زدن بود

ین عقل را باور میکرد؟  چه کش حرف های این پرسک شی 

عالیه خودش نتوانسته بود حرف های او را باور کند 

 را باور میکردن؟ دیگران چگونه حرف هایش
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اب روبه رویش ، اه بلندی کشید و زل زد به  خمره های رسی

باید کاری میکرد ،فردا صبح عیل الطلوع باید خودش را به 

 ژاندارمری آبادی باال یم رساند

شاید این حرف ها باعث میشد ان ها کاری کنند و رسنخ   

 دستشان بیاید و قاتل کریم را پیدا کنند

اطمینان گفته بود محبوبه او را کشته  هرچند ممد حسن با 

ی باور کردی  نبوداست، ا  ما برای عالیه همچی   چی  

ممد حسن کم کم داشت آنجا از شدت مستی به خواب یم 

 رفت ، عالیه ارام به بازویش زد و گفت

 

 پاشو برو خونه خودتون بخواب -

 

ممد حسن از جایش بلند شد کیم تلو خورد و دوباره نگاه 

 و گفتعالیه کرد 
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ی نگو  - ،بخدا  خاله من رفتم، تو هم به کش چی  

محبوبه با کش شوچ  نداره یهو دیدی عی   آب 

 خوردن رسمو بیخ تا بیخ برید

 بعد صدایش را بشدت پایی   کشید و گفت

 تازه من که میگم ناض بخت برگشته ام خودش کشته -

 

بس ممد حسن کدوم زن عاقیل میاد شوهر خودشو  -

 میکشه؟ 

 

 

 سمت در رفت و گفت ممد حسن

 

شوهرش فهمیده، اونم از ترس شاید یه کاری کرده  -

 آقاش ناضم کشته

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2121  

الحق که او دیوانه ای بیش نبود از اول هم اشتباه کرده بود 

که او را به اینجا اورده بود، جز اینکه فکری و رسدرگمش 

 کرده  کار دیگه ای در حقش نکرده بود

ون و عالیه همانجا  نشست و برای  ممد حسن رفت بی 

 جوان بخت 

وع کرد به گریسیی    برگشته اش، های های رسی

مستاصل بود و نیم دانست چه کند تا قدری ارام شود 

بقدر کاف  این یکسال و اندی گریه کرده  و چشم هایش  

 حسایر کم سو شده بود

، دستی روی صورتش کشید و ذهنش پر کشید به قبل ترها 

 امد و کریم هم که همیشه خدا از ادم های مست بدش یم

 دائم الخمر بود

اض میکرد که کمیی از ان زهر ماری بنوشد کریم  وقتی اعیی

 خنده ای میکرد و یم گفت
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، از االن هرچی سوال دلت خواست  - ننه مستی و راستی

س   بیی

 

اب به خیک ممد حسن بسته بود  یا یک روز که حسایر رسی

 گفته بودداد کرده بود، باز کریم در جوابش  و او داد و بی

 

ایط همیشه حرف راست  - ننه ممد حسن در دو رسی

اب بخوره  نه ییک اینکه پول ببینه ییک اینکه رسی  می  

 

 کیم امیدوار شد و با خودش گفت

 

م ابادی باال، دلییل نداره ممد حسن اسم  - همی   فردا می 

 کش رو الیک بیاره

 

 پارت دویست و هجده
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 با نفرت چیت  به صورتش داد و گفتبعد هم 

 

خدا ازت نگذره زنیکه چشم سفید هرزه، بخدا قسم  -

اگه حرف های ممد حسن راست باشه و تو این بال رو 

، عالیه نیستم که خودم با  رس بچه من اورده بایسی

 همی   دستهام نکشمت

 

 

خرسو در اتاقش منتظر مریض بعدی بود که در  باز شد و 

 داخل اورد و گفتمنشی اش رسش را به 

 

، اقای وحید  - یف آوردند دکیی  عبایس و خواهرشون ترسی

 

 خرسو که منتظر ان ها بود فوری گفت
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 بگو بیان داخل -

 

در ان فاصله دستی به رس و صورتش کشید و کیم لباسش را 

مرتب کرد و منتظر ان ها ماند که چند ثانیه بعد با تقه ای 

 که به در زدند وارد اتاقش شدند

ام ان ها ایستاد اول وحید داخل شد به  و بعد هم یه  احیی

زن حدود یس ساله با صورت غمگی   و بشدت افرسده 

 جلویش ظاهر شد

با وحید دست داد و با روح انگی   هم که از قبل جریان 

 اش را از زبان شهریار شنیده بود، احوال پریس گریم 
ی
زندگ

 کرد 

هم در کمال  با دست اشاره به صندیل ها کرد و روح انگی   

 متانت نشست

شکان شهر بود ، لبخندی به خرسو که ییک ا ین روانیی 
ز بهیی

 وحید زد و  گفت
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متون تنها بذارین؟  -  وحید جان میشه منو با خواهر محیی

 

ام بلند شد و از جلوی دیدگان متعجب  وحید در کمال احیی

ون رفت، خرسو نگایه به زن زیبای روبه  روح انگی   بی 

 تابلویی نقایسی بود انداخت و ارام گفت رویش که مانند 

 

قبال وحید راجع به یر هوش شدنتون با من صحبت  -

کرده ، قبل از اینکه بخوام نظر خاض راجع به مریض  

تون بدم، الزمه چندتا ازمایش انجام بدین تا خیالمون 

ا راحت بشه بعد برسیم به دارو و  از بابت بعض  چی  

 نحوه درمان شما

 

 اصال فکر نیم کرد بیماریش جدی باشد با روح انگی   که 

 صدای ترسیده ای گفت
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 یعت  مریض  وحشتنایک دارم -

 

خرسو به صندلیش تکیه داد و به چهره مهتاب گون روح 

انگی   نگایه انداخت، برایش عجیب بود که چرا زی  به این 

زیبایی و کامیل  ،باید گرفتار مرد نامردی که از قضا پرس عمه 

 و این چنی   سالمتی اش به خطر بیفتد؟ اش هم بود بشود 

 کیم با خودکارش بازی کرد و گفت

 

 و اون یر هوش شدن شما  -
احتمال هس باردار باشی  

 دلیلش این باشه

 

روح انگی   که اصال طاقت همیچت  مصیبتی را نداشت از ته 

 قلبش گفت

 

 نه خدا نکنه...  -
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بعد هم قطرات اشک نیش زد در چشم هایش و همی   

 تأثر بیش تر خرسو شدباعث 

 

 حتمال خانوم عبایس البته این فقط یه ا -

 

هرچند برایش مثل روز روشن بود که باردار نیست اما باز 

 هم ترس عجیتر تمام تنش را گرفته بود

 خرسو با دقت زل زد به صورتش و گفت

 

نم ،شما به دلیل شوگ که بهتون  - البته من حدس می  

ویسی موقت میشی   رسیده به احتمال زیاد دچار یر ه

 عیب نمیکنه ویل باز کار از محکم کاری

 

 روح انگی   ناخواسته گفت
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و ندارم -  اصال تحمل یه بچه دیگه اونم یه دخیی

 

سش زل زد و گفت  خرسو با شگفتی به چهره پر از اسیی

 

 باور نمیکنم طرز فکرتون تا این حد سنتی باشه -

 

 روح انگی   ارام و خجل گفت

 

من اصال تحمل هیچ بچه دیگه  اشتباه برداشت نکنی    -

دلم نیم خواد یه بچه ناخواسته باعث  ای رو ندارم،

 کوفتی سنجاق بشم
ی
 بشه به اون زندگ

 

 خرسو کیم روی صندیل اش جا به جا شد، و ارام گفت
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کیم از خودت بگو، از زندگیت، شوهرت ، هووت ،کال  -

ی رو که توی زندگیت هس میخوام بدونم  هر چی  

 

 برای روح انگی    سخت بود که بخواهد با او حرف بزند 

چند او دکیی حاذفی بود و قطعا مرحم اضار بیمارانش اما هر 

 بالخره که قرار بود با هم قوم شوند 

دلش نیم خواست قصه پر غصه زندگیش نقل هیچ  

محفیل شود، عیل الخصوص خانواده همرس آینده 

وتش شد و خواهرش مهر انگی   و همی   هم باعث سک

 دوباره به جان انگشت هایش افتاد

ه تک رفتارها و واکنش هایش را زیر نظر خرسو که تک ب

 گرفته بود

کیم به جلو خم شد و دست هایش را روی می   قالب کرد و   

 با لحن پر از اطمینای  گفت
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راحت باش، من فرای نسبت فامییل که ان شاءهللا در  -

پزشک هستم  اینده خواهیم داشت در حال حاض  یک

ا همی   و همیشه قبل  خروجم از این اتاق، همه چی   ر 

جا میذارم و با ذهن ازاد و رها سمت خونه یم رم پس 

 لطفا خیالتون از این بابت راحت باشه

 

روح انگی   نگایه به چشم های عسیل رنگ خرسو انداخت 

وع کرد به حرف زدن، همه انچه را که  و با خیال راحت رسی

 فرمانیر  در این چند سال
از رس گذرانده بود برای دکیی

 در آن ابادی تا اذیت ازارهای تعریف کرد، از س
ی
ختی زندگ

زن داییش ، یر محبتی های عطا و این اخری ها هم 

 محبوبه، که با رفتار و حرف هایش بالی جانش شده بود

وقتی صبحبت هایش تمام شد با پشت دست اشک هایش 

 ید را پاک کرد و نفس اسوده ای کش

ون چشم دوخت انقدر گرم حرف   زدن از پنجره اتاق، به بی 

 و درد و دل شده بود که حواسش به تاریک شدن هوا نبود
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خرسو با دقت به درد و دل هایش گوش داده بود و گایه 

 سوایل هم ان بی   ازش پرسیده بود

 بود صیر و خانویم روح 
ی که این وسط برایش ستودی  چی  

ن نامالیمات بود ، که بعض  هایش انگی   در برابر همه ا

 ستندواقعا صیر ایوب یم خوا

ون اورد و سمت روح انگی   گرفت،  دستمایل از جیبش بی 

 دستمال پارچه ای جذایر که پر از نقش و نگار 
روح انگی  

بود را گرفت و زیر لب تشکری کرد و ان را،روی چشمانش 

 کشید

 

 پارت دویست و نوزده

 

 زل زد و در دل گفتخرسو به آن چشمان زیبا 

 

 ریون بشن؟حیف اون چشم ها نیسیی  که اینجوری گ -
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بعد هم در دل ال اله اال اللیه برای نگاه هرز رفته اش 

فرستاد و چشم هایش را با حرص باز و بسته کرد و به دیوار 

ه شد و گفت  روبه رویش خی 

 

آزمایش تون رو که انجام دادین، جوابش برام بیارین تا  -

 براتون دارو بنویسمبعد 

 

ان را روی روح انگی   دستی به رورسی روی رسش کشید و 

 رسش محکم کرد و با متنانت گفت

 

 خییل ازتون ممنونم که به حرف هام گوش دادین -

 

 خرسو لبخندی زد و گفت
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وظیفه من دقیقا همی   هس ، گوش شنوایی باشم برای  -

 مریض هام

 

 

، خودش را به آبادی با  ال رساند و با دیدن عالیه به سختی

سش را محکم ژاندارمری که همان اول آبادی قرار داشت نف

ون فرستاد و دوباره لنگ لنگان راه افتاد  بی 

باز هم بدون توجه به داد و بیدادهای رسباز وظیفه ای که 

کنار در بود خودش را به اتاق رییس آنجا رساند و در نزده 

ه در ان مدت، رفت تو، اقای حجتی رئیس آن ژاندارمری ک

 با رفتارهای عالیه کامال آشنا شده بود 

 ه رویش زد و ارام گفتلبخندی ب

 

 سالم خاله عالیه -
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عالیه که حسایر خسته شده بود خودش را روی صندیل 

گوشه اتاق پرت کرد و با تکان دادن رسش جواب سالمش را 

 داد

 حجتی دست هایش را در هم قالب کرد و با شوچ  گفت

 

 ی نیومدی بدجوری دلتنگت بودیمیه چند روز  -

 

 عالیه لبخندی زد و گفت

 

 با دست پر اومدم اینبار  -

 

 چطور؟ -

 

 

 قاتل بچه امو پیدا کردم -
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حجتی که با شنیدن آن حرف نزدیک بود شاخ دربیاورد با 

 تعجب گفت

 

 از کجا؟ اون کیه؟ -

 

عالیه با بال چادرش روی صورت خیس پر از عرقش کشید 

 و با خوش حایل گفت

 

بالخره ممد حسن زبون باز کرد و بهم گفت گ اون  -

 کریم آورده؟بالرو رس خودش و  

 

گ؟ خاله اونقدر قطره چکوی  حرف نزن همه رو یجا بگو -

 راحتمون کن! 
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 عالیه پوزخندی زد و گفت

 

 واال اینا وظیفه تو بوده نه من -

 

 حجتی با ان هیکل سنگینش کیم جابه جا شد و گفت

 

دوییدم، اون المصب ردی از خودت که دیدی چقدر  -

بگو ممد خودش نذاشته بود، حاالم جای طعنه زدن 

 حسن چی گفت؟

 

عالیه تمام آنچه که ممد حسن برایش تعریف کرده بود را، 

بدون ذره ای کم و کاست برای حجتی تعریف کرد، حجتی 

که دهانش به اندازه یک غار باز مانده بود بعد از تمام 

 روبه رویش گفتشدن حرف های زن 
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چطور ممکنه یه زن دست به همچی   کاری زده باشه؟  -

 داشته که کریم بکشه؟ چه دلییل

 

واال منم تو همی   موندم بچه بیگناه من کاری به کش  -

 نداشت آسه

 

 یم رفت و یم اومد 

 

حجتی دستی توی ریش هایش برد و کیم ان را خاراند و 

 گفت

 

 گفتی شوهر این زن هم کشته شده؟ -

 

 ، یه چند ماه بعد کریم اونم کشیی   آره -
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مان موقع که کریم حجتی چشم ریز کرد و رفت توی فکر، ه

را کشته بودند و او برای برریس صحنه جرم، به باالی رس 

جنازه اش رفته بود، ییک از رسبازان همراهش، اشاره ای به 

رد گیل، کفش توی اتاق که تقریبا  همه جا  وجود داشت 

 کرده بود 

م وقتی با دقت ان را نگاه کرده بود متوجه اینکه آن او ه 

 وچیک داشتند شده بودجای کفش سایز خییل ک

همان رسباز به او گفته بود که احتماال قاتل یا یک ادم ریز  

 نقش هست یا یک زن

اما حجتی حرفش را باور نکرده بود، چون با دیدن قامت 

یک زن  بلند کریم چنی   فرض  را محال یم دانست که قاتل

 باشد 

اما حاال با حرف های عالیه این موضوع برایش پر رنگ تر  

 ه بود که شاید واقعا قاتل یک زن باشدشد
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؟ - ش یم کت  اقای حجتی  گ دستگی 

 

با سؤال عالیه به خودش امد و عمیق به موهای سفیدش 

 نگایه کرد و گفت

 

خودت که میدوی  ممد حسن عقل درست و حسایر  -

قانون اصال حرف هایش محکمه پسند نداره، از نظر 

 ....  نیسیی 

 

 با داد گفت عالیه با داد وسط حرفش پرید و 

 

پس من چیکار کنم؟ واال به پی  به پیغمیر اون بچه داره  -

 راست میگه
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منم نمیگم اون بچه دروغ میگه، ویل قانون حرف  -

هاش قبول نداره و ما باید بگردیم دنبال یه شاهده 

 مورد قبول تر

 

 

 طاقت نیاورد و بلند بلند زد زیر گریه و گفت عالیه

 

یه سال منتظرم اون برم شاهد درست بسازم؟ االن  -

بچه زبون باز کنه، حاال که معجزه شده و حالش خوب 

 قانون حرفش قبول نداره ...... 
ی

 شده شما مییک

 

حجتی که دلش برای آن زن روبه رویش بشدت یم سوخت 

که چگونه خودش را   و تمام این یکسال و اندی شاهد بود 

برای پیدا کردن قاتل پرسش به آب آتش زده است، با لحن 

 رایم گفتا
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صبور باش خاله، ان شاءهللا یه شاهد درست پیدا  -

 میشه که بیاد بگه گ کریمو به قتل رسونده

 

عالیه که حسایر جویسی و عصبای  شده بود رس جایش نیم 

 خی   شد و گفت

 

 حداقل از اون زنیکه یر آبرو  -

ی گفت که فهمیدی ممد  یه باز جویی کن ،شاید یه چی  

 ل حسن راست میگه و اون قات

 

 حجتی نفس عمیقی کشید و گفت

 

ون پشت  - باشه، به عنوان شایک بده اون رسبازی که بی 

می   نشسته برات یه شکایت نامه بنویسه تا بریم اونجا 

 ببینیم اوضاع از چه قراره
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بلند شد و از ته قلبش نگایه عالیه با خوش حایل از جایش 

 به حجتی انداخت و گفت

 

، پدر و ما -  درت داغتو نبیی   پرسمایشاال خی  ببیت 

 

 پارت دویست و بیست

 

 محبوبه

 

چند روزی از رفیی  روح انگی   و توله هاش یم گذشت، همه 

 چی   در امن و امان بود 

من و عطا در کنار هم خییل شاد و خوش حال در حال 

ی کردن لح یت  بودیمسیی  ظات عاشقانه و شی 
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قبل  تقریبا یخ عطا نسبت به قبل باز شده بود و دیگه مثل

 نبود

با ناض بازی میکرد با من بگو بخند و شوچ  های زن و    

 شوهری میکرد

بدون درخواست و التماسم برای رابطه خودش پیش قدم  

 میشد

کال لحظات خییل عایل در نبود اون روح انگی   نکبتی   

یم یم گذروندیم و هردومون هم از این بابت کامال داشت

 راض  بودیم

روز اول نگران روح انگی   و بچه ها عطا هم فقط ییک دو 

و تو اون  بود و بعد کم کم سمت من کشیده شد و همه چی  

 یک هفته فراموش کرده بود

این از نظر من یه امتیاز خییل بزرگ برای محو کردن  

 
ی
، از  زندگ   عطا بودهمیشه روح انگی  

 چندتا چایی ریختم و سمت اتاق خاله راه افتادم
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مده بود و با خاله و عطا توی اتاق دایی ابراهیم دیشب او  

 بودن

رفتم تو ،دایی ابراهیم ناضو گذاشته بود توی بغلش و با 

 دقت داشت نگاهش میکرد

 چایی سمتش گرفتم نگایه موشکافانه به صورتم 
سیت 

 انداخت و گفت

 

ن بچه به گ برده؟ نه شبیه توئه و نه شبیه محبوبه ای -

 ناض خدا بیامرز؟

 

هری ریخت پایی   ، نگایه به صورت با این حرفش دلم 

ف بود انداختم و با  ناض که عجیب شبیه اون بهروز یر رسی

 ترس گفتم

 

 خودم میگم شبیه اقام -
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 دایی ابراهیم چاییش را روی زمی   گذاشت و گفت

 

 ،کال نه به ما برده و نه به شمانه شبیه اونم نیس  -

 

 خاله شوکت لبخندی زد و گفت

 

که بچه باید به پدر و مادرش   حاال حتیم آیه نازل شده -

ه؟ ناضم قربونش برم دلش خواسته از همه ما  بیر

 قشنگ تر بشه

 

 بعدم محکم زد توی سینه اش و گفت
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قربونش برم الیه، نگاش کنی   چقدر قشنگه، البته همه -

ت و ایناش قشنگ عی   بابای خدابیا مرزش حرکات دس

 یادمه اونم دستهاش اینجوری تکون یم داد

 

 بخندی زد و گفتعطا ل

 

عجب حرف  یم زی  مادر من ؟ همه بچه ها یه مدل  -

 دستشون تکون میدن

 

خاله خندید و خواست جواب  عطا رو بده که در حیاط 

 زدن، عطا از جاش بلند شد و گفت

 

 برم ببینم کیه؟ -
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من اما همه حواسم یی دایی ابراهیم بود که موشکافانه تک 

 ر گرفته بود به تک اعضای صورت ناض را زیر نظ

من بدبخت،حداقل از این جا هم شانس نیاورده بودم که  

 این بچه لعنتی شبیه خودم بشه

طویل نکشید که رس و صدایی از حیاط بلند شد و عطا با 

 کش مشغول جر و بحث بود

خاله و دایی ابراهیم سمت حیاط رفیی  و منم پشت  

 رسشون راه افتادم 

اط بودن برای یه لحظه با دیدن ژاندارم های که توی حی

ه و تار شد و نزدیک بود سقوط کنم ،  دنیا جلوی چشمم تی 

 دستم محکم به دیوار گرفتم تا نیفتم

 اما نفسم بی   سینه ام حبس شده بود و به زور باال یم اومد  

 عطا نگایه به من کرد و گفت

 

بفرمایی   اون محبوبه همرس بنده، مگه چی شده که  -

 نه ما؟اینجوری ریختی   تو خو 
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 صدایی توی مغزم آژیر کشید و گفت

 

 رسواییت مبارک محبوبه خانوم -

 

خاله رفت ناضو از دایی ابراهیم گرفت و با عصبانیت 

 گفت

 

اومدین  مگه اینجا طویله اس که رستون انداختی   زیر و  -

 تو؟

 

حالم بشدت بد بود و نفسم به سختی باال یم اومد ، 

ی به اف تادنم نمونده بود و زانوهام سست شده بود و چی  

 دلم مرگ یم خواست
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خاله باز خواست حرف بزنه که عالیه از در اومد تو  با 

 دیدنش لبم محکم گاز گرفتم و گفتم

 

 وای....  -

 

 با نفرت نگایه به خاله انداخت و گفت 

 

اومدیم دنبال قاتل پرسم ،تو هم دهنتو ببند و زر مفت  -

 نزن

 

و گوشه دیوار بعد هم چشم چرخوند سمت اتاق من که یه

 منو دید، از چشم هاش خون یم بارید 

محکم به دیوار تکیه دادم و زل زدم بهش ، سمتم حرکت 

 کرد ، عطا پشت رسش راه افتاد و گفت
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بفهمیم چی شده؟ خاله یه جوری حرف بزن تا ما هم  -

 قاتل بچه تو اینجا چیکار داره؟

 

رسد عالیه نزدیک و نزدیک تر میشد و تمام تن من از ترس ،

 و خیس عرق شده بود

 دقیقا روبه روم قرار گرفت 

مثل یه بیر درنده که آماده دریدن بود با نفرت بهم زل زد و 

 در جواب عطا گفت

 

 چرا از محبوبه نیم پریس قاتل کریم من کیه؟ -

 

 عطا با بهت زل زد به من و گفت

 

؟ خاله عالیه چی میگه؟ -  یعت  چی
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اری که تونستم انجام ترس باعث شده بود الل بشم و تنها ک

 بدم به معنای ندونسیی  رسم براش تکون بدم

 دایی ابراهیم هم خودش بهمون رسوند و گفت

 

 عالیه این چه وضعشه؟ چرا قشون کشیدی اینجا؟ -

 

 من چشم بر نیم داشت با داد گفت عالیه که لحظه ای از 

 

مش خودم با  - اومدم دنبال قاتل پرسم ، میخوام بیر

 ارو بندازم دور گردنشهمی   دستهام طناب د

 

بعد هم با یه حرکت رسی    ع خودش به من رسوند و دستمو 

کشید ، من هم که حسایر از ترس سست شده بودم، توان 

 هیچ مقاومتی رو نداشتم

 نگشتش سمتم گرفت و گفتپرتم کرد توی حیاط و ا
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ف بچه منو کشته -  این بیرسی

 

 جمع توی بهت و سکوت فرو رفت همه با دهن باز زل زده

 بودن به من، 

ی به   ون، عطا چی   حتی ماهرچ  که از اتاق اومده بود بی 

 سکته کردن نداشت

خاله شوکت به خودش اومد و با حرص دست عالیه رو 

 کشید و با داد گفت

ون زنیکه روای  چرا داری بیا گمشو از  - خونه من برو بی 

؟ محبوبه کجا و کریم شما کجا؟
ی

 چرت و پرت مییک

 

 ت و یکپارت دویست و بیس

 

 عالیه سمتش براق شد و گفت
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احمق خودت نزن به خریت ، ممد حسن زبون باز کرد  -

و خودش بهم گفت این بال رو محبوبه رس اون و کریم 

 اورده

 

ورت عطا رسخ شده بود و دوباره همه سکوت کردن ، ص

 ناباور بهم زل زده بود

من هم که لحظه به لحظه بیش تر به مردن نزدیک میشدم 

 که گریبان ، ناخو 
ی

استه دستم بردم سمت گلوم تا از خفیک

م داشت میشد  نجات پیدا کنم  گی 

کیم گلوم ماساژ دادم و با گریه رسم زیر انداختم ، خواستم 

 بزنم که صدای نعره دایی 
 ابراهیم بلند شد و گفت حرف 

 

؟ -  عالیه چی میگه؟ تو کریم کشتی
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م عالیه وقت دید ساکتم سمتم اومد لگدی با پاهای ک

 جونش به پام کوبید و گفت

 

 حرف بزن یر آبرو  -

 

همون موقع ماموری که باهاش  بود سمتش اومد و با 

 حرص گفت

 

 خاله قرارمون این نبودا !!  -

 

 تندی کشید و گفتعالیه مثل یه گاو عصبای  نفس 

 

ل میکنم تا  - به ارواح خاک کریم دارم به زور خودمو کنیی

 نکشمش... 
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 رسم داد بزنه و بگهاینبار نوبت عطا بود که 

 

؟ حرف بزن بفهمم چه خایک توی  - چرا الل موی  گرفتی

 رسم کردی؟

 

خدایا باید چی یم گفتم ؟ چیکار میکردم؟ مغزم کامال قفل 

 مه زورم زدم و گفتمبود ، نفس عمیقی کشیدم و ه

 

 اینا همه اش تهمت چرا من بابد کریم بکشم؟ -

 

 خاله نفس عمیقی کشیددو گفت

 

یم دونی   اون ممد حسن ذره ای عقل بعدم ،شماها ن -

تو رسش نداره؟ شاید اصال فردا اومد گفت : عطا قاتل 

 کریم ما باید حرفش باور کنیم
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ه عالیه که قصد خفه شدن نداشت حق به جانب و مثل ی

 گرگ زخیم بهم گفت

 

یعت  تو نبودی که اول با اون جوون شهری یم رفتی  -

دیدی ولت  توی اون خرابه یی عشق و حال؟ بعدم گ

کرد رفت خودت چسبوندی خر کریم ما؟ گفتی بذار 

گندی که با اون بچه شهری زدیم با کریم ننه مرده 

جمعش کنم و رس و تهش بهم بیارم، اما وقتی دیدی 

ه خییل راحت اومدی تو کریم زیر با ر ازدواج باهات نمی 

 خونمون اون بال رو رسش اوردی؟

 

حمانه عی   پتک روی رس  م فرود یم اومد، حرف هاش بی 

 زدم زیر گریه قدرت حرف زدن نداشتم

ی نیم گفت و تنها صدای بلند اون جمع   هیچ کس هم چی  

 نفس های بلند و عصتر بود که توی هوا پخش میشد
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ی نگذشت که عطا یهو سمتم یورش اورد قیافه اش به  چی  

حدی عصتر و حرض بود که من ملکه مرگم رو توی چشم 

 هاش یم دیدم

بافته شده ام محکم توی مشتش گرفت و دندون موهای 

 قروچه ای داد و گفت

 

ف ربط  - ؟ بیرسی ی  ؟ چرا حرف نمی   چرا خفه خون گرفتی

 تو و کریم چی بوده؟ 

 

رگبار سواالتش کشنده بود و شدت فشار دست هاش هم 

 به دور موهام لحظه به لحظه بیش تر میشد 

بغل رسم بشدت یم سوخت ، نیم نگایه به ناض که توی  

 خاله بود کردم و گفتم

 

 جون ناض داره دروغ میگه...  -
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خدا خودش شاهد بود که نه اون بچه و نه جون یر ارزشش 

ی برای من اهمیتی ن داشت و اون مسبب همه پشی  

 بدبختیام بود

عطا که خیال پا پس کشیدن نداشت همون جور عصتر 

 گفت

 

 تو این قضیه یر  -
وای به حالت که نتوی  ثابت کت 

یه ، اون وقت که خودم با همی   دستهام گنا

 بفرستمت ته جهنم

 

 خاله جییع  کشید و گفت

 

؟ چرا نیم فهیم اینا  - ولش کن عطا، تو چقدر احمقی

شه اون زن هفت خطتت هس، نتونست همه نق
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طاقت بیاره خوشبختی تون رو ببینه ، با این نقشه با 

 ...  عالیه دست به ییک کردن که زندگیتون سیاه کی  

 

 ه با داد گفتعالی

 

بمی  زنیکه احمق،  من دارم میگم ممد حسن زبون باز  -

کرد و اینا رو گفت اون عروس مادر مرده بدبختت چرا 

 یه همچی   حرف  بزنه؟ باید بیاد پیش من

 

 ماموری که باهامون بود اشاره ای به عطا کرد و گفت

 

 ، ایشون برای بازجویی  -
اقا معلم ، لطفا خانوم ول کنی  

 ما  بیان ژاندارمریباید با 
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عطا دستش محکم از تو موهای من کشید جوری که رسم 

 به جلو پرت شد

 حالش جوری بود که انگار با جنون فاصله ای نداشت 

 چند بار محکم زد توی رسش و گفت

 

ای خاک بر رس من با این زن گرفتنم، اهایل ببیی   اینو با  -

نن  خودتون بردین ژاندارمری کیل پشت رسم حرف می  

 جا ازش بازجویی 
تو رو قران اگه امکان داره همی  

 ....  کنی  

 

دلم برای بغض صداش ریش شده و بدتر از اون نیم 

 تو اون باز جویی چی بگم؟دنستم باید چیکار کنم و 

دایی ابراهیم سمت عطا رفت و دستش حلقه کرد دور 

 کمرش و گفت
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 اروم باش پرس....  -

 

 ده؟مگه نیم بیت  چه مصیبتی رسم نازل ش -

 

 

 دایی ابراهیم با حرص گفت

 

برام سوال که چرا تو و ناض خدابیامرز با وجودی که  -

 یم دونستی   این دخیی گاو پیشوی  سفید آبادی هس

 باهاش ازدواج کردین؟

 

حرف هاش بوی تحقی  یم دادن، اه بلندی کشیدم و با 

وزی  ماهرخ چشم تو چشم شدم ، نگاهش غرق لذت و پی 

از شادی برقصه، ازش رو برگردوندم و بود و چاره نداشت 

 رسم زیر انداختم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2162  

 عطا زیر لب گفت

 

 هردومون مامان مجبور به اینکار کرد...  -

 

 گفت  خاله خنده عصتر کرد و 

 

تت، به تو هم میگن مرد؟ همی   که  - احسنت به غی 

دیدی به زنت تهمت زدن راحت پشتش خایل کردی، 

 خاک بر رس من با این بچه بزرگ کردنم

 

 ه بلندی کشید و  با بغضعطا ا

 خفه ای گفت 

 

فکر کردی این پاش برسه ابادی باال آبرو برام میمونه؟  -

 مردم چشممو در میارن مادر من
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 دویست و بیست و دوپارت 

 

 خاله با حرص گفت

 

 هیخی نگو عطا این کثافتو بیش تر از این هم نزن -

فقط خدا کنم بعد که محبوبه اومد خونه بتوی  تو روش  

منده اش نشی   نگاه  کت  و رسی

 

 مامور با عصبانیت نگاهم کرد و گفت

 

خانوم اسدی چند بار باید یه حرف بهت بزنن پاشو  -

اون ژاندارمری گذاشتم به امون حاض  شو بریم، من 

 خدا و اومدم اینجا، جرو بحثاتون بذارین برای بعد
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 نتونستم طاقت بیارم در کمال وقاحت زدم زیر گریه و گفت

 

 ا من یر گناهم... اقا بخد -

 

مت  - ، نیم خوام بیر پاشو خانوم اونقدر وقت منو نگی 

، تهش چند تا سوال  پای چوبه دار که اینجوری یم کت 

سم ردت یم کنم میای خونهازت می  یی

 

 

 به زور از جام بلند شدم عالیه با نفرت نگاهم کرد و گفت

 

...کریم من کاری به کش  - امیدوارم خی  نبیت 

 الیک کشتیش؟نداشت.....چرا 
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دایی ابراهیم نگاهش هزار برابر بدتر از عطا بود، رسی به 

 نشونه تاسف برام تکون داد و با نفرت رس برگردوند

 

خاله گریه کنان رفت توی اتاق و چادر به دست برگشت با 

 التماس نگایه به مامور کرد و گفت

 

، عروس من  - اقا تو رو قران رحم به بچه اش کنی  

 براش پاپوش درست کردن...  دشمن زیاد داره

 

 مامور کالفه گفت

 

 خانوم داریم یم بریمش باز جویی نه پای چوبه دار  -

 

 یه به عطا انداخت و گفتخاله چادر داد دستم و نگا
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تو هم باهامون بیا،  تا بفهیم محبوبه بدبخت گنایه  -

 نداره و براش دسیسه چیدن

 

 و گفت دایی ابراهیم با عصبانیت نگایه به خاله انداخت

 

ی؟ میخوای بیش تر از این  - تو کدوم گوری داری می 

 بشیم نقل محفل مردم

 

 خاله مستاصل پاهاش روی زمی   کوبید و گفت

 

خوام به خاطر ناض برم ، بچه که نمیتونه از مادرش می -

جدا باشه اونجا هم که میخوان با محبوبه حرف بزنن 

ه  و کش نیس بچه رو بگی 

 

 گایه به من انداخت و گفتدایی ابراهیم با نفرت ن
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فقط امیدوارم همه اینا تهمت باشه ،وگرنه خدا  -

خودش شاهده خودم میدونم چه بالیی رس تو و این 

 ه یر ابروت بیارم... خال

 

وع کردم به لرزیدن دستم جلوی دهنم بردم تا  از ترس رسی

 کش بهم خوردن دندونام رو نبینه

 که در باز کرد و با اشاره دست اون مامور راه افتادم، همی    

ون جلو در  پا تو کوچه گذاشتیم چندتا فضول االف بی 

 وایساده بودن، عطا با حرص از پشت رسم گفت

 

 خدایا ابروی چندین ساله ام به آی  دود شد و هوا رفت -

 

 خاله دادی کشید و گفت
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 ندارین اینجا چی یم خواین؟ شماها مگه خونه و ز  -
ی
ندگ

 که همه اش تو کوچه پالسی   ؟

 

 عالیه با ذوق گفت

 

چکاره شون داری؟ اینا اومدن ببیی   قاتل بچه من  -

 کیه؟

 

 بعد با دست اشاره ای به من کرد و با افتخار گفت

 

 این سلیطه خانوم قاتل بچه منه..  -

 

نزدیک بود همونجا با مغز روی زمی   بیفتم خاله جییع  زد و 

 گفت
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 زن زنیکه یر عقل.... کم تهمت ب -

 

 انداخت و با افتخار گفت عالیه بادی به غبغب

 

ه بره از ممد حسن  - اگه کش حرف منو باور نمیکنه بهیی

سه که گ زبونش رو بریده!   بیی

 

همه با هم هی   بلندی کشید ن و هر گ مشغول یه حرف  

 شد

 عطا که حسایر عصتر و کفری بود دادی زد و گفت

 

معلوم نیس چرا داری الیک انگ هنوز که هیچ چی  -

؟ تو رو به ارواح کریم الیک با ابروی بهمون یم چسبوی  

 ما بازی نکن.... 
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بعد هم بغض کرد، دلم براش سوخت حق داشت اینجوری 

 بهم بریزه عطا زیادی روی آبروش حساس بود

با بدبختی سوار ماشی   شدم و اون مامور که فامیلش 

نگاهای پر از سوال و نفرت حجتی بود استارت زد و از بی   

 اهایل رد شد

 ه گذشت عطا با ناراحتی گفتکیم ک

 

 رسکار، ممد حسن برای بازجویی نمیارین اونجا؟ -

 

با این حرف رسم گذاشتم رو شیشه ماشی   و از شدت 

وع کردم به  غصه و ناراحتی چشمهام بستم و اروم اروم رسی

 اشک ریخیی  

 اون مأمورم در جواب عطا گفت

 

دیم با اقاش بیاد اونجاممد حسن ه -  م سیی
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  تکوی  داد و گفتخاله شوکت ناض 

 

یعت  شما حرف های اون خل و چل دیونه رو باور یم  -

 کنی   ؟

 

 اون مأمور هم اروم گفت

 

واال چی بگم؟ دست دست هم نیم تونم کنم،تا قاتل  -

 خودش با پاش بیاد اونجا

االن یک سال دنبال قاتل کریم و ناض هستیم هنوز روی  

 پله اول موندیم

 

 خاله زهر خندی کرد و گفت
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 ممد حسن نگفت ناض منم محبوبه کشته؟ -

 

تقریبا توی خودم مچاله شدم چشم هام به ارویم باز کرد و 

با عطایی که از تو شیشه ماشی   زل زده بود به من چشم تو 

 چشم شدیم

این همه مصیبت یک جا نداشتم، چشمهام اصال تحمل 

دوباره بستم و ترجیح دادم توی سکوت برای خودم 

 عزاداری کنم

 

 که رسیدیم توی ژاندارمری با اخم و تخم عطا از همی   

ماشی   پیاده شدم همون موقع،چشمم یهو افتاد به ممد 

ی منتظر وایساده بودن  حسن و آقاش که جلوی کالنیی

نشده بود و داشت با کفش  ممد حسن هنوز متوجه ما 

د ب می    کهنه ای که پاش بود روی زمی   ض 

اشت با عالیه کیم که گذشت با صدای حرض اقاش که د

 دعوا میکرد رسش  باال اورد و زل زد به من
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یهو خودش محکم به دیوار فشار داد و اب دهنش محکم  

 قورت داد 

ز معلوم بود حسایر ترسیده و همی   ترس برای من یه امتیا

عایل بود، وقتی دیدم کش حواسش به ما نیس با یه نگاه 

بیاد و خط و نشون دار بهش زل زدم تا حساب کار دستش 

خفه بشه، اونم بیش تر تو خودش مچاله شد و با بغض 

 لبش محکم گاز گرفت

 

 پارت دویست و بیست و سه

 

زا دادی زد و گفت  می 

 

و  عالیه تو چیکار به بچه من داری؟ مگه کور بودی -

ندیدی که یکسال کامل، پدرم اومد جلوی چشمم تا 

 خوب شد؟

 بازم میخوای کاری کت  حالش بد بشه؟  
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 یه با اخم نگاهش کرد و گالیه مند گفتعال

 

زا تهش دو تا سوال اون تو جواب میده ،بعدم برش  - می 

ش خونه  دار برای همیشه بیر

 

 حجتی با دستش اشاره ای به ژاندارمری کرد و گفت 

 

 ه بریم تو حرف بزنیمبهیی  -

 

زا و ممد حسن کنار در بودن تا  من با سستی راه افتادم، می 

و زل زدم به ممد حسن ، اونم با چشم لحظه اخری که برم ت

 های فراخ نگاهم میکرد
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وقتی رسیدیم تو،اون ماموری که  برای بردن من اومده بود 

ی شد و بعد از چند دقیقه نگایه به  مشغول نوشیی  چی  

 ممد حسن انداخت و پرسید

 

 تو این خانوم یم شنایس؟ -

 

ممد حسن داشت با دستهاش بازی میکرد و سکوت کرده 

زا گفتبود ج  ای اون می 

 

 معلوم که یم شناسه، محبوبه هم محیل ما هس -

 

عطا دقیقا روبه روی من نشسته بود، گره بی   ابروهاش به 

حدی سفت و محکم بود که آدم با دیدنش زهره ترک 

 شدمی
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ترجیح دادم تا آخرش اصال نگاهش نکنم دیدنش حال بدم  

 و بدتر میکرد

 

زا رو شنید اخ  یم کرد و گفتمأمور وقتی جواب می 

 

سیدم ، بذار خودش جواب بده -  از تو سؤال نیی

 

 دوباره نگاه ممد حسن کرد و گفت

 

ممد حسن جان دوست دارم همه اون حرف هایی رو  -

ی  ، مو به مو و بدون که به عالیه زدی برای ما هم بز

 کم و کاست 

 

ممد حسن اینبار به جان لبش افتاده بود و داشت تند تند 

 لبش رو یم کند
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؟ -
ی

 زبونت گ برید؟ میشه بهمون بیک

 

خداروشکر انگار کال الل شده بود، عالیه طاقت نیاورد و 

 گفت

 

؟ مگه نگفتی محبوبه  - ممد حسن چرا حرف نیم زی 

 زبونم برید

 

 عصبای  شد و گفتخاله 

 

 حرف تو دهن بچه نذار، بذار خودش جواب بده -

 

 باز هم صدای اون مأمور بلند شد
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س، من خ - ی نیی ودم مراقبت هستم، نیم ذارم از چی  

 کش بهت آسیتر برسونه 

 

ممد حسن رسش رو باال آورد و نگاهش بی   همه ما 

د گفت  چرخوند و با تریس که توی صداش داشت موج می  

 

 بونم رو برید.. محبوبه ز  -

 

صندیل که روش نشسته بودم محکم چنگ زدم که روی 

با زمی   نیفتم ، طاقت هیچ چی رو نداشتم دلم میخواست 

 تمام توان فرار کنم و برم جایی که هیچ کس نباشه

 خاله دادی زد و گفت

 

ه؟ -  دروغ نگو کره خر، محبوبه چرا باید زبونت بیر
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عطا چرخوندم، عهدم شکستم و نگاهم تو صورت خونبار 

جوری بهم زل زده بود و نشسته بود که انگار منتظر حمله و 

 دریدنم بود

 

 مامور گفت

 

 یه کاری باهات کرد؟چرا محبوبه همچی    -

 

اینبار رسش باال نیاورد و همون جور که نگاهش به کفش 

 های کهنه اش بود گفت

 

محبوبه با یه بچه شهری دوست بود، تو آبادی خی   -

میکرد، هر وقت یم خواست محبوبه رو پیدا اباد کار 

کنه تا باهم برن توی خرابه به من کیل پول یم داد و یم 

و بهروز کارت داره، وضعش گفت : برو دنبالش و بگ

خوب بود و خییل لباس های قشنگ یم پوشید 
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همیشه موهاش اصالح شده بود و بوی خوب هم یم 

 داد

 داد منم خییل دوستش داشتم چون  خوب پول یم 

رفتم دنبال محبوبه و پیغومش بهش یم رسوندم تا بعدم یم

دم کریم جریان فهمید  یه روز که داشتم با محبوبه حرف می  

 خییل کتکم زد و گفت : بگو محبوبه با گ دوست شده؟ و 

منم مجبور شدم بهش گفتم ، اونم خودش با محبوبه  

 رفیق شد و باهم یم رفیی  تو همون خرابه اول آبادی ... 

 

به اینجا رسید سکوت کرد ،  منم طاقت نیاوردم و با ته 

 مونده انرژیم گفت

 

؟.....بچه شهری کدو  -
ی

چرا داری دروغ مییک

 ه؟.....ممد حسن یه نگاه به من کن..... خری
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ه بمونه اما اون همچ نان ترجیح یم داد به زمی   زیر پاش خی 

 ، باز گفتم

 

-  ......  چرا با یه تهمت دروغ داری نابودم یم کت 

 

 مامور دستش باال برد و گفت

 

خانوم بس رسم رفت، ممد حسن تو از این جریانات با  -

 کش دیگه ای حرف نزدی؟

 

داد و منم وز دوستم بود پول خویر بهم یمنه ، بهر  -

دم  ... حرف نمی  
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عجیب ممد حسن خل و چل همیشه، امروز عاقل شده 

د  بود و داشت مثل یه آدم عاقل و بالغ حرف می  

 

 مأمور سمت من چرخید و گفت

 

 ممد حسن راست میگه تو با بهروز  دوست بودی؟ -

 

 خنده عصتر کردم و گفتم

 

؟ یعت  شما حرف این خل و  -  چل باور یم کنی  

 

؟ -  بهروز از کجا یم شناختی
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من اصال نیم دونم بهروز کدوم خری که بخوام  -

 بشناسم؟

 

 اون انگار کر بود و هیچ کدوم از حرف هام نیم شنید گفت

 

 چرا زبون ممد حسن بریدی؟  -

 

 عالیه با داد گفت

 

و  برای اینکه یم دونست ممد حسن از خون یم ترسه -

 کنه تا این بچه ساکت بمونه  یم دونست باید چیکار 

 

خاله عجیب ساکت شده بود و ناباور زل زده بود بهم ، 

اصال دلم نیم خواست حایم های که داشتم رو از دست 

 بدم ، صدام بشدت پایی   اوردم و گفتم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2184  

 

شما خودت کالهت قاض  کن، من اگه با کریم یا  -

ودم چرا همون پرسی که ممد حسن میگه دوست ب

؟ شوهرم نباید ذره ای به من شک بعدش شوهر کردم

 میکرد؟ من همون شب کیل شاهد دارم که..... 

 

 عطا دادی زد و گفت

 

ف یر آبرو -
 خفه شو بیرسی

 

 زدم زیر گریه و گفتم

 

 پارت دویست و بیست و چهار
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خفه بشم که هرگ هر تهمتی خواست بهم  -

.... نیم بزنه؟.....شما ناض خدابیامرز نیم  شناختی  

روی آبروش حساس.....اون شب اگه دونستی   چقدر 

د؟  ونم نکرد؟ چرا ابرومو نیر من کاری کرده بودم چرا بی 

 یا چرا مثل همه مردها یه گلوله تو مغزم خایل نکرد؟

شما چه جوری دارین به حرف های این آدم گوش میدین  

اب خر میشه ؟  که راحت با دو قرون پول و یه پیاله رسی

ون  مش بی  و پول بذارم کف دستش و  میخواین من االن بیر

بیاد جلو همه تون بگه :من دروغ گفتم و زبونمو خودم 

 بریدم

 

 بعدم حق به جانب گفتم

 

ممد حسن عالیه چی بهت داد که بیای این حرفا رو  -

؟  بزی 
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 عالیه دادی زد و گفت

 

گمشو زنیکه یر آبرو ، من چه دشمت  با تو داشتم که  -

 .. بیام همچی   تهمتی بهت بزنم؟..  بخوام

 

تو دشمت  نداشتی اما با دشمنام هم قسم شدی که  -

؟ همون روزی که آش رشته آوردی دم  بیای زمینم بزی 

درمون چقدر با روح انگی   و ماهرخ پچ پچ کردین؟ فکر 

؟  کردی خرم نفهمیدم دارین راجع به من حرف یم زنی  

حسایر از مطمئنم همی   خود تو هم یه پول درست و 

یای همچی   پاپویسی برام درست روح انگی   گرفتی تا ب

کت  کاش از خدا یم ترسیدی و حداقل رحم به بچه ام 

 میکردی.... 

 

 

 عالیه عصتر شد و گفت
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وای چه شیطوی  هستی تو ، بخدا اقای حجتی این  -

ی که این داره اینجوری ازش میگه هووش  روح انگی  

شخصیته که اصال میشه، اونقدرم خوب و خانوم و با 

 ابادی پیدا نمیشهلنگه اش تو کل 

 

 با نفرت گفتم

 

رقابت خانویم نمیشناسه، اون منو به چشم یه دشمن  -

یم بینه که اومدم سایه انداختم روی زندگیش و 

شوهرش صاحاب شدم پس طبیعیه بخواد بهم تهمت 

 بزنه!! 

 

 عطا دستش باال برد و با پوزخند گفت
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 بس کن ...  -

 

 دروغ میگم خودت که شاهدی چقدر تو خونهمگه  -

اذیتم میکنه؟ خاله تو بگو چه جوری با ماهرخ برای 

 چزوندنم دست به ییک میشن؟

 

 

 خاله نیم نگایه بهم کرد و گفت

 

 راست میگه -

 

 حجتی نگایه به من کرد و گفت

 

رد دمپایی های گلیت توی اتاق کریم بود، دور تا دور  -

 اتاق
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 پایی مال من بوده؟بعد از کجا فهمیدین دم -

 

 

کوچیک و جمع و جور بودن و اصال   چون رد پاها خییل -

 به جا پای یه مرد نمیخوردن

 

 پوزخندی زدم و گفتم

 

 شاید زنش این بال رو رسش آورده  -

 

 حجتی پوزخندی زد ، عالیه هم مثل یه شی  زخیم گفت

 

 خفه شو اونا جونشون برای هم در یم رفت !  -
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 جیغ گفتمخنده عصتر کردم و با 

 

فته چه جوری پس اگه جونشون برای هم در می   -

 میتوی  قبول کت  که با من دوست بوده؟

 

عالیه با چشم های گشاد زل زد بهم، تقریبا از جایی که 

به خورد ، پوزخندی زدم و  حق به  فکرش رو نیم کرد ض 

 جانب گفتم

 

دیدین گفتم همه اینا نقشه اس !! خودتون دقت کنی    -

ش با هم نیم خونهحرف های عال  یه اکیی

 

ریش های بلندش برد و متفکر زل زد به  حجتی دستی توی

 من، عطا هم تقریبا رنگ نگاهش کیم زالل تر شده بود 

 بعد رو کردم به ممد حسن رس به زیر و گفتم
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؟ مگه نرفتی  - تو چند روز پیش خونه عالیه چیکار داشتی

اب بخوری؟  رسی

 

نگینش کیم رس جاش ممد حسن هول شد و با اون هیکل س

 جا به جا شد و گفت

 

؟ نکنه دنبالم بودی؟ تو  -  از کجا میدوی 

 

 خنده ای کردم و گفتم

 

اب  - من فقط بهت رو دست زدم، حدس اینکه تو با رسی

، اصال سخت  ی  خر شدی و راحت  به من تهمت می  

 نیس
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وز مندانه ای زدم و نگاهم بی   خاله و  بعد هم لبخند پی 

اشت با لبخند نگاهم میکرد اما عطا عطا چرخوندم، خاله د

 ربا فک

عالیه که حسایر عصتر شده بود و فکر نیم کرد من عی   

و به نفع خودم تموم کنم،  از جاش  آب خوردن همه چی  

 بلند شد و با داد گفت

 

بقران آقای حجتی خودش قاتل بچه امه؟ اگه قبال  -

شک داشتم االن برام مثل روز روشن که همی   عفریته 

 کریم کشته

 

به دری حجتی به صندیل کهنه اش تکیه داد و  دستهاش ض 

 جمع کرد و گفت

 

اب دادی؟ -  تو به ممد حسن رسی
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 عالیه از جواب دادن طفره داد

 

 باید بندازیش زندان تا حکم اعدامش بیاد -

 

 حجتی دادی کشید و گفت

 

؟ - اف گرفتی اب از ممد حسن اعیی  جواب منو بده  با رسی

 

رش تموم میشه عالیه وقتی دید هم ه چی   داره به ض 

ی زا هم با عصبانیت گفت سکوت کرد و چی    نگفت، می 

 

خدا ازت نگذره عالیه ، ادم قحط بود دور و برت که  -

 اومدی رس وقت بچه بدبخت من؟

 

 منم با حرص نگاهش کردم و حق به جانب گفتم
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اف گرفته ، بعدم فکر میکنه خییل  - تو مستی اومده اعیی

 زرنگه 

 

متم خی   برداشت و همی   که خواست سمتم حمله عالیه س

 حجتی دادی زد و گفت کنه

 

 خاله تمومش کن -

 

 عالیه با نفرت نگاه من کرد و گفت

 

چرا توی این همه آدم ممد حسن باید اسم تو رو بیاره  -

 ؟

 

س که با من دشمی    -  اینو برو از اونای بیی
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 تو خود شیطوی  محبوبه -

 

وع کرد به گریه کردن نگایه ناض از خواب بیدار شد و  رسی

 گفتمبهش کردم و با تهدید  

 

م  - فقط خدا کنم با بالیی که امروز رسم اوردی شی 

 خشک نشده باشه وگرنه من میدونم و تو

 

عطا که داشت با دقت نگاهم میکرد نگایه به حجتی کرد و 

 گفت

 

 ما یم تونیم بریم؟  -
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 حجتی هم گفت

 

 اره برین  -

 

 یه گفتعالیه دادی زد و با گر 

 

 ؟به همی   راحتی میخوای قاتل بچه امو ول کت   -

 

 پارت دویست و بیست و پنج

 

 حجتی کالفه گفت 

 

روی چه نشونه و مدرگ من بردارم مردمو بازداشت  -

 کنم ؟
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 از جام بلند شدم به رسدی نگایه به عطا کردم و گفتم

 

 بریم -

 

اونم از جاش بلند شد و راه افتاد، از در ژاندارمری که 

ون حال پرنده ای رو داشتم که از زندان ازاد   اومدیم بی 

 شده، باورم نمیشد همه چی   اونقدر راحت ختم بخی  بشه 

 

 راوی

 

ون از ژاندارمری  بعد از رفیی  محبوبه و بقیه، عالیه که بی 

تاد و رفت تو ، منتظر بود ، دوباره سمت اتاق حجتی راه اف

 حجتی با دیدنش گفت

 

دم نرفته بایسی  -  حدس می  
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 بود 
ی

، عالیه حالش مثل مریع  گرفتار در  طوفای  سهمیک

 بغضش را کیم فرو داد و گفت

 

بخدا ممد حسن دروغ نمیگه چرا گذاشتی اون زنیکه  -

 قرس در بره؟

 

 حجتی لبخندی زد و گفت

 

این از کجا میدوی  قرس در رفت؟ من قرار نیس به  -

 یر خیال بشم ، باید بگردم دنبال بهروز، احتماال 
راحتی

، معادالتمون دست اون هس  کلید حل اکیی

 

 لش راحت شد و گفتعالیه کیم خیا
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 خدا کنم زودتر پیداش کت   -

 

 حجتی لبخندی زد و گفت

 

 بود، رسی    ع همه چی   رو به  -
ی

ویل خاله عجب زن زرنیک

ندیده نفع خودش تموم کرد توی عمرم همچی   زی  

 بودم

 

 عالیه با نفرت بیت  اش را چیت  داد و گفت

 

خدا ازش نگذره ، کاری کرد که  روح انگی   بدبخت از  -

 یر خیر  مقرص بشه همه جا 

 

* 
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شهریار النگویی را که برای مهر انگی   خریده بود را داشت با 

 ذوق نگاه میکرد 

ل که خرسو خسته از در آمد تو ، با دیدن شهریار در ان حا

 ،خنده ای کرد و گفت

 

ی از ذوق پرس -  نمی 

 

شهریار به خودش آمد و ان النگو را دوباره رس جای خودش 

سته نباشیدی به برادرش گفت و از گذاشت و زیر لب خ

 جایش بلند شد 

 خرسو با ذوق نگایه به قد و قامت رشیدش کرد و گفت

 

م و میام -  تا تو لباس بپویسی من یه دوش میگی 
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باشه ای گفت و سمت اتاقش راه افتاد، فردا عید شهریار 

قربان بود و طبق رسوم باید برای مهر انگی   عیدی در 

 خوری یم بردن

نه مشغول مرتب کردن موهایش بود که خرسو با جلوی آیی

ون آمد ، به  حوله ای که دور تنش پیچیده بود از حمام بی 

 شوچ  شهریار را هیل داد و گفت

 

 نهبرو کنار که نوبت م -

 

شهریار خندید و عقب رفت ، خرسو با حوله کوچک 

مشغول خشک کردن موهایش شد و از توی آیینه زل زد به 

 رسیدشهریار ذوق مرگ و پ

 

؟ همه خوبن؟ -  از خونه اهل و عیال چه خیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2202  

 

و منظورش از این همه دقیقا،شخص روح انگی   بود، از ان 

 روزی که او را دیده ، بدجوری ذهنش مشغولش شده بود

 به زیبایی و خانویم  
اصال در مخیله اش نیم گنحید که زی 

 اش مصیبت کشیده باشد
ی
 او انقدر در زندگ

بل ستایش بودند و از بخت بد هم از نظرش چنی   زنای  قا

 میشدن که اصال بویی از مردی و 
همیشه گرفتار مرد ناالیقی

ده بودند  نیر
ی

 مردانیک

وع کرد به شهریار همان طور که لبه تخت نشسته بود رسی 

 تکان دادن پاهایش و گفت

 

همه خوبن، جز آبخر بزرگشون که اصال حال خویر  -

 نداره
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تاب گون روح انگی   با آن خرسو با به یاد اوردن قیافه مه

چشم های مشیک و مژه های پرش، رسی به نشانه تاسف 

 تکان داد و گفت

 

حق داره زن بیچاره، از جایی که انتظارش رو نداشته بد  -

به  ای خورده مردی رو که بعد از خدا یم پرستیده و ض 

همه جوره بهش اعتماد داشته این بالها رو رسش 

 یستآورده، این خودش اتفاق کیم ن

 

واقعا از یه ادم باسواد بعیده که بخواد تن به همچی    -

 کاری بده

 

 

اهنش و همان طور که  وع کرد به بسیی  دکمه پی  خرسو رسی

 نگاهش به شهریار بود گفت
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این باسوادهای احمق بسیار، دلم برای روح انگی    از  -

سه طفیل سن و سایل نداره که بخواد  خانوم خییل مییی

 این همه بال رسش بیاد

 

 به کاپشن اویزانش زد و 
ی

شهریار از جایش بلند شد و چنیک

 گفت

 

 تحمل نیم  -
ی
من اگه جاش بودم یه ثانیه هم اون زندگ

 کردم و ف  الفور طالق یم گرفتم

 

خرسو شانه را برداشت و به ارایم مشغول حالت دادن به 

 موهای جو گندمیش شد و گفت

 

ه شاید یه عده کیم که تعدادشون، به انگشت های ی -

سه بتونن جدا بشن اما متاسفانه تو  دست هم نمی 
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جامعه امروز ما یه زن باید بسوزه و بسازه و دم نزنه ، 

 یه تنه  خودش رو فدای همه چی   کنه

 

یع که نشسته بودند همه حواس خرسو یی روح انگی   در جم

بود، زی  افرسده که گایه انقدر غرق فکر میشد که انگار در 

 نیم کرداین دنیا و بی   ادم 
ی
 ها زندگ

االن هم دقیقا توی عالم دیگری بود ساجده چندین بار 

 صدایش زده بود و او هنوز به خودش نیامده بود

ی برایش یم سوخت بد دل خرسو بیش از هر بیمار دیگر 

 ظلیم بهش کرده بودند

سعید نگران از حال خواهرش کنار خرسو نشست و با 

 نگرای  پرسید

 

اصال خوب نیس، نیم خواین خرسو خان حال آبخر ما  -

؟   براش دارو تجویز کنی  
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خرسو نیم نگایه به روح انگی   انداخت ، دخیی کوچکش را 

 میکرد توی بغل گرفته بود و داشت با عشق نگاهش 

 

چرا ان شاءهللا پس فردا که اومدن مطب براش دارو یم  -

 نویسم

 

 سعید نگران گفت

 

، اکیی شب ها بیداره و د - اره توی باورت نمیشه دکیی

 حیاط یم چرخه

 هاش باعث 
ی

خییل نگرانم، یم ترسم زبونم الل این اشفتیک

 بشه بالیی رس خودش بیاره

 

 پارت دویست و بیست و شش
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دوباره نگاهش رفت سمت روح انگی   ، قیافه اش ناخواسته 

 از هفته قبل پژمرده تر و زیر چشم هایش گود تر شده بود

 چون روح انگی   بشد
ت یم سوخت ، در دلش برای زنای 

 دل ایه کشید و گفت

 

خواهر شما یه زن خییل کامل، که بشدت همرسش رو  -

به  دوست داشته متاسفانه بعد از اون اتفاق ض 

ورده  که ممکنه به این زودی ها هم نتونه وحشتنایک خ

 باهاش کنار بیاد و کیم درمانش طول بکشه

 

سعید دستی روی چشم هایش کشید، دلش نیم خواست 

 اشک هایش رسوایش کند ارام گفتجوشش 

 

 عطا مرد بدی نبود ، این اخری ها اینجوری شد -
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از نظر سعید مردهای چون عطا خیانت کارای  بودند که 

 را لکه دار کنندبدنیا ام
ی

 ده بودند تا نام مردانیک

 

ی من ازحرف های آبخر شما،  - ببینی   طبق  نتیجه گی 

بوده که  عطا یه مرد خییل خییل سطح پایی   و معمویل

توی ذهن کامل و عاشق خواهر شما تبدیل به یه مرد 

 واقیع شده 

مرد واقیع فکر اسایش اهل و عیالش هس، اعتدال بی   

ه، مهربون، دمدیم مزاج نیست و همه رو رعایت میکن

 کارهای غلطش رو پای قضا و قدر زندگیش نمیذاره

 

سعید اه بلندی کشید ، حق با خرسو بود، توی این چند 

یکبار ندیده بود لب روح انگی   به شکایت از عطا باز  سال

شود، گله کنه، توهی   کنه، دعوا کنه، و همی   باعث شده 

و الیق ببیی   که روح انگی    بود که اونا عطا رو یه مرد خوب

 رو غرق خوشبختی کرده
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 محبوبه

 

کنار عطا دراز کشیده بودم ، هردو بیدار  و به سقف زل 

 دم و با دلخوری گفتمزده بودیم سمتش چرخی

 

فکر نیم کت  بابت امروز یه معذرت خوایه بهم  -

 بدهکاری؟

 

 صدای پوزخند ارومش بلند شد ، با گالیه گفتم

 

 پوزخند زدی؟چرا  -

 

 هیخی بگی  بخواب -
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 کیم عصتر شدم و با حرص گفتم

 

 من امروز چیا کشیدم؟ چقدر تحقی   -
بخوابم؟ میدوی 

ی که قلبمو به درد شدم؟ البته اینا همه به کنار چی   

اورد رفتارهای زشت تو بود که حرف اون احمق ها رو 

 باور کردی و پشتم در نیومدی!! 

 

 انگار نشنید که چی گفتم

 

 یس میخوام بخوابمه -

 

باید حق روح انگی   رو، بذاری کف دستش  نیم تونم  -

تحمل کنم و ببینم که هر رسی دارم وسط نقشه های 

نم  کثیفش دست و پا می  
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 میقی کشید و گفتاه ع

 

ی  -  کردم، جز خویر چی  
ی
من ده سال با روح انگی   زندگ

ازش ندیدم احمق نیستم که باور کنم روح انگی   بخواد 

 رس کش بیاره اون عی   برگ گل پاکهبالیی 

 

د که حسادت دشنه ایی شد و 
جوری از روح انگی   حرف می  

 توی قلبم فرو رفت، لبمو گاز گرفتم و گفتم

 

؟اگه بهت ثاب -  ت کردم چی

 

بخواب محبوبه، حالم خوش نیس، رسم پر از هزاران  -

 سؤال یر جوابه
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خواست بهم تو اون تارییک رنگ از روم پرید، اصال دلم نیم 

 شک کنه برای همی   فوری پرسیدم

 

 نکنه بهم شک کردی؟ -

 

جوابم سکوت بود و صدای نفس های عمیق عطا، بغض 

 کردم و گفتم

 

مردی، عاقیل ، فهمیده ای ، قبل تر فکر میکردم خییل  -

ویل امشب فهمیدم همه حدسیاتم راجع بهت اشتباه 

ی نیستی که وانمود یم کت    بوده تو اصال اون چی  

 

 وزخندی زد و گفتپ
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من یه احمق بیش تر نیستم، احمقی که خودش مثل  -

گوشت قربوی  فدای یه رسم غلط کرد و گوه زد به 

 زندگیش و رفت

 

ن بودند، همه باورهام نسبت به حرف هاش خییل برام گرو 

 عطا داشت بهم یم ریخت ، برای همی   آیه کشیدم و گفتم

 

رس سفره کش چاقو زیر گلوت نذاشته بود که بیای  -

، خوبه همی   دیشب گفتی کاش ده سال  عقد بشیت 

پیش با تو اشنا شده بودم، من تازه میفهمم زن داشیی  

،  یادت که نرفته  یعت  چی
ی
، زندگ  یعت  چی

 

 خنده عصتر کرد و گفت
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من توی رابطه همچی   حرف  زدم اونم تحت تأثی   -

هورمون های لجنم ، شاید تو توی رابطه یه زن کامل و 

 کردن نه بدون
ی
، اما برای زندگ  نقص بایسی

 

حالم داشت از حرف هاش بهم میخورد، اون حرف ها من 

یاد بهروز یم انداخت اونم دقیقا یم گفت : تو یه زن کامل و 

، آه بلندی کشیدم و گفتمب  دون رقیتر

 

 پس فقط جسم من که این وسط خییل عزیزه نه خودم -

 

منفجر میشه، حالم بخواب محبوبه رسم داره از درد  -

اصال خوش نیس، چرا یه بحث کش میدی تا منم 

 حرف های رو بگم که اصال خوشایند نیسیی  

 

 

 زدم زیر گریه و گفتم
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،،، احمق بودم اصال فکر نیم کردم همچی   آدیم با - یسی

که فکر میکردم ذاتت با همه ی مردا فرق میکنه و یه 

 زن رو فقط به خاطر خودش میخوای نه جسمش

 

 گفتبا زر 
ی

 نیک

 

مثال با کدوم مردا فرق داشتم؟ کدوم مردها واقعا  -

؟  خودتو یم خواسیی 

 

 با داد گفتم 

 

؟  -  خجالت بکش عطا این حرف ها چیه که یم زی 
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ن اینکه جوایر بهم بده منو با دنیایی پشتش کرد بهم  و بدو 

از سؤال های ترسناک، بی   زمی   و اسمون ول کرد و پتو 

 کشید روی رسش و خوابید

 

 پارت دویست و بیست و هفت

 

طبق عادت همیشه که وقتی از خواب بیدار میشدم و 

سمت عطا یم چرخیدم و با نوازش موهاش بیدارش 

ی میکردم، اینبار هم به همون سمت چرخید م اما تنها چی  

 که نصیبم شد جای خایل عطا بود 

ایه کشیدم و با اکراه از جام بلند شدم، ناض هم بیدار بود 

لچ ملوچ داشت انگشتهای دستش رو میخورد ، هنوز و با م

به وجودش عادت نکرده بودم و مطمئنا هیچ وقت دیگه 

 هم عادت نمیکردم
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یب حسم نسبت بهش مادرانه نبود و یه حس نفرت عج

وقتی که بغلش میکردم یا بهش شی  یم دادم کل وجودم رو 

 به بند یم کشید

ون ، ماهرخ زیر لب داشت یه اهنگ محیل  از اتاق رفتم بی 

 زمزمه میکرد و  حیاط اب و جارو میکرد 

ون اومد و گوشه ای  دایی ابراهیم از در دست شویی بی 

 ایستاد و به اهنگ غمگیت  که ماهرخ یم خوند گوش داد

 

صداش عجیب سوز داشت و باعث میشد آدم ناخواسته 

ه، جوری که دا وع غصه اش بگی  یی ابراهیم اروم اروم رسی

 کرد به اشک ریخیی  

خاله که انگار رس جوب رفته بود با رخت و لباس های که 

روی رسش بود یر توجه به گریه های دایی و سوز صدای 

 ماهرخ سمت پله ها اومد با دیدنش اروم گفتم

 

 مسال  -
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نگایه عمیق بهم کرد و با صدایی که به زور شنیده میشد 

 جواب سالمم رو داد 

رفتم نزدیکش وساییل که روی رسش بود رو گرفتم و زمی   

گذاشتم ، اونم فارغ از من و همه چی   گوشه ای نشست و 

د  چشم بست و به صدای ماهرخ گوش سیی

وع کرد به اشک ریخیی    طویل نکشید که اونم مثل دایی رسی

خونه و اون رسدیش جوری بود که انگار از دیروز همه جو 

چی   کن فیکون شده بود و اعضای اون خونه به یه آدم 

 های دیگه تبدیل شده بودن و همی   باعث ترسم شده بود

غم روی دلم خییل سنگی   بود نیم دونم چرا اون اهنگ 

منو یاد ناض یم انداخت؟ ناضی که خییل وقت بود 

ودم به تاریک ترین اعماق ذهنم ، ده بفکرش رو فرستا

ماهرخ یم خوند و من تک به تک اون لحظات کشیی  ناض، 

 جلوی چشمم زنده میشد و اشک یم ریختم
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ون، با بهروز دست به یقه شد و تا  از لحظه ای که اومد بی 

لحظه ای که قد بلندش روی خاک افتاد و عمرش برای 

 همیشه به اخر خط رسید

وجدای  رو که تموم این مدت  عذابحس مزخرف  داشتم 

 رسکوب کرده بودم دوباره رس به شورش برداشت و

وع کرد به فشار دادن    دو دستی ،گلوم رو چسبید و رسی

ماهرخ یم خوند و شدت گریه من با عذاب وجدان طغیان 

 کرده ام لحظه به لحظه بیش تر میشد

 

 راوی

 

 

 تشانمهسا و بهروز توی مطب دکیی نشسته بودند تا نوب

شود، این روزها حال بهروز اصال خوب نبود و حتی کار به 

 جایی رسیده بود که کامل خانه نشی   شده بود 
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در طول روز هم دچاره توهم میشد و پیش چشم بچه ها  

یا هوار یم کشید و یا در سکوت مطلق به نقطه ای زل یم 

د  نمی  
 زد و تا ساعت ها حرف 

 به حدی برایشان سخت 
ی
ایط زندگ بود که دوست شده رسی

های بهروز جور زندگیشان را یم کشیدند و با هزار منت و 

 حرف به ان ها پول قرض یم دادند

انقدر در این مدت پول قرض گرفته بودند که حتی حساب 

 بدهکاریشان هم از دست مهسا در رفته بود

ی را که نزدش آمده بودن ییک از دوست های بهروز  دکیی

 معرف  کرده بود 

کر به در مطب زل زده بود که همان موقع زن رق فمهسا غ

و مردی روستایی با پرسی چاق و فربه که انگار حال و 

احواالت درستی نداشت و بقول امروزی ها کیم مشنگ 

د ، داخل مطب شدند ، بهروز رسش زیر بود و داشت  می  

 پاهایش را با عصبانیت تکان یم داد
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به ییک از  ه ایزن با لهجه غلیظ روستایی که داشت اشار 

 صندیل ها کرد و گفت

 

 ممد حسن،بیا اینجا بشی    -

 

پرسک هم بدون هیچ حرف اضافه ای روی صندیل 

نشست، و پدر و مادرش هم کنارش نشسیی  ، پرسک رسی 

به اطراف چرخاند و با صدایی که با ان سن و سال هنوز 

 بچه گانه بود گفت

 

دارو برای چی باز اومدیم اینجا؟ من چقدر یه باید   -

 بخورم؟

 

وع به نوازش های کتفهای پهن کرد و با  مادرش ارام رسی

 لبخند عمیق و مادرانه گفت
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ان شاءهللا خوب که شدی دیگه هیچ وقت نمیایم  -

 اینجا 

 

پرسک باز چشم به اطراف چرخاند و با لحن لوس و بچه 

 وای  نداشت گفتگانه ای که اصال با سنش هم خ

 

 اری رو نیم خورممن ، دیگه اون داروهای زهر م -

 

 اینبار پدرش در جوابش گفت

 

فعال دکیی صالح دونسته تا یکسال دارو بخوری تا  -

خوب خوب بشی بعد یکسال ایشاال دارو رو قطع یم 

 کنیم
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همان موقع بهروز از جایش بلند شد و نیم نگایه به مهسا 

 انداخت و گفت

 

 ت شویی و بیاممن برم دس -

 

رسک که با چشم های گشاد مهسا با اشاره رس گفت برو ، پ

و متعجب به بهروز چشم دوخته بود بعد رفتنش با هیجان 

 گفت

 

من این اقا رو یم شناسم قبال توی ابادی خی  اباد کار  -

میکرد و هر از گایه هم یم اومد ابادی ما و یم رفت تو 

 یه خرابه.... 

 

 بیست و هشتپارت دویست و 
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بهروز تنها یک مهسا که با کیل تحقیق و التماس دوستان 

ش شده بود، ان هم این بود که بهروز در آبادی  چی   دستگی 

به اسم خی  اباد کار یم کرد بعد از شنیدن این حرف از 

 دهان ان پرسک خل و چل با هیجان نگاهش کرد و گفت

 

 واقعا تو شوهر منو یم شنایس؟ -

 

یس  که در حاالت صورتش هویدا بود، نگایه پرسک با اسیی

 روبه رویش انداخت و گفتبه زن زیبای 

 

معلومه که یم شناسمش، هر وقت که یم خواست  -

محبوبه بیاد پیشش ، به من کیل پول یم داد تا برم رساغ 

 محبوبه و صداش کنم
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و البته بعد از بردن نام محبوبه حاالت عصتر پرس بیش تر 

د که از نگاه تی   بی   شد و یه پاهایش را م حکم چنگ می  

 مهسا دور نماند

ی مهم تر از حل معادالت ام ا در ان لحظه برایش چی  

پیچیده ی ذهنش نبود و برای همی   هم  بعد از شنیدن 

اسم محبوبه ، نزدیک بود از شدت شوق زیر گریه بزند  و 

ین عقل شود  یر خیال حاالت ان پرسک شی 

وس زندگیشان شده بود و از این روزها  محبوبه نایم،کاب 

ل کرده بود خودشان را به ان هر کش هم راجع به او سوا

راه یم زدند و اطالعایی به او نیم دادند و زن بیچاره را 

 ،بدون هیچ جوایر با حرف های الیک دست به رس میکردند

مهسا که چاره نداشت برود دست های کپل ان پرس را به 

 شادی گفتنشانه تشکر غرق بوسه کند با 

 

 تو ناض هم یم شنایس؟ -
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م محبوبه، بهروز اسم ناض را هم در جدیدا عالوه بر اس

کابوس هایش یم اورد و هر بار برایش بلند بلند اشک یم 

 ریخت و یم گفت

 

؟ اون خییل بیگناه بود -  چیکار ناض بدبخت داشتی

 

در کل اطالعایی که بهروز در این مدت در اختیارش گذاشته 

ود، او از محبوبه و قتیل که جلوی چشمانش خییل کم ب

د و این اخری ها هم ار ناض نایم  انجام داده بود حرف می  

د که مهسا خودش حدس زده بود که شاید   حرف می  

 مقتول  باشد

 ممد حسن با شنیدن نام ناض ارام گفت

 

 معلومه که یم شناختم خدا بیامرز رفیق خودم بود...  -
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خدابیامرز ان هم از زبان ممد حسن مهسا یر اراده با گفیی  

 لبخندی زد و گفت

 

 اال چرا مرد؟ح -

 

 ممد حسن تند تند رسی تکان داد و با غصه گفت 

 

 یه از خدا یر خیر کشتش و فرار کرد -

 

مهسا چاره نداشت از خوش حایل جیغ بکشد و مطب را 

 روی رسش بگذارد

 پس تمام این مدت درست حدس زده بود  

ز با زی  شوهر دار، وارد رابطه میشود و شوهر نگون بهرو 

اطالع پیدا یم کند و زن را جلوی  بخت از این رابطه

 چشمان بهروز یا با همکاری اش به قتل یم رساند 
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 های روچ بهروز
ی

 قتیل که  نتیجه اش میشود آشفتیک

مادر ممد حسن که تا ان مدت سکوت کرده بود اخیم به 

 مهسا کرد و گفت

 

حمت با سواالت ناراحت کننده ذهن پرس ما  خانوم - بی  

 رو بهم نریز،

اهه االف این دکیی و اون دکیی بودیم ، تا کیم ما چند م 

 حالش خوب شد منتها.... 

مهسا که به نتیجه رضایت بخشی که یم خواست رسیده 

 بود ، حرفش را برید و ارام گفت

 

سم بهتون  - خواهش میکنم بذارین یه سوال دیگه بیی

 یدم الم تا کام دیگه حرف  نزنمقول م
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 بر پر رویی اش زهرا اخیم به مهسا کرد و در دل  لع
نتی

 فرستاد 

مهسا که برای رسیدن به هدفش مجبور به پرسیدن این  

 سوال بود اخم بی   ابروهای زهرا را ندید گرفت و گفت

 

اسم ابادی شما چیه ؟ و چقدر با ابادی خی  اباد  -

 فاصله دارین؟

 

زا دستی به موهای نا مرتبش کشید و با حرص  اینبار می 

 گفت

 

اباد و با خی  اباد یه ده فاصله اسم ابادی ما حسی    -

حمت دست از رس ما بردار بچه  داریم، حاالم دیگه بی  

ام حالش خوب نیس و با این سوال جوابها بدترش 

 نکن !! 
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 مهسا که صورتش غرق لذت بود متواضعانه خندید و گفت

 

 نمممنو  -

 

همان موقع ،بهروز از در امد تو مهسا با دیدنش کیم 

خانواده ممد حسن نگایه کرد  دستپاچه شد و فوری سمت

 و گفت

 

تو رو خدا جلوی شوهرم اصال حرف  راجع به محبوبه  -

و ناض نزنی   ، اخالق خییل تندی داره و ممکنه منو 

 بابت این قضیه دعوا کنه

 

رسی به نشانه تأیید آنها هم با این حرف متأثر شدن و 

حرف هایش برایش تکان دادن، هر چند در این بی   زهرا 

صد  فرصتی بود که با مهسا تنها شود و به او حایل کند  میی
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که حال و احواالت پرسش خوب نیست و نباید حرف 

 هایش را در مورد دوستی محبوبه و شوهر ان زن باور کند

ارمری، از بعد از جریان زبان ممد حسن و رفتنش به ژاند

همه چی   یم ترسید و بشدت ناراحت سالمتی ممد حسن 

 بود

 

نشست نگایه به روبه رویش انداخت و با بهروز کنارش 

دیدن چهره اشنایی که روبه رویش بود با دقت زل زد بهش 

 تا بفهمد که اورا کجا دیده است؟ 

اما هرقدر فکر کرد به نتیجه ای نرسید ، بعد از جریان قتل 

ی های ذهنش  ، حافظه اش بشدت ضعیف   ناض و در  گی 

  یادش یم اومدشده بود و چهره اشنای افراد را به سختی 

با دقت زل زده بود به ممد حسن که مهسا ان نگاه را دید و 

حسایر دستپاچه شد و برای اینکه ذهنش را از ان پرسک 

ین عقل منحرف کند فوری گفت  شی 
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  نوشته بود هم میگم بهروز کاش داروهای که دکیی قبیل-

اورده بودیم و نشونش داده بودیم، شاید  عوضشون کرد و 

 اروی جدید  نوشتبرات د

 

 گفت
ی

 بهروز با کالفیک

 

 اسمشون رو میدونم -

 

 پارت دویست و بیست و نه

 

 درون استکان مورد عالقه  چایی ریخت و آن را به 
منشی

 اتاقش برد

 خرسو تکای  به گردنش داد و گفت

 

 صولت چندتا مریض دیگه مونده؟خانوم  -
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صولت با تمام عشقی که در این چند سال نسبت به خرسو 

رون قلبش ریشه دوانیده و تبدیل به درختی تنومد شده د

 بود نگاهش کرد و با لبخند گفت

 

 سه تای دیگه -

 

 خرسو رسی برایش تکان داد و گفت

 

 یه چند دقیقه دیگه بفرستشون داخل -

 

ایش سی  نشده بود و همه مرجان که هنوز از تماش

حواسش به قیافه جذاب آن مرد روبه رویش بود لبخندی 

 ناز گفت زد و با 
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 چشم -

 

خرسو با ابروهای باال رفته نگاهش کرد، خنگ نبود و خوب 

یم دانست که این منشی یس و چند ساله اش پیش خودش 

خیال خام بافته است و هربار سیع یم کند با حرکات بدنش 

 ش او را خام خودش کندو  ناز صدای

اما خرسو، همیشه خدا با مواجه با هر زی  سیع کرده بود 

ل کند که  هو   رمون های مردانه اش را کنیی

برای همی   هم اصال توجه ای به لوندی های منشی جذاب  

 و زیبایش نیم کرد

او هرچند امروزی و مرد دنیا دیده ای بود اما به شدت با 

این چند سایل که از خدا عمر  گناه کردن مخالف بود و در 

 گرفته بود، پایش نلغزیده بود

جوای  وارد اتاقش شدن ، طویل نکشید که زن و مرد 

لبخندی به رویشان پاشید و با دست اشاره ای به صندیل 

 ها کرد تا بنشینند
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مرد به شدت کالفه، درهم و خسته بود و مرتب آه یم 

نفرت زیر  کشید و زن هم گاها با غم ، گالیه ، غصه و 

 چشیم نگاهش میکرد

 طبق عادت معمول لبخندی زد و گفت

 

 خوب مشکل چیه؟ -

 

کیم سکوت کردند و زن وقتی دید ان مردی که   هر دو 

همراهش بود قصد حرف زدن ندارد، با صدای لرزان و پر 

یس گفت  اسیی

 

دکیی شوهر من یه یکسایل میشه که زیاد کابوس یم بینه  -

 رو برای ما و 
ی
خودش زهر کرده، توی این مدت و زندگ

دکیی زیاد رفته ویل بدبختانه تا به امروز هیچ نتیجه ای 

 فتیمنگر 
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خرسو نگایه به صورت تکیده مرد کرد که با اخم زل زده 

بود به چهره زیبای همرسش ، کیم رسجایش جابه جا شد و 

 پرسید

 

 اون کابوس هایی که یم بیت  چیه؟ -

 

هم زن زحمت حرف زدن را  مرد باز هم سکوت کرد و اینبار 

 کشید

 

همرس من تقریبا یک سال پیش تو یه ابادی دور به  -

باد کار میکرد ، گویا اونجا شاهد یه قتل بوده اسم خی  ا

 که بعد از اون اتفاق، مرتب کابوس میبینه

 

مرد به یکباره از جایش پرید و با عصبانیت و بدون توجه به 

 خرسو با لحن بدی گفت
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؟  چرا داری چرت-  قتل چی کشک چی
ی

 و پرت مییک

 

زن با صدای بلند او  ناخون هایش را محکم درون گوشتش 

 برد و یر توجه به او گفتفرو 

 

گویا یه خانویم به نام محبوبه که دوست همرس من  -

نه و شوهرم  بودن،  دست به قتل همرسش ناض می  

هم که گویا همون موقع پیش اون زن بوده از نزدیک 

 شاهد ..... 

 

یز بود منفحر شد و گفتمر   د که حسایر لیر

 

چرا خفه نمیشی مهسا؟ دوست کجا بوده؟ محبوبه  -

 خریه؟ خسته نشدی از این همه خیال؟ کدوم
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 زن  حق به جانب گفت

 

بهروز من دروغ میگم؟ پس این محبوبه و ناضی که شدن -

؟  ما چی هسیی 
ی
 بالی زندگ

 

 بهروز دادی کشید و گفت 

 

بدبخت، اوی  که احتیاج به درمان داره تو توهم زدی  -

 تویی نه من!! 

 

 مهسا یر توجه به بهروز گفت
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قا همی   االن توی مطب شما با یه پرس اقای دکیی اتفا -

ساده و مریض که مال همون ابادی بود آشنا شدم و 

 اونم جریان این سه تا رو قشنگ برام گفت

 

 بهروز اینبار ناباور با صدایی خسته گفت

 

؟چرا درو  -
ی

 غ مییک

 

یعت  تو ممد حسن رو نیم شنایس؟ همون که رابط  -

 بی   تو و اون زنیکه قاتل محبوبه بوده؟

 

 

به یکباره رنگ از رخسار بهروز پرید و چهره ای که از نظرش 

 بشدت آشنا بود رو دقیق به خاطر آورد
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وع کرد به  رسش را محکم بی   دست هایش گرفت و رسی

تک رفتار و حاالتش  تکون دادن پاهایش، خرسو که تک به

ایط وحشتنایک  را زیر نظر گرفته بود و یم دانست در چه رسی

حظه بیم ان را داشت که بالیی رس به رس یم برد و هر ل

همرسش بیاورد ارام انگشت نشانه اش را جلوی بینیش 

 گرفت و از مهسا خواست سکوت کند

 مهسا هم به اکراه دست به سینه به صندیل اش تکیه داد 

 رام گفتخرسو ا

 

؟ -  بهروز جان میشه بیای نزدیک تر بشیت 

 

رص داشت بهروز که انگار در این عالم نبود و همچنان با ح

ی را واگویه میکرد  پاهایش را تکان یم داد و زیر لب چی  

 حرفش را نشنید
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خرسو اشاره ای به در کرد و با اشاره از مهسا خواست ان 

جایش بلند شد و ها را تنها بگذارد ، مهسا هم به زور از 

ون رفت  بی 

 

خرسو با طمأنینه سمت بهروز رفت و دقیقا روبه رویش 

 نشست و ارام گفت

 

ن کاری به حرف های همرست ندارم میخوام خودت م -

 
ی

 برام حرف بزی  و از تک به تک اون کابوس ها بیک

وقتی که کارش با بهروز تمام شد منشی را فرا خواند و ازش 

 صدا بزند تا به اتاقش بیاید خواست تا همرس بهروز را 

 مهسا هول زده و با هیجان خودش را به آنجا رساند و گفت

 

اف نکردچی شد اقای  -  دکیی اعیی
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 خرسو لبخندی زد و گفت

 

م،  - اف بگی  من بازپرس نیستم که بخوام از مریضام اعیی

امروز از کابوس هایی که یم دید برام حرف زد دقیقا 

 حبوبه... جریان قتل ناض توسط همرسش م

 

 مهسا حرف خرسو را قطع کرد و هول زده گفت

 ادنمن مطمئنم اون کابوس ها توی واقعیت اتفاق افت -

 

 پارت دویست و یس

 

خرسو که تقریبا خودش هم به این نتیجه رسیده بود ، 

 بدون اینکه جوایر به مهسا بدهد لبخندی زد و گفت
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ارو الزم اینجا براش پرونده تشکیل بدین، االنم براش د -

جدید یم نویسم ، اون قبیل ها رو بریز دور و جدیدا رو 

ش چه جوری   هسبده بخوره ، تا ببینیم تاثی 

 

مهسا زل زد به دستهای خرسو که تند تند در حال نوشیی  

ی بود و بعد ارام گفت  چی  

 

 من مطمئنم اون اتفاق ها واقعا برای شوهرم افتاده -

 

؟ -  از کجا اونقدر مطمئنی  

 

 

احتماال مریض بعدیتون هس،  وقتی ممد حسن  -

 ! سی   باهاش صحبت کنی   و از ناض و محبوبه بیی

 ی   که دروغ نگفتمحرف های منو باور یم کن
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خرسو که تقریبا کارش تمام شده بود نسخه کایه رنگ را 

 سمت مهسا گرفت و گفت

 

نکنه دوست داری شوهرت به جرم معاونت در قتل  -

 دستگی  بشه؟

 

 خوام بفهمم توی اون آبادی نه اصال من فقط یم -

کوفتی بی   شوهرم و اون زن چه اتفافی افتاده و حال 

اگر فرصتش پیش بیاد قطعا بهروز خوب بشه، هرچند 

م توی آبادی خی  آباد و  خانواده ناض رو پیدا  می 

 میکنم و جریان قتل براشون توضیح میدم

 

 

آباد؟ اسمش عجیب برای خرسو اشنا بود و انگار  قبال  خی 

 از دهان کش نام ان را شنیده بود
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 نگایه به صورت غمگی   مهسا کرد و گفت

 

ن تموم بشه بعد هرکاری بذارین جریان معالجه شوهرتو  -

 که دوست داشتی   بکنی   

 

 مهسا لبخند کم جای  زد و گفت

 

 حتما -

 

ون، خرسو  هنوز داشت به خی   بعد هم از اتاق رفت بی 

 آباد فکر میکرد 

 باید یادش یم امد که آن اسم را کجا شنیده است؟ 

ی  که ذهنش را مشغول    کال طبیعتش اینگونه بود تا هرچی  

 نمیکرد راحت نمیشدیم ساخت پیدا 
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دستی روی یقه لباسش کشید و همان موقع در اتاقش باز 

به با قدی کوتاه و رسی تقریبا کچل وارد شد و پرسگ فر 

اتاق شد ، قبال دو سه باری ان پرس را دیده بود لبخندی به 

ین عقل روبه رویش زد و گفت  روی پرسک شی 

 

 خوش اومدی -

 

شدن با لبخند پشت رسش پدر و مادرش هم وارد اتاق 

احوال پریس کرد و با دستش اشاره ای به صندلیها کرد تا 

 بنشینند 

 

 به پرسک روبه رویش انداخت و پرسید نگایه

 

 اسمت چی بود؟ -
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 پرسک که از شدت چافی تند تند نفس یم کشید گفت

 

 ممد حسن -

 

لبخندی زد و به یاد حرف ان زن  افتاد که نام ممد حسن را 

 به زبان اورده بود 

جریان داشت برایش جالب میشد، ذهنش زیادی کنجکاو 

 بود

که حتی نیم دانست کجای باید رس از ان آبادی خی  اباد   

 نقشه جغرافیایی 

 استان شان بود رس در میآورد 

س  پرسک داشت با پاهایش تند تند باز میکرد و بشدت اسیی

 داشت ، دستش را زیر چانه اش گذاشت و گفت
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ان؟ داروهات مرتب حالت چطوره ممد حسن ج -

 میخوری؟

 

 ممد حسن تنها به تکان دادن رسش اکتفا کرد، اما زی  که با 

چادر کهنه ای که بشدت رویش را پوشانده بود و تنها از 

صورتش چشم ها و بیت  استخوانیش، مشخص بود با 

یت  گفت  لهجه شی 

 

قبال خییل بهیی بود آقا ،اما از چند روز پیش زیاد حالش  -

ه  خوب نیس ، خ ون نمی  سه و اصال از خونه بی 
ییل مییی

 و خییل هم کم حرف شده

 

چه اتفافی افتاده که به این حال توی این چند وقت  -

افتاده؟ یادمه رسی قبل خییل خوب بود، راحت یم 

د و جواب یم داد ویل االن بشدت  خندید، حرف می  

سه ی مییی س داره و انگار از چی  
 اسیی
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 د وسط حرفش پرید و گفتزن خواست حرف  بزند که مر 

 

واال چی بگیم از کجا بگیم؟ خدا نگذره از رس باعث و  -

  بانیش

 

 اه بلندی کشید و گفت

 

قبال تو ابادی ما یه کریم نایم بود که با ممد حسن ما  -

، فرداش هم یه از  رفیق بودن، زدن و اون ادم رو کشیی 

خدا یر خیر اومد و از خلویی خونه ما استفاده کرد و 

ین طفل معصوم رو برید، البته این ها رو قبال زبون ا

 براتون گفتم
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 ممد حسن انداخت و ارام گفت خرسو با ترحم نگایه به

 

 اره یادم  -

 

خالصه ننه کریم همی   که دید ممد حسن زبون باز  -

کرده، به دور چشم ما بردش خونه اش و از زیر زبونش 

 بالیی رس ممد حسن اورده، بعدم 
کشید که گ همچی  

ش کرد تو یه کفش و گفت همون آدم قاتل کریم ما پا

یم  هم هس و به زور  ما رو راض  کرد تا  این بچه رو بیر

 ژاندارمری و جلو همه بگه که محبوبه زبونش رو بریده

 

 

با شنیدن اسم محبوبه ان هم از دهان ان مرد چشم های 

 خرسو گشاد شد

 این اسم را از زبان زن مریض قبیل هم شنیده بود 

 ایه به ممد حسن کرد و گفت نگ
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 محبوبه کیه؟ -
ی

 بهم نمییک

 

اورد، بد تریس توی چشم هایش ممد حسن رسش را باال 

ش شدیدی داشت و تند تند یه نفس  لونه کرده بود، اسیی

 یم کشید

 خرسو وقتی احواالتش را دید با لحن اطمینان بخشی گفت

 

-  
ی

ی بیک  اگه دوست نداری نمیخواد چی  

 

ه کردن فاصله ای نداشت ، نگایه به ممد حسن که تا گری

 دور و برش انداخت و با صدای لرزوی  گفت

 

 اون یه ادم خییل خییل بد، من ازش خییل یم ترسم  -
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 خرسو لبخندی زد و گفت

 

ویل االن جز ما کش اینجا نیس، یه نگاه به بابات کن  -

 به نظرت همچی   بابای میذاره کش بالیی رست بیاره؟

 

زا که با بغض برایش چشم هایش را  ممد حسن نگایه به می 

 باز و بسته کرد انداخت و گفت

 

 منم بیاد بکشه شایدم، -

 

 پارت دویست و یس و یک

 

زهرا خواست حرف  بزند که خرسو دستش را به نشانه 

 سکوت جلوی بیت  اش گرفت 
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 ؟ -
ی

 خوب نیم خوای برام از محبوبه بیک

 

ی حجتی ممد حسن لب باز کرد و هر آنچه را از قبل برا

 گفته بود همه انها را برای خرسو هم تعریف کرد

رف هایش گوش داده بود و وقتی خرسو که با دقت به ح

 پرسید
ی

ند با زرنیک  دید ممد حسن حرف  از ناض نمی  

 

 محبوبه االن چیکار میکنه؟ ازدواج کرده؟  -

 

 اینبار نویت زهرا بود که صحبت کند

 

طفلیک هم  محبوبه شد زن پرس خاله اش ناض که اون -

دو سه ماه، بعد عروسیش زدن کشتنش و اصال معلوم 

 نشد قاتلش گ بود 
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بعدم عطا برادر بزرگ ناض وقتی دید محبوبه از برادرش 

 بچه داره مجبور شد و عقدش کرد

 

خدایا چه یم شنید عطا؟ محبوبه؟ اینها را قبال از زبان روح 

م برایش شنیده بود، پس بیخود نبود خی  اباد ه انگی   زیاد 

 اشنا بود 

 

 برای اینکه خیالش راحت شود پرسید

 

 عطا خودش زن نداشت؟ -

 

 زهرا پوزخندی زد و گفت

 

چرا اتفاقا زن هم داشت، یه زن شهری و همه چی تموم  -

 که از قضا دخیی عمه عطا میشه
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روز دنیا چقدر کوچک بود اصال فکرش را نیم کرد دقیقا ام

 
ی
 روح انگی   و همی   جا کسای  را ببیند که زندگ

ی
 شان با زندگ

 گره خورده باشد

زن بیچاره بد بازیچه دست محبوبه نایم شده بود و راحت 

، حتی سالمتی اش را باخته بود  همه چی  

سد بقدر کاف   بیش تر از این جایز ندانست سوال بیی

های ارزشمندی کشف کرده بود، برای همی   خودکار  ش چی  

 و گفت را برداشت و برگه کاغذی جلویش گذاشت

 

یه داروی جدید به داروهای قبیل اضاف یم کنم، اونم  -

 هر شب یه دونه بهش بدین تا بخوره

 

مزده و ارام  زا دستی روی موهای ژولیده اش کشید و رسی می 

 پرسید
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 پولش خییل میشه؟ -

 

ی برای دکیی  خرسو مکتی کرد و دوباره روی کاغذ چی  

سخه را داروخانه ای که از دوستان نزدیکش بود نوشت و ن

زا گرفت وگفت  سمت می 

 

 نه اون رایگان حساب میشه -

 

زا عوض شد و با خوش حایل از  به یکباره رنگ نگاه می 

 جایش بلند شد و گفت

 

ت بده دکیی  -  خدا خی 

 

این را گفت و سه نفری زیر لب تشکری کردن و از اتاق 

ون پشت بندش م نشی در نزده وارد اتاق شد، لب رفتند بی 
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ز تجدید ارایشش یم داد ، خرسو های رسخش نشان ا

 ترجیح داد نگاهش نکند رسش را زیر انداخت و گفت

 

 دیگه مریض نداریم؟ -

 

 نه -

 

 

خواست از جایش بلند. شود که صولت سمتش امد و 

 بدون هیچ خجالتی با کیل عشوه و ادا  گفت

 

هفته برای جشن  خواستم اگه اجازه بدین آخر همی    -

یف بیارینتولدم دعوتتون کنم، خوش حال می  شم ترسی
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های دریده  خوشش نیم آمد ، برای  اصال از جنس  دخیی

 همی   نفس عمیقی کشید و با متانت گفت

 

م جایی و نیستم -  متاسفانه من اخر هفته دارم می 

 

 باد صولت بیچاره به یکباره خایل شد و با ناز گفت

 

 وای چه بد -

 

 خرسو به زور لبخندی زد و کیفش را برداشت و گفت

 

 یش تولدتون مبارک پیشاپ -

 

بعد هم زیر لب خداحافیط  گفت و صولت را ماست شده 

 همان جا وسط اتاق گذاشت و سمت در راه افتاد
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 روح انگی   

 

وحید تو چرا زبون نیم فهیم وقتی میخوام برم یعت   -

 دارم میخوام
ی
برم رس  میخوام برم، من خونه و زندگ

 خونه و زندگیم! 

 

دستم کفری شده بود دادی وحید که معلوم بود حسایر از 

 کشید و گفت

 

ای گوه توی اون خونه و زندگیت، ابخر چرا متوجه  -

ت چی  نیستی حالت خوب نیس؟ مگه نشنیدی دکیی

گفت؟ تو باید از اون محیط دور بایسی و فعال به 

 صالح نیس برگردی تو اون آبادی خراب شده
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تأصل مونده بودم و نیم دونستم بیاید چیکار کنم از مس

 حق با وحید بود و حالم اصال خوب نبود از طرف  طرف  

هم خییل یم ترسیدم که محبوبه عطا رو کامال توی مشتش 

ه و ما رو مثل اب خوردن از زندگیش حذف کنه   بگی 

خواستم حرف  بزنم که سوسن از پشت رسمون ظاهر شد و 

  به وحید کرد و گفتحق به جانب نگایه

 

بالخره ادم راه رفتت  چرا نمیذاری برگردن خونه اشون؟  -

 رو باید بره 

 

 وحید اخیم بهش کرد و گفت

 

نه تا وقتی که حالش خوب نیس ، رفیی  به اونجا  -

 مطمئنا حالش بدتر میکنه
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 سوسن شانه ای باال انداخت و گفت

 

زندگیش یا اخر و عاقبت که چی باید برگرده رس خونه و  -

 نه؟ نمیشه که تا ابد اینجا بمونه

 

بار بودن خسته بودم و این حرف سوسن خودم هم از رس 

 باعث شد

بیش تر ،از خودم خجالت بکشم، حق با او بود جای من با  

 سه تا بچه قد و نیم قد هیچ جا جز تو خونه خودم نبود

 وحید با عصبانیت دادی زد و گفت

 

 تو؟ کدوم خونه و  -
ی

؟ من ییک که محال چی مییک
ی
زندگ

 بذارم آبجیم

   
ی
، تو هم اگه یم بیت  اذیت بر گرده توی اون زندگ کوفتی

میشی و بهت فشار میاد به سعید بگو برات فکر خونه 
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باشه، این جا خونه پدری ما هست و جای روح انگی   هم 

 روی تخم چشم های ما جا داره 

خت سوسن که حسایر حرض شده بود نگایه به وحید اندا

 و با عصبانیت راهشو کشید و رفت

 

 وحیدم زیر لب آروم گفت

 

 فکر کرده ما خریم و ذات پلشتش رو نیم شناسیم  -

 

 رس به زیر و خجل گفتم

 

حق داره از وقتی من اومدم اینجا ارامش همه از این  -

 خونه رفته 

 

 رسی تکون داد و زیر لب گفت
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اینجا خونه اته ال اله اال هللا، چند بار باید بهت بگن  -

 ،خووووونه ات

 

 پارت صد و یس و دو

 

ثانیه سکوت کردیم ،همون موقع مهر  هردومون برای چند 

 انگی   از در اومد تو و نگایه به وحید انداخت و گفت

 

 داداش اقا خرسو دم در با تو کار داره -

 

 وحید دستی به موهای پریشونش کشید و گفت

 

 برای چی تعارف نکردی بیاد تو -
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خییل تعارف کردم بخدا، منتها گفت به وحید بگو :  -

مش پیش ییک از لباس بپوش بیا بریم بی   ون میخوام بیر

دوستام که تازه از فرنگ برگشته، تا راجع به کارهای 

ا باهاش حرف بزنه  اقامت و این چی  

 

 

 وحید با تعجب نگایه به مهر انگی   کرد و گفت

 

 من ازش کمک نخواسته بودم.....  -

 

 نگی   وسط حرفش پرید و حق به جانب گفت مهر ا

 

 بده میخواد راهنماییت کنه؟ -
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د یه تای ابروش رو باال برد و سمت در حرکت کرد ، وحی

 منم کنار حوض نشستم و زل زدم به در حیاط

 

 راوی 

 

شوکت در حایل که دستمایل چرک مرده ای برداشته بود و 

ناض  به جان پنجره اتاقش افتاده بود ،نیم نگایه سمت

انداخت که داشت با ملچ و ملوچ دست هایش را میخورد، 

ش رفت کنارش نشست ، ناض هم با ناخودآگاه سمت

دیدنش رسش را سمتش چرخاند و با دقت زل زد بهش و 

ون پرتاب  اصوات نامفهوی  را به همراه اب دهانش به بی 

 میکرد

 شوکت  با دقت زل زد به صورتش 

شیک بودن ، رسش را چشم و ابروهایش بشدت پر و م

سمت عکس ناضش چرخاند رنگ موها و ابروها یش 

ه ، دماغ عقایر خرمایی ب ودند و چشم هایش هم قهوه ایی تی 
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و لتر نسبتا کوچک داشت و این در حایل بود که نوه اش 

 معمویل و لتر نسبتا درست داشت، هیچ تشابیه به 
دمایع 

ه بود  هم نداشیی  ، ناضش بور و نوه اش سیر 

چندین و چند بار ،آن ها را با هم مقایسه کرد اما باز به 

که نوه اش کوچک ترین شباهتی از پدر همان نتیجه رسید  

 یا هیچ کدام از اعضای پدریش ندارد

 مستأصل اه پر دردی کشید  

ی به  شک مثل موریانه به مغزش حمله کرده بود و چی  

 گفت و دیوانه شدنش نمانده بود ، زیر لب ال اله اال اللیه

به زور از جایش بلند شد، باز سمت ناض چرخید، خنده 

ایی برایش کرد و برای اینکه بغلش کند ای پر رس و صد

وع کرد به تکان دادن رسی    ع پاهایش، بدون اینکه  رسی

لبخندی به رویش بزند دوباره رساغ شیشه های سیاه شده 

 رفت، اه پر دردی کشید و گفت
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خدا لعنت کنه اون خدایا نمیدونم چرا خل شدم؟  -

 عالیه کوفتی رو ذهنم بدجوری بهم ریخته 

 

یشه کشید که عروس منظر همسایه اش دستمال را به ش

 که زی  باردار و پا به ماه بود از در حیاط داخل امد ،

با دیدنش ذهن شوکت رفت به چند ماه پیش، وقتی که  

حکیمه خاتون امده بود آنجا ، همان روز با دیدن مجبوبه 

ه بود او باردار است، اما او با جیغ و داد او را از خانه گفت

ون کرده بود  بی 

دستمال را محکم تر کشید و از توی شیشه زل زد به قاب  

 عکس  روی طاقچه و کالفه گفت

 

ت نبود....  -  ناض یر غی 
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کالفه بود و عصتر دستمال را محکم سمت دیوار پرت کرد 

اغوشش گرفت و ، سمت قاب عکس ناض رفت و ان را در 

وع کرد به گریه کردن  های های رسی

 

.... دلتنگتم کجایی عزیز مادر....چقدر زو  - د رفتی

پرس....دلم خون ناض.. مغزم از درد و یه عالم سؤال 

 یر جواب داره

 یم ترکه....کاش بودی.... 

 

شدت گریه اش به حدی بلند بود که ناض کوچک هم 

 ترسید و زد زیر گریه

د  شوکت یر توجه به  گریه های ناض ،فقط زار می  

 نگرای  گفتهمان موقع ماهرخ، در اتاق را باز کرد و با 

 

؟ محبوبه کجاس؟  -  چی شده چرا گریه میکت 
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 بعد هم سمت بچه رفت و بغلش کرد و گفت

 

 طفیل خودش هالک کرد....  -

 

شوکت که انگار دیوانه شده بود، فارغ از همه جا قاب 

 با التماس گفتعکس را جلوی ماهرخ گرفت و 

 

یه نگاه به ناضم کن ، بنظرت چرا بچه اش اصال شبیه  -

 س؟خودش نی

 

ماهرخ چشم  گرد ، مات و مبهوت به شوکت زل 

 زد،حاالتش جوری بود که ماهرخ هم به ترس انداخته بود 

 ماهرخ سمتش رفت و گفت
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بس زن دایی ، اروم بگی  ، نگاه ناض کن چقدر  -

 ترسیده؟

 

م دیگری شده بود به در اشاره ای کرد و شوکت که انگار اد

 گفت

 

 وبه برگرده خونه .... این بچه رو با خودت بیر تا محب -

 

 

حجتی رسید به ابادی خی  آباد چشم چرخاند و با دیدن 

کارگرهای که رسگرم کار بودند ماشی   رامتوقف کرد و 

 سمتشان حرکت کرد

 کارگر که رسید یر مقدمه گفت
 به اولی  

 

 ض به اسم بهروز یم شنایس ؟تو اینجا شخ -
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 کارگر کیم مکث کرد و گفت

 

وع به کار  نه من چند روزی بیش - تر نیس که اینجا رسی

 کردم

 

 نگایه به دور و برش انداخت و گفت
ی

 حجتی با کالفیک

 

 رسکارگرتون اینجا کیه؟ -

 

 مرد در حایل که مشغول درست کردن مالت بود گفت

 

 اقا منصور  -

 

 االن کجاس؟ -
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 دور و برها بودهمی    -

 

بعد رسی به اطراف چرخاند و به رودخانه مواج که کنارش،  

غرق فکر مشغول سیگار کشیدن بود اشاره ای کرد و مردی  

 گفت

 

 اوناش اونجاس -

 

حجتی رسی به نشانه تشکر برایش تکان داد و سمت 

 منصور راه رفت و کیم بعد با صدای بلندی گفت

 

؟ -  منصور تویی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2273  

و با دیدن استوار فربه ای که منصور سمتش چرخید 

و جلویش ایستاده بود یک تای ابرویش را باال انداخت 

 گفت

 

 آره خودمم -

 

 حجتی جدی گفت

 

 با بهروز کار دارم میشه صداش بزی   -

 

 پارت صد و یس و سه

 

با این حرف ناگهان رنگ از رخ منصور پرید ، جوریکه 

 حجتی هم متوجه شد

 صدایش مشهود بود گفتمنصور با تریس که کامال در 
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 اون اینجا کار نمیکنه؟ -

 

 از گ؟ -

 

 

احتی اعصاب گرفته و تو یه ده، یازده مایه میشه، نار  -

 خونه اش افتاده

 

 حجتی کیم با خودش فکر کرد و گفت

 

 ادرس خونه اش رو میخوام -

 

 منصور به دروغ گفت
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 من ازش آدریس ندارم -

 

 حجتی پوزخندی زد و گفت

 

ن یازده ماهه ناراحتی اعصاب پس از کجا میدوی  اال -

 گرفته و توی خونه افتاده؟

 

 از این ور و اون ور شنیدم -

 

 

حجتی بازوی منصور را میان دستهای گوشت الودش کشید 

 و دندان قروچه ای کردو با خشم گفت

 

م بازداشتگاه -  نمیخوای که خودت جای اون بیر
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 منصور با ترس گفت

 

 نه -

 

 پس زود ادرسش رو، رد کن بیاد -

 

 

بخدا بهروز اصال حال خویر نداره، بشدت مریضه  -

 توانایی کار کردن هم نداره
 جوریکه حتی

 

 حجتی اخیم کرد و گفت

 

سم، پای چوبه دار  - فقط میخوام چندتا سوال ازش بیی

مش  که نمیخوام بیر
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ون آمد و با دیدن خرسو که چشم   وحید از حیاط بی 

 وقر گفتانتظارش به دیوار همسایه زل زده بود ،متی   و م

 

 دکیی چرا نیومدی تو خونه؟ زشته دم در -

 

غول سالم و بعد هم دستش را برد جلو و با خرسو مش

 احوال پریس شد

 خرسو نگایه به در بسته خانه انداخت و گفت

 

باید راجع به موضویع باهات حرف بزنم تو خونه  -

 جاش نبود

 

وحید که از بابت روح انگی   خییل ترس داشت با کیم لکنت 

 گفت
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 برای ابجیم اتفافی افتاده؟  -

 

 خرسو با دست اشاره به مسی  روبه رویش کرد و گفت

 

 ریم برات تعریف میکنمبیا ب -

 

س راه افتاد، در بی   راه خرسو، ارام و 
وحید هم با اسیی

 شمرده گفت

 

امروز دوتا مریض توی مطب داشتم که از شانس  -

 هردوی اونها یک جورای به 
ی
خوب آبخر شما ،زندگ

 روح انگی   خانوم گره خورده.... ز 
ی
 ندگ

 

 چطور؟ -
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جوی سنگ ریزه ای را که جلوی پایش بود محکم سمت 

 اب پرتاب کرد و گفت

 

 هردو برام از قاتل ناض گفیی   -

 

 وحید ناباور با صدای بلندی گفت

 

؟ اونها قاتل ناضو یم شناختند؟ -  چی

 

انها بود تقریبا رسیده بودند به جوب پر آیر که نزدیک خانه 

 و مردم به عنوان تفریحگاه ازش استفاده میکردند

هوی جیغ و جایی خلوت پیدا کردند و به دور از هیا 

 دادهای بچه ها و همهمه ی صحبت زن ها نشستند

 خرسو نگایه به صورت متعجب وحید انداخت و گفت
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اینجوری که من متوجه شدم، قاتل پرس عمه شما  -

 کش جز همرسش نیست

 

و واج به چهره خرسو زل زده بود ، کلمات را گم  وحید هاج

 کرده بود و اصال نیم دانست چه بگوید؟ 

ای خرسو برایش بشدت سخت بود و نیم درک صحبته

 توانست باور کند که یک زن قاتل شوهرش باشد

 خرسو وقتی حال آشفته وحید را دید لبخندی زد و گفت

 

هم میدونم باور کردنش سخته، اما محبوبه خانوم،  -

شوهر خودش رو به قتل رسونده و هم یه ادم دیگه به 

اب محلشون بوده  اسم کریم که سافی رسی
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ه محبوبه را در مراسم تشییع جنازه ناض دیده بود وحید ک

و قشنگ به یاد داشت، که چقدر حالش بد بود و حتی 

چندباری هم جلوی چشمان خودش یر هوش شده بود باز 

 ناباور پرسید

 

 ر خودش  رو بکشه؟چرا باید شوه -

 

 اینو دقیق نمیدونم -

 

 

مکتی کرد و دوباره یاد حرف های که روح انگی   قبل تر  

 برایش از محبوبه زده بود افتاد و گفت

 

حتی روح انگی   خانوم هم بهش شک کرده بود و مرتب  -

ی رو داره از ما  یم گفت : مطمئنم محبوبه یه چی  
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یاد بشدت پنهان میکنه و هربار که اسم ناض وسط م

 خودش رو یم بازه و بهم یم ریزه

 

وحید که هنوز هیچ کدام از حرف های خرسو باور نکرده 

 د گفتبو 

 

حاال باید چیکار کنیم؟ اگه بریم به کش بگیم و بعد  -

 ثابت بشه همه اینها تهمت بوده میدوی  چی میشه؟

 

 خرسو دستش را درون اب برد و گفت

 

ه راجع به این  - جریانات اول با شوهره خواهر بنظرم بهیی

 شما صحبت کنیم و بعد بریم شکایت کنیم

 

 وحید پوزخندی زد و گفت
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من اگه فهم و شعور داشت که این حال شوهر خواهر  -

 و روز خواهر بیچاره من نبود

 

اتفاقا میخوام اینجوری بهش ثابت بشه که چه  -

 جواهری رو از دست داده

 

 

 ن دارن یا نه؟اون مریضای شما صالحیت شهادت داد -

 

یکیش که متاسفانه نه، اما اون ییک  که دقیقا همی   جا  -

 میکنه از نزدیک شاهد قتل
ی
ناض به دست  هم زندگ

 همرسش بوده 

 

بعد اون جریان هم، از لحاظ روچ بشدت بهم ریخته و  

اون اتفاق رو هر روز توی خوابش  میبینه و براش  شده 
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اومده بود پیش من ، کابوس، جوری که امروز وقتی با زنش 

زنش با جدیت گفت شوهرش از نزدیک شاهد قتل شوهر 

اش بوده و از معشوقه اش، اونم به دست خود معشوقه 

اون وقت تا االن اسایش ندارن، وقتی هم اسایم که قبال 

روح انگی   خانوم برام گفته بود رو  تکرار کردن  فهمیدم 

به این حال دروغ نیم گن، قطعا شاهد قتل فحییع بوده که 

 افتاده

 

 پارت دویست و یس و چهار 

 

 وحید فکری کرد و گفت

 

دم...  -  کاش با روح انگی   حرف می  

 

 و با قاطعیت گفت خرس 
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فعال نه، االن باید با شوهرش صحبت کنیم و بعد هر  -

دو شاهد براش رو کنیم و در آخر جریان رو برای روح 

 انگی   خانوم بگیم

 

 روبه رویش انداخت و گفتوحید متفکر نگایه به 

 

سخت میشه باور کرد که یه زن بتونه دو نفر رو بکشه  -

 اون هم یر دلیل

 

 هم یر دلیل -
نبوده وحید جان ، گفتم که اون  همچی  

زن با معشوقه اش بودن که گویا شوهرش برمیگرده و 

اونها رو باهم یم بینه و بعد زن هم از ترس جون 

نه  خودش دست به همچی   کاری می  
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اخه شما ناضو ندیده بودین ، خییل قد بلند و هیکیل  -

بود برام باور کردی  نیست که زنش بتونه اونو به قتل 

 هبرسون

 

خرسو ارام با دستش چند باری روی کتف وحید کوبید و 

 گفت

 

 هیچ چی   از هیچ کس بعید نیس  -
در این دنیای فای 

 وحید جان

 

 بعد کیم فکر کرد و گفت

 

 ی داره؟اون آبادی ژاندارمر  -

 

 وحید ابرویی باال انداخت و گفت-
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 ندیدم ، احتماال ابادی های اون دور و بر  دارن -

تمرین با دانش اموزان کالس عطا رس کالس مشغول 

چهارمش بود که چند تقه ای به در خورد، نگایه به ییک از 

ش انداخت و ازش خواست در را باز  دانش آموزان دخیی

جلوی در بود انگشت اشاره کند، دانش اموزی پرسی که 

 اش را باال گرفت و گفت

 

اقا اجازه، چند نفر اومدن توی حیاط مدرسه با شما  -

 کار دارن

 

 ا کتابش را بست و به تخته سیاه اشاره ای کرد و گفتعط

 

این مسئله جدیدی رو که براتون نوشتم حل کنی   تا  -

 من برگردم
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حید و در حیاط بزرگ و خایک مدرسه نگاهش افتاد، به و 

سعید و  نفر سویم که اصال برایش اشنا نبود ، سابقه 

 نداشت انها برای دیدنش به مدرسه بیایند برای همی   کیم

 ترسید و سمتشان پا تند کرد

 همی   که نزدیکشان شد نگایه به سعید انداخت و گفت

 

 شما اینجا چی میخواین؟  -

 

با وحید که منظورش را بد برداشت کرده بود اخیم کرد و 

 حرص گفت

 

های دسته اول بهت بدیم، مطمئنا  - اومدیم اینجا تا خیر

 بعد شنیدنش دود از کله ات بلند میشه
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 ای گرد نگایه به وحید انداختعطا با چشم ه

وزمندانه ای به رویش   اینبار نوبت سعید بود که خنده پی 

 بزند و بگوید

 

 قراره حسایر متعجبش کنیم -

 

 عطا طاقت نیاورد و گفت

 

 روح انگی   طوریش شده؟ -

 

 وحید با حرص گفت

 

 توقع داشتی طوریش بشه؟  -
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 خرسو وقتی دید وحید و سعید شمشی  را از روی برای مرد 

روبه رویشان بسته اند به در مدرسه اشاره کرد و متی   

 گفت

 

ه شما یه توک پا ما بیاین تا ژاندارمری ابادی باال ..  -  بهیی

 

 ازم شکایت کرده؟چرا مگه چیکار کردم؟ روح انگی    -

 

 

 سعید کالفه گفت

 

نه اون چیکار به تو داره ، قاتل ناض پیدا شده و الزم  -

وز شاهد قتل اون بریم اونجا با آدیم که اون ر 

 خدابیامرز بوده اشنا بشی و حرف هاش رو بشنوی
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 اشک در چشمان ناباور عطا حلقه زد و گفت

 

 قاتل ناض پیدا شده؟ -
ی

 تو رو خدا راست مییک

 

 د لبخندی زد و گفتوحی

 

اف  - اره، اوی  که از نزدیک، شاهد قتل بوده اومده اعیی

 کنه

 

 نگفت اسم قاتل چیه؟ -

 

 

 خرسو گفت 

 

ه خ -  ودت بیای همه چی   را از اول بشنویبهیی
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تقریبا نیم ساعت بعد توی ژاندارمری بودن، به محض 

ورود عطا چشمش افتاد به چهره اشنایی ، چشم هایش ریز 

ی یادش نیامدکرد تا   ببیند او را کجا دیده است اما چی  

با اشاره حجتی روی صندیل نشست، عطا  از شدت 

س و هیجان دست و پاهایش یخ ک ی به اسیی رده بود و چی  

 سقوطش نمانده بود 

از لحظه ای که ان حرف ها را شنیده بود تا وقتی برسند  

د ژاندارمری، برای ناض پر پر شده اش اشک ریخته بود بع

 با  صدای گرفته ایی گفت

 

جناب حجتی قاتل برادرم کیه؟ کجاست؟ تو رو قران  -

بگو که خسته شدیم این مدت از بس رفتیم شهر و 

 یماومد

 

 ححتی رسی تکان داد و با طعنه گفت
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آخر هم که دیدی همینجا خودم پیداش کردم و بقول  -

 هم یر عرضه نبودیم 
 تو همچی  

 

تهای حجتی را نداشت و عطا که حوصله شنیدن چرت و پر 

از شدت هیجان داشت میمرد نگایه به جوان روبه رویش 

 که بشدت دمغ و عصتر بود انداخت و گفت

 

 ن کیه؟قاتل برادر م -

 

وع کرده بود به تکان دادن پاهایش نگایه به  بهروز که رسی

 سعید کرد، سعید هم با اطمینان گفت
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به مو  من بهت قول دادم اقا بهروز، اگه همه چی   رو مو  -

 اصال نمیذارم برای یک ثانیه هم که شده بری 
ی

بیک

 بازداشتگاه

 

وحید، بهروز را از ادریس که خرسو با زیرگ برای تشکیل 

 ونده از زنش گرفته بود پیدا کرده بود پر 

بعد از کیل بر و بیا و التماسهای  خودش و سعید او را به  

ط اینکه برایش پاریی بازی  کنند تا کش کاری بهش  رسی

نداشته باشد راضیش کرده بودند تا برای شهادت به ان 

 آبادی بیاید 

 

 بهروز نفس عمیقی کشید و نگایه به عطا کرد و گفت

 

 ناض محبوبه اس.... قاتل  -
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ایط دیدی  بود ، مات و مبهوت بیچاره عطا حالش د ر ان رسی

زل زده بود به دهان بهروز، حالش مثل ادم صاعقه زده ای 

 در بیابان بود

 چند ثانیه در ان حال بود بعد بریده بریده گفت

 

-  ....
ی

 چرا دروغ مییک

 

بقران دروغ نمیگم من و محبوبه دوست بودیم ، یه  -

 با میل خودش باهاش رابطه داشتمچند باری 

 

که کارم تموم شد برگشتم شهر، یه دوماه که گذشت بعدم   

دوباره کار جدید تو آبادی خی  آباد قبول کردم و نمیدونم 

محبوبه از کجا فهمید و اومد رساغم، محبوبه از من حامله 

شده بود و از اون طرف هم شوهرش بهش دست نزده بود 

 بود و همی   باعث ترسش شده
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کید و زد زیر گریه، بهروز نتوانست ادامه دهد بغضش تر 

عطا ناباور عقب عقب رفت جوری که به دیوار رسید و 

 همان جا رس خورد و روی زمی   افتاد

 بهروز دستی روی بیت  اش کشید و دوباره گفت

 

همون روز ناض هم تعقیبش کرده بود و رس بزنگاه که  -

..با من دست به ما مشغول جر و بحث بودیم رسید.. 

ه ام میکرد، محبوبه هم یقه شد جوری که داشت خف

 برداشت و 
ی

ناغافل از پشت رس برای نجاتم سنیک

 محکم توی رسش کوبید........ 

 

گریه های بهروز شدید تر شد جوری که شانه هایش 

بشدت میلرزید، عطا هم مثل مرده ای به او زل زد بود 

 شت و گفتطاقت نیاورد و دستش را روی گوشش گذا

 

ف....  -  دروغ نگو بیرسی
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 وحید با حرص نگایه به عطا کرد  و گفتاینبار 

 

اگه دروغ میگه چرا اون بچه دو ماه زودتر بدنیا  -

 اومد..... 

 

 عطا دادی کشید و گفت

 

 خییل از بچه ها زودتر بدنیا میان -

 

 اینبار بهروز گلویش را صاف کرد و گفت

 

زرگ توی اگه دقت کرده بایسی محبوبه دوتا خال ب -

پهلوهاش و ییک دیگه هم زیر بدنش داره، ییک روی 

 سینه سمت چپش.... 
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عطا ناگهان دیوانه شد و از جایش مثل یک شی  زخیم بلند 

 شد و سمت بهروز هجوم برد و گفت

 

 خدا لعنتتون کنه....خدا ازتون نگذره...  -

 

به روانه صورت بهروز کرد و دهان و بیت  اش را  چندین ض 

و به زور از  ، سعید و وحید هم سمتش رفتند غرق خون کرد 

 پشت نگه اش داشتند 

اما عطای به جنون رسیده مگر ارام میگرفت، فحش یم داد 

 و گریه میکرد و با پاهایش سمت بهروز لگد یم پراند

خرسو وقتی دید حال عطا خوب نیست و هر لحظه از 

شدت غصه ممکن است سکته کند، سمتش رفت و با 

  به صورتش کوبید و گفتدست چندین سییل
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.... ارو  -  م باش.... سیع کن نفس عمیق بکشی

 

بعد هم رو کرد سمت رسباز غرق تماشای ان معرکه و با داد 

 گفت 

 

 برو یه لیوان اب بیار -

 

 پارت دویست و یس و پنج

 

کیم که حال عطا بهیی شد و دست از فحایسی و لگد پرای  

 برداشت حجتی نگاهش کرد و گفت

 

ه بریم -  بازداشت کنمخونه تون ، میخوام زنت  بهیی
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امروز یم خواستم خودم برم شهر،تا این اقا بهروز  پیدا کنم  

م ، اما انگار شانس باهام یار بود و خدا  اف بگی  و ازش اعیی

 از غیب برام فرستادش

 

عطا با این حرف یخ کرد، او آبرویش را در دنیا با هیچ چی   

نست این رسوایی بزرگ معامله نیم کرد حاال چگونه یم توا

 تاب بیاورد ؟را 

اصال خودش بدرک مادر بیچاره اش با آن قلب بیمارش 

چه؟ قطعا بعد از شنیدن  خیر سکته میکرد و بالیی رسش 

 یم امد

 حجتی وقتی دست دست کردنش را دید گفت

 بلند شو عطا، من تا عرص باید متهم رو برسونم شهر -

 

د و قطر  ه اشیک از گوشه با این حرف قلبش از درد فرسی

کید، به زور از جایش بلند شد، اصال نیم چشمانش چ

 توانست این اتفاقات را هضم کند 
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ون امده بود که خدا  تازه از شوک حرف های ممد حسن بی 

 مصیبت دیگری را بر رسش آوار کرد

حالش از خودش بهم یم خورد یر اختیار نگایه به دست 

 ع شدهایش انداخت و از درد صورتش در هم جم

با این دستها به محبوبه دست بزند، چگونه توانسته بود 

 لمسش کند؟ نوازشش کند؟

چگووووونه قاتل برادرش کنار گوشش نفس کشیده بود،  

ت  ی کرده بود، خندیده بود، اما اون  یر غی  برایش دلیر

 اصال متوجه هیچ چی   نشده بود

حالش داشت بهم میخورد، تهوع امان معده یر پدرش را در 

ی   طور بود اتفاق بدی که اورده بود، همیشه خدا هم

برایش یم افتاد معده اش تاب نیم اورد و رسی    ع بهم 

یخت  می 

رفت گوشه ایی ایستاد کل محتویات معده اش را با اشک و 

اه باال آورد ، انقدر که دیگر معده اش کامل خایل شد، بعد 

، مفلوک، فریب خورده در  هم با بدبختی مثل آدیم حقی 
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بقیه سوار ماشی   شد و سمت مقابل نگاه های پر ترحم 

خانه ای که شک نداشت تا ساعتی دیگر تبدیل به ماتم رسا 

 میشود راه افتاد

 

 

شوکت دستش در خمی  بود و داشت چانه درست میکرد تا 

د  نان بیی 

 را شنید، با چشم هایی که این روزها  
صدای توقف ماشیت 

ه بودند رسگ سمت در از شدت گریه به شدت یر فروغ شد

د، طویل نکشید که قامت خمیده عطا از در گذشت و کشی

 سمتش امد

حال و روز عطا به حدی زار و رقت انگی   بود که شوکت 

ترسید و  چانخ ای که دستش بود را روی سفره آردی بغل 

 دستش پرت کرد و بلند گفت

 

 یا ابوالفضل چی شده عطا؟ چرا اینجوری شدی؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2303  

 

صورتش گرفت و دادن دستش را جلوی عطا جای جواب 

وع کرد به گریه کردن، شوکت که حسایر  های های رسی

 ترسیده بود گفت

 

جون به رسم کردی عطا،، تو رو ارواح خاک ناض  -

 حرف بزن

 

با شنیدن نام ناض گریه عطا شدت گرفت و صدای 

 دردمندش چنان بلند شد که توی کل حیاط پیچید

و سعید ، وحید، حجتی همان موقع در حیاط باز شد و 

 دوتا غریبه دیگر هم از در وارد شدند

 با دیدن حجتی رنگ از رخ شوکت پرید و گفت

 

 جا؟یا پیغمیر باز چی شده که حجتی اومده این -
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محبوبه بدون توجه به افراد درون حیاط، طبق معمول با 

موهای آزاد و رها و پای پتی بچه به بغل سمت انها امد و با 

 گران پرسیدداشت گریه میکرد ن دیدن عطا که

 

 عطا چی شده؟ -

 

عطا با نفرت نگاهش کرد ، صدایی درونش فریاد کشید و 

 گفت

 

؟ چطور  - تو چطور تونستی با قاتل برادرت ازدواج کت 

؟ چطور  تونستی به خاطر یه هرزه قلب زنت رو بشکت 

؟  تونستی هم خواب همچی   زی  بشی

 چطووووور؟
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ه هق شد و همان طور کفریاد های دلش تبدیل به هق 

نگاهش با نفرت سمت محبوبه در گردش بود بدون توجه 

 به قلب بیمار مادرش گفت

 

 قاتل ناضو برات پیدا کردم........  -

 

ناگهان رنگ از رخ محبوبه پرید و  ارام ارام روی زانوانش 

 سقوط کرد

وع کرد به مرثیه خواندن    گریه شوکت  شدت گرفت و رسی

 گناهش  برای جوان رشید و یر 

همچنان نگاهش سمت محبوبه بود و چشم از ان عطا که 

 صورت پر از تهوع نیم توانست بردارد با داد گفت

 

 نیم خوای بدوی  قاتلش کیه؟ -
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شوکت که در حال خودش مشغول عزاداری بود جوایر به 

عطا نداد، عطا هم نگایه به بهروز کرد و از عمد با صدای 

 بلندی گفت

 

 ...دلم میخوادبهروز نزدیک تر بیا  -

 مو به مو همه چی   رو خودت برای مامانم تعریف کت   

 

با اوردن اسم بهروز ،محبوبه با چشم های گرد رسش را با 

 رسعت سمتش چرخاند و ناباور زیر لب نالید

 

 نهههه...  -

 

بهروز و بقیه جلوتر آمدند، محبوبه چاره نداشت پا به فرار 

ن ندش، نگاه به آبگذارد، بچه اش گریه میکرد و عطا با چ

 بچه که از نظرش کثیف ترین موجود دنیا بود میکرد
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همان موقع یر یر محبوبه هم که پاکتی در دست داشت از 

در امد تو با دیدن حجتی ترسید و سمت محبوبه ای که 

 روی زمی   ولو شده بود رفت و گفت

 چی شده محبوبه؟ ژاندارمری اینجا چی میخواد؟ -

 

نیاورد و زد زیر  زن هفت خط طاقتمحبوبه با دیدن آن پی  

 گریه و مویه کنان زیر لب گفت

 

-  ....  بدبخت شدم یر یر

 

زن با ترس زل زد به جمع و نجوا گونه گفت  پی 

 

 باز چه خایک توی رسمون کردی؟ -
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عطا  فرصت جواب به محبوبه نداد و با رس اشاره ای به 

 بهروز کرد تا جلو بیاید

م و خجال   ت سمت ان ها آمداو هم ارام ارام با رسی

نگایه به محبوبه که با همه ترسش بهش زل زده بود و 

داشت با چشم هایش به بچه بغلش اشاره میکرد کرد و 

 بدون هیچ مقدمه ای گفت

 

 ناضو محبوبه کشت....  -

 

 شوکت دستش محکم بر فرق رسش کوبید و گریان گفت

 

 وون.... یا پنج تن..... دروغ نگو ج -

 

 یر یر جییع  کشید و گفت
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؟ -  کثافت پست چرا داری تهمت یم زی 

محبوبه هم با ترس هیت  کشید و نگایه به بچه در اغوشش 

 کرد و زار زد

ماهرخ که یر صدا نظاره گر همه چی   بود هیت  کشید و 

وع کرد به اشک  ش را تنگ در اغوش گرفت و رسی دخیی

 ریخیی  

 

 پارت دویست و یس و شش

 

انگار داشت  باز هم نگایه به صورت محبوبه کهبهروز 

 نفس های اخرش را یم کشید انداخت و گفت

 

حتی اون بچه توی بغلش هم بچه منه، ناض اصال به -

 محبوبه دست نزده بود
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شوکت صورتش کبود شده بود و به سختی داشت نفس یم 

کشید، باورش نیم شد محبوبه ای را که خودش به زور 

 گرفته بود قاتلش شودبرای ناض لقمه  

 

هم اومده بود رساغم تا جریان بچه رو بگه همون روز  -

که ناض خدابیامرز تعقیبش کرد و محبوبه هم از ترس 

 جونش  کشتش....... 

 

بهروز با به یاد اوردن ان روز، باز طاقت نیاورد و بلند بلند 

زد زیر گریه، شوکت لحظه به لحظه حالش بدتر میشد ، 

 فریادی از درد کشید و گفتجوری که عطا 

 

 کن... تمومش   -
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یر یر محبوبه توی رس خودش یم زد و بعد سمت  بهروز 

حمله کرد و با دستهای کم جانش به عقب هلش داد و 

 گفت

 

؟ زور محبوبه کجا و  -
ی

خدا ازت نگذره...چرا دروغ مییک

 ناض کجا؟

 

 

 محبوبه طاقت نیاورد و جییع  کشید و گفت 

 

 

 خفه شو نامرد.....  -
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دیدند طاقت  وحید و سعید وقتی حال بد شوکت را 

نیاوردند و سمتش  دویدن و کمکش کردن روی زمی   دراز 

 بکشد

دستهایش پر از خمی  بود و با همون دستهاش گلویش رو  

 ماساژ داد و بریده گفت

 

خدا ازش نگذره.....وای ناضم....خاک بر رس من  -

روسیاه.....خودم بچه امو به کشیی  دادم 

 ی.وااااااااااااای، وااااااااااااا.... 

 

حالش به قدری بد بود که سعید و وحید هم قلبشان ب 

 ایش به درد امده بود

 توانایی نگه داری 
بهروز نگایه به محبوبه ماتم زده که حتی

 بچه اش را نداشت کرد و با صدای گرفته ای گفت
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از اون روز زندگیم شده کابوس، دست تو به خون  -

ز من زجر کش شدم.....لعنتی تو چرا اآلوده شده و 

 غصه نمردی؟....... 

 

 حجتی سمت محبوبه اومد با ترحم نگاهش کرد و گفت

 

عالوه بر قتل ناض ، اون کریم مادر مرده هم کشته ،  -

زبون اون ممد حسن هم بریده، باید اسمش رو بدن 

 توی روزنامه ها به عنوان قاتل رسیایل 

 

وع کرد به خود زی  کردن و جیغ کشیدن  محبوبه رسی

 

-  .... لعنتی ها دست از رسم بردارین....... دروغ ولم کنی  

.....دیواری از دیوار من نگی   کثافتاااا من کاری نکردم

 کوتاه تر پیدا نکردین؟.. 
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محبوبه که اصال توی حال خودش نبود، یر توجه به حرف 

های چند ثانیه قبلش، بچه ای که کنارش افتاده بود و 

سمت بهروز  بشدت گریه میکرد را از یقه گرفت بلند کرد و 

 گرفت و با داد گفت

 

....تو گولم همه این مصیبتها رو توی نامرد رسم اوردی -

....لعنت به  زدی.....تو گفتی باهام ازدواج یم کت 

 من....لعنت به تو..... 

 

بعد هم بچه ای را که باال گرفته بود و از شدت گریه رسخ 

شده بود  روی زمی   انداخت ، بچه جییع  کشید و شدت 

ش بیش تر شد، خرسو که تاب دیدن ان صحنه را گریه ا

بلش بهم میخورد سمت نداشت و حالش داشت از زن مقا

 بچه دوئید و با نفرت گفت
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؟ این بچه چه  - چیکار اون طفل معصوم داری لعنتی

 گنایه داره که شده تاوان کثافت کاری شما؟

 

 بچه را بغل کرد و با دقت مشغول وارایس بدنش شد 

 شوکت ناالن نشسته بود، به یکباره عطا که باالی رس 

 دیوانه شد و سمت اتاقش دوید

 که در دست داشت برگشت طویل نک
ی
شید که با کارد بزرگ

و سمت محبوبه رفت ، محبوبه در عالم خودش بود که 

عطا رسش را مانند یک گوسفند قربای  گرفت و کارد را 

 محکم روی گردنش گذاشت و با لذت فریاد زد

 

دم خودم قاتل ناضو بکشم، یادت که قول داده بو  -

 نرفته الوعده وفا

 

خواست کارد را بکشد، سعید فریادی کشید و همی   که 

 گفت
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 عطا تو رو قرااااان؟ -

 

 حبس شده بود رسبازی که کنارش بود 
ی

نفس در سینه همیک

خودش را به عطا رساند از پشت محکم دست عطا را 

ی وحشتناک چاقو روی گردن محبوبه بود و او  گرفت، تی  

ان دیوانه وار جیغ یم کشید و  خودش را به چپ و راست تک

 یم داد

همان تالش های یر ثمری که برای نجاتش میکرد، باعث 

 شده گلویش بخراشد 

وحید وقتی دید عطا به جنون رسیده  سمتش دوید و با 

هزار مکافات دست های عطا را از دور گردن محبوبه ازاد 

داد چاقویی را که در دستانش بود کرد و او را به عقب هل 

درا محکم گرفت و به ماهرخ   سیی

ماهرخ با ترس نگایه به ان کارد بزرگ گرفت و ان را بی   

 دست چپش گرفت
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محبوبه دست روی گلویش که اندگ خون از ان در حال  

وع کرد به گریه کردن، پشیمان بود  جریان بود کشید و رسی

 یکرسه کرده بودکاش تقال نکرده بود و عطا کار را 

ر تحمل ان عطا که همه چی   را نقش بر اب یم دید و دیگ

 کوفتی را نداشت از جایش بلند شد
ی
 زندگ

 وحید سمتش رفت و با حرص گفت

 

عطا بس کن، چرا میخوای دستهات به خون یه  -

؟ ؟ فکر بچه هاتم هستی  همچی   آدیم نجس کت 

 

توانست عطا ان لحظه یه دیوانه ی به تمام معنا بود و نیم 

 این اتفاقات را هضم کند

وحید که خیالش راحت  برای همی    سمت حیاط رفت، 

شد  که خطر از بیخ محبوبه گذشته است دوباره سمت 

 شوکت رفت
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زن بیچاره نایی نداشت و صورتش کبود و دور دهانش پر از 

 کف شده بود 

شوکت با دیدن بچه ای که در اغوش خرسو بود خودش را  

تکان یم داد و به زمی   یم زد که ان بچه را از  با تمام توان

 نندانجا دور ک

د و نگایه به شوکت انداخت،   خرسو بچه را به سعید سیی

حالش اصال خوب نبود و لحظه به لحظه رنگش کبود تر 

 میشد 

عطا که همه چی   را مفت باخته بود و تاب یر ابرویی  

 را بعد از ان جریان برای خودش تم
ی
ام شده نداشت و زندگ

 یم دید

در  وقتی دید بقیه تمام حواسشان سمت شوکت است و 

تالش هستند کاری برایش انجام دهند ، سمت ماهرخ رفت 

و از حواس پریی اش استفاده کرد و چاقو را از بی   

 انگشتانش کشید 
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ی چاقو دستهای ماهرخ را هم برید و در برابر  جوری که تی  

 چشمهای بهت 

بتواند حرف  بزند ان چاقو رو محکم زده اش، قبل از اینکه 

همزمان با جیغ های ممتد  درون قلب خود فرو برد و 

 ماهرخ نعره ای از درد کشید و روی زمی   افتاد 

وحید و سعید که اصال توقع همچی   کاری را از عطا 

 نداشیی  با فریاد خودشان را باالی رس او رساندند

 خرسو هم یر خیال خر خرهای شوکت شد و دست از 

 ماساژ قفسه سینه اش برداشت و سمت عطا دوید

وی زمی   افتاد و جلوی چشم همه جان عطا غرق خون ر 

د  کند و خودش را به دست مرگ سیی

ان لحظات به حدی وحشتناک بود که ماهرخ فقط جیغ یم 

 کشید و محبوبه خودش را به در و دیوار یم کوبید 

ه بود  ند بقیه هم در بهت به صحنه جان کندن عطا خی 

وحید طاقت نیاورد و سمتش رفت و رسش را بلند کرد و 

 ن اغوشش گرفت و با زاری گفتمیا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2320  

 

عطاااا با خودت چیکار کردی احمق؟ حاال من جواب  -

ات چی بگم؟  روح انگی   چشم به راه چی بدم؟ به دخیی

 همی   دیروز داشیی  برای دیدنت اضار میکردن........ 

 

ی برای از دست دادن نداشت ، همان  محبوبه که دیگر چی  

دو خودش را به جور مویه کنان از جایش بلند شد و با 

بهروز رساند و از غفلتش استفاده کرد و او را زیر باران 

مشتهایش گرفت، بهروز که بیش تر از همه دلش برایش یم 

سوخت و خودش را مسبب ان بالها یم دانست بدون هیچ 

ده بود تا  بات او سیی قدری از  تالیسی خودش را به ض 

 خشمش کم شود

شت با دست های محبوبه که اصال قصد کوتاه امدن ندا

وع کرد به فشار دادن  کم جونش گلوی بهروز را گرفت و رسی

 ، حجتی با حرص سمتش اومد و به عقب هلش داد و گفت
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؟  - ... بس نبود اون دو تا رو کشتی ول کن زنیکه روای 

 میخوای باز هم دستت به خون آلوده بشه؟

 

 ت دویست و یس و هفتپار 

 

دن ماشی   ژاندارمری اون میان فقط عالیه کم بود که با دی

که جلوی درب خانه شوکت پارک بود، خودش را به آنجا 

رساند و فوری در را گشود و خودش را رساند تو، چشمش 

که به جنازه غرق خون عطا و گریه های ماهرخ افتاد محکم 

 زد توی رسش و گفت

 

ه؟یا پنج تن اینجا  -  چه خیر

 

 حجتی با دیدنش عرق پیشانیش را پاک کرد و گفت
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 بیا تو که خاله به موقع امدی -

 

عالیه که حالش با دیدن جنازه عطا داشت بد میشد و 

ذهنش پر کشیده بود به وقتی که خودش جنازه کریم را پیدا 

کرده بود، طاقت نیاورد و کف حیاط ولو شد و با صدای 

 بریده ای گفت

 

 ؟چی شده حجتی  -

 

 حجتی نزدیکش امد و نگایه مهربان سمتش کرد و گفت

 

 ت درست بود قاتل کریم محبوبه بودحدس -

 

عالیه که تحت تاثی  فضای غم انگی   انجا بود زیر گریه زد و 

 گفت
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 خدا ازش نگذره...جوونم  پرپر کرد....  -

 حجتی زیر لب با تأسف گفت 

 

 کریم که هیخی هرگ که دم دستش اومده پر پر کرده -

 

 عالیه با تعجب گفت 

 

 گ دیگه؟-

 

 این کشتهناض بخت برگشته هم  -

 

 عالیه محکم زد توی رسش و گفت
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-  ....  یا پیغمیر

 

محبوبه گوشه ای در افتاب افتاده بود و داشت زیر لب 

ی زمزمه میکرد ،حجتی اشاره ای به رسباز  برای خودش چی  

 کرد و گفت

 

ز همی   جا زیر بغلش رو بگی  بیارش توی ماشی   باید ا -

م تحویلش بدم  مستقیم بیر

 

 زمی   افتاد و جییع  کشید و گفتمحبوبه روی 

 

 عطاااااا -
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وحید و سعید که باالی جنازه عطا نشسته بودند و داشتند 

گریه میکردن از جایشان بلند شدند وحید نگایه به سعید 

 کرد و با صدای گرفته اش گفت

 

دق یم  حاال جواب روح انگی   و بچه ها رو چی بدیم؟ -

 کی   طفیل ها.... 

 

 با حرص گفتوحید پوزخندی زد و 

 

حاال آبخر ساده ما خودش هالک یم کنه، طفیل اینم  -

ه که عطا چه بالهایی رسش اورد و توی  در نظر نیم گی 

 این مدت یه احوال هم از خودش و بچه هاش نگرفت

 

خرسو که بر بالی   شوکت نشسته بود وقتی صورت کج 

 به تاسف تکان داد و گفت شده اش را دید رسی
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 .... مادرش هم سکته کرد  -

 

ماهرخ نگایه به صورت برگشته شوکت انداخت و دستی 

 روی چشمهاش کشید و گفت

 

 یعت  خوب نمیشه؟ -

 

بعید میدونم، احتماال فلج میشه یا اگر هم خوب بشه  -

 به سختی میتونه حرکت کنه یا حرف بزنه؟

 

 

 فتماهرخ بغض الود نگاه شوکت انداخت و گ

 

 فقط همی   رو کم داشتیم ...  -
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اق روبه روی روح انگی   نشسته بود خییل وحید در ات 

داشت خودش را تحمل میکرد تا گریه نکند، اما نیم 

ل کند، هرچند  توانست جوشش اشک در چشمانش را کنیی

عطا با خواهرش خوب تا نکرده بود اما دلش برای بچه 

 های یتیمش یم سوخت

غذا دادن به سحر بود نیم نگایه به روح انگی   که مشغول 

 وحید انداخت و پرسید صورت درهم

 

چته تو ؟ این  از دیروز که غیب شدی ، اینم از امروز  -

؟  که ماتم گرفتی

 

وحید نگایه به سحر انداخت طاقت نیاورد و ارام  آرام 

 که حسایر ترسیده 
، روح انگی   وع کرد به اشک ریخیی  رسی

 بود گفت 
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 فی افتاده؟ چیه وحید؟ چه اتفا -

 

 بعد هم فکری به ذهنش رسید و با ترس گفت

 

نکنه رفتی جواب ازمایشم رو گرفتی من باز حامله  -

 بودم؟

 

ا خجالت رسش را زیر بعد از زدن آن حرف بدموقع ب

انداخت و با دندان به جان لبش افتاد وحید اه بلندی 

 کشید و گفت

 

 نه جواب ازمایش منق  بود مگه خرسو خان نگفت؟ -

 

 ح انگی   که هنوز غرق خجالت بود گفترو 
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فقط گفت به خاطر مریض  اینجور شدی من گفتم  -

 شاید هنوز جواب ازمایش رو نگرفتی 

 

اخت ، دلش از درد مچاله شد وحید نگایه به سحر اند

هنوز دو سالش هم نبود که یتیم شده بود ، وقتی دید وحید 

وع کرد به دست زدن و بلند بلن د به تماشایش نشسته رسی

، بیچاره وحید طاقت نیاورد و صدای بلند گریه  بابا گفیی 

 اش در کل خانه پیچید

 روح انگی   ترسیده سمتش امد و گفت 

 

شده؟ این حالت داره سکته  وحید تو رو قران بگو چی  -

 ام میده؟

 

 وحید یک کلمه توانست بر لب بیاورد و آن هم این بود
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 ابخر تسلیت میگم.....  -

 

زد به چهره اشک الود وحید و ارام زیر  روح انگی   با بهت زل

 لب گفت

 

 چی شده؟ -
ی
 چرا درست نیم گ

 

 وحید با استینش محکم روی چشمانش کشید و گفت

 

 عطا..... آبخر  -

 

روح انگی   با اوردن اسم عطا با ترس نگایه به وحید کرد و 

ی فرو رفت  طویل نکشید که باز در تارییک و دنیایی از یر خیر

 

 روح انگی   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2331  

 

الیر که دستم بود رو پاشیدم روی قیر عطا ریختم ، شیشه گ

دو سه هفته ایی از رفیی  عطا گذشته بود و توی این  مدت 

بودم که عطا برای همیشه رفته، که من اصال باور نکرده 

 عطا هیچ وقت دیگه برنمیگرده

شاید بعد اون همه بال که رسم آورد احمق بودم که هنوز با  

 براش یم تپید به یاد اوردن اسمش، قلبم 

خودم رو مقرص یم دونستم که چرا زندگیم رو ول کردم و  

برای درمان به شهر رفتم، شاید اگر اون روز اونجا بودم 

میذاشتم عطا این بال رو رس خودش بیاره ..... هرچند عطا ن

هم از خدا خواسته در این مدت اصال رسایع  از ما نگرفت 

 و حسایر با محبوبه خوش بود

 تی روی شونه ام گذاشت و گفتماهرخ دس

 

بلند شو روح انگی   ، هوا خییل رسد شده ممکنه بارون  -

ه  بگی 
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میکرد، بعد از  نگاهم رفت سمت ستاره هنوز داشت گریه

رفیی  عطا عذاب وجدان گرفته بود و مرتب به خاطر 

 دعوایی که با عطا کرده بود خودش رو رسزنش میکرد

 

 ستاره جان بلند شو دخیی ...  -

 

 صدای گرفته اش گفتبا 

 

 مامان یعت  بابا منو بخشیده؟ -

 

 نگاهم رفت سمت قیر عطا ، و در دل گفتم

 

 ببخشه ما هستیم نه اوناوی  که باید باباتون رو  -
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 بعد هم رسم را گرفتم سمت اسمان و گفتم

 

من که بخشیدم تو هم ببخشش ، نذار زیاد عذاب  -

و تو بکشه....در حقم خییل بدی کرد ویل من یم گذرم 

 هم بگذر... 

 

 دستهای رسد ستاره رو بی   دستهام گرفتم و گفتم

 

معلومه که بخشیده ستاره ، بابات خییل قلبش مهربون  -

 بود 

 

 ماهرخ زیر لب گفت

 

 خدا نگذره از باعث و بای  این اتفاق ها....  -
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از جام بلند شدم طبق معمول پای رفیی  نداشتم ، از ماهرخ 

هخواستم بچه ها رو با خودش   بیر

اونم همی   کارو کرد به محض اینکه دیدم دور شدن رسم  

ش گذاشتم و دستم دور قیر عطا حلقه کردم و با   روی قیر

 گریه گفتم

 

 پارت دویست و یس و هشت

 

 یر معرفت؟ یم دوی  چقدر چشم به راهت  -
کجا رفتی

 بودم؟ 

هرگ در یم زد من پای پتی به امید دیدن تو سمت در یم 

م این ییک حتما عطاس که اومده دنبالمون، دوئیدم ، یم گفت

هنوز دوستمون داره و فراموشمون با ذوق یم گفتم : 

نکرده، هنوز ما براش مهم هستیم..... اما افسوس از یر 

 وفایی تو

 هر بار نیومدنت شد سییل و روی غرورم نشست....  
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اخ عطا کاش منم یم تونستم یه کم مثل تو سنگدل باشم ،  

طا نیس، حقش بود که این بال رو رس خودش بگم بهیی که ع

 آورد

 کردن بلد نیستم. منتها من بد   

یادته روز اول عروسیمون وقتی نگاه تو صورتم کردی و  

 گفتی 

 

 قول میدم تا اخر آخرش خوشبختت کنم....  -

 

نتونستی عطا وسط راه نرسیده زدی زیر قول و قرارت ،  

به لنگه تو چقدر بهت گفتم عطا به ماها رحم کن .. محبو 

ی چاه  ، نیست تو رو قران با طناب پوسیده زن دایی نرو تو 

 خونه خرابمون نکن

 اما هربار عصبای  شدی و گفتی 
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 تو دیوونه شدی.....  -

 

 متعفن ارزشش 
ی
آخ عطا با خودت چیکار کردی؟ اون زندگ

؟ چشم روی  رو داشت که به خاطرش خودت بدبخت کت 

 ؟ ماها ببندی و ماها رو هیچ حساب کت  

یر معرفت من بدرک ...حداقل کاش یه رس به بچه هات 

 ودی، سه تاشون دارن  از دوریت دق زده ب

 یم کی   .... 

روزای که اونجا بودم و سحر نا اروم میشد و بهونه ات رو 

 یم گرفت توی گوشش یم گفتم

 

بابات نامهربون نیس، شما ها رو خییل دوست داره  -

 حتما فردا میاد دنبالمون... 

 

 ا اون فردا شد  امروز و امروزم شد دیروز و تو نیومدی..... ام
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مردم بس چشمم به در بود عطا....اگه رفتم دکیی به امید تو 

 رفتم... به امید زندگیمون... 

 چند ساله امون رو فروختی به یه 
ی
اما تو چیکار کردی؟ زندگ

 هوس چند روزه

 به کفشش دا
ی

ره آخ عطا تازه فهمیده بودم محبوبه یه رییک

 که اواره شدم

ن مار هفت چشمم به راه بود بیای دنبالم و منم دست او 

 خط جلوت رو کنم

چررررا نیومدی لعنتی ؟ مگه نیم گفتی عاشقیم؟ تو عشق 

اول و اخر زندگییم؟ پس چی شد اون حرفها من چی بودم 

 توی زندگیت؟

دلم میسوزه عطا هم برای خودم هم برای تو و هم بچه  

 مضخرف کوفتی گفته بودی ها، تو اگه یه ن
ی
ه، به اون زندگ

 حاال این رسنوشت هیچ کدوم از ما نبود

اخ عطااال آخ......من حاال با سه تا دخیی یتیم چیکار کنم؟ 

رسبار گ باشم؟ حتی موقع خودکشی هم خودخواه بودی 
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دت فکر کردی، المصب من بعد تو تنها فقط و فقط به خو 

 کنم؟  با سه تا بچه قد و نیم قد چیکار 

بالیی رسمون آوردی که تا ابد رسبار بقیه باشیم عطا....   

 خدا ازت نگذره.... 

یه یم گم یم بخشم و یه بدی هات میاد توی ذهنم و 

 میگم نیم بخشمش.... 

 

 رسم کردم سمت آسمون و گفتم  

 

م از این ادم خود خواه نگذر   خدا من حرفمو پس یم - گی 

 تا یم توی  عذابش بده... 

 

دت گرفته بود اما دل من اونقدر پر بود که کاری بارون بش

به قطرات درشت بارون که داشت خیسم یم کرد نداشتم، 

عطا بد بالیی رس ما اورده بود اما باز نیم تونستم باور کنم 

 نیستش، که رفته،... 
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ود حتی توی مردنش هم اون همیشه خدا خودخواه ب

رس  خودخواهانه فقط خودش رو دیده بود و این بال رو 

 خودش اورده بود

 

، یه نگاه به بارون کن تو رو خدا بس  - پاشو روح انگی  

 هرچی این چند وقت گریه کردی... 

 

که...حالم داره از خودم بهم  - ماهرخ دلم داره از درد مییی

من  میخوره....نمیدوی  این چند وقت چیا که به

منده  نگذشت چقدر پیش خودم و احساسم رسی

تم برای عطا بال بال یم زدم و بودم....... من اونجا داش

 اونم اینجا کنار محبوبه خوش بود..... 

 

 

ش و با حرص گفتم  با کف دست زدم روی قیر
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 اخ عطااااا...  -

 

ماهرخ زیر بازوم رو گرفت و به زور بلندم کن ، نیم نگایه به 

 فتقیر عطا کرد و گ

 

اون اینکارو کرد فقط به خاطر تو ، چون روش نمیشد  -

 نگاه کنهدیگه توی روت 

 

 پوزخندی زدم و گفتم

 

نه ماهرخ، ما براش ذره ای اهمیت نداشتیم اون اینکارو  -

کرد به خاطر آبروش، چون تحمل حرف مردم رو 

نداشت ، تو این یازده سال من بودم که با جون دل یم 

 خواستمش ، اون منو نیم خواست ماهرخ..... 
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 دستم کشید و گفت

 

 ره از باعث و بانیش.... بیا بریم روح انگی   ، خدا نگذ -

 

حال مزخرف  دارم  هم دوستش دارم و هم ازش ماهرخ  -

متنفرم.... هم دلم یم خواد ببخشمش تا زجر نکشه و 

 هم دلم یم خواد نبخشمش و حسایر زجر بکشه

 

 

 با غصه نگاه ماهرخ کردم و گفتم

 

بنظرت من  احمق نیستم که هنوز یم خوامش و دلم  -

 براش میسوزه ؟... 

 فتاروم گ
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، همیشه قلبت مهربون و با نه روح انگی   تو خییل  - خویر

 گذشت بود

 

 با حرست گفتم

کاش بود ماهرخ من خییل دوستش داشتم ...خییل دلم  -

براش تنگ ...کاش حداقل برای بار آخر دیده 

 بودمش... کاش نمرده بود... 

 

 اه بلندی کشید و گفت

 

-  
ی
 هیچ وقت برات زندگ

ی
اگر هم بود دیگه اون زندگ

از قلبت سنگی   بود و نمیشد، همیشه خدا یه گوشه 

 درد میکرد.... 

 

 ماهرخ این آخری ها خییل بد شده بود  -
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 با نفرت گفتم

 

بیشعور به زور یم اومد پیش ما، از خداش بود من یه  -

جر و بحتی کنم بره پیش اون زنیکه انگل.... اصال بهیی 

 که مرد ....من مگه چی کم داشتم که باهام اینکارو 

 کرد؟

 

 

 اونقدر خودتو عذاب نده ... روح انگی    -

 

کاش یم تونستم ماهرخ تو نیم دوی  االن داره تو قلب  -

و ذهن من چی میگذره.... نیم دونم از مرگ عطا 

خوش حال باشم یا ناراحت؟ نیم دونم بخندم یا گریه 
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کنم؟ نیم دونم ببخشم یا متنفر باشم ؟.... حالم 

 یشم..... خوش نیس ماهرخ دارم دیوونه م

 

 

رسیدیم خونه ، ساجده و ستاره طبق روال دو سه تقریبا 

هفته قبل رفته بودن توی اتاق و داشیی  گریه میکردن، منم 

یه گوشه وایسادم و زل زدم به اتاق محبوبه...همه وجودم 

پر از نفرت بود و داشتم توی آتیش حسادت یم سوختم 

 تم،دستهام مشت کردم و با حرص نگایه به ماهرخ گف

 

لوم عطا به خاطر عشق زیادش به اصال از کجا مع -

 محبوبه خودش نکشت؟ 

 

 ماهرخ با حرص گفت 

 

 ال اله اال هللا...  -
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، دایی یه گوشه نشسته بود، غرق فکر  رفتم تو اتاق دایی

ی ازش  داشت قلیون یم کشید، با غصه نگاهش کردم چی  

نمونده بود تو یه سال دو تا داغ دیده بود و صورتش غرق 

 ت الغر شده بودچروک شده بود و بشد

، مثل یه تیکه گوشت یه گوشه  نگاهم رفت سمت زن دایی

افتاده بود و طبق معمول داشت از خودش صدای 

 نامفهویم در یم اورد و اشک 

 یم ریخت

بعد مرگ عطا فلج شده بود و قدرت تکلمش کامل از  

دست داده بود و دایی تر و خشکش یم کرد و وقت هایی که 

ناض و عطا من و ماهرخ مراقبش یی یم رفت رس مزار دا

 بودیم

 هرچند خییل بهمون ظلم کرده بود

 اما با ماهرخ قرار گذاشتیم ما بد نباشیم و  مراقبش باشیم 
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هر وقت چشمش به من یم افتاد رسی تکون یم داد و بلند 

د زیر گریه، جوری که ماهرخ یم گفت  بلند می  

 

میخواد خییل پشیمون و از ظلیم که در حق تو کرده  -

 ببخشیش

 

من اما تو این مدت اونقدر سختی کشیده بودم که خودم 

 هم

نیم دونستم باید زن دایی رو ببخشم یا نه؟ اون مسبب  

همه بدبختی های ما بود، اگه اضار به ازدواج ناض و 

 محبوبه نکرده بود االن هم ناض زنده بود و هم عطا

ند روز پیش بردن زندان و چبعد از اون جریان محبوبه رو 

 معلوم شد براش حکم اعدام بریدن

 بچه ایی هم که از اون جوون شهری داشت 

ایط نگه داریش رو   خرسو خان وقتی دید پدر واقعیش رسی

نداره خودش رسپرستیش قبول کرد و براش پرستار 
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استخدام کرد تا وقتهایی که نیس پرستار ازش نگه داری کنه 

 ته بود، وحید وقتی بهش گف

 

 خوای اون بچه رو نگه داری؟چرا می -

 

 در جوابش گفته بود

 

 این بچه از همه تو این جریانات  -

یر گناه تره ،خدا رو خوش نمیاد بذارمش پرورشگاه ، خودم 

 بزرگش یم کنم

 

 پارت دویست یس و نه

 

 از 
ی

ما هم قرار بود تا چهلم عطا اونجا بمونیم و بعدش همیک

 اونجا کوچ کنیم
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که بخواهیم که از اون ابادی دل رامون سخت بود  هرچند ب 

بکنیم اما دیگه اونجا موندن هم جایز نبود، اون فضا یه 

 جورایی خییل غم انگی   بود و حالمون رو بدتر میکرد

د دست   دایی زمی   های کشاورزیش رو فروخت و سیی

 سعید تا یه خونه بزرگ برای همه مون بخره 

رو  ی که توش بودیمهیچ گ دیگه تحمل این خونه ا 

نداشت و قرار شد درشو برای همیشه ببندیم و از اینجا 

 بریم 

وقت هایی هم که هوای ناض و عطا به رسمون زد بلند  

 شیم بیایم رس خاکشون

 

** 

 

 محبوبه 
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با نفرت نگایه به سقف زندان انداختم و دوباره چشم هام 

ودم و بستم هنوز بعد از چند هفته به اینجا عادت نکرده ب

 بهم دست یم داد سلولم پر بود از بوی گند حس 
ی
خفه گ

 عرق تن و بوهای زنونه تهوع آور

هیچ وقت توی خواب هم نیم دیدم که یه روز همچی    

 جایی بیام و تا لحظه مرگ بخوام توش موندگار بشم

توی این مدت جز یر یر که یک بار به مالقاتم اومد هیچ  

 فته بودکس دیگه ای،  ازم  رسایع  نگر 

 روزهای وحشتناک و مزخرف  رو داشتم تجربه میکردم 

اکیی شبها کابوس یم دیدم ، کریم ، عطا ، ناض کشون  

کشون یم بردنم پای چوبه دار و  یه طناب کلفت یم 

، باعث   لعنتی
ی

انداخیی  دور گردنم و بعد هم اون حس خفیک

م و تا صبح چشم روی هم نذارم  میشد با جیغ از خواب بیی

 ه اینجا اومده بودم حکمم رو بریدندن اوایل کهمو 
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اما نیم دونم چرا تا االن طول کشیده و هنوز اجراش  

نکردن ، از مرگ خییل یم ترسم و همی   باعث میشه اکیی 

 روزا مثل سگ بلرزم و حالم بد باشه 

هنوز هم از کاری که در حق کریم و ممد حسن کرده بودم 

ممکن رو ین کار پشیمون نیستم چون بنظرم درست تر 

 انجام دادم

حتی پشیمونم که چرا به ممد حسن رحم کردم اگه اون هم  

ی نیم فهمید و من هم داشتم  کشته بودم مطمئنا کش چی  

 کنار عطا زندگیم رو یم کردم

 عذاب وجدان من فقط به خاطر مرگ ناض و عطا بود 

همه اش حرست یم خورم که چرا اون روز نذاشتم بهروزو  

بعد منم بکشه ، کاش با دستهای ناض  بدرک و  بفرسته

م  مرده بودم تا بخوام اینجا هر روز و هر روز بمی 

روی تختم غلتی زدم و به سالن پر رفت و امد اونجا چشم 

دوختم امروز روز مالقایی بود و همه  برای دیدن خانواده 

 هاشون در جنب و جوش بودن
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خوش شتم به من اما مثل تموم اون چند هفته  دلمرده دا

 حایل اون ها نگاه میکردم

 غرق فکر و خیال بودم که  از بلند گو اسممو شنیدم

 

 محبوبه اسدی...  -

 

فکر کردم اشتباه شنیدم اما مهی   ییک از هم بندام وقتی دید 

 یر تفاوت همچنان خوابیدم گفت

 

 محبوبه مگه نشنیدی صدات زدن؟ -

 

سالنه با تعجب نگاهش کردم و از تخت پایی   اومدم  و 

 النه سمت در خروج راه افتادم س

  
ی
 توی  دنیای به این بزرگ
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هیچ کس رو جز یر یر نداشتم که دوستم داشته باشه و تو 

اییط کنارم باشه  همه رسی

 حدسم هم درست بود یر یر به مالقاتم اومده بود 

به محض دیدنم با گریه سمتم پرواز کرد و اغوشش رو برام  

 کم بغلم کردمثل همیشه  باز کرد و مح

 هیچ کس ، هیچ وقت مثل یر یر مادرانه بغلم نکرده بود 

هر دو یر تاب هم بودیم و بلند بلند گریه یم کردیم، یر یر با 

دست های نحیفش صورتم و بی   دستهای چروکیده اش 

 قاب گرفت و گفت

 

 خییل دلم برات تنگ شده بود -

 

-  ....  طور یر یر
 منم همی  
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 فتمنشستیم و به محض نشسیی  گ

 

 از مامان و اقام چه خیر حالشون خوبه؟ -

 

ه شد و گفت  یر یر اه بلندی کشید و به چشم های ترم خی 

 

میخوای چه جوری باشن؟ بدجوری کمرشون شکسته،   -

 بقیه. 
ی
 خودتو نابود کردی هم زندگ

ی
 . تو هم زندگ

 

 با بغض نگاهش کردم و گفتم

 

همه اش تقصی  اونا بود یر یر ، هیچ وقت دوستم  -

، هیچ وقت بهم محبت نکردن، از وقتی خودم ندا شیی 

 شناختم فقط رسکوفت بود که شنیدم
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یکبار نشد یکیشون بغلم کنه، بوسم کنه ،بهم حس امنیت  

 بدن... 

 یر یر من اگه تو خونه محبت دیده بودم راحت گول نیم

خوردم و با دوتا دوست دارم، دوست دارم درویع  یه غریبه 

... تو  خام نمیشدم.... اونا هیچ وقت خدا دوستم نداشیی 

 درسته من بد بودم،  یر ابروشون کردم اما کدوم 
االنمو ببی  

 پدر و مادر از بچه اش اونقدر راحت میگذره؟ 

نم پای چوبه دار دلم خییل  یر یر شاید امروز یا فردا بیر

 یخواد برای بار اخر هم که شده ببینمشون.... م

 

 با این حرف بغض یر یر ترکید و گفت

 

 خدا نکنه محبوبه ....نذر کردم آزاد بشی  -

 

 زهر خندی کردم و گفتم
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، من دلم االن  فقط  - کار من از نذر  و دعا گذشته یر یر

خانواده امو میخواد حتی میخوام مرضیه و اعظم هم 

االن چند هفته اس چشم به راهشون ببینم...یر یر 

هستم...تو رو قران راضیشون کن بیان مالقاتم...یر یر 

پست عالمم، توقع بخشش ندارم ویل به جون  من

خودت قسم ،دلم براشون تنگ شده و دوست ندارم 

م.....   چشم به راه بمی 

 

طاقت نیاوردم و دستم رو گذاشتم جلوی دهنم و بلند بلند 

به ازادی هیچ امیدی نداشتم اما اون  زدم زیر گریه ، من

لم یم روزها دیدن خانواده ام برام شده بود آرزو ، خییل د

 خواست برای اخرین بار ببینمشون

اما اونا حاض  نیم شدن بیان دیدنم و مثل همیشه  

 ابروشون ارجحیت داشت تا من... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2356  

 یر یر رس به زیر گفت

 

 پارت دویست و چهل

 

م - ، شاید خدا  از این جا که رفتم می  رساغ چندتا بزرگیی

 خواست و راضیشون کردن اومدن دیدنت

 

 الودم کشیدم و گفتم دستی روی چشم های اشک

 

؟ کجا هس؟....  -  از بچه ام چه خیر

 

چرا من فکر میکردم از اون بچه متنفرم؟ دوستش ندارم؟ از 

همون شب اویل که اومدم اینجا و سینه هام به خاطر 

ی که توش جمع بود د اشت از درد یم ترکید، تازه شی 
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فهمیدم چقدر اون بچه رو دوست دارم ، چقدر دلم تنگشه 

، 

تر وقتها براش اشک یم ریختم و تو دلم الالیی یم بیش  

 خوندم

 یر یر خیش چشم هاش رو با بال چادرش گرفت و گفت 

 

ه که با داداشای روح انگی    اونجا  -
اونم همون دکیی

 ه بزرگش کنهبودن، بردش پیش خودش و قرار 

 

 اه بلندی کشیدم و گفت

 

 ایشاال حداقل بخت اون سفید باشه و مثل من نشه -

 

 یر هم با بغض دستشو گرفت سمت آسمون و گفت یر 
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 الیه امی    -

 

 راوی 

 

قدرت گوشه ایی نشسته بود و با حرص داشت سیگارش را 

دود میکرد، انگار هر چه غم و غصه در دلش بود را  با دود 

 سیگار یم خواست فراموش کندان 

زیور هم طبق معمول زانوهایش را در اغوش گرفته بود و  

 یم ریخت داشت اشک بیصدا 

وری هیچ   تمام این مدت، جز به ندرت و در مواقع ض 

ون نگذاشته بودند  کدام پایشان را از خانه بی 

کارشان شده بود دعوا و متهم کردن یک دیگر برای تربیت 

بچه ایی چون محبوبه، یر یر که رسش را روی بالشت 

گذاشته بود و داشت به حرف های امروز محبوبه فکر 

 ر قدرت کرد و به ارایم گفتدود سیگا میکرد نگایه به
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طفیل بچه ام شده بود پوست و استخون، اصال رنگ  -

 به صورت نداشت و یه ریز هم گریه میکرد

 

قدرت بالشتی را که پشت کمرش بود  محکم روی زمی   

 پرتاب کرد و رویش را سمت مادرش کرد و با حرص گفت

 

فو دیگه جلوی من نیار .  -  .. مگه نگفتم اسم اون بیرسی

 

 شما دوتا دلتون برای بچه اتون نمیسوزه؟یعت   -

 

 

 قدرت دادی کشید و با عصبانیت گفت

 

 ننه ، من چرا باید دلم برای اون موش نجس  -
ی
چی یم گ

 بسوزه ؟
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تیم هس  واال تا االنم اگه بالیی رس خودم نیاوردم از یر غی 

کاش منم عرضه عطای بدبختو داشتم و خودمو یم کشتم   

بقران مردم از بس مردم بهم طعنه  و خالص میکردم،

، با یه چشم دیگه نگاهم کردن، پشت رسم پچ پچ  انداخیی 

 کردن..... 

 

 بعدم با عصبانیت محکم زد بر فرق رسش و گفت

 

ت.... همون پونزده شونزده  - ای خاک بر رس من یر غی 

 خواستم
ی
شو بکنم منتها شما ها نذاشتی   ،  سالیک رسی

ن موقع یه گلوله کاش گردنم خورد شده بود و همو 

 حرومش کرده بودم..... 

 

 زیور نگایه به صورت رسخ قدرت کرد و با حرص گفت
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همه اش تقصی  تو بود که محبوبه بدبخت شد، ازبس  -

ش کردی ، بهش  یه تو خونه  فحشش دادی ، تحقی 

ورد و از یر محبتی به این تهمت زدی، اونم طاقت نیا

 راه کشیده شد

 

کاسه ی خون شده بود رس   قدرت که چشم هایش مثل دو 

 جایش نشست و گفت

 

، نتونستی بچه اتو درست تربیت کت    -  توی نکبتی

 و  
ی
یه ولش کردی به امون خدا  اونم رفت یی هرزه گ

 آخرش جلوی دوست و دشمن یر آبرومون کرد و رفت

 

 گفتزیور زیر گریه زد و  
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من که همه جوره مراقبش بودم ، حواسم بهش بود  -

؟...چرا اونقدر 
ی
 ناحق یم گ

 

یر یر که از بحث های مداوم آن ها به ستوه امده بود با 

 صدای بلندی گفت

 

 حاال محبوبه یه غلیط کرد -

شماها چه جور پدر مادری هستی   که یه تکه پا نیم رین  

دامش مالقاتش؟..... بخدا همی   روزها ممکنه اع

...چشم به راهتون بود   کی  

حتی اعظم و مرضیه  بچه ام...گفت به همه شون بگو بیان

 هم بیارن..... 

 

قدرت بالشت زیر رسش را برداشت و با تمام قدرت سمت 

 دیوار روبه رویش پرتاب کرد و با نفرت گفت
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 فکر کن زیر بته  -
ی

خودش گوه خورد، یم خواستی بیک

عمل اومدی و یر کس و کاری، ماهام فکر یم کنیم 

 سقط شدی و رفتی زیر صد من گل 
ی
 همون بچه گ

 

 گره رورسیش را باز کرد و  گوشه ایی پرت کرد با اخم از یر یر 

 قدرت رو برگرداند و نگاهش را به زیور دوخت و گفت 

 

؟ تو چی زیور، نمیخوای -  بچه اتو برای بار آخر ببیت 

 

زیور نگایه به قدرت که با چشم های رسخ  داشت نگاهش 

 میکرد انداخت و گفت

 

مش ، محبوبه بد نه یر یر ،منم دلم رضا نیس بیام ببین -

 ظلیم در حق ما کرد
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 بالیی رسمون آورد که دشمن رس دشمنش نمیاره....  

 

 و گفتیر یر طاقت نیاورد و بلند بلند زد زیر گریه 

 

؟.....اون دخیی  - شماها چه جور پدر مادری هستی  

چشم به راهه...قلب تون از چیه؟ چرا یه جوری رفتار 

شماها ذره  یم کنی   که انگار اون بچه دشمنتون هس؟

ایی محبت دارین؟ رحم رستون میشه؟ بابا اون دخیی 

، از  غریبه هفتاد پشت شما نیس که اینجور یم کنی  

ت داشته باشی   پوست و گوشت خودتونه ..... یکم غی 

 ، عاطفه داشته باشی   

 ممکنه به همی   زودی اعدام بشه،   
نا مسلمونا اون دخیی

نه ا ون وقت شما اینجا دلش داره برای شماها بال بال می  

؟  نشستی   دارین لعن و نفرینش یم کنی  

بقران که اگه، محبوبه به این راه کشیده شد مسببش فقط  

ار نشد باهاش درست حرف بزنی   ، شما دوتا بودین، یب
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، بوسش کنی   دو کالم حرف قشنگ بهش بزنی    بغلش کنی  

ش کردین .... شما  تا تونستی   جلوی همه فقط خار و تحقی 

م برای محبوبه چشم به راهم..... ادم   نیستی   بقران...بمی 

 :  روح انگی  

 پارت دویست و چهل و یک 

 یکسال بعد

 1351بیست آذر 

 

 انگی   روح 

 

لب حوض نشسته بودم و داشتم میوه های عرویس مهر 

و یم شستم که وحید روزنامه به دست از در اومد تو ،  انگی  

 نگایه بهش کردم ، نزدیکم شد و گفت

 

 م آبخر سال  -
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 جواب سالمشو دادم و دوباره مشغول کارم شدم 

سیتر از سبد کنار دستم برداشت و سمت باال پرتاب کرد و   

دین دور توی هوا چرخیدن گرفت و محکم گازش بعد از چن

 زد

 بزنه اما مردده ، مهر انگی   
احساس میکردم میخواد حرف 

ت هم با یه سبد بزرگ پرتقال نزدیکمون شد ، سبدو گذاش

 لب حوض و گفت

 

 وای مردم از کمردرد خییل سنگی   بود -

 

 وحید ییک از هسته های سیبشو سمتش پرتاب کرد و گفت

 

؟مگه  -  عروسام کار یم کی  
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 مهر انگی   پوف  کشید و گفت

 

 تو داشته باشن، آره  -
ی

 به یر عرضیک
وقتی دادایسی

 مجبورن که کار کی   

 

نشست وحید براش شکلیک در اورد و دقیقا بغل دست من 

 ، نگایه به روزنامه ی توی دستش انداختم و گفتم

 

 که دو ساعته  خودتو اینجا االف  -
ی

چی میخوای بیک

 کردی؟

 

زنامه ی توی دستشو باز کرد و سمتم گرفت و با دست رو 

 به صفحه حوادث اشاره کرد و گفت 

 

 بخون -
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با کمال تعجب نگایه به عکس محبوبه که با چادر نیمه باز 

 ردم و مشغول خوندن شدمانداخته  بود ک

 

حکم محبوبه اسدی در سحرگاه بیست آذر اجرا شد و  -

 او به  قصاص رسید.... 

 

چندبار اون متنو خوندم، آه بلندی کشیدم و با چندین و 

 بغض گفتم

 

تازه بیست ساله اش بود، کاش بیش تر به خودش رحم  -

کرده بود و این بالها رو رس خودش و زندگیش نیاورده 

 ف از جوونیشبود.... حی

 

 وحید اروم با کف دست زد توی رسش و گفت
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 وای آبخر یعت  تو االن دلت برای این میسوزه ؟؟ -

 

روغ چرا ؟هرچند ازش نفرت داشتم و حالم ازش بهم یم د

 خورد

ه   اما دلم براش یم سوخت ، ست  نداشت که بخواد بمی 

 حتی دلم برای بچه اش هم کباب بود

 

 یخت توی حوض و گفتمهر انگی   سبد پرتقالو ر 

 

تو آبخر رو نیم شنایس؟ اون دلش برای مورچه هم  -

 میسوزه، این زنیکه که جای خود داره

 

 اروم و ناراحت گفتم
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دلم برای بچه اش خییل میسوزه، طفلیک حقش نبود  -

 اینجوری یر مادر بزرگ بشه... 

 

وع به شسیی  پرتقال های شناور توی حوض  مهر انگی   رسی

 کرد و گفت

 

نباش، خرسو خان چنان مراقبش که اصال نگران  -

 نمیذاره اب توی دلش تکون بخوره 

 

 بعدم با شیطنت نگایه به من کرد و گفت

 

ان شاءهللا بعد از ازدواج خرسو خان با یه زن،  -

خوشگل، خانوم، مهربون قطعا سهراب هم صاحب یه 

 خانواده ی کامل میشه
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 بچه ی بعد از اینکه خرسو خان به نام خودش برای

محبوبه شناسنامه گرفت اسمشو توی شناسنامه ی 

 جدیدش گذاشت ، سهراب

 وحید یه سیب دیگه برداشت و گفت

 

 واال خرسو خان ما هم کچل کرد از بس گفت :  -

با روح انگی   خانوم صحبت کردی؟ نظرش چیه؟  من  -

 قول میدم هم خودش و هم بچه هاشو خوشبخت کنم.... 

 اووف مردم از دستش

 

بعد از  چند مایه که از مرگ عطا یم گذشت، و خان خرس 

منو از سعید خواستگاری کرده بود و من هم هربار از جواب 

 دادن طفره رفته بودم

 

 وحید آشغال سیبشو سمت باغچه پرتاب کرد و گفت
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حداقل بگو نظرت چیه؟ بابا  حداقل ما رو دیگه تو  

 خماری نذار

 

 من هنوز فکرامو نکردم -

 

 فتوحید بلند گ

 

ابو الفضل، این بنده خدا االن پنج ماهه از تو  یا  -

 خواستگاری کرده چه جوری تو هنوز فکراتو نکردی؟

 

بدون اینکه بهش جوایر بدم اشاره ای به سبد سیب ها 

 کردم و گفتم

 

 پاشو اینا رو بیر بذار لبه ی بهار خواب  -
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 مهر انگی   که تا اون لحظه سکوت کرده بود گفت

 

؟کالم بگو جواآبخر یه   -  بت مثبته یا منق 

 

 گفتم که هنوز فکرامو نکردم -

 

 

همون موقع سوسن خرامان خرامان از در اومد تو ، نگایه 

به من کرد و به زور سالم کرد، من هم فقط براش رس تکون 

 دادم

 رفتارهاش این مدت خییل یر ادبانه و زشت بود

و دعوا هر باری که یم اومدم اینجا به یه بهونه، بچه هام 

 و کیل رسی و جر درست میکرد میکرد 
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از کنارمون یر تفاوت گذشت و همی   که خواست از پله ها 

 بره باال وحید با تمسخر گفت

 

واال ما راض  به زحمت شما نیستیم، خودمون از پس  -

کارا بر میایم، حیف دستهای شماس که بخواین ازش 

 ..  کار بکشی  

 

 سوسن فقط یک کلمه گفت

 

 واااا....  -

 

به طعنه و متلک ها ی وحید سمت  دم بدون توجهبع

خونه ی خودش راه افتاد ، من و مهر انگی   هم اروم اروم 

وع کردیم به خندیدن، وحیدم حق به جانب گفت  رسی
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نکبتی خییل پر رو شده، از این به بعد میخوام بال ها  -

 شو قیخی کنم

 

وع کرد به خندیدن  بعد هم رسی

 

 

وس و دوماد چشم به راه عر کنار ماهرخ وایساده بودم و 

بودم، اونقدر اونجا شلوغ بود که صدا به صدا نیم رسید ، 

 برای همی   هم  رسمو کردم توی گوشش و گفتم

 

کاش زن دایی هم با خودمون آورده بودیم، گناه داره تو  -

 ی خونه تنها باشه

 

 چیت  به بینیش انداخت و گفت
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ه؟ من نمیدونم تو چرا اینقدر حافظه ات ضعیف شد -

میاد اون چقدر اذیتمون کرد، خون توی چرا یادت ن

 جیگرمون کرد، با حرفهاش اتیشمون زد! 

یه نگاه به خودت بکن اگه خودخوایه های اون نبود، االن 

 میکرد
ی
 عطا زنده بود و کنار تو و بچه هاش داشت زندگ

 

 پارت دویست و چهل و دو

 

 نیمچه اخیم بهش کردم و گفتم 

 

م کرد، ویل این  در حقمون ظلدرسته زن دایی خییل -

دلیل نمیشه ما هم بد باشیم، اگه همه ی ادم های دنیا 

بخوان بدی رو با بدی جواب بدن که سنگ روی 

 سنگ بند نمیشه 

 بالیی رس خودش  
بعد هم عطا خودش احمق بود و همچی  

 آورد
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 اگه یه ذره به بچه هاش و 

 ش نیم کرداینده اشون فکر کرده بود قطعا اینکارو  با خود 

 

 هرخ رسی تکون داد و گفتما

 

ین مجازایی بود که خدا یم تونست  - بنظر من که این بهیی

رس زن دایی بیاره ، به این حال انداختش تا زجر بکشه 

ه  و ذره ذره بمی 

 

 چقدر بهت بگم بدجنس نباش -

 

 

من تو رو اصال درک نیم کنم، چرا باید با اون همه ظلم  -

 و خال بسوزه؟دلت برای اون مار خوش خط 
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چون مریض شده و ناتوان، بقول خودت  داره تقاص  -

کاراشو پس میده ، خدا رو خوش نمیاد منم بخوام با 

 رفتارام عذابش بدم

 

 

خواست حرف  بزنه که همون موقع عروس و دوماد دربی   

هلهله و شادی بقیه دست در دست هم وارد حیاط شدن ، 

م نم بود رو گرفترفتم جلوتر و ظرف اسپندی که دست ماما

وع کردم  و رفتم چند دور چرخوندم دور رس دوتاشون و رسی

 به کل کشیدن

 و از ته قلبم گفتم

 

 ایشاال خوشبخت بشی     -

 

هر دوتاشون جوابمو دادن و خرامان خرامان سمت اتافی که 

 براشون تزیی   شده بود راه افتادن 
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رسجام وایساده بودم و داشتم مسی  رفتنشون رو تماشا  

 ز پشت رسم گفتکرد که صدایی امی

 

 سالم..  -

 

به عقب برگشتم و با دیدن خرسو خان لبخند خجیل زدم و 

 زیر لب اروم گفتم

 

 سالم -

 

سنگیت  نگاهشو روی خودم حس میکردم، برای همی   

 طاقت نیاوردم و هول زده به خونه اشاره ای کردم و گفتم

 

 بفرمایی    -
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 بچه گونه ای گفتهمی   که خواستم برم توی اتاق صدای 

 

 با ....من من.. با -

 

اصال متوجه بچه ی توی بغلش نشده بودم ،سمتش 

 چرخیدم و نگایه به سهراب لجوج انداختم و  بغض گفتم

 

 خویر سهراب؟ -

 

همی   چند روز پیش بود که خیر اعدام محبوبه رو توی 

 روزنامه خونده بودم

 دلم برای سهراب آتیش گرفت و ناخواسته چشم هام پر از 

ه متوجه ی حالم شد ، کیم اشک شد  خرسو خان ک

 تکونش داد و با ناراحتی گفت
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 دو سه روز قبل از اعدام محبوبه بردمش دیدنش -

شاید عجیب باشه ویل از اون روز سهراب شده یه آدم  

ه ،گریه میکنه، انگار که بوی فراموش  دیگه، مرتب لج میگی 

همی   جور شده ی مادرش رو اونجا باز به یاد آورده و  

ه، دقیقا مثل روزهای اویل که تازه اورده  بهونه اشو  میگی 

 بودمش پیش خودم

 

 با بغض دستی روی گونه ی تپل سهراب کشیدم و گفتم

م...معلومه که بوی مامانشو فراموش نکرده،  - الیه بمی 

 شیش ماهش بود که از هم جدا شدن

 

 خرسو خان هم که مثل من بغض کرده بود گفت

 

 اشهروحش شاد ب -
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، به من با وجود این  که یم دونستم خییل گناهش سنگی  

خاطر سهراب برای آزادیش خییل تالش کردم ، منتها عالیه 

اصال راض  نشد رضایت بده و همون هم باعث شد اعدام 

 بشه

 

 حق با خرسو خان بود 

 توی این یکسال خییل برای آزادی محبوبه تالش کرد

ض  شد تا جایی که  اونقدر رفت و امد تا دایی ابراهیم هم را 

 و  رفت رضایت داد تا محبوبه به خاطر پرسش، آزاد بشه

 اما عالیه کوتاه نیومد که نیومد

این یکسایل هم که اعدامش به تأخی  افتاد، فقط و فقط  

به خاطر تالش های خرسو خان بود تا بتونه رضایت عالیه 

ه   هم بگی 

 

 پرسیدم اروم 
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 خانواده اش چی راض  شدن برن مالقات؟ -

 

وع رس سهر  ابو گرفت توی اغوشش و با کف دست اروم رسی

به زدن ،اونقدر اینکارو حرفه ایی انجام 
کرد به کمرش ض 

داد که اصال ادم باور نمیشد تا حاال ازدواج نکرده و بچه یم

ایی نداشته سهراب هم عجیب اروم شده بود و دیگه نق 

 نیم کردنق 

 نگایه به حوض وسط خونه انداخت و گفت

 

نواده اش رفیی  مالقاتش، اما آقا قدرت مامانش و خا -

 راض  نشد

 

 اروم گفتم
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 بازم خداروشکر حداقل اونا رو دید و چشم به راه نمرد -

 

 خرسوخان لبخند غمگیت  زد و گفت

 

 آره -

 

 خواست حرف  بزنه که ماهرخ صدام زد و منم فوری گفتم

 

 من برم دیگه... ببخشی    -

 

م گوشه ی پله حرف  نزد و منم رفتم سمت ماهرخ که با مری

 ها نشسته بود و داشت نگاهمون یم کرد

 نزدیکش که شدم با طعنه گفت 

 

 چی دارین دوساعته بهم میگی   که تموم نمیشه؟ -
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 اخم مصلحتی بهش کردم و گفتم

 

 فضویل؟ -

 

مثبت خییل بقران ، وایسا ببینم نکنه بهش جواب  -

 دادی

 

 

 نه دیوونه داشتیم راجع به سهراب حرف یم زدیم  -

 

 یدن اسم سهراب چیت  به بینیش داد و گفتبا شن

 

؟ -  اه تو چه جوری میتوی  به اون بچه نگاه کت 
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 رسی به نشونه تأسف براش تکون دادم و گفت

 

 ماهرخ گ میخوای بفهیم اون بچه هیچ گنایه نداره -

 

موندم تا به حرف های صد خواست حرف  بزنه اما من  ن

ل زدم به من یه غازش گوش بدم  و رفتم توی اتاق و ز 

 صورت عی   ماهه مهر انگی   

 

 پارت دویست و چهل و سوم

 

 امروز قرار بود با خرسو خان حرف بزنم

دم رو   هایی رو که باید بهش می  
از قبل همه ی اون چی  

 چندین بار توی ذهنم دوره کرده بودم 
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دلم نیم خواست بیش تر از این منتظرش بذارم ، چند  

امروز باید جواب پنج ماه  وقتی بود خییل فکر کرده بودم و 

 انتظارشو یم دادم

* 

که با تقریبا رسیده بودم رس قرار ،از دور خرسو خانو  دیدم  

 سهراب مشغول بازی بود

س داشتم و همه ی تنم خیس عرق بود   بشدت اسیی

کیم رسجام وایسادم و از دور مشغول تماشا شدم، از همه   

ین مردی بود که  جهت مقبول و شایسته بود و قطعا بهیی

 توی تمام عمرم دیده بودم

دوباره راه افتادم، نزدیکش که شدم متوجه ی حضورم شد 

امم  بلند شد  و به احیی

 نفس عمیقی کشیدم و در مقابل لبخند جذابش گفتم 

 

 سالم 
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 سالم خییل خوش اومدی -

 

 لبخندی زدم و گفتم 

 

 ممنون -

 

کنارش نشستم و زل زدم به بازی بچه گونه ای سهراب ،  

سباب بازیشو توی دستش گرفته بود و دور خودش  یم ا

 چرخید و بلند بلند از ته قلبش

 لبخندی زدم و گفتم یم خندید ،ناخواسته 

 

 حالش چطوره؟ دیگه یر تایر نکرد؟ -
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اونم که همه حواسش یی سهراب و خنده های از ته دلش 

 بود  گفت

 

 بهیی از قبل شده، اما هنوز فراموش نکرده -

 

 زیر لب گفتم

 

 خداروشکر -

 

هر دو باز سکوت کردیم ، کیم که گذشت خرسو خان رسفه 

 ایی کرد و گفت

 

میخواین خودتون مستقیم بهم جواب گفته بودین  -

 بدین؟
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وع کردم با انگشتام بازی کردن، نیم دونستم  س رسی با اسیی

 باید چی یم گفتم؟

وع کردم  مزده رسی  بسم الیه زیر لب گفتم و اروم و رسی

 

وع کنم؟ یا باید چی بگم؟نیم دونم از کج -  ا باید رسی

 

 راحت باشی   هرچی که توی دلتون هست و بگی    -

 

 کشیدم و گفتمنفس عمیقی   

 

سن کامل ترین مرد دنیا بعد از پدر  - اگه از من بیی

 خدابیامرزم کیه؟ من قطعا به همه میگم خرسو خان 

شما از هر نظر یه مرد کامل و ایده آل هستی   که یم تونی    

،،،،، منتها من بعد از مرگ عطا  هر زی  رو  خوشبخت کنی  

 نیم تونم هیچ کس
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 دیگه ای رو جاش قبول کنم ...  

 

 با بهت نگاهم کرد و گفت

 

توی من عیب و ایرادی هس که جواب منق  دادین؟  -

 نکنه قیافه امو نیم پسندین؟

 

ان قبال که بهتون گفتم، شما از همه لحاظ نه خرسو خ -

، من ترجیح م یدم بقیه عمرمو مجرد ایده آل هستی  

 بمونم و بچه هامو خودم تنهایی بزرگ کنم

 

 

ی براشون کم نذارم و مثل بچه های  - من قول میدم چی  

 خودم بزرگشون کنم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2392  

 اشاره ایی به سهراب کردم و گفتم 

 

 شما ذره ایی شک ندارم  -
ی

 من به مردونیک

اما من دلم به ازدواج مجدد رضا نیس، من نیم تونم وقتی  

طا فکر یم کنم به کس دیگه ایی فکر کنم  ، این از هنوز به ع

 نظر من خیانته

 

 صداش پر از غم بود و با همون صدا گفت

 

و فراموش کنی    -  من یه کاری یم کنم همه چی  

 

 گفتملبخند غمگیت  زدم و  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


فاطمه درخشانی                                               ح انگیز رو  

EXCHANGE GROUP | 2393  

، من عاشق عطا  - ها فراموش شدی  نیسیی  خییل چی  

بودم و متأسفانه هنوز عاشقشم و مطمئنم این عشق 

 د توی قلبم به یادگار یم مونهتا اب

 با وجود همه ی بدی هایی که در حقم کرد 
 حتی

 

خییل ناراحت شد و بهم ریخت نگایه به روبه روش کرد و 

 گفت

 

دین، به خودم خییل دوست داشتم بهم جواب مثبت ب -

قول داده بودم تا جایی که از دستم بر میاد 

خوشبختتون کنم، اما حاال که دلتون با من نیست 

 بیش تر از این اضار نیم کنم 

 

 از جاش بلند شد و مغموم گفت
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 بیش تر از این مزاحمتون نمیشم -

 

 از اینکه دلشو شکوندم  ناراحت بودم

ین   اما از نظر خودم بهیی

تصمیمو گرفتم ، عطا بهونه ایی بود برای رد کردن خرسو  

ام بمونم و با  خان ، دلم یم خواست خودم باالی رس دخیی

 گشون کنم عشق بزر 

اونها فقط یه پدر توی دنیا داشیی  و اون یک نفر هم بدون  

 شک عطا بود و نیم خواستم با خودخوایه کس 

 عطا کنم دیگه ای رو جایگزین

 

 

 پایان

1401/5/25 
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 فاطمه درخشانی

 

 �🌸�سالم به همگی 

 

اینم از رمان روح انگیز که بعد از چند ماه ،خداروشکر  

 متونستم امروز تمومش کن

می دونم همه تون منتظر بودین روح انگیز با خسرو  

خان ازدواج کنه، اما چون داستان بر اساس واقعیت 

ی مونه و خودش بچه نوشته شده، روح انگیز مجرد م

 هاشو سر و سامون میده 

میدونم داستان یه جاهایی ضعف و کاستی داشت منتها 

 من همه 
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یگه نمی دونم سعی امو کردم تا یه کار تمیز در بیاد و د

چقدر موفق بودم و قطعا هیچ نوشته ایی هم بدون 

مشکل نخواهد بود و بزرگترین نویسنده ها هم بالخره 

 نیه جاهایی ضعف دار

در آخر هم تشکر میکنم از همراهی تک به تک 

 �😘�شما
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