
 صوفیا
@fati.hashempor 

  یزیچ گهید من ؟ یببر  تاراج به  تنم یاومد گفتم لرزون چونه و بغض با

 دکمه کردن  باز به شروع لرزونم یها دست ، ندارم دادن دست از واسه

 اما کن یدراز دست تنمم به کن تجاوز  بهم ایب دادم ادامه کرد  لباسم یها

 اونوقت سراغم انیم خانوادم  کشورم سمت از روز هی باشه ادتی نویا

  داد شده قطع و بلند یها  نفس با  ، یاورد ریگ بیغر االن گذرمینم ازت

  بابامو خون انتقام روز هی اما نیاورد ری گ کس یب و بیغر همتون زدم

 بدون!!  گذرمینم چکدومتونیه از گذرمینم ازت من خان رمیگیم ازتون

  شیسلطنت  یصندل رو نشسته نیسنگ و رهیخ  ینگاه با یالعمل عکس چیه

  با دیدیم یبر  سر حوصله و مسخره شینما داشت ایگو بود  گرم نظاره

  گفت سردش یصدا  با کردم نگاهش دهیترس سمتش برم کرد اشاره دست

 و لرزون چونه با نیزم به دیچسب  پاهام و شد قطع صدام!   جلو ایب

 بود یک نرم جلو  و بترسم داشتم حق شدم رهیخ بهش  ترس پراز یچشمها

  سکوتم با ؟ یترسیم گفت کرد جمع چشماشو! نترسه؟ پدرش قاتل از که

  ضربان سمتم به قدمش هر با برداشت  قدم سمتم به و شد بلند جاش از

  دستش تو موییطال یمو تار و شد کینزد دیتپیم  تر محکم ام نهیس تو قلبم

 که کردم نگاهش  حرف یب ؟ یبرداشت دور یحساب چه رو تو گفت گرفت

  د؟یکن نابود روستارو نیا نیاومد نیجاسوس  ؟ بنده یچ به پشتت داد ادامه

  یکس بزارم باشم مرده من مگه بگو اتیدست باال اون به دیخوند کور

  چکسیه من گفتم عاجز و هیگر با ؟یدیفهم بزنه من محوطه به یبیاس

  چیه  ما کنمیم خواهش برم بزار نیدار فکرو نیا ام یخارج چون ستمین

  تو یمو تار هام صحبت به توجه یب  میستی ن و مینبود یخطرناک ادم

  تو حال هر به گفت و کرد  رهاش ام شونه رو اروم بعد و کرد نگاه دستشو



 زن یفهمیم دارم تورو دستم من نیباش خطرناک ام اگه!!  یمن زن االن

 بودن تو زن  به یشباهت چیه من اما!  اره گفتم لرزون چونه با ؟ یچ یعنی

  رهنمیپ  یها دکمه رو دستش!  اجبار و زور نه باشه یدل دیبا ندارم

 نه نشونه به یسر  ؟ یچ دیسف دستمال ؟ هیچ یدونیم حجله گفت و نشست

 ادتی  هم تا من به  بسپار خودتو خب  یلیخ گفت حوصله با که دادم تکون

  و لرزش به توجه یب که دینکش  یطول میار یب  جا به مراسمو هم بدم

 زد  زل تنم به حانهیوق و کند  تنم از هامو  لباس  تمام من یها التماس

 یحیفج طرز به و بود اشنا نا و بی غر برام یچ همه ها لحظه اون تیواقع

  از و در پشت ادیز تیجمع بودن رونیب  اسلحه با که ییمردها  ترسناک

  نیزم رو تشک سمت و گرفت دستمو ، بود روم  روبه که یمرد بدتر همه

  یحت امامطمئنم کردم التماسش اخر بار یبرا دانهیناام و هیگر  با برد

  تو دیکوب توان تمام با که هیگر   ریز زدم بلند روم دنشیخواب  با دینشن

 صورتم 

 

 تکون هقام هق  ریتاث تحت بدنم فقط قطع صدام و شد  تار  چشمام جلو ایدن

  جارو همه یکیتار  تو ایصوف یدار یبدن چه  گفت خمار خوردیم  یزیر

 کرد نگاهم مشتش تو ام نهیس گرفتن با و دیبوس لبمو کنار کرده روشن

 یکن قرمزش  داد ادامه کشدار ؟ خورهیم یدرد چه به بدن نیا یدونیم گفت

  گذرهیم بد بهت مگه ؟ یکنیم هی گر  چرا گفت کرد اخم هام اشک دنید با

 بدون  ، یندار نوازش  و ناز اقتیل تو  نداشتم معاشقه انقدر چکسیه با من

 از رفت  باال غمیج یصدا و گرفت تنمو تمام یبد درد شدیچ بفهمم نکهیا

 دستمالو کردنش پاک با بعد و کرد  نگاه پام نیب  به لذت با و رفت کنار روم

  و حالم اسلحه یصدا در پشت  یها کیتبر  رفت در سمت و برداشت

  چونه  با برگشتش با بود برداشته وجودمو ترس و کردیم تر خراب

 اغوش به دمویترس و فینح  تن ؟ شهیم  یانداز ریت چرا گفتم لرزون



  اوج به مشغول دردم به توجه یب بعد و نیهم!  نترس گفت گرفت

  از روح کردمیم حس گهید که  صبح یها دم دم و شد خودش رسوندن

  رو  اریاخت یب  چشمام و رفت کنار روم از و کرد ولم شهیم جدا داره بدنم

رفتم  یخبر یب یایدن به و افتاد هم  

 

  بودم اتاق تو تنها کردم باز چشممو ومدیم که ییصداها  و سر  با صبح

  فکر چیه  ایصوف گفتم نشست لبم رو یتلخ لبخند انداختم بدنم به ینگاه

  یتور  شدم بلند  جام از ؟ باشه زیانگ نفرت نقدریا رابطتت نیاول یکردیم

 نگاه رونیب  به پنجره گوشه از و انداختم هام شونه رو بود نیزم رو که

 کردمیم حس بود صدا  سرو پراز  و شلوغ بودن امد و رفت در همه کردم

  خبر یجور  عایسر دیبا  کجاست دونستم ینم یحت که ییجا افتادم برزخ تو

  کنار پنجره جلو از در شدن باز با  بده نجاتم و ادیب تا یکس به رسوندمیم

  دنید و ورودش با کردم نگاه کردنیم صداش خانجان که یزن به و رفتم

  خجالت ایح یب  گفت صورتش رو دیکوب و انداخت باالم سرتا به ینگاه من

  ینجوریا یعروس بعد روز اونم مادرشوهرش جلو یک یاجنب یکشینم

  فقط  نیا کردمیم فکر اما داشت حجاب رانیا تو دیبا دونستمیم ؟ سهیمیوا

 نکردم دایپ یا گهید زیچ من گفتم من و من با مردهاس جلو مختص

  گفت زدیم موج چشماش تو که یدیشد نفرت با جلو اومد حرص  با بپوشم

کنم  قبول خونم تو طونوی ش یتو و ییابرو یب نیا تونمینم من  

 

"  گفتم شدم رهی خ چشماش تو  یندار خونمو تو نشستن حق کافر یتو

  شما نیگرفت منو شما باشم نجایا  خوامینم  منم ؟ بدترم قاتال شما از ؟ چرا

  بهت با خورد گوشم تو که یلیس با"  نیداشت نگه نجایا منو بازور قاتال

  یباز طهیسل یجا نجایا"  گرفت دستاش تو موهامو کردم نگاه بهش



  داشتم وحشت روم به رو زن  از"  کافر کنمیم تورو پوست من ستین

  چیه ها ادم نیا افتاده ریگ ها ییفضا ادم رهیجز تو که داشتم ویادم حس

 رهی خ رهیخ شدنیم یز یچ ییفضا ادم دیبا قطعا نداشتن انسان به یشباهت

  نکنه ؟ هیموجود چه قایدق زن نیا کردمیم فکر خودم با کردمیم نگاهش

  و صد میزندگ هفته کی عرض در که شهی نم اخه کابوسا و خواب نایا

 فاصله ازم و کرد ولم فورا اومد  که یدر یصدا با کنه فرق درجه هشتاد

  بهم زن نیا که پسرم ییکجا گفت  بغض با خانجان که شد وارد خان گرفت

 ادم من خان بهادر  ریام ستمین ادم گهیم قاتل گهیم بهم کرد ینیتوه هر

 که من رو  مادرش رو از نگاهشو خان شدم قاتل که کشتم ویک ؟  ستمین

  اومدم صبح داد ادامه خانجان کرد یاخم  انداخت کردمیم نگاه واج و هاج

  یادب یب سادهیوا جلوم تیوضع نیا با زفاف شب حموم بره بگم بهش

 من که بگه  یزی چ نیچیهم عروسش به ادی م یشوهر مادر کدوم کنهیم

  ضعف سر از...  نده نشون مادرشوهرش به جاشم دیبا عروس گمیم

 تکون تند تند که دهنش به فقط  گهیم یچ بفهمم نکهیا بدون بدنم دیشد

  گوشم تو  که یبد یلیس با شدی م رو  ریز حالم و کردمیم نگاه خوردیم

  که شدم رهیخ خان به ترس و عیفج لرزش با شدم نیزم  پرت  غیج با خورد

 ومدیم فرود فمینح تن رو هاش ضربه و کرد باز کمر تمیوضع به توجه یب

  نگاهم روزمندانهیپ که افتاد خانجان  به نگاهم هام  هیگر و غیج ونیم

  نیزم رو کرد پرت کمرو اورد فرود تنم رو محکم اخرو ضربه خان کردیم

 دنید با خان جلو ادیب کردم اشاره خانجان به کردم  باز چشمامو بازور

  و کردم دراز دستمو سمتم اومد  ری تاخ با خانجان و سادیوا ام اشاره

 مو ادی ز حجم به رونیب دمیکش  بود دستش و انگشتاش نیب که موهامو

  خان و رونیب رفت توجه یب خانجان دیچک اشکم و کردم نگاه دستهام نیب

 هیگر  ونیم حمام برو پاشو گفت شدم  جمع خودم تو ترس از شد کمینزد

  پاشو ؟  یچ گفت زد زانو کنارم تونمینم کردم زمزمه اروم جوابش در

حمام  یبر دیبا من به بده دستتو  



 

 بلندم یخودخواه با کنهیم درد جام همه  بخورم تکون تونمینم گفتم درد با

  نفرت با پاشو یبخور تکون ینتون که نشده یز یچ یتونیم گفت کرد

  اسم بلند نکنه بلندم که نکنم خواهش ازش گهید کردم یسع کردم نگاهش

  بعد کن گرم اب برو گفت اتاق تو  یجون دختر ورود با کرد صدا رو  یکبر

 درد از لحظه کی ، رفت اتاق از داد تکون  یسر  دختر حمام  ببر خانوم ایب

  اسممو بغلش تو دادنم تکون با گرفت زود خان که رفت یاهی س چشمام

  بعد بشه طرف بر ام جهیسرگ تا دادم هیتک بهش صدا یب یکم کردیم صدا

 دستشو تر محکم و نزاشت که عقب برم تا برداشتم  شونش رو از سرمو

  جا نگاهم از کردم نگاه بهش نفرت  پراز کردم بلند سرمو گرفت کمرم دور

  بدون کنه ولم تا دمیکش تر عقب خودمو دوباره کرد یاخم حرف یب خورد

  رو و پنجره کنار رسوندم خودمو کوتاه قدم چند با کرد ولم مقاوت

 گمیم حمام یریم االن گفت انداخت بهم یطوالن نگاه خان نشستم سکوش

  ادشی خوبم و یز یریم غسل  یکبر گفته طبق بعدم کنه کمکت یکبر

  یشد  نجس هروقت کال یز یبر غسل دیبا  من با رابطه هربار بعد یریگیم

  ادمو دنیخواب تو با یدونیم خودتم خوبه کردم زمزمه  یزی بر غسل دیبا

  بلند یها قدم با دیشن بدم شانس از اما نشنوه داشتم توقع کنهیم نجس

  کن کوتاه زبونتو نکن ونهید منو گفت دیکش  گرفت بازوم از سمتم اومد

  شد جمع چشمام تو اشک نداره یکار  واسم کار و کس یب  تو کشتن وگرنه

 داشته یکار من کشتن که داشت ی کار برات بابام کشتن مگه دونمیم گفتم

  گفت تعجب با یکشیم ادم راحت انقدر چرا یهست یادم چجور تو باشه

  من ؟ منو یکرد یجان ینجوریا تو که کشتم نفر چند من مگه یگ یم یچ

  شماها یگ یم دروغ دروغگو یگیم دروغ دمیکش داد غی ج با نکشتم پدرتو

نش یکشت  

 



  چه ؟ ترسمیم ازت من گفت هام شونه گرفتن با و کرد ساکتم داد و اخم با

 یکبر اومدن با نکشتمش من اصال دمیند پدرتو من بگم دروغ داره یلیدل

  فرستاد یکبر  با منو کرد الزمو یها  سفارش بده بهم یفرصت نکهیا بدون

رون یب  

 

  اهشیس  و زیر  یچشمها با کردنیم صداش یکبر بود خدمه که یدختر

  ریگ غافل نگاهشو زدم یپوزخند کرد یم نگاهم دقت با  چشم ری ز از یپنهان

  حرفشو نیب دمیپر"  من دیببخش  خانم"  گفت ترس با و شد هول کردم

  حرف یب ؟ جرمه کردنم نگاه شما ونیم یخوایم معذرت چرا گفتم

 توام گفتم بشه داخل اونم خوادیم نکهیا دنید با حمام داخل کرد میی راهنما

  تند و ام لحجه بخاطر دمیفهم ؟  خانم بله  گفت تعجب  با ؟  یایب یخوایم

؟  داخل دیایب دیخوایم  شماهم گفتم شمرده نشده حرفم متوجه زدنم حرف  

 

 شسته خدمه کمک به دیبا نیهست خان همسر  شما خانوم گفت ری ز به سر

  سرسختانه بزار تنهام  لطفا کنم ز یتم خودمو تونمیم خودم من گفتم نیبش

  باشم تنها لحظه چند یبرا بزار گفتم عاجز که تو ادیب کردیم اصرار

  از شدم حموم وارد رفت کنار در جلو  از و کرد قبول ناچار کنمیم خواهش

  یفلز یا کاسه و اب یتشت نشستم سکوش رو  و رفتم نییپا هاش پله

  هام  شونه رو اروم اروم ابو پر کاسه بردم سمتش دستمو بود داخلش

  نجایا قبلم یزندگ یبرا پدرم واسه بود تنگ دلم شد  یجار اشکام و ختمیر

  برام ریاخ یها  اتفاق نیا باور لحظه اون تا تیواقع هنوزم نبود من یجا

 بلند جام از رفت  کنار که در جلو پرده بعد حموم در یصدا  با ، بود سخت

کردم نگاه خان به و شدم  

 



 شدم  جمع خودم تو شرم و ترس  یرو از که انداخت بهم ینگاه اخم با

  هیرو  حرف یب بپوشونم خودمو یکم شده تا دمیچیپ خودم دور دستهامو

  حمام  یکبر با نگفتم مگه گفت اخمو شد کمینزد سکو رو انداخت لباسشو

  بهم یا رهیخ نگاه!  نبود یکس به ازین  تونمیم خودم من گفتم اروم ؟ یکن

 سرمو ؟  شوهرتم من رفته ادتی ؟ خودتو یپوشونیم یک از گفت انداخت

  خان!   تورو نکردم قبول هنوز من گفتم کردم نگاه  چشماش تو کردم بلند

برم  بزار کن ولم ستمین  تو زن منم یستی ن من همسر تو  

 

  نیری بگ بله من از اسلحه با ستی ن  هرت  شهر داشتم نامزد هیروس تو من

 قدرتمو منم روز اون من دنبال ادیم یکی باالخره دیبکش پدرمو بعدم و

  و اخم ونیم یحت کردیم نگاهم تیاهم و ترس یب!  دمیم نشونتون

 دیکش گرفت دستمو دمیدیم چشماش اعماق تو یا خنده شیجد صورت

  لباس به اشاره که کردم نگاهش جی گ!   اریب در گفت اقتدار با خودش سمت

  تا یمن زن بشه باورت تا اریب  در ایصوف اریب در:   گفت کرد تنش یها

  لباساشو  یدار بغلش تو  برهنه شوهرت خونه حموم تو االن یبش متوجه

ی اریم در  

 

  یعصب ؟ جونم از یخوایم یچ گفتم  اشکام ونیم و کردم نگاهش درد با

 نیا از دیخوایم یچ شما گفت حموم وارید تو دمیکوب و سمتم کرد حمله

  که یشب یبارون شب هی تو نیکردیم کاریچ نجایا شب اون ؟  روستا

  یک شما شنیم دایپ یخارج دوتا بعد یکم و ادیم دیشد انفجار یصدا

 ؟ نیگروه نیاومد عام قتل واسه  ؟  روستا نیا از نیخوایم یچ ؟؟  نیهست

  یب ما خان میست ین چکدومیه ما  گفتم مظلومانه ؟ شماها نیا یکوفت یچ

من  خدمه یاشل و پدرم و من میبود نیتر پناه یب و دفاع  



 

  قرمزم یموها با زن اون بود پدرت بیج  تو اسلحه گفت قرمز یچشما با

  ستین بلد ام یفارس یحت اون ؟  کجاس گفتم بغض با نهیتر مشکوک که

  چرا دیپرس کردیم نگاه  صورتم جز جز تو نانهیزبیر نکن تشیاذ توروخدا

  گفتم صادقانه ؟ یزنینم حرف چرا دیکردیم کاریچ نجای ا یدینم حیتوض

 مرده بابات  گفت رک بکشن بابامو انیب نیبد خبر اونا به و نیبر  ترسمیم

  ایصوف  یبد حیتوض دیبا  گفت اشکام به توجه یب بکشنش نمونده  یزیچ

ن یهست یک بگو  

 

 اگه ؟  میبر یاشل با یزاریم بگم اگه گفتم پشتمو انداختم سموی خ یموها

  مینداشت روستاتونو به تجاوز قصد چی ه و می ستین قاتل و یجان ما یبفهم

  ثابت بگو گفت کرد نگاه چشمام  تو برم یزار یم نجایا میافتاد ریگ یاتفاق

 هروقت نه فعال گفت که بزنم حرف کردم باز  لب یبر زارمیم حرفهات شد

م یکن حمام دیبا االن رونی ب میرفت  

 

  دونمینم یحت نخوردم یچیه دوروز من گفتم محکم کردم نگاهش یجد

  و بیغر  کشور هی تو شده تجاوز بهم انهیوحش شبی د کجاست پدرم جسد

 تیوضع نیا با االن که نیندار توقع افتادم ری گ کشش بیغر قسمت تو

 بازومو اخم با ؟ باشم داشته عاشقانه حموم باهاتون میجسم و یروان

؟  ینشد ای یشد من زن تو نکن ونهید منو ایصوف گفت گرفت  

 

  درست شما نید تو نیا!  شدم شما زن کمرم پشت اسلحه با گفتم بغض با

  تر محکم ؟ مجازه اجبار و زور توش که هینید چه نیا قبول قابل و



 االن یلیدل هر به یمن زن االن تو گفت شده قفل فک با داد فشار بازومو

 یندار نویا حق فردا از اما دمیم فرصت بهت امروز یمن زن نیا مهم

رفت رونی ب بسرعت حموم از و یار یب زبون به ییحرفا نیهمچ  

 

  واسه یزی چ خواستم یکبر از اومدم رونی ب گرفتم دوش رفتنش از بعد

  روم به رو بکر عتیطب دنید مشغول پنجره  کنار خودم و ارهیب خوردن

 خودمو  نجایا از دیبا  یچجور دونستمینم بود ریدرگ دیشد فکرم اما بودم

د یرسی م نظر به یا ساده دختر کردم  نگاهش یکبر اومدن با کنم خالص  

 

 زد یلبخند ؟  یینجایا اهل گفتم مقدمه یب و گرفتم دستش از غذارو ینیس

  خان ستی ن توش بهیغر نجایا دی دونیم کال نجامیا اهل من خانوم بله گفت

 باال ده از داماد ای عروس هی دیشا گهید تینها  ادینم خوشش ها بهیغر از

 یزندگ ام عمه با  ممیتی خب اما نجامی ا اهل منم بشه اضافه نجایا به نییپا ای

شدم نجایا خدمتکار اومدم مجبورا مرد کردمیم  

 

 انقدر اون و دمیپرس سوال هی من شد خشک دستم تو لقمه تعجب از

 سررفته ام حوصله من یکبر گفتم  کردنش دایپ از خوشحال!  داد اطالعات

  از دیبا گفت انداخت صورتم تو ینگاه ؟  یاریم برام یخودکار و کاغذ

  خودتم خوبه  گفتم بلند یاه با اطاعت کردن قبول اگه رمیبگ اجازه خان

گه ید یارینم  بگو خب دهینم اجازه خان که یدونیم  

 

  نه گفت خجالت با  ؟ کنم فرار خوامیم قلم و کاغذ با من یکرد فکر نکنه

 نانیاطم با بفهمه یکی  ترسمیم یعنی اخه خب یول هیحرف چه نیا خانوم



  گهید کاغذ هی دنمیفهم سین که جرم دوما فهمهینم یکس نکهیا اول گفتم

  مهربونش یچشما  با  بشم یخال تا سمیبنو یکم خوامیم گرفته دلم فقط من

کرد قبول یتبسم با دراخر و کرد نگام هیثان چند  

 

 رد نزد سر بهم ام یکس تعجب درکمال و موندم اتاق تو ساعت چند

  مثل پدرم و بودم کاخ تو که ییروزها اون سوختی م تنم  یرو یکمربندها 

  به که رسهیم  یروز بهم گفتنیم اگه کردیم برخورد باهام یمتیق الماس

!!  بهیعج یلیخ یزندگ واقعا شدینم  باورم اصال افتمیم روز نیا  

 

  بهم یخودکار و کاغذ عی سر یکبر دمید برگشتم خورد در به که یا تقه با

 شروع ستین یکس نکهیا نانیاطم با  و کردم رونیب به ینگاه اول رفت داد

  اومده شیپ اتفاقات از اماده  یا نامه خواستمیم کردم نامه نوشتن به

  باز کاغذ بده نجاتم تا یکی دست برسونم  یجور  هی فرصت سر تا  سمیبنو

کردم نوشتن به شروع و کردم  

 

  زمیعز وانیا سالم

 دستت به که دوارمیام نه ای رسهیم دستت به نامه نیا یروز دونمینم

 تو منم و کرده فوت پدرم سمینوی م برات رو نامه نیا دارم که االن برسه

 اما یدار خبر ماجرا از چقدر دونمینم شدم یزندون یا درافتاده یروستا 

  یتجار کیشر میشد متوجه که ی روز بود قبل هفته دو از یهمچ شروع

 یاتفاق یلیخ زدن کشیشر و پدرم به یوس.جاسـ تهمت شده کشته بابام

  قراره میبیتعق تحت دیفهم جو و پرس یکم با و کرد شک یچ همه به پدرم

 کرد درست برامون سوتفاهم نیا یک  دونمینم ، بشه کشته پدرمم یزود به



  تا  مرزها سمت به میکن فرار شبانه میبخوا ما شد باعث اتفاق نیهم اما

  گرسنه و ادهیپ یسخت روز چند  میبش خارج ینحو به رانی ا از میبتون

  یروستا  هی تو میرفت مجبورا شد  ضیمر یبسخت پدرم نکهیا تا میگذروند

  گانهیب که ما دنید با  روستا مردم اما بشه بهتر پدرم حال یکم تا کینزد

  منم و کردن یزندان کیتار نیرزمیز  هی تو بدحالمو و ضیمر پدر میبود

  پدرم وانیا  دراوردن یمرد عقد  به دیتهد با کردن یزندان روز چند بعداز

  منو حاال دیکش پر و وردین دوم نی زم ریز اون تو یدیفهم که  یهمونجور

  نجاتم و ایب کنمیم خواهش میافتاد ریگ ادمها نیا ونیم خدمتکارم یاشل

  تنها نجایا منو ترسمیم ادمها نیا از  من تنهام و بیغر یلیخ نجایا من بده

 نامه شدم بلند کردم پاک بود کرده سی خ رو نامه که اشکهامو ،...  نزار

 یکس و دوست وانیا دست برسه یروز  که کنم مشیقا ییجا تا کردم تا رو

  میتصم گشتن یکم بعد بود گذاشته ازدواجمونو قول پدرش با پدرم که

  یز یچ که ییجا نیاول ایرانیا نکهیا از غافل کنم مشیقا فرش ری ز گرفتم

 نامه!!   همونجاست گردنیم که  هم ییجا  نیاول و فرش ریز کننیم میقا

  شیپ  هنوز گذاشتم اتاق تو گلدون یتو  خودکارم گذاشتم  فرش ریز رو

شد باز هوا یب در که بودم گلدون  

 

 یخارجک خانم  گفت یتند با و انداخت بهم ینگاه اخم با شد وارد خانجان

  با!!   ها یا ین در رونیب اتاقت از  وقتی ؟  ارباب نیندار ازین یز یچ شما

  زن نیا مقابل ترس از که یدرحال ؟ حموم یرفت ؟  ینشد ادم صبح کتک

  باال انداخت ابروشو یتا  رفتم بله گفتم دادم تکون یسر بودم شده خشک

بودم  ختهینر  رفت باال قلبم  ضربان سوالش از"  یختیر غسل"  

 



"  کرد نگاه چشمام تو"  ختمیر بله! " هیچ گنیم که ینیا دونستمینم یحت

"   میشونی پ عرق رو دمیکش دستمو"  ؟ یکرد کاریچ بگو بود یچجور

  اومد محکم یها قدم با! "  داد انجام برام یکبر  نبود حواسم من خانجان

!    کنه حمومت یکبر هربار یستی ن بچه تو یگرفتیم ادی دیبا خب"  طرفم

  یستین  کافر هی تو گهید یریبگ اد ی رفتارم و اداب دیبا یشد خان زن اگه

! "یشد مسلمون عقدت با  

 

  پسر زن!   ستمین کافر من! "  کردم دایپ یالرژ  کافر کلمه به کردمیم حس

  که میبود رهیخ  هم یچشما تو هردو و شد  چشمام رهیخ! "   ستمین  شماهم

  رو دستمو و کردم نگاهش بهت با صورتم تو دیکوب دستشو یناگهان یلیخ

 که ینفرت با ؟ مگه کردم کاریچ ؟ یزنی م چرا گفتم بغض با گذاشتم صورتم

 مگه ستی ن نجسا یجا  نجایا گفت غ ی ج با کرد  نگاهم هیچ  لشیدل دونستمینم

  خونم تو کرده نجس رو خونه تو قدم هر  خونه تو یایب غسل  بدون یالک

شنوم یم رو مالئکه نینفر یصدا  

 

 ساده مهمه انقدر گهیم که یزیچ  دونستمینم و کردمیم نگاهش وحشت با

  یصدا جاش که بشنوم مالئکه  یصدا منم تا  کردم زیت  گوشامو لوحانه

  تو دیچسب موهام از ها ونهید مثل  هوی دمیشن  صورتمو به یا گهید ضربه

یدیفهم یباش خونه نیا تو غسل بدون نمینب گهید زد داد صورتم  

 

  سرم  از دست تا کردمیم دییتا دادمیم تکون  سر تند تند هیگر  و باوحشت

  افسوس با یبعض و جانیه با ی بعض که بود زن پراز در جلو و برداره

  یکبر کرد صدا رو  یکبر اسم نیزم رو دمیکوب محکم کردنیم نگاهمون



  کرد  بهم یا اشاره شد ظاهر جلومون دهیپر رنگ با روح هی مثل درست

ست ین غذا از یخبر شبم   تا زهیبر غسلشو نجس نیا ببر گفت  

 

  عیمط  یکبر رونیب رفت اتاق از محکم و تند یها قدم با نیدینم غذا بهش

  نباریا میشد حموم هیراه دوباره کرد  بلندم نیزم  رو از گرفت بازومو ریز

 عمل هاش گفته  طبق ختمیریم اشک اروم اروم فقط ، مقاومت و حرف یب

بده بهم نهیا هی گفتم خشدار یصدا  با دمیچیپ خودم دور رو حوله و کردم  

 

  زخم و متورمم صورت دنید با  و گرفتم صورتم جلو داد که رو یا نهیا

 قفسه و گردن رو خون یها لخته رد گرفتم تر نییپا  رو نهیا روش  یها

  شد باعث ها کمربند رد ترش نییپا  و بود شبید رابطه اثار که نمیس

  یکبر  و کردمیم هیگر وجود تمام  با بزنم هق  دلم ته از و بشه تموم تحملم

ختیریم اشک من با همراه ام  

 

 بشم فداتون جان خانم دیپاش گفت  کرد بلندم گرفت بازومو  ریز شد کمینزد

  باهاش دیتونیم گهید افتهیب دستتون قلقش ییخو تند زن یکم خانجان من

  افتهیب دستم اونم قلق که مونم ینم نجایا من گفتم نفرت  با دیایب  کنار

 و نیبر اگه کنهیم داتونیپ خان جان خانم دینگ گفت کرد نگاهم دهیترس

کنهینم رحم بهتون انوقت  

 

   خان بهادر ریام

 



  تیشکا شیهمسا  از همش که روم  به رو مرد به ینگاه کالفه و خسته

  نیبد راهش گذشته ازتون یسال و  سن شما صفر مش گفتم انداختم کردیم

 ونیم اب دیبا بشه خشک شی کشاورز  نیزم بزار نداره یا چاره اونم

شد  ظاهر  جلوم عی سر کاظم کردن صدا  با کاظــم بشه  میتقس هردوتون  

 

 به رو مرد هردو کن میتقس ونشونیم اب ببر شوی همسا  و صفر مش گفتم

  رو خسته رفتنشون با رفتن اضافه حرف یکم و تشکر با و شدن بلند روم

  یحساب کنم گوش مردم تیشکا  به بود قرار که هروقت  نشستم یصندل

  سر و یجد شهی هم مثل ؟ شونیفرستاد  گفتم کاظم اومدن با شدمیم خسته

 چه گفتم دادم تکون یسر رفتن فرستادم عباس با خان بله  گفت ریز به

؟  یکرد یری گ یپ خبرارو ؟ یاشل از خبر  

 

  قتیحق گفته یهرچ(  ایصوف پدر )  مازیتا  خان گفت نشست ام اشاره با

 چارهیب مرد دنیکش باال اموالشونو و مال زدن تهمت بهشون داشته

 دوم ادیز خودش کرده حس  اخر لحظه کنه فرار تا برداشته دخترشو

  نیسرزم تو دخترش افتاد براش یاتفاق  اگه تا نجایا اورده دخترشو ارهینم

باشه  شیمادر  

 

 مرده مرد ؟ کنم کاریچ دیبا حاال گفتم انداختم کاظم صورت تو ینگاه

 گهیم یچ دونمینم که خدمتکار اون  یطرف از مییما قاتلش گهیم دخترش

 دهید ها سال بعد خواهرش دختر نکهیا یجا که مامانم گهید یطرف از

 تو یچ مبهمه نیب نیا زایچ یلیخ کاظم دهید دشمنشو انگار بشه خوشحال

نیخشمگ مادرم و شد خراب حالش ایصوف دنید با پدرم که بوده گذشته  



 

  خبر پدرم از حتما گفتم شد بلند جا  از ؟ یبپرس عمو از یزی چ یتونیم نیبب

  شهیم معلوم یچ همه باالخره زمان  به بسپر ویچ همه خان اما رمیگیم

 همرات به خدا گفتم شدم بلند جا  از ،  کنم یسرکش نامونیزم به برم فعال

  ریاخ روز چند به اشفته فکر با رونیب رفت داد تکون یسر  عمو پسر

کردم فکر  

 

 تا سه اون بعداز و دیرس گوش به روستا تو یبلند انفجار یصدا که یشب

  می بر  صبح تا میکرد یزندان هارو بهیغر شبانه شد دایپ روستا تو بهیغر

 بعد گذاشتن  باز کپسول دهیترک کوه تو یا خونه  شب شد معلوم ششونیپ

ها  یزندان شیپ رفتم یدگیترک عامل دنیفهم  

 

  ببرن هارو زن دادم دستور اول بود حال ضیمر بود ببنشون که یمرد

  چشماشو گوشه  زور با مازیتا مرد شیپ ادیب  روستا  دکتر گفتم بعد و خونه

  با کنن صدا پدرمو گفتم تعجب با کنم  صدا پدرمو برم  خواست ازم کرد باز

  درکمال زدن حرف یکم با شناسنیم همو دو  نیا دنیفهم پدرم اومدن

شهیم من خاله شوهر یقول به  مازیتا دمیفهم تعجب  

 

  با زودتر  هرچه  گفت مازیتا به شد ناراحت خبر نیا دنیشن  با خانجان

 که کرد تیوص پدرم دست گرفتن  با مازیتا اما برن  روستا نیا از دخترش

  و مینزار  تنهاش کردیم خواهش  و باشه دخترش مواظب عمرش اخر تا

  نتتیبب دخترت بزار گفتم هرچقدر کرد تموم  صبح یها  کینزد اخر در



  صبح تا نهیبب تیوضع نیا تو شویزندگ قهرمان منو خوامینم نه گفت

موند  کنارش رشونیپ خدمتکار  

 

 ناخوداگاه دیرس ایصوف به خبر یوقت کرد فوت ظهر اذان یها کینزد

  تعجب کمال در بندازه چنگ صورتشو  سرو بزنه خودشو داشتم توقع

  ظاهر در نکهیا بدون ختیر اشک اروم اروم و دیبوس باباشو یشونیپ

 خاموش چشماش نور که کردمیم  حس کامال شد نابود باطنش بده نشون

شده شکسته روزه هی و شده  

 

  دنید با دادم  ورود اجازه و اومدم  رونیب فکر از خورد در به که یا تقه با

  دست باهاش مردونه شدنش کینزد با شدم بلند پاش به  جا از عی سر پدرم

  شهیهم  زدم یلبخند خجالت با ؟ خان احوال گفت یمیمال تبسم با دادم

شدم  خان حضورش در  و گرفتم اونو یجا  که دمیکشیم خجالت  

 

  ؟  یکن یخوایم کاریچ بهادرخان گفت انداخت صورتم تو یقیعم نگاه

  درجواب من و دنیپرسیم ازم انمیاطراف و خودم لحظه هر که یسوال

  شما کنم دیبا کاریچ  بابا خان گفتم حال نیا با  نداشتم گفتن واسه یزیچ

کردم  قبول شما حرف خاطر به منم کن ازدواج دختر اون با برو یگفت  

 

  زود ای رید یمن پسر اگه بهادر نکن یبدقلق گفت افتاد نیچ چشماش گوشه

  خون تو گفت زد زل اتاق پنجره به دیکش یاه یشیم دختر اون فتهیش

 من شد کج دهنم ناخوداگاه ،  شدن فهیطا اون یدخترا عاشق ماست



  بابا خان عاشق خانجان هرچقدر دمیدینم مادرم و پدر نیب یعشق چوقتیه

 بود

 

  یقیعم عشق من بابا خان گفتم لبخند  با کردیم یدور خانجان از بابا خان

  رو به دیعاشق نکنه دمیند شما تو فهیطا اون یدخترا به نسبت یگیم که

  عاشق پدرم شدیم ایصوف مادر یناتن  خواهر خانجان گفت رک دیارینم

ا یصوف مادر عاشق من دینرس بهش بود ایصوف مادربزرگ  

 

 من اما یشیم ایصوف عاشق یباش شهیر و خون نیا از اگه توام مطمئنن

  دلم رو یبد ترس و دیلرز دلم  ناخوداگاه!  یبرس بهش که کردم یکار

 مادر عاشق که یچ یعنی گفتم تعجب با دلم تو دلشوره به توجه یب نشست

  فی تعر برات بعدا گفت شد بلند جا از ؟ یچ خانجان پس نیبود ایصوف

دعوتم عباس یمشهد خونه ناهار برم دیبا االن فرصت ری کنمیم  

 

  گفتم شدم بلند  باهاش همراه ، بده خوادیم ناهار  ارتیز از اومدن بخاطر

  به جورهیه  پروردس ناز و غد ستین مسلمون یخارج دختر نیا بابا خان

  گفت ؟ میدار نگهش نجایا که چه ما به کارش یپ بره بزار خورهینم من

  رفتنش محض به و برگرده پاشه زنت  ، خالت دختر دهیم اجازه رتتیغ

بشه کشته ممکنه نداره تی امن نجایا از دور به اون ؟  کنن ورش.تر  

 

 زن یریم ینداشت دوسش مونهیم نجایا ادی ب سرش گهید یبال  هر ای

  دمیکش موهام نیب یدست ؟  یاینم تو  رمیم من یخواست که ویهرک یریگیم

 زدم اتاقم از حوصله یب رفت و داد تکون یسر خونه رمیم نه گفتم کالفه



  ببرم ارویصوف خدمتکار امروز داشتم قصد رفتم خونه سمت به رونیب

شش یپ  

 

  تو بود خوشگل یلیخ نشست لبم رو  یلبخند ناخوداگاه  ایصوف یاداوری با

 و نانیاطم با صبحش کتک یاداوری  با بود نشسته دلم به کم مدت نیهم

  بردی م حساب  ازم یکار اول دیبا!  بود  الزم گفتم یمونیپش بدون

  کنترلش دیبا بمونه بود قرار اگه بود  گستاخ و سرکش شینجور یهم

کردمیم  

 

  دنمید با بودن ناهار زیم دور خونه اهل کردم باز درو خونه به دنیرس  با

  یبرا کردم فکر دیایم خان دونستمینم گفت خانجان شدن بلند جا از همه

  زیم دور حرفهاش به توجه یب  میموندیم منتظرتون وگرنه ادینم ناهار

  نوش گفتم هیبق به رو اتاقا سمت  برگشتم دنشیند با گشتمیم ایصوف دنبال

 یفی ضر هیگر یصدا سادمیوا بود ایصوف مدت نیا که یاتاق پشت جونتون

م یشونیپ رو اخم ومدیم  

 

  عیسر دیپر جا از در یصدا دنیشن  با کردم  باز درو شد تر پررنگ

 و چنگ به دقت با کرد نگاهم دهی پر  یرو  و رنگ با و کرد پاک اشکاشو

 از نزدم صورتش تو که بودم مطمئن کردم نگاه صورتش  رو یها یپارگ

گرفتم   باال صورتشو بردم چونش ریز دستمو ومدیم بدم یزخم صورت  

 

 کردیم نگاهم شده  پر یچشما با و حرف یب ؟ شدهیچ صورتت گفتم

  لرزون بغض با داد تکون خوردشو  ترک  یها  لب دمیپرس دوباره سوالمو



  یکرد  کاریچ گفتم وردمین رو به اما کردم تعجب زده  کتکم... خانجان گفت

 نجسم اگه من نکردم  یکار  چیه  من گفت کرد نگاهم نفرت با ؟ مگه

ن یدار نگهم نجایا دیستین مجبور  

 

 همتون از نخورم ای بخورم غذا چندروز دیکن نییتع که نیا یک شماها

  دستمو کنن نابود همتونو گمیم  رمیگیم انتقاممو برم که روز هی متنفرم

  تو گفت غی ج با منه دست ارتیاخت شوهرتم من گفتم انداختم کمرش دور

نزن داد گفتم گرفتم یزی ر گاز کردم  گردنش تو سرمو!   یستین  شوهرم  

 

  و بغض دنید با یبود بغلم تو صبح  تا شبید چرا  پس ستمی ن شوهرت اگه

  مشغول شدم خم نذاشتم سرش سربه گهید سوخت  دلم تشیعصبان

  هیگر دمید کردم باز چشمامو صورتم یسیخ حس با شدم لباش دنیبوس

 از اشکاش دنید با خوبم حس تمام رفتم عقب گرفتم فاصله ازش کنهیم

رفتم  عقب رفت نیب  

 

  رو یکبر اسم داد با شد خورد اعصابم هوی فرستادم رونیب کالفه نفسمو

  یکبر دیلرز   ترس از ای صوف یها شونه بود مقدمه یب چون که کردم صدا

 رفت رونی ب گفت یچشم نجایا اریب  مارو ناهار گفتم اتاق تو اومد هراسون

کردم نگاه  ایصوف به یچشم ریز  نیزم رو  نشستم  

 

  زانوهاش  رو سرش بود نشسته یا گوشه و کردیم هیگر  داشت هنوز

 به دادم هیتک سرمو  بستم چشمامو  هاش هیگر یصدا کردیم خورد عصابم



  یکبر خواستن اجازه با دمینشن گهید واقعا!!  صداتو نشنوم زدم لب وارید

داخل  اومد نشستم صاف دراومدم حالت اون از  

 

 به  رو باشه رونی ب گفتم کارش اتمام بعد شد سفره انداختن مشغول جلوم

  واقعا!  ندارم لیم امینم گفت یفی ضع  یصدا با بخور غذا ایب  گفتم ایصوف

  ایب  یشد فیضع رفته خون همه اون ازت شبید گفتم یعصب بود مخ رو

ی باش  فیضع یندار حق یمن زن یوقت تا بخور غذاتو نیبش  

 

  با سفره سر نشست اومد نداشت بحث  حوصله گهید که انگار حوصله یب

  شدم خوردن مشغول جلوش گذاشتم ختمیر غذا بشقابش تو خودم اومدنش

 نبود مهم واسم کردیم یباز غذاش با داشت کردمیم نگاهش هروقت

کنم تشیاذ ومدینم بدم اما خورهیم چقدر  

 

  یبخور  همشو دیبا  یبش بلند سفره سر از یتونینم ینخور  تهشو تا گفتم

  غافل روزا اون چقدر انداخت بهم  یپرنفرت کوتاه نگاه کرد بلند سرشو

  اه با!!  کردمیم ادیز خودم به نسبت  نفرتشو تیاهم یب و ندهیا از بودم

  خانجان قطعا بود زخم  پراز صورتش خوردنش به داد سرعت یکم یقیعم

!کردنش یزخم ینجوریا واسه دادیم پس جواب دیبا  

 

  گفتم نشسته هنوز ایصوف نکهیا دنید با شدم بلند جام از  غذا خوردن بعداز

  کرد نگاهم یحرص و خسته یبنداز رام  برم شمیم بلند من که هربار دیبا

  گفتم کردم بهش پشتمو شد بلند جا  از زودباش  نمیبب پاشو گفتم کردم یاخم

گفتم  سمتش برگشتم کتم دنیپوش  بعد بپوشم ریبگ کتمو  



 

  که رنگشو خوش  یموها!  کنن یراه همسراشونو دیبا خانوما رانیا تو

  گفتم شدم کشینزد!  نهیهم ام هی روس تو گفت کنار زد بردیم  دلم بیعج

!   یستین  شوهرم تو چون گفت کرد نگاه چشمام تو ؟ یننداخت رام چرا پس

دم یبوس لبشو گوشه شدم خم دمیکش عقب صورتشو رو یموها  حوصله با  

 

 بگه  بهت دیبا که هست ییها تیواقع هی شتیپ  ادیب یاشل گمیم امروز گفتم

  قموی ، بود کنارش یاشل مدت  تمام پدرت اخر یها  نفس موقع ایصوف

  دستش رو دستمو ؟  باشم کنارش من نینزاشت چرا گفت هیگر  با گرفت

  ایصوف شینیبب حال اون یتو خوادینم  گفت نخواست خودش گفتم گذاشتم

یمن زن االن یهرچ  ای اجبار به  

 

  خوامینم  نزار خانجان دهن به دهن یمن زن یوقت تا اما یک تا دونمینم

  بلند روم دست خودتم که تو چرا  گفت بغض با  نمتیبب ینجوریا گهید

  دینبا یباش من عیمط دیبا ایصوف گفتم گوشش کنار کردم بغلش یکرد

  یبو گرفتم که ینفس با شهیم  تکرار دوباره صبح وگرنه یکن یسرکش

د یچیپ دماغم تو یا العاده فوق  

 

  بوش کردم بغلش تر محکم ناخوداگاه داره یخوب  یبو عجب گفتم دلم تو

 که اش زمزمه با ناب یارامش بود دهیچی پ وجودم تمام تو یخوب حس کردم

  رونیب  رفتم گرفتم فاصله ازش شد شل دورش از دستام متنفرم ازت گفت

اتاقم  تو ادیب خانجان بگن گفتم ها خدمه از یکی دنید با  

 



  یب گرفته رو  ایصوف یبو دستهام کردمیم حس بودم نشسته اتاق تو

  بودم یادیز  یها زن با ایصوف قبل من دمیکش بو دماغم جلو گرفتم اریاخت

  سمت از یکشش چوقتیه اما زدنی م پر پر من با بودن واسه که ییها زن

بود کرده ریدرگ فکرمو ایصوف بیعج یول نبود بهشون من  

 

  کینزد بهم بالبخند کردم نگاهش نشستم  صاف  عیسر خانجان اومدن با

 اون صورت چرا گفتم محکم و یجد شد رفتنم صدقه قربون مشغول شد

  چشمم گفت کرد جمع چشماشو کرد نگاهم بهت با ؟ شده یاونجور دختر

؟  یریبگ پس جواب یاومد روشن  

 

 شده  زنت روزید از واال گفت  بغض با کردم نگاهش یحرف چیه بدون

  کنم جمع من هینجوریا اگه یفروشیم  پاش یدار سالتو چند مامان

  من واسه جا گهید خودم خونه  تو انگار می مادر یروستا برم لوازممو

 مقابله واقعا رونیب دادم کالفه نفسمو هیگر از دیلرز هاش  شونه بعد ستین

  اگه منه زن فعال اون خانجان  گفتم شدم بلند جام از بود سخت  باهاش

  کامال اون که نکن فراموشم کنم حلش بگو خودم به داشت یاشتباه

  نکن زدنش حرف یفارس به نگاه ما یزندگ رسوم و رسم به اس گانهیب

  کشهیم طول اومده روس هی عنوان به باشه اومده رانیا به ادیز  هرچقدر

  تا  باهاش کن مدارا شما خواهشا پس شدنو یرانیا عروس کنه قبول تا

  صورت بابا خان چیه گفت  شد بلند جا از گهیم یچ بابا خان می نیبب

 خداشم از بگه خوادیم یچ چشمش جلو نهیبیم داره هرروز معشوقشو

 دختر اون حرفها نیا گفتن ستین  خوب خانجان زشته گفتم  تشر  با هست

  خم یکم سرشو نداره نیا جز یقصد بابام خان  نجاسیا پناهگاهش امانته

  تو حاال دارم خبر دشیپل ذات از شناسمشیم من گفت جانب به حق کرد



 البد گهید خورده سر توام دل  یقماش اون از توام هرچند نکن باور

 تمومش گفتم داد با رفتم در کوره از گهید یکنیم ییبازجو منو ینجوریا

  با کنارش از دینکن تکرار حرفو نیا همش نرفته اون واسه من دل دیکن

 ورود با ارامشمون و مونیزندگ تمام شدم خارج اتاق از گذشتم تیعصبان

ارن یب برام اسبمو گفتم داد با اطیح تو رفتم بود خورده بهم دختر نیا  

 

ــــــا یصوف زبون از  

  اسبشو رفتم پنجره پشت شدم بلند جا از دهیترس خان ادیفر دنیشن با

  کرد حس منو نگاه ینیسنگ بشه  اسب سوار خواست تا اوردن براش

 که دمید تور پشت از شد ول دستم از پرده ترس از پنجره سمت  برگشت

  لرز ترس از وجودم تمام که  دینکش هیثان  کی به خونه سمت  برگشت

 گرفت

 

  خان" گفتم لرزون چونه با شد جمع چشمام تو اشک اتاق به ورودش با

  حرف یب"  دیببخش جرمه نجایا ام پنجره از کردن نگاه دونستمینم من

 امروز اگه کردمیم زمزمه خودم با  هرلحظه من کردیم نگاهم رهیخ رهیخ

  شد تر ظیغل شیشون یپ رو اخم رم یمیم حتما بخورم کتک سوم بار یبرا

خدمتکارتو  امروز گفت  

 

 خودش دمیم حیترج  که هست گفتن  یبرا ییحرفها  کنارت برگرده گمیم

  یکن  کاریچ خودته با میتصم گهید یدیشن  حرفهاشو که امروز بزنه برات

  یزندگ نجایا یبتون تا یکن عوض روشتو و راه دیبا یشد یموندن اگه ،



 اقتیل از  حد اون به خودتو دیبا نداره بودن من زن اقتیل یهرکس یکن

،  یبرسون  

 

  یبرا یمعطل یب رفتن یبرا باشه  باز  راهم اگه گفتم  حرفشو نیب دمیپر

 مثل هینشدن فراموش ییزایچ هی  نیب نیا خب یول رمی م نجایا از شهیهم

  تو یحت که یدختر با بودن شمام یبرا و من یبرا شما ینواز مهمون

 با اتاق در به بود داده هیتک حرف  یب دشینیبب نیتونستینم خوابتونم

کردیم نگاهم شده  جمع یچشما  

 

  نرفته  شب تا فقط شتیپ زنو  اون فرستمیم" اومد حرف به یمکث بعد

  رونیب رفت  برگشت"  کنمیم پاره ارزوهامو سقف یهست نمی بب امیب یباش

  با دیپر رنگم منظورش دنیفهم با کردمیم فکر حرفش به خاروندم چونمو

دادمیم فشش لب ری ز حرص  

 

  وارد تا شدم منتظرش تابانه یب ادیم  داره یاشل نکهیا اعالم یکبر  باورود

  بسته چشمام تو اشک حلقه انداخت صورتم به ینگاه  تعجب با شد اتاق

  گفت کرد بغلم امد سمتم تند یقدمها با یبود کجا یاشل کردم زمزمه شد

شده زخم صورتت چرا ایصوف افتاده برات یاتفاق چه  

 

  وگرنه میبر نجای ا از زودتر هرچه  دیبا یاشل گفتم سواالش به توجه بدون

 گفت انداخت چشمام تو یقیعم نگاه ستین موندن یجا  نجای ا میشیم کشته

 کرد تیوص مرگش از قبل پدرت  نجاستیا ما یبرا امن یجا  تنها ایصوف

کننینم رحم بهمون پدرت  یدشمنا می بر اگه میبمون  نجایهم که  



 

 اون از عتیطب به روش نشست اتاق رو تخت سمت دیکش گرفت دستمو

  یادی ز زی چ تو بگم بهت دیبا که  هست یقیحقا ایصوف گفت نشستم منم

 بوده  روستا هی خان یناتن دختر مادرت  قبل سالها یدونینم مادرت راجب

ی هوا و اب بخاطر  روستا نیا به رانیا به سفر موقع پدرت  

 

 نهیبیم مادرتو که کردهیم استراحت نجایا یروز چند زدهی م سر خوبش

  دهیناد اول بار کنهیم هیگر داره رودخونه  کنار  یدختر هی نهی بیم بار نیاول

 رهی م پدرت چهار بار ادیم شیپ  یمتوال بار چهار اتفاق نیا اما رهیگیم

کنهیم فرار رهیگیم روشو مادرت که بپرسه اشو هیگر لیدل ازش  

 

  تا مونهیم شتری ب روز چند که کنه یم کنجکاو پدرتو یقدر به اتفاق نیا

  قدرتمند خان هی فهمهیم کنهیم قی تحق تمام روز دو بشه موضوع متوجه

  عاشق مادرتم یناتن خواهر یطرف از متنفر ازش اون اما مادرته عاشق

  دوست شهیهم من یاشل گفتم کردم جمع پاهامو!   مادرته عاشق که هیخان

بدونم  مادرم راجب داشتم  

 

  دیپر میبر دیبا االن که یبش متقاعد کاش ستین حرفها نیا  وقت االن اما

  میریم یخواست اگه تو با میتصم بزنم حرفهامو من بزار گفت حرفمو ونیم

 برعکس و بوده مادرم عاشق یمرد پس گفتم دادم تکون  یسر  ناچار

  بوده مرد اون عاشق مادرمم یناتن  خواهر نیب نیا در و متنفر ازش مادرم

پراز   صورت به یدست یاشل ؟ درسته  

 



  با مادرت پرسهیم مادرت از نارویا پدرت نهیهم گفت دیکش مکش کک

  تو شنوهیم پدرت بعد روز دو کنهیم فیتعر پدرت یبرا نارویا دل دردو

  عروس شهیم متوجه یاتفاق یلیخ و کردن دعوت نمیا یعروس روستا

 یبرا و دهیم یفرار یعروس از  مادرتو منتظره ریغ کامال هوی مادرته

  هم عاشق پدرت و مادر بعد ماهه  چند و رنی م روستا اون از شهیهم

شنیم  

 

  مادرته زادگاه نجای ا ایصوف!  شیپ  هفته تا گردهیبرنم روستا اون به پدرت

  یعروس روز نره ابروشون نکهیا  اجبار به مادرت فرار بعد روستا خان و

  االن و عقد سفره سر شوننیم داشته دوست خان که مادرتو یناتن خواهر

کردم   نگاهش شکه!  می هست  خان و مادرت یناتن خواهر خونه تو ما  

 

 نجایا االن...  االن ما یعنی ؟ یچ  گفتم کردم بسته و باز دهنمو چندبار

  باال انداخت هاشو شونه یاشل ؟ نجایا اورد مارو پدرم چرا یاشل...  خونه

  امن مادرت زادگاه بود معتقد نداشت نیا جز یا چاره!!  بود مجبور گفت

  مهم بگم بهت که گفت بهم مرگش قبل توعه ینگهدار یبرا جا نیتر

ست ین  

 

  یباش  محروم یا نقطه تو بزرگ شهر  هی ای یباش افتاده دور منطقه هی تو

!   یکن حس یخوشبخت یهست که  هرجا نهیا مهم هیروس  تو  یقصر تو ای

 مادرت با یوقت که نگهدار شاد  و خوشبخت خودتو انقدر بگم بهت گفت

م یباش نداشته گذاشتنت تنها بابت یناراحت و غم چیه متیدید  

 



  پرشد  اونم یچشا ؟ یاشل یبگ یخوایم یچ گفتم شد جمع چشمام تو اشک

  کشتن ایصوف  میریم بعد  فتهیب ابیاس  از ابا بزار کن تحمل نجایا یمدت گفت

  بزنن بیاس بهت خوامینم نداره یکار  اونا یبرا تو مثل ینوجون دختر

... هیزندگ ادامه یبرا ممکن یجا نیتر امن فعال نجایا  

 

  یدونیم گفتم دمیکش یقیعم نفس ی ا چاره چیه بدون و میبود خط ته واقعا

 زنده به  دارم ازین اما ترسمینم  مرگ از نداره  معنا برام پدرم یب یزندگ

 زدن تهمت پدرم به که ییکسا تمام  یروز  هی رمیبگ پدرمو  انتقام تا بودنم

  از بود دراورده پدرم کندن  جون با که یثروت همه  ارمیدرم زانو به

ارم یم در چنگشون  

 

  تو بابت از اونا الیخ و یبش تر یقو  تا اما اره گفت داد تکون یسر یاشل

 همه روز اون دیام به گفتم شدم بلند   جا از ،  میبمون نجایا دیبا بشه راحت

  شب  سر میموند اتاق تو یاشل با  شب تا ،  کشمیم دوش به ارویسخت نیا

رون یب رفت یاشل بخوابم شام خوردن بدون گرفتم میتصم که بود  

 

 افتاب طلوع  با صبح رفتم خواب به شد گرم چشمام ندهیا به فکر با من

 چشمامو لیم یب دیرس یم گوشم به اتاق پنجره  ریز از که یخروس یصدا

  دادم بدنم به یقوس و کش بودم تر حال سر قبل روز چند  بنسبت  کردم باز

برعکس اتاقم از رونیب رفتم شدم بلند ازجام سرحال  

 

  سکوت تو خونه نباریا بود اهویه  و سرصدا  پراز خونه راهرو که هربار

  بزرگ در دیرسینم گوش به پاهام یصدا جز ییصدا بود غرق ینیسنگ



 حمله بهم یسرد موج گذاشتم رونیب که یقدم نیاول با کردم باز رو خونه

  یسرما  یبرا دلم چقدر کردم  حس سرمارو لذت با  بستم چشمامو کرد

!  بود تنگ هیروس  

 

  از یانبوه سمت به بستم در یحس هر  از فارق دیچیپ موهام ونیم باد

  یلبخند زدیم چرت درختا ونیم ی زرد  گربه رفتم  خونه اطیح  تو یدرختا

 از ام قهیدق پنج هنوز  نشم خوابش مزاحم تا شدم رد صدا یب زدم بهش

پشتم  یکی حضور حس با که گذشتینم اطیح به اومدنم  

 

 یدونینم مگه گفت گرفت روم جلو  یا پارچه خان دیپر هام  شونه ترس از

 بود داریب  بهیغر ای نگهبان ه ی اگه ؟ رونی ب یا یب دینبا یروسر بدون

 رو  پارچه حوصله یب!  کن سرت  نویا زودباش شدیم یچ یدونیم دتیدیم

  یروسر یستی ن بلد گفت ییرو ترش  با سرم رو انداختم دمیکش دستش از

؟  یکن سر  

 

 شدیم داشیپ شدیم خوب حالم کمی  تا هربار نداشتم حوصله اما!  بودم بلد

  سرم از یروسر خودش جلو دی کش گرفت دستمو!  مادرش ای خودش ای

  بغال  از موهام دید بزنه گره خواست موهام رو انداخت زد تاش برداشت

 اون برگشتم برگرد گفت برداشت یروسر  دیکش یپوف رونی ب ختیر

 ومدینم بهش اصال!   نشست لبم رو یکج لبخند شد موهام بافتن مشغول

 تکون سرمو خنگا مثل ؟ یدار کش گفت که صداش  با باشه کارا نیا اهل

  هی دیبا  شهیم باز کش بدون لخته موهات  انقدر یچیه زد غر یچ گفتم دادم

شده یگلدوز یا پارچه بشیج تو انداخت دست ببندمش باشه  یزیچ  



 

  بعد کرد سرم یروسر بعد زد گرده موهامو ته همون با کرد دایپ یخوشگل

 اورد انگشتشو انداخت صورتم تو یقیدق نگاه شونم رو شالش انداختن

  هیاب اتاق تو مثال ؟ کنهیم  رییتغ رنگش  هربار چرا گفت دیکش  چشمام ریز

  چندتا چشات سبز  قرمز یروسر دنیپوش با االن یطوس افتاب نور ریز

  شهیهم رنگه کی تو چشم اما گفتم انداختم چشماش به ینگاه داره رنگ

پرنفوذه و اهی س نقدریهم  

 

  از داد ادامه ندادم یجواب ؟ ینرفت چرا شدیچ خب گفت کرد عوض بحث

 یموند که  حاال یزار یم احترام قانونام به یکنیم یزندگ من اتاق تو امروز

  گفتم سادمیوا نداشتم یا چاره ؟ یدیفهم یکن قبول زاروی چ یلیخ دیبا

  مشغول یطوالن و گرم گرفت کمرمو یحرف چیه بدون شد کمینزد!  دمیفهم

شد  دنمیبوس  

 

  صبح وقت نیا اونم اطیح تو این اجازه  بدون گهید گفت شد جدا  ازم بازور

 از متنفرم من بکشم داد خواستیم دلم ،  زودباش خونه برو برگرد حاالهم

  یدیم دستور بهم که ستمین تو برده من ات جمله ته یدستور یها جمله

  کم خونه تو برگشتم بود رحم یب و  ترسناک یلیخ اون نداشتم جرئتشو اما

 دادم حیترج  بودن نااشنا و به یغر برام همه بودن شده داریب همه کم

  نشستم بود پنجره  ریز که یتخت  رو اتاق تو اومدم بمونم اتاقم تو ییتنها

 سادمیوا عیسر  ترس از شد اتاق وارد خانجان شد  باز  ضرب با در هوی

  ؟ گفتم یچ اول روز گفت یکتاتور ید با انداخت نیزم رو تشک به ینگاه

  انداخت سرم  تو یروسر به ینگاه  جلو اومد کردم نگاهش سکوت تو

  با کرد ول گردنمو  ؟ نمیبب  دینبا من جاتو نگفتم مگه گفت گرفت گردنمو



  یکرد فکر نکنه رونیب یا ینم در اتاقت از یچ واسه گفت خشونت

  شب رونیب  یایم یپاشد خواب  از که صبح بعد به نیا از ؟ یا شاهزاده

  اشتباهت از که ستمین یادم  من ؟ یدیفهم اتاقت تو یچپیم خواب واسه

  ، کن جمع حواستو پس مرگ با  یمساو اشتباهت نیتر کیکوچ بگذرم

 به یتکون کردم زمزمه یا باشه رلبی ز زهینر تا گرفت اشکامو جلو بازور

  به سرمو ؟  یبود خان بهادر با شبید دیپرس رفت کنار روم از  داد بدنش

 زود خواستیم دلم داشتم دلهره وجودش از همش دادم تکون نه یمعن

  شد وارد یکبر دراومد صدا به اتاق در که بزنه یحرف دوباره خواست بره

  ببرن لوازمشونو خانم ایصوف دادن دستور خان  ، خانجان گفت ری ز به سر

  نفس با من رو انداخت نگاهشو یکبر  رو از شکه خانجان!  خان اتاق تو

 خوادینم ؟ داره یلزوم چه گفت بعد کرد سکوت قهیدق چند نیسنگ  یها

  خوادینم گهید دسترسش در بخواد هروقت جدا زناشم اتاق جدا خان اتاق

 یخواینم یگ یم اومد خان که امشب گفت من به رو بعد لشویوسا یببر

  چارهیب من ؟ یدیفهم باشه جدا  اتاقت یخوایم اتاقش تو ببرن لتویوسا

  طبق اتاق رونیب  شب تا کردم  موافقت ترس از دادم تکون سر دوباره

 بودن نشسته خانواده همه اومد خان   شام موقع گذروندم خانجان خواسته

  خان شدم بلند همه از اخر منم ناچار به شدن بلند پاش به خان اومدن با

  از تر یطوالن نگاهش یکم من دنید با انداخت همه رو گذر زود ینگاه

  یبر اومده شوهرت ستین  تیحال  دختر گفت که خانجان یصدا با شد هیبق

 نگاه ریز دادم خودم به یتکون ؟ ی کنیم نگاه ویچ ماست مثل ؟ شوازشیپ

 به مگه من گفت لب  ریز که غرشش یصدا با خان سمت رفتم معذب همه

 افهیق به گرفت وجودمو ترس شوازمی پ به یا یب دیبا هربار بودم نگفته تو

  هیثان  چند موندم حرکت یب منم ،  من به رو برگشت کردم نگاه شیعصب

کتمو اریب در یا یچ معطل گفت  لب ریز بعد  

 



  یباال رفت خان هیبق سمت می رفت اوردم در کتشو انداختم دست عیسر

  یابروها با رو خنده یدختر جون دختر چند نیب نییپا من نشست خونه

  گفتم زدم  یلبخند خان یعمو دختر زهراست اسمم من گفت یوندیپ

  یایب  اتاقت از میمنتظر همش چندروزه گفت شیدخترکنار خوشبختم

متین یبب تا رونیب  

 

  در ؟ دمتونیند من چرا نیبود  نجایا شماهم گذشته روز چند مگه گفتم

 روز اون...  کننیم یزندگ خونه  نیا تو باهم یهمگ که گفتن تعجب کمال

 یزندگ خونه نیا تو داداشش با بابا خان که دمیفهم و میشد اشنا باهم همه

  سخت  کلمه هی همش بودم نشسته ششونیپ که یا قهیدق چند تمام کنهیم

گفتنیم  

 

 خنده یصدا  کم کم خنده ریز زدنیم بعد  کنم تکرارش خواستنیم ازم

 یکی سمتمون برگشتن مردها و بزرگترها و کرد توجه جلب دختراها

 دوباره  بود داده دست بهم یبد حس واقعا هیچ خندشون لیدل داد حیتوض

بگو  گفت ادب یب  بشدت بود معصومه اسمش که یدختر  

 

 مجبورا من بگو گفتن باهم همه که  کردم  نگاهش سکوت تو یشاهشنقول

 نیا یبرا دل ته از رفت  باال ها خنده  یصدا دوباره!!  یشاهشنخول گفتم

  ینش ناراحت جان ایصوف  گفت بایفر خان یزنعمو  زدنیم قهقه چرت حرف

 دوتا که  خوشحالم شم ناراحت چرا گفتم ادیم خندمون ما رهی گینم زبونت

!  بلدم زبون  

 



  بای فر ؟ میبلد زبون هی که یکنیم نیتوه  ما به یعنی گفت معصومه هوی

  کف گذاشت مارو حق خوب عروست نیا با نکنه درد دستت خانجان گفت

  حمله ریتحق  و حرف با بهم همه  نیبب ایب که شد پا به یجنگ...  دستمون

!! کن یخواه معذرت زودباش گفت  بهم رو خانجان اخر در کردن  

 

  محکم دستش تو گرفت بازومو  گوشت یکس به نکردم ینیتوه من گفتم

  خان دنبال تیجمع ونیم اریاخت یب یکن یخواه معذرت دیبا گفت داد فشار

  گفت که بابا خان یصدا با بده نجاتم ادیب کردمیم التماسش چشمام  با گشتم

  حرفشو یکرد بزرگ چه بایفر نگفت یز یچ نکهیا خانجان دستشو کن ول

کنه تکرار یا کلمه بخواد ایصوف از نداره حق یکس بعد به نیا از  

 

 بعد یکم رسوندم اتاق به خودمو یمعطل یب من کرد ولم حرص با خانجان

 اتاق نیا تو یاومد چرا گفت اخم با خان اومدن خانجانم و خان سرم پشت

  اجازه خانجان خان گفتم انداختمو خانجان به ینگاه ؟ گفتم یچ بهت صبح

  و تعجب با  خانجانم و کرد نگاه مادرش به تعجب با و یسوال خان!!  نداد

؟  ندادم ویچ اجازه من گفت بهم رو بهت  

 

 واقعا ای دمیند خواب  نمیبب کردم فکر کمی بود کرده تعجب یعیطب انقدر

  اتاق برم کنم جمع لمویوسا اومد یکبر صبح  گفتم!!  نداد اجازه خانجان

  عجب تو  دخترکافر ؟ گفتم من  گفت خانجان ستین  ازین  نیگفت شما خان

  کنه لعنتت خدا ؟ یزنیم تهمت بهم روشن  روز تو  صاف صاف یهست یادم

اخه زدم حرف خان حرف رو یک من  

 



  خودش ومدمیم داشتم من خان گفتم  خان رو انداختم خانجان از نگاهمو

 صدا رو یکبر بلند انداخت جفتمون به ینگاه خان نداد اجازه یکبر  جلو

  ارویصوف  یایب  صبح نگفتم مگه یکبر  دیپرس خان یکبر اومدن با زد

 کردم یهرکار اما اومدم من خان گفت ری ز به سر یکبر  اتاقم تو  یببر

 نگاه خان ، دنیم شمارو جواب خودشون گفتن ومدنین  خانوم ایصوف

 خانجان باشن رونیب گفت اونا به روانداخت واج و هاج من به یترسناک

 خان به رفتنشون با رونیب رفت یکبر  همراه انداخت بهم یروزمندیپ نگاه

  با خان امیب نزاشتن خودشون گفتن دروغ گفتم هیگر ریز زدم کردم نگاه

 نکن  ترم یعصب زد لب سادمیوا سرجام  ترس از جلو ایب گفت بمش یصدا

  توانش  تمام با  باال برد دستشو ششیپ  رفتم لرزون یها قدم با ترس از! 

صورتم  تو دیکوب  

 

  سای وا پاشو گفت رحمانه یب کردم سیخ خودمو نیزم  رو افتادم غیج با

  تو یبر  دیبا نگفتم مگه گفت شدم بلند ترس از یناش سکسکه با زودباش

 گفت بود زده که ییهمونجا زد دوباره نامرد دیگفت گفتم هیگر  با ؟ من اتاق

بره رونی ب خوامینم صداتو ببر زودباش  سایوا پاشو  ؟ ینرفت چرا پس  

 

  با کردم نگاهش گذاشتم صورتم طرف دو رو دستمو شدم بلند دوباره

  زدم لب عاجز ؟ یگفت دروغ بهم  چرا گفت یکنترل قابل ری غ تیعصبان

  با  دستاتو بردار ؟؟ یگیم دروغ دوباره گفت کرد نگاه  چشمام تو نگفتم

 من مگه جلو ایب  گفت برداشتم  صورتم رو از دستامو بدنم دیشد لرزش

؟  عقب یبر  گفتم  

 



 یگینم دروغ بهم چوقتیه گهی د گفت زد صورتم گهید طرف جلو رفتم

  دادم تکون سرمو وحشت با تند  تند دمیمال یم گونمو که یدرحال ؟ خب

  گفته بهت ام گهید زیچ هی!  خوبه گفت انداخت صورتم  جز جز به ینگاه

  یوقت دیبا بودم گفته گفت دادم تکون سرمو هیگر  با ؟ بود یچ ادتهی بودم

یکن  بدرقم  رفتم یوقت شوازمیپ یایب اومدم  

 

  پس یومدین  چرا گفت یجد نیگفت گفتم اشک بدون  هق هق  با ؟  نه ای گفتم

 اماده کردم سفت خودمو بستم  چشمامو برداشتم دستمو دستتو بردار ؟

 دماغمو کنهیم نگاهم دمید کردم باز  چشممو نزدنش با شدم چهارم ضربه

  میبر  افتیب راه زودباش گفت اومد حرف به کردم نگاهش باال دمیکش

ارن یم گمیم  لتمیوسا  

 

  خجالت با سرجام  شدم پاهام یسیخ متوجه که بردارم یقدم خواستم

  ترس از ؟  یاینم چرا گفت کرد نگاهم تیعصبان با امینم دید سادمیوا

  گرفتم دستم لباسمو نییپا هیگر  ری ز زدم خجالتم از و بزنه دوباره نکهیا

 همراه  یبلند بایتقر راهنیپ  لباسم دمیپوشیم خودممو یها   لباس هنوز من

بود  ساق با  

 

  خنک دلم هنوز ایصوف یکن هیگر افتاده ادتی تازه گفت شد کمینزد خان

  ایب  زودباش دستت از شم راحت ی ریبم  بزنم ارمین در بندمو کمر ها نشده

  دی د دامنم به زد دست کالفه کردم  لباسم به اشاره تونمینم گفتم هیگر با

  ساق لمس با تو برد دامنم ریز از  دستشو یسیخ  چرا گفت تعجب با سهیخ

 پام 



 

  سرمو بود گذشته سرم از اب گهید ؟ لباسات سهی خ چرا گفت یباناباور

 چند بعد برداشت پام رو از دستشو کردم سیخ خودمو گفتم انداختم نییپا

 گمیم حموم یریم االن نداره یمورد باشه گفت من هیگر اون  مکث قهیدق

 بگو  گفتم سرم رو انداختم شالمو ، سرت بنداز شالتو کمکت ادیب یکی

ادیب یاشل  

 

  موهام ته صبح که یدستمال بود شی شونیپ رو که یاخم با کنمیم خواهش

  بشی ج تو دستمال بعد کرد پاک لبمو خون همون  با کرد  باز بود بسته

  ازش برق سرعت به دادم تکون یسر ادیم گمیم من برو گفت گذاشت

شدم دور  

 

  تو  هنوز  ؟ تو ییکجا صبح از یاشل یبود  کجا گفتم هیگر با یاشل اومدن با

 رزنیپ اون گفت حرص با تکوندیم لباساشو بود نکرده نگاه صورتم

  یاذا در یبخور تو میندار مفت پول ما گهیم کشهیم کار ازم یکل عجوزه

 واسه یشتر ی ب سرعت با اشکام!!  یکن کار دیبا خواب یجا غذا

دیچک مونیبدبخت  

 

  زد پلک چندبار کرد نگاه شده الش و اش من به بهت با اورد باال نگاهشو

  اونور نوریا گرفت چونمو طرفم دییدو دیکش  یغیج نازکش یصدا با بعد

  کرد نگاه صورتمو

؟ شده  چت تو صوف ــــ  

م یبود رهیخ بهم سکوت تو  هردو  کردم فیتعر   ماجرارو تمام براش  



 

: گفت داد قورت دهنشو اب  

  ستین  ما یجا نجایا کرده اشتباه قبل یها دفعه برعکس پدرت  انگار نباریا

!  می ریم میدار ما گمیم رونیب رمیم االن  

   گذاشتم دستش رو دستمو عیسر

  میکن فرار زودتر هرچه دیبا !!  زارن ی نم وگرنه میریم یبگ دینبا یاشل ـــ

ندارن یرحم  چیه  نایا می شیم کشته نجایا وگرنه  

 

 پرده پشته یکی کنمیم حس اوه باتوعه حق گفت داد تکون یسر یاشل

!!  دهیم گوش حرفهامون به داره  

  یاشل!!  دوننینم ما زبون  از یزیچ  اونا گفتم انداختم باال یا شونه الیخیب

   ؟ میبش  خارج روستا از میتونی م ؟ یشناخت ییجا رونیب به رفتن موقع

کردن باز به شروع  نشست  پشتم شد بلند  

 

  شستم لباس رفتم  نفر چند با فقط من!  نه:   گفت کرد راهنمیپ  یبندها

  بپرسم روستارو یخروج ازشون  بخوام که گنیم یچ دونمینم یحت اومدم

 ! 

   ؟ غذا درعوض کن کار گهیم  بهت خانجان یدیفهم کجا  از پس:  گفتم

 کرد دارمیب اومد بودم خواب گفت کرد موهام بافت کردن  باز به شروع

 اول کرد اشاره دست با نزاشت اشپزخونه تو برم خواستم رونی ب میرفت

چند با برم  



 

 واسه گفت اشاره با و صبحونه  یبرا امیب بعد کنم جمع هارو لباس نفر

  اصال گهید ان ییادما چجور نایا کنم  کار دیبا اونجا تو دنیخواب و خوردن

   ؟  میمهمونشون ما ستین مهم واسشون

  که دمیترس انقدر یاشل خوردن کتک یجا کردمیم کار منم کاش:  گفتم

نم یبب روشم یحت خوامینم گهید بود وحشتناک کردم سیخ خودمو  

 

  ضربه ریتاث  تحت خان اتاق تو رفتم  فرار نقشه ختنیر و حموم از بعد

  رخت شدم خم شدیم منفجر داشت سرم بود خورده صورتم تو که ییها

 بابامو بیعج دلم ببره خوابم تا دمیکش دراز روش کردم نیزم پهن یخواب

رفتم  خواب به عی سر یلیخ و باشه پر بغلم تا کردم بغل متکامو خواستیم  

 

 دمیخواب یا گهید سمت به برگشتم کالفه موهام نیب ینوازش حس با

 من نههه کردم زمزمه  میبخور م یخوایم شام  پاشو!  ایصوف گفت ییصدا

 سکوت تو یا قهیدق چند کمرم رو نشست دستش ادی م خوابم هنوزم

  کالفه ؟؟ ایصوف گفت بعد یکم بود یخوب یلیخ حس داد ڗماسا کمرمو

  سرم از دست ، اصال شهینم باز ادیم خوابش چپم چشم هنوز کردم زمزمه

!!   ستین  یداریب یبرا یزیچ بخوابم عمرمو تمام خوامیم من بردار  

 

  تو که یدیشد  نور با رفتم یقیعم خواب به و دمینشن ییصدا چیه گهید

  به رو خان با کردم باز چشممو تا شدم داریب خواب از بود افتاده صورتم

  حس ازش دمیترسیم انقدر بود دهیخواب  کنارم فاصله بدون که شدم رو

 از صدا یب خواستم دمیخواب  ری ش مثال یوحش ونیح هی کنار کردمیم



 موندم سرجام شده خشک ترس  از کرد باز چشمشو که بشم بلند کنارش

 االن تا یخواب  ظهر روزید از ؟ی دارشدیب باالخره گفت دیکش یا ازهیخم

 من زدی م حرف اون ینشد بلند اما کردم صدات شبید!  ییغذا چیه بدون

!  بودم گرفته چهیدلپ ترس از  

 

  اریاخت یب دیشنینم حرفاشو ادامه  گوشام اصال بودم گرفته عیفج قلب تپش

  برام جا همه بود روم که ینیسنگ و بزرگ لحاف ریز رفتم دادم سر بدنمو

  ری ز والیه  ترس از که یا بچه مثل  درست موندم ری ز همون شد کیتار

 دیکش لحاف ریز از یگون مثل منو ریز اومد یدست هوی شهیم میقا پتوش

:   گفت زد مهیخ روم رونیب  

؟  باهام یقهر   

" ؟ مسخره نیا گفتیم یچ"   

 زن  تو ایصوف ؟ یناراحت تو بشم دلخور دروغت بابت من نکهیا یجا ــ

  مهم برات اصالنم یخوابیم یریگیم یندازیم راه ماجرا هی هرشب یمن

؟  نه من ازی ن ستین  

!"  ستین مهم من یبرا تو یچیه"  

 رونیب گلوم از یدردناک اخ زد ام گونه  رو یا بوسه برد سرم کنار سرشو

  و کرد نگاهم نشیسنگ نگاه  با حرف یب کرد دنیبار به شروع اشکام اومد

  بغضم نگاهش  ریز هوی خوردیم  صورتم  تو گرمش و نیسنگ یها  نفس

...  هیگر ری ز  زدم گذاشتم صورتم رو  دستهام دیترک  

 دردت کنمیم بوست من گفت گوشم   کنار کرد بغلم دیکش یا کالفه پوف

  ؟ اره نداره درد یکنیم هیگر  صورتت  رو یزاریم دستتو اما رهیگیم

  دیبوس سرشونمو دیمال کمرمو خودش به رو گردوند  برم که نگفتم  یزیچ



 منو عصاب  ییدروغگو مثل یچ یه یگفتیم دروغ بهم دینبا  ایصوف گفت

  کنهینم خورد

 اگه که دارم جرئت انقدر:  گفتم کردم  نگاه صورتش تو گرفتم باال سرمو

  روز اون من گهید یکی گردن  بندازم نکه امینم بگم اتاقتون تو ومدمین

  زشیانگ نفرت بغل از دمیکش عقب خودمو ،  نگفتم شما به یدروغ چیه

کردم  بغل زانوهامو اتاق گوشه نشستم  رفتم گرفتم فاصله  

  یبرا  میبر شو اماده پاشو ؟ یکنیم  بغل غم یزانو چرا گفت زد یپوزخند 

   صبحونه

 تیجمع اون ونیم امیب صورت  نیا با شهی نم روم من نیبر  شما:  گفتم

!   نمیبش  

!!  کنه پنهان شوی مونیپش حس داشت یسع بیعج  

   نجایا ارنیب  مارو صبحانه گمیم من پس باشه گفت شد بلند جا از

   دیکن لیم همونجا شماهم دیتونیم ـــ

 سفره هی سر من با بشه صحبت  هم بامن ارزوشه روستا هی یدونیم ـــ

 خوردیم خر ویخورد تو که یکتک ؟ ینداز یم جفتک یچ واسه ؟ نهیبش

 کنه ازدواج من با نباشه ارزوش که ستین یدختر!!  بود شده یاهل االن

!!   نکن یباز ری ش دم با  ارمیب  هوو سرت نکن  یکار  

رون یب زد اتاق از کرد تنش رهنشویپ عی سر بعد  

 

  صدا یب نشستن سفره سر خونه اهل همه االن دونستمیم شدم بلند جام از

 یتو تا بدزده ییطال و پول بود قرار  کردم دایپ  ویاشل رونیب زدم اتاق از

  عصر روزید از گفتمو که ییکارها که کرد دییتا باشه پول همراهمون راه



  مناسب تیموقع تا نشه خارج خونه از گفتم منه خبر منتظر و داده انجام

  سر خانواده یها  صحبت دنیشن با که اتاقم تو برم  برگشتم رونیب  میبر

  رنیم پسرعموش و خان امروز دمیفهم سادمیوا گوش وارید پشت سفره

  تو برگشتم خوشحال خبر نیا دنی شن  با گردنیبرنم شب تا گهید یروستا 

  پنجره جلو از اتاق تو یخدمتکار اومدن با کردمیم فکر استرس با اتاقم

  جلو اومد دمشیدیم من شهیش  از اما نهینب صورتمو تا نخوردم تکون

:  گفت گذاشت زی م رو لباس چنددست  

  گفت کنارش گذاشت گهید بقچه  هی ،  شدتونه شسته  یها  لباس  نایا خانم

 با اما بودم کرده جمع خان اتاق  نیبر بود قرار که  یروز اون نارمیا

  با  امروز گردونم برشون نکردم وقت  تیواقع نبردم گهید خانجان دستور

  پشت بهت با که خان به یالعمل عکس بدون!  اوردم لباساتون نیا

  یچ خانجان:  گفت که خان یصدا با کردم نگاه بود سادهیوا خدمتکار

  جور و جمع خودشو عیسر  دیپر ترس از دختره یها شونه ؟ دادن دستور

  شما اتاق انی ب خانوم ایصوف ستین   الزم گفتن روز اون خانجان:  گفت کرد

  بود شده فراموشم کل به بخدا موند جا ها لباس که خوامیم معذرت خان

 یوراج به توجه یب خان...  اوردم زود صبح افتاد ادمی  شب ارمیب روزید

 یعالمت با اورد باال دستشو بود رهیخ  بهم پشت  از روش به رو دختر یها

!!  خانجان زد نعره یبلند یصدا با بعد باشه ساکت گفت دختر به  

 

  جمع خودم تو اتاق گوشه ترس با  گرفت منو وجود وحشت خانجان یجا

 به اول ینگاه اتاق  تو اومد بود دهیپر رنگش که یدرحال خانجان شدم

 خانجان:  گفت شده قفل فک با خان  ، انداخت من و خدمتکار بعد و خان

که بگه یز یچ خواست خانجان ؟ من  اتاق تو ادیب ایصوف ینداد اجازه شما  

 



  مگه ؟ نیگفت یبزرگ نیا به دروغ چرا:  گفت حرفشو ونیم دیپر خان

  چیه اون کن فرو کلت تو نویا خانجان  ؟ امانته نجایا دختر نیا دیدونینم

 ینیبیم یکن فکر عاقالنه!  نداره  بابا خان تو رابطه یسرد تو یر یتقص

  یان به ؟ نداره دوست بابا خان که چه اونا به نداشته  یری تقص مادرشم

و شد  پر خانجان یها  چشم که دینکش  

 

  توش که ییصدا با خان کردنش صحبت حی صر انقدر از شد مونیپش خان

  دختر نیا با کاذبتو یدشمن بگم خواستم فقط من گفت زدیم موج یمونیپش

 به بعد ؟ ستی ن یامر بزرگ خان  چشم گفت طعنه با خانجان کن تموم

رفت  داد رونیب کالفه نفسشو  خان رفت رونی ب اتاق از سرعت  

 

  رفتنش با رونی ب بره خواستم خدمه  از نشستم بحثشون به تیاهم یب

  کنم فرار یاشل با خلوت خونه و بشه ظهر سر  تا بخوابم کمی  گرفتم میتصم

  اتاق تو موندم یچندساعت نبرد خوابم کردم یهرکار  داشتم استرس انقدر

  به مونده قهیدق چند قایدق و ادینم سراغم  و ناراحته فعال خانجان دونستمیم

هماهنگ یاشل با اذان  

 

 یاشل با خوندنیم نماز  سرهم پشت خونه اهل تمام که یا موقعه و کردم

 به  میکرد شروع خونه پشت از بود نگهبان در جلو!  رونی ب میزد خونه از

 به رو داشتم یازاد حس بود گرفته وجودمو یاضطراب و شوق رفتن

بشم  دور خونه نیا از تونمی م تا خوامیم ایب راه تر عیسر  گفتم یاشل  

 



  میبش  رد میتون ینم روستا تو از ما ایصوف گفت سادیوا نفس نفس با یاشل

  شیپ  ویسخت راه می بر جنگل تو از دیبا فهمنیم زود همه میا یخارج چون

  گفتم متفکر ، می بر افتیب راه گفت کرد جا به جا دستشو تو بقچه میدار رو

 باالخره گفت داد سرعت قدماش  به ؟  میبر دیبا یسمت کدوم یدونیم مگه

گه ید  داره یته هی جنگل نیا  

 

 رو خودمو نداشت  نا پاهام گهید میرفت راه وقفه یب  غروب یکاینزد تا

  زد غر یاشل!!  گشنمه تشنمه تونمینم گهید من گفتم انداختم یسنگ تخته

  ساعتم کی دنبالمون انیب اسب با  اونا اگه میرفت راه که یا همه نیا پاشو

 استراحت ربع کی گفت نشست کنارم!  اخه تونمینم گفتم بغض با کشهینم

م یافت یب راه بعد میکن  

 

 با افتاد اب یبطر  و توش یها  یخوراک به چشمم تا کرد باز بقچشو

  یدار نارویا یگفتینم چرا یاشل!!  ممنونم من یخدا یوا گفتم یخوشحال

  چند ستی ن معلوم اولم گفت دستمو رو زد که سمتشون کردم دراز دستمو

م یکنیم نصف رو لقمه نیا پس  میبش نیسنگ دینبا دوما میراه  تو روز  

 

  یای سخت  فرار گفت بست بقچشو  در!  کهیکوچ یلیخ اخه گفتم  حسرت با

 جا همه گهید میافتاد راه دوباره استراحت قهیدق ده بعد!!  داره خودشم

 نبودمون متوجه االن تا یعنی!!  بهیعج گفت یاشل که بود شده کیتار

  تا  جا هی دیبا  هست خطرناکم کهیتار یلیخ جا همه گهید هرحال به ؟ نشدن

م یبخواب دیخورش طلوع  

 



 حمله بهمون ونیح  صبح تا د یخواب شهینم  نجایا ینجور یا یاشل گفتم

 عنوان به یسر میبد کیکش ینوبت  صبح  تا میکن دایپ امن یجا دیبا کنهیم

  که یغار دنید با میکن دایپ یامن  یجا تا میافتاد راه داد  تکون موافقت

 دستشو تو اتش یاشل بهش دنیرس  با میرفت سمتش به بود کوه هی وسط

گفت  دیکش دراز بعد غار در جلو گذاشت  

 

 بعد و بده ینگهبان تو خوابمیم  من اول دارم استراحت به ازین رمیپ من

 دمینفهم که بودم خسته انقدر اما  موندم داریب یا قهیدق چند دیخواب گرفت

برد خوابم یک  

 

:  خان بهادر ریام  

  باال یروستا تو مکش کش یکل بعداز خونه دمیرس کاظم با کالفه و خسته

  خودم نگهبان دست دادم اسبمو افسار میبود کرده حل مشکالتو باالخره

  خواستیم دلم ، بود نشسته  اطیح تو زی م رو که بابا خان سمت رفتم

شدی م زشت اما خونه تو  برم زودتر  

 

  به شروع  کاظم و مینشست  کنارش کاظم با  نکنم سالم بابا خان به اول

 اتاقم پنجره سمت رفت  نگاهم اریاخت یب من و کرد افتاده اتفاقات حیتوض

 نیتر افسرده به ییطال یموها و یاب یچشما  با یدختر شک یب که ییجا

!! بود نشسته گوشش هی تو ممکن حالت  

 

  صورت یاداوری با بچشم اشو مزه دوم بار یبرا امشب خواستیم دلم

  از دیبا جور هی اما نبودم یخواه  معذرت اهل رفت هم تو اخمام متورمش



  یرو که بود وقت یلیخ رونیب ببرمش فردا گرفتم میتصم وردمیدرم دلش

م یبمون همونجا شب تا م یجنگل خونه بردمشیم بود دهیند رونیب  

 

  کجاست حواست گفت لبخند با کاظم دراومدم فکر از صورتم جلو یدست با

 اس خسته کاظم کن ولش گفت بابا خان میکرد صدات یچندبار  ؟ خان

  گفتم یا اجازه با شدم بلند جا  از!  پسرم پاشو کن استراحت برو پاشو

  چشم کردم باز درو رفتم اتاقم سمت به کراستی و شدم دور ازشون

نمش یبب تا چرخوندم  

 

  بود دهیخواب روش ایصوف و بود نیزم رو  هنوز که یرختخواب دنید با

 بود نخورده ام یزیچ و بود خواب صبح از مطمئنن هم تو رفت اخمام

  یحت صبح بود یبیعج دختر کال  ؟ باشه غذا کم انقدر تونستیم یچجور

  رفتم  اوردم در کتم بگه یزیچ  که ومدین در دهنش از حرفم کلمه کی

کنم  دارشیب سمتش  

 

  ایصوف به فرمه یب یلیخ پتو ریز ی ش کردمیم حس شدمیم کترینزد یهرچ

 وجودمو ترس رشیز متکا و  لباس دنید با زدم کنار پتو!!  خورهینم

  ؟  کجاست ایصوف گفتم دمید خانجان رونیب  رفتم اتاق از دو با برداشت

 تکرار جملمو داد با که بشه رد خواست دونمینم گفت باال انداخت شونشو

 ومدهین در اتاقتون تو از صبح  از ؟ یزنیم داد چرا گفت  تعجب با کردم

سراغش  نرفتم منم رونیب  

 



 و شهیم مگه وا گفتم متعجب!  ستی ن اتاق تو  ستین خانجان گفتم حرص با

  دیپر رنگش بود اتاق گوشه که یا صحنه دنید با اتاق سمت افتاد راه

  از خانم گفت یکبر ؟  کجاست ایصوف گفت اومد یکبر تا کرد صدا رو  یکبر

 گفت من به رو زد گوشش تو یمحکم یلیس  خانجان!!  خوابن صبح

کرده فرار دختره میشد بدبخت بهادرخان  

 

  به رو بفهمه باامیفر میبزار  دینبا زودباش  بفهمن مردم اگه رهیم ابرومون

  کجاست نیبب  رشونیپ خدمتکار اون دنبال برو نفهمه چکسیه گفت یکبر

  تا ارمی م در روزگارت از دمار ، کنمیم داتیپ کردم زمزمه لب ری ز ،

  کنار از!!  یچ یعنی کنه فرار خونش  از خان ربهادریام ناموس یبفهم

اط یح تو  رفتم سرعت به  گذشتم خانجان  

 

 رونیب میافتاد راه نگهبان چهارتا و  کاظم با ارهیب اسبارو گفتم کاظم به رو

  جلوشو جنگل تو  میبر  هیبق روستا تو برن گهید نفر هی اونو گفت کاظم

  مشعل جنگل تو میریم همه رنینم  روستا تو چوقتیه  اونا گفتم گرفتم

 نشدن دور ادی ز گفتیم حسم میشد جنگل وارد یکیتار تو میکرد روشن

 رفتنیم راه جنگل تو روزم ده ادهیپ  یپا  با بشن دور تونستنینم یعنی

رون یب برن تونستنینم  

 

  از حتما جنگل یتو انیب که شنینم ساده انقدر اونا خان گفت شک  با کاظم

،  گشتمیم روستارم یتو  رفتمیم کاش گذشتن روستا  

 



  شبه ستی ن درست کار نیا خان گفت کاظم میبود اومده اسب با راه یلیخ

  از میکنیم تلف میدار وقتم کنهیم حمله بهمون ونیح  میشیم گم جنگل تو

  نشن گم که انینم جنگل پس شناسنینم ییجا  اونا جنگل تو که معلوم کجا

  نیا از شتریب  میگشتیبرم دیبا بود اون با حق گفتینم  راهمیب  نیهمچ!! 

نبود  یعقالن واقعا رفتن  

 

  کردم زمزمه حال نیا با اما نجاهانیهم گفتیم یحس هی چرا دونمینم اما

 خان  گفت کاظم میومدیم صبح همون  دیبا خطرناکه نیا از شتریب  میبرگرد

  تو ینگاه میبرگرد نبودن اگه میبگرد صبح ،  صبح  تا میبخواب  نجایهم

  گرگ طعمه با یمساو دنیخواب نجایا ؟؟ یشد بچه  گفتم انداختم صورتش

شدن ها  

 

  ساکت شک با دمیشن یغیج یصدا زدنم  حرف نیب ما...  فردا میگردیبرم

  اومد نییپا اسبم از بودن دهیشن من مثل اونام ؟ نیدیشن شماهام گفتم شدم

  تا  میبزن داد گفت ها بچه از یکی کردم زدن قدم به شروع اطراف تو

  گفتم بود  اطراف به نگاهم که همونجور بزنه داد دوباره  بود اگه ییصدا

باشه   خطرناک ممکنه!  نه  

 

 جنگل وسط دور روستا از یکل  اونم شب موقع اون بود  خطرناک واقعا

  یانداخت یا مخمصه چه تو منو کردم زمزمه  لب ریز بود  وحشتناک واقعا

  داتیپ کن دعا کننیم هیگر  حالت  به اسمون یمرغا کنم داتیپ  زرد گربه

 یوحشتناک غیج خورد بگوشم صدا از یا حاله دوباره سکوت تو ، نکنم

دیکشیم زن هی که  



 

 یالعمل عکس خواستم تا!!  استیصوف یصدا نیا کردم زمزمه  لب ریز

  خان غاشیج ونیم کردم حس و دیرس گوشم به دوباره یصدا بدم نشون

 شد اکو جنگل تو صدا بار  دنیچند ایصوف زدم داد بلند کردیم صدا

 ییچشما دنید با کنم دایپ صدارو  منبع تا دمیچرخیم خودم دور مضطرب

بود  اونجا از منبعش انگار که ییصدا و زدیم  برق کوه هی یباال که  

 

 خدا ای گفت بود همراهمون که ینگهبان  و زد ادیفر یابولفظ ای بلند کاظم

 باشه خودم دست قدمام اریاخت نکهیا بدون!!  بهشون کرده حمله گرگ گله

 بود یهرچ...  نرو زدنیم  داد همه سرم پشت  رفتم کوه سمت سرعت با

  من و کنه صدا  منو که مخصوصانم کردینم قبول رتمیغ چوقتی ه بود زنم

رفتن نیه بود خارج من عهده از نیا نرم  

 

  بود وحشتناک ها  گرگ زوزه امیم دارم نخور تکون ایصوف زدم داد بلند

  با شد شتریب صداهاشون زدم ر ی ت هوا به بود دستم که می شکار نگ.تفـ

 سادهیوا درش جلو که دمید گرگ  تا چهار حدود غار به دنیرس به دنیرس

 بردم باال دستمو تو اتش شدن پراکنده یکم کردم کیشل سمتشون بودن

بود کرده یزخم گرگ مطمئنن بود یخون یاشل یپا دمید یاشل و ایصوف  

 

 چندتان ستین معلوم اطرافمون خان گفتن و نفر سه اون به رو برگشتم

 اون به ینگاه میبد شونیفرار دیبا کنن حمله بهمون باهم همه ممکنه

  خون جلو گفتم انداختم دنیلرزیم دیب مثل نداشتن یفرق تیم با که دوتا

  میکن کیشل رونیب  از غار تو میبر  گفتم بست  پاشو یاشل شالش با دیببند



 اشون گله غار ممکنه شهینم گفت انداخت اطراف به ینگاه کاظم برن تا

ست ین امن نجایا باشه  

 

  و میبش سوار اسبا شیپ میدیرس تا و نییپا به رو  میبر یراندازیت نیح

  رو یاشل نگهبان غار تو میرفت  نگهبانا از یکی با کردم موافقت میبر

 اومدم که یا هیثان یس حدود گرفتم ارویصوف دست منم و انداخت کولش

  نگاه بودن کرده دورمون که ییگرگها  به بهت  با رونیب  برگشتم غار تو

هست   گرگ نجای ا چقدر گفت ریمتح  کاظم کردم  

 

  ایصوف به  رو میشد بدبخت باالن  به  تا پنجاه که بخدا گفت نگهبان نیحس

  زدن داد و نشستن ثابت چون گفتم ؟ نخوردن االن تا  شمارو چطور  کرد

 دیبا  خان گفت کاظم کنن حمله نتونن شده باعث نیهم  اما ترس از گرچه

 بلکه  میکن روشن  یبزرگ شیات د یبا می رینم رونیب زنده وگرنه کرد یکار

کنه دور نارویا بتونه دود  

 

 شده طعمه نجایا هممون کردمینم  یکار شک یب بود افتاده کار از عقلم

 نیا حاال و کننیم حمله باهم یا  گله ها گرگ که دونستمیم خوب میبود

  ممکن هران بودن کرده محاصره اطرافمو براق  یها  چشم  با که ییگرگا

  ستین زدن  اتش یبرا یز یچ میکن  روشن اتش یچ با گفتم کنن حمله بود

برسه  ذهنمون به  یزیچ تا دیبزن داد  

 

  ینفس  یچهارنفر رومون بپرن ممکنه هران  میبزن داد دینمون ساکت

  یاشل شیپ رفت کرد ول دستمو ایصوف میزد ادیفر دل ته از و میگرفت



  گرفت ازش رزنیپ بقچه بعد نشدم متوجه من که گفت بهش تند تند  یزیچ

  نگاهش بستم دهنمو طرفم اومد برداشت یبطر  هی توش از کرد بازش

 کردم

 

 شما دست نیا گفتم شدن ساکت ام هیبق  نفت گفت طرفم گرفت یبطر

 ادیز راه تو که بود برداشته یاشل  گفت دیکش دماغشو ؟؟ کنهیم کاریچ

  از نفت احمقا کردم زمزمه لب ری ز حرص با می کن روشن شیات میموند

 اون که یبزرگ درخت رو دیپاچ نفت گرفت دستم از کاظم دمیکش دستش

 قهید کی شد روشن یبزرگ اتش  روش تیکبر انداختن با بعد بود اطراف

بود نگذشته  

 

 دود بخاطر مطمئنن رونیب دراومدن غار تو  از گرگ چند پشتمون از که

  میدونستینم بود گرفته وجودمونو تمام ترس بود یواقع جهنم یعنی بود

  یچیه متوجه یکیتار تو اصال هست گرگ جلومون هست  گرگ پشتمون

 دوباره نیحس کنه دورشون اتش ن یا تا می سیوا ییجا میبر  دیبا گفتم مینبود

کرد کول یاشل  

 

 یب دهیپر بشدت رنگش و لرزهیم  ایصوف یزانوها  دمید که میبر  میخواست

  با  کاظم میبود وسط نیحس منو کردم بلندش پاشو ری ز انداختم دست اریاخت

  نمیس به ایصوف دادن هیتک با بود پشتمون نگهبانم یکی اون جلو اسلحه

دوختم چشم بهش  برداشتم اطراف از نگاهمو  

 



 من گفتم کردم یاخم نکن ولم چوقتیه گهید خان کرد زمزمه بغض با

  باهات دونمیم که ینرس خونه زنده کن دعا یرفت خودت نکردم ولت

  کاریچ نجای ا گفتم کردم نگاهش حرص با چرا گفت بغض با  کنم کاریچ

  فهممیم فردا گرگا گله تو نه شدیم  خونم اتاق تو دیبا االن من زن ؟ یکنیم

کنم  کاریچ  باهات  

 

  دور دستشو عاجز ینکن غلطا نیا از گهید یفهمیم سوزوندم که پاهاتو

  از کنمیم پرتت نکن ور ور گوشم بغل  زدم لب هیگر ریز زد دیچ یپ گردنم

 تیوضع اون تو شد قطع صداش گرفت لباسمو قهی محکم ناییپا کوه رو

  شب یکیتار تو که یمن ؟ کنمیم پرتش کردیم فکر واقعا گرفت ام خنده

؟  ها  گرگ گله ونیم تا اومدم دنبالش  

 

  کنار اروم گهید نییپا  ایب زخمه توام یپا مگه گفتم کنم تشیاذ نکهیا واسه

 بود ییپررو ادم عجب!!  یکرد  بغلم خودت ومدمین منکه گفت گوشم

 یصدا با بود ملکه اون بودم اش برده من انگار کردیم رفتار یجور

 به بود اون با حق کردم نگاه اطراف  به رفتن  انگار خان گفت که کاظم

م یبرس ها اسب به زودتر تا دادم سرعت قدمام  

 

  با خونه میرسوند خودمونو شده هرجور  بود گرفته که یدیشد بارون ریز

  استراحت که میرفت خودمونم یاشل  سر ببرن دکتر گفتم خونه به دنیرس

 یکس نکهیا بدون کردم خداروشکر بود یترسناک  و سخت شب واقعا میکن

  روستا یاهال تمام تا بفهمه زنعموم بود یکاف فقط شد حل مشکل بفهمه

بشن   باخبر  



 

 یرتیغ یب اخر یعنی نیا و کرده فرار  زنش  روستا خان که چهیبپ جا همه

  پنجره پشت کردم نگاه ایصوف به  برگشتم وردمیم در رهنمویپ که یحال در

 پنجره با بیعج کردیم نگاه انتها یب یبرف منظره به قایعم دهیپر یرنگ با

 که یبرف دختر بایز ینقاش تابلو مثل بود اورده وجود به ییبای ز یهارمون

کردیم نگاه یبیعج  و نیسنگ نگاه با ها برف یدیسف به  

 

  کردیم فکر نیا به قایعم اون شک یب نیسنگ نگاه نیا حدس نبود سخت

 قبول داشت دیشا ای شده ریاس ابد تا ادمها نیا انیم و ستین یفرار راه که

 ینیغمگ و افسوس نگاهش  ته در و کنه باور طیشرا دیبا که کردیم

  گره تر محکم ابروم ونیم اخم برداشتم ازش نگاه زدیم موج یدیشد

! خورد  

 

  یفرار راه چی ه متاسفانه اما بود  سخت اون یبرا یزندگ نجایا داشت حق

 چیه به من  بود من زن گهید اون باشه داشته که زاشتمینم من نداشت

 بشه گهید کس زن بعد سال چند و بره زنم  کنم قبول تونستمینم عنوان

  ی زمزمه  با کردم تر کینزد لبم به مویچا داغ وانیل دمیکش یقیعم نفس

اما کنه فرار داشت حق دیشا !  نشست لبم رو یپوزخند" ممنونم" صداش  

 

  سمتش شدم بلند جا از!  نزنه سرش به فرار فکر گهید تا شدیم هیتنب  دیبا

  شد رهیخ  بهم ترس  با و لپاش رو  گذاشت کشویکوچ یدستا  عی سر رفتم

  یبازو هیثان صدم در و اورد رحم  به رحمیب و  سنگدل من صحنه نیا دنید



  یها  لب ترسش به توجه بدون بغلم تو شد پرت دمیکش گرفتم فشوینح

نشست  لرزونش و سرد یها لب رو داغم  

 

  ارویصوف با بودن  طعم دوم بار یبرا من یطوالن و قیعم یا بوسه بعد و

 بدون و مظلومانه نباریا نداختیم جفتک که قبل دفعه برعکس دمیچش

  یا العاده فوق طور به اما نبود  لمی م باب هرچند بود بغلم تو یحرف چیه

بودم  خسته انقدر رفتم کنار روش از دنمیرس اوج به با بردمیم لذت ازش  

 

  هیگر یصدا متوجه که بخوابم خواستم دمیکش باالتر  پتو شدینم باز چشمام

  باز چشمامو کالفه یچیه گفت اروم ؟ شدهیچ گفتم تشر با شدم ایصوف

  یعصب منو کم ها  یریبم  بزنم پانشم!   ستمی ن باتو مگه برگرد گفتم کردم

  افتاده قفس تو که یا پرنده ستین مهم من واسه بزن گفت بغض با کن

ده ینم بودن زنده یمعن که دنیکش نفس مرده گهید  

 

 شیج گهید یعنی گفتم دمویچیپ کمرش دور دستمو ترسمینم گهید من بزن

  بغلم تو گردوندم برش گرفت خندم کرد سکوت  هوی ؟ شلوارت تو یکنینم

 مفصل میشد داریب که بعد ام خسته  میبخواب ظهر تا گفتم گرفتمش محکم

 کرد  نازک برام یچشم پشت حرف یب مونده تمیتنب  نره ادتی  میزنیم حرف

 سرشو 

 

  یبو  با دیچیپ دماغم تو موهاش العاده  فوق عطر دیخواب گذاشت  نمیس رو

 ومدیم که یبارون  نم نم یصدا با ،  رفتم یراحت و قیعم خواب به خوشش



  جیگ کردم نگاه پنجره رونیب شی م و گرگ یهوا به و کردم باز چشمامو

از ما و شده شب که دمیفهم صبح  یاداوری  با هیک  نمیبب که کردم فکر کمی  

 

 یب بارون یها  قطره که پنجره از نگاهم میبود خواب هنوز ادیز یخستگ

  یدیسف گربه انگار کردم نگاه بغلم تو موجود به گرفتم خوردیم بهش وقفه

  زدنم کیم روش گذاشتم لبامو انداختم اش سرشونه به نگاه بود بغلم تو

  خواب از غی ج با گرفتم یز یر گاز همونجارو که شد جمع بغلم تو  ناز با

د یپر  

 

  پاشو یخوابیم چقدر پاشو گفتم گرفتم لبم رو اومده کش لبخند جلو بازور

  گفتم لختش یبازو  رو زدم نخورد تکون ارنیب برام ییغذا هی بگو برو

  لختم اخه بپوشم لباس من یبرگرد  شهیم گفت  خجالت با گهید بجنب

  اتویباز مسخره کن جمع گفتم زدم کنار روش  از رو پتو!   کشمیم خجالت

 زودباش

 

  با و گرفت گاز لبشو  خجالت با یبپوش لباس من جلو دیبا  نمی بب شو بلند

 مردونمو زهیغر  کارش نیهم انداخت خودش یرو  رو پتو دوباره دستش

 اون زور اما زدیم پسم و کردیم  غی ج غی ج سمتش کردم حمله کرد داریب

نیح  کردم ولش اورد سرش خواستیم دلم که ییبال هر  کجا من زور کجا  

 

 حموم  یبر دیبا شب ها نره ادتی  یزیبر  غسل دیبا  گفتم لباسام دنیپوش

  حال گفت حرفهام به توجه یب حموم یریم بعد میخوریم شام  میریم حاال

 یچ باشه داشته ازی ن یزیچ اگه اون  شدم غافل ازش کل به چطوره یاشل



 دیبا  اما بزن سر شام قبل بهش برو  گفتم در سمت رفتم  منم همزبونش تنها

دم ید خانجان رونیب زدم اتاق از تا!  یباش  شام سفره سر حتما  

 

  گفتم حال نیا با گهیم یچ دونستمیم ؟ شدیچ گفت اومد سمتم سرعت با

 فرار  هیالک مگه ؟ کرده فرار یحق  چه با دختره گفت اخم با ؟ شدیچ یچ

 به خوامی نم خانجان بحث کن  تموم  گفتم ؟ افتهی ن یاتفاق چیه بعدام کنه

  شتری ب بحث به یازین گهید دادم انجام بود الزم یهرکار  برسه یکس گوش

نم یب ینم  

 

  کنار بودن جمع هم دور خونه  اهل هیمردا نییپا رفتم گذشتم کنارش از

 ازمون کند یجون چه ؟ یبود خواب االن تا توام خان  گفت نشستم کاظم

  کرد مظلوم صورتشو نرفته در میخستگ  هنوز گفتم دادم تکون یسر جنگل

  بزنه نکنه انتخاب جنگل کنه فرار خواست بعد دفعه بگو زنداداش به گفت

جنگل نه روستا و جاده دل به  

 

  کدوم نیبب کن چک نگهبانارو فردا گفتم خنده ونیم خنده ری ز میزد هردو

 بشه تکرار دوباره خوامینم باال  ببر تویامن یکردن فرار نیا بودن یگور

 کردن  صحبت به شروع شد جمع یقاط  داد تکون  یسر  ستین دیبع ازش

  با مینی ب تو دیچیپ  ایصوف یبو بردم دماغم جلو دستمو مین یب  خارش با کرد

کردم بو دستمو لذت  

 

 صحنه تمام دستم کردن بو شتری ب  با سبک و نرم یبو هی بود العاده فوق

  زمزمه لب  ریز رفت  باال قلبم ضربان اومد چشمم جلو بودنمون  باهم یها



  گربه اون یبرا قلب تپش و یقرار  یب نیا باش ارام خان بهادر کردم

  مینی ب از دستمو گرفتم ینفس خطرناکه و ستی ن ندیا خوش اتاقت تو سرکش

وستم یپ جمع به کردم دور  

 

ـــــــا یصوف  

 یخونمردگ رد  شیجا یجا انداختم کبودم نهیس و گردن به یا کالفه نگاه

  با یاشل شیپ رفتم کردم تنم لباسامو تند کردم نثارش یوحش حرص با بود

  اومد میکردیم فرار میداشت که یکس دست از شبید گفت زد یلبخند دنمید

درکن رقابلیغ و بیعج یرانیا یمردها واقعا!  قهرمانمون شد  

 

  مگه کنمینم ازدواج گفتیم شهی هم بود زهیدوش یاشل زدم یمحو لبخند

 شهیهم اما کردیم یشوخ هرچند می خاستگار ادیب یرانیا مرد هی نکهیا

 خوب ارومه دردت گفتم  نشستم  کنارش ، جذابه یلیخ اونا جذبه گفتیم

  تا صبح از یخستگ فرط از کردن مداوام خوب اره گفت ؟ دنیرس بهت

  متاسفم گفتم دمیکش شیشونیپ رو یدست شدم داریب تازه بودم خواب حاال

یاشل  

 

 نبود راحت میکردیم فکر که اونقدرام نجای ا از فرار میکن فرار که نشدم

 خان اگه نکهیا به فکر و لرزونهیم تنمو ها گرگ اون به فکر کرد زمزمه

  گفت کرد خشک سرفه چندتا رسوندش  برامون خدا شدیم یچ ومدینم

  یعنی گفتم گوشم پشت زدم موهامو نبود فرار راه اون میکرد یبچگ یلیخ

!!   دیشا گفت بهم زد زل فروغش یب یچشمها با هست یدیجد فرار راه

است  هیروس  تنگ دلم صوف  



 

  مغز تا که خوادیم ییسرما دلم خوادیم قارچشو ابگوشت برفشو دلم

  بپوشم مویپشم  یها جوراب نهیشوم  کنار پتو ری ز امیب بسوزونه استخونم

  برنامه به باشم سمسیکر  منتظر بافمیم تو  یبرا یبلند شال که یدرحال

  جمع چشمام تو اشک خوامینم نجارو یا من صوف کنم فکر نو سال  یها

دلتنگم  منم یاشل گفتم شد  

 

  با بستمیم چشمامو کاش یاشل بودم پدرم کنار خونمون تو خوادیم دلم

  کیتبر بهم سمسی کر شدمیم داریب خواب از بابام  دست یها نوازش

  کنارش از دو با دمیبوسیم یطوالن و قیعم گونشو دادیم امو هیهد گفتیم

  کنارهم رمیبگ ازت امو هی هد تا تو به رسوندمیم خودمو گذشتمیم

 اگه یاشل جشن سراغ میرفت یم یباز   برف بعد میخوردیم صبحونه

دونستم یم  

 

  ازشون بردمیم لذت وجود تمام با شمی م دور روزها اون از انقدر روز هی

 نجایا از یکنیم حس توام کرد زمزمه بعد یمدت کرد نگاهم سکوت تو

 زد  لب کردم نگاهش حرف یب دیماس لبم رو لبخند ؟ یندار یخالص

 راه مهین  نزار تنهام گفتم زیغمنگ ،   ستمین نجایا تو موندن ادم من!  رمیمیم

نزار  تنها ادمها نیا ونیم منو بمون یاشل نباش  

 

  پاش به ینگاه شد رهیخ رونیب  به اتاق کوچک پنجره از دیکش یاه

  برد خوابم که بود من ریتقص من جلو یانداخت خودتو چرا گفتم انداختم

  لبش رو یکمرنگ لبخند ؟ یچ خوردنتیم  اگه من رو یانداخت خودتو چرا



 بهم گفت یچ یدونیم دیکشیم اخرشو یها  نفس مامانت یوقت گفت نشست

 ؟

 

 توجه یب  خوشبحالت بابام هم یبود مامانم سر باال هم تو گفتم کردم یاخم

  گرفتم بغلت اشک با باش مواظبش سپرمی م بهت بچمو گفت مامانت گفت

  بهش درنده گرگ اصال بشه جنگ ادیب لیس  ادیب طوفان خانوم چشم گفتم

شم یم سپرش لحظه هر تو که قسم شرافتم به  شمیم سپرش من کنه حمله  

 

  ،  بشم  سپرت باشه الزم که برسه یروز کردمینم فکر اصال لحظه اون

  بخاطر کردن تتیاذ زدن کتکت گفت ؟ یچ گفتم  تعجب با ؟ کردن تتیاذ

 من یاشل نداشتن  میکار!  نه گفتم یمکث با کردم جمع دهنم تو لبامو ؟ فرار

  ازین  یزی چ اگه بزارم تنهات دی با اما متاسفم باشم شام سر برگردم دیبا

کنن  صدام انیب تا ایصوف بگو یداشت  

 

  تنها گفت زدم یلبخند اصال فهمنینم حرفمو سخته یلیخ گفت کالفه

 ازش زود زد  یلبخند حوصله یب  ؟ نه کهیرمانت ؟ بده مگه منم همزبونت

 یغذا گفتم در پشت  کارگر به  رو رونیب اتاق از رفتم کردم یخداحافظ

  دیبا گفت یادب یب تینها با انداخت بهم ینگاه براش نیاریب خانوم یاشل

! خدمه با همراه میببر  براش بعد بخورن غذا خونه اهل بمونن منتظر  

 

  زود!  منه خونده مادر اون ؟ اس خدمه یاشل گفته یک گفتم کردم یاخم

 براشون ببرم تا بخورن هیبق  دیبا برمی نم گفت گستاخانه ببر غذاشو



  دونمیم گفت ام لحجه تمسخر با ؟ میک من یدونیم گفتم کردم جمع چشمامو

سمت  رفتم  گذشتم کنارش از  دادم تکون  یسر حرف یب!  یا یک  

 

  کنم دایپ خان  تا چرخوندم چشم یعصب  نشستن همه  دونستمیم که یمنینش

  گفت سمتم برگردوند سرشو خان  کردمیم حس خودم یرو رو همه نگاه

  چشماش تو اومد سمتم پاشد جا از  که دادم تکون یسر ؟ افتاده یاتفاق

کرد نگاهم تعجب با ؟  شمام هیچ من خان گفتم کردم نگاه  

 

 که یهست یارباب چطور شما پس گفتم دادم تکون  یسر یمن زن گفت

  ته کم کم بعد کرد تعجب اول ؟ دهی نم  گوش زنت  حرف به خونت خدمتکار

  خان که افتاده یاتفاق چه ؟ شدهیچ گفت شد دهید خنده یا حاله چشماش

 شکل نیبدتر به هاتون خدمه  از یکی گفتم!  رفته سوال ریز من بودن

کرده  نیتوه من به ممکن  

 

 خونه اهل انداختم اطراف به ینگاه کرد صدا  خدمتکار سر اسم بلند

  بهشون توجه یب کردنیم نگاهم حرص با یبعض و یسرگرم با یبعض

  دیبا پس  باشم نجایا فعال بود قرار اگه کردم مرتب سرمو رو قرمز شال

 انداخت بهم ییگذرا نگاه خان خدمتکار سر اومدن با  دادمیم نشون یخود

؟ کرده نیتوه بهت خدمتکار کدوم گفت  

 

 رنگ خدمتکار عی سر یلیخ ، بود یاشل اتاق در پشت که یخدمتکار گفتم

  ناراحته دستت از ایصوف چرا گفت محکم یجد خان اوردن رو دهیپر رو و



  من گفت بود چشم تو  شیشونیپ رو که یعرق با انداخت نییپا سرشو زن ؟

د یپر  هام شونه خان داد با نگفتم یخاص زیچ من ندارم خبر  

 

  که یکرد کاریچ تو بگه دروغ دیبا چرا ؟ گفته دروغ اومده ایصوف پس

  یاشک صورت با دیلرز یم بدنش تمام  زن ؟ رفته سوال ریز من بودن خان

 یحرف نکهیا قبل کردم غلط زدم یحرف اگه دیببخش خانوم گفت کرد نگاهم

ه یخوب دختر گلناز خان  گفت حرص با کرد مداخله خانجان بزنم  

 

  که دختر به  رو خانجان به توجه بدون  بزنه  سر یاشتباه ازش رممکنهیغ

  یبدون خودتو حد بعد به نیا از دوارمیام گفتم کردیم نگاهم التماس با

 دست سمت دستمو کرد نگاه خان به گلناز بده بهش یاشل یغذا برگرد

  لطفا شماهم دمشیبخش من گفتم دستم ونیم گرفتم کردم دراز خان

گفت دختره به رو انداخت  بهم یا حوصله یب نگاه خان دشیببخش  

 

  درکار یببخشش بعد دفعه منه به  احترام اون به احترام من همسر ایصوف

  به رو بلند شد محو عیسر بعد شد خم یکم کارت سر برو ستین

 یکار اگه منه مادرخونده اون ستین خدمتکار یاشل گفتم سرخدمتکار

  گهید داده انجامش کرده قبول شیمهربون و یمعذب سر نیداد بهش

کرد  زمزمه یچشم کرد خم  سرشو زن  کار نیا بشه تکرار خوامینم  

 

  شام بعد میشد دعوت شام سر به خان یحت کردنیم نگاهم  تعجب با همه

  نفرت با یجور خان عمو دختر معصومه و خانجان شدن پراکنده همه



 خوردم شاممو تیاهم یب بودم قرض بهشون یز یچ انگار کردنیم نگاهم

اتاقم  تو برگشتم زدم  یاشل به یسر  اخر در گرفتم دوش رفتم  

 

  هم دور الشیفام هیبق و پسرعموش با هرشب بود ومدهین  خان هنوز

  به شروع کردم  باز سمویخ ی موها زدنیم حرف ها  ساعت شستنیم

 پشت بودم برده باال یلیخ دستامو  چون هوی کردم کردنشون خشک

  لباس دنبال لباسام کمد تو اوردم درش تنم از کالفه شد پاره راهنمیپ

برگشتم  دمیکش غیج ترس از شد دهیچیپ دورم ییدستها که بودم یدیجد  

 

  مانع که برم عقب خواستم کردم رها اسوده نفسمو  سرم پشت خان دنید با

  تو  یایب شدی نم باورم گفت بمش یصدا با کرد نگاه صورتم جز جز تو شد

  خجالت با یشد زنم یکرد قبول باالخره پس یبدون من زن خودتو و جمع

!!  که نبود اون من منظور نه گفتم من و من با گرفتم  چشماش از نگاهم

گوشم  پشت زد میشونیپ رو از موهامو  

 

  یگاه کردم نگاه بهش حرف یب ؟  بود یچ پس گفت شد رهی خ بهم لذت با

 داشت فاصله بود من ذهن تو که یخان  با ها فرسنگ شدیم مهربون بیعج

  یزن  چطور تو گفت زد یمحو  لبخند ؟ هیچ اسمت زدم لب  اریاخت یب! 

  هی دیبا ادینم در زن واسم تو از! ؟ دونهینم  شوهرشو اسم که یهست

رم ی بگ شمیرانیا  

 

  برم دیکن  یراه منو حتما قبلش اما دیریبگ تاشو ده دیتون یم گفتم دلخور

  که کن فرو سرت تو گفت کردیم باز نمویسوت بند که یدرحال انداخت دست



  تا باشه من واسه که  یزیچ  یبر یتونینم ییجا گهید تو یاتفاق چی ه تحت

  گذاشتم بدنم رو دستمو حرفاش به توجه یب!!  مونهیم من یبرا ابد

کنم یم خواهش خان گفتم عاجزانه  

 

 که هامه رابطه نیاول من ندارم شمارو با بودن چندبار یروز توان من

  بغلم خمار ندارم درد و خشونت  اونقدر تحمل کنمیم تجربه شما با دارم

  یاداوری با ؟ یداشت تجربشو قبال ای من دتیبوس یک بار نیاول گفت کرد

 منتظر کرد یاخم سکوتم از کردم سکوت هامون بوسه و نامزدم وانیا

 ویکس اون قبل داشتم حق کل در کردم  صورتش تو ینگاهکرد نگاهم

  تو بکوبه اره بگم منتظر بود معلوم نگاهش از اما باشم باهاش  ای ببوسم

  گفت دیبوسیم صورتمو که یدرحال !  نه کردم زمزمه نیبنابرا صورتم

  یکن نگاه یمرد به یحت یندار حق چوقتیه کنمیم دیتاک چوقتیه ایصوف

 دیشا  یکن یهرکار  یزندگ تو باشم من دیبا تیزندگ مرد نیاخر و نیاول

افته یب ی مرد به نگاهت فقط نکهیا اما ببخشمت  

 

 نیا از دلم تو دادم تکون یسر ؟  یدیفهم بزنم شتیات زنده زنده تا هیکاف

  به حق  ؟ یچ شما گفتم شدم هاش  بوسه مانع شد بد حالم شییگو زور

  خان زن هستم خانم که مخصوصا!!  دارم فرق تو با مردم من گفت جانب

 بهم که یجواب از ناراحت داره ام ییایبد هی اما داره خودشو یایخوب بودن

  و ساده ادم هی اگه دیشا بودن خان زن نداره ام یخوب چیه گفتم بود داده

ام یب  کنار تونستمی م شتریب باهات یبود ریفق اما مهربون  

 

 نیا از حالم ،  باشم مهربون باهات  تا ایب راه  باهام گفت دیبوس لبمو کنار

  عاجز گرفتم کردیم یرو شیپ داشت  که دستشو خوردیم بهم استداللش



 رابطه توان شده زن تازه که یدختر هی بدن کنمیم خواهش خان زدم لب

  گفت نیزم رو خواب رخت سمت دی کش دستمو الی خیب نداره یپ در یپ یها

 یا یوحش همون شد بعد بود میمال  قهید دو حدودا دیشا !   شمیم میمال ایب

  یدما دم گهید نداشتم دنیکش درد و کردن بغض جز یکار منم بود که

  منو که تو گفت تمام ییپرو با ازم دیکش دست که هیگر ریز  زدم صبح

!!  باشم تو با فقطم یدار توقع تازه یکن یراض یتونینم  

 

  ازش یدور نقطه تو نگفتم  یزیچ  اما بشم منفجر بود مونده کم حرص از

  داره یکی کردم حس که بود شده خواب  گرم چشمام تازه رفتم بخواب

  خان زمزمه شدینم اما بشه  باز تا دادم  تکون بازور چشمامو کنهیم دارمیب

 خوابم من اما گفتم وار چارهیب شده  صبح پاشو گفت که دمیشن گوشم بغل

م یدیخواب تازه ما ادیم  

 

 صبحانه سفره سر زشته شده صبح  یول دیرس گوشم به صداش دوباره

 چرا گفتم تعجب با کردم باز بازور چشمامو!  زشته میخواب بفهمن می نباش

 میدیخواب االن که میبود داریب صبح  تا فهمنیم گفت خاروند چونشو!! 

 من به  گفتم دمیکش سرم  رو تا پتو بالش  رو  دمیکوب سرمو  گرفتم منظورشو

من  که اومده شیپ سفره  سر برو تو چه  

 

  گفت روم از زد  کنار پتو!  ستی ن زشت من به  پس نباشم سفره سر قبال

  گهید!  نخواب توام پس بخوابم تونمینم اما ادی م خوابم یلیخ منم!  خودیب

 یادم نیتر بدجنس تو گفتم شدم داریب کالفه شدی م منفجر داشت سرم

  یک دونهیم خدا گفت الودش خواب یصدا با!  دمید عمرم تو که یهست

کنم  خفت خوامیم  



 

  حرف  یتونیم مهین  نصفه خوبه بشم راحت تیمتر دو زبون نیا دست از تا

  کاریچ یبزن حرف راحت یتونست یم اگه یزنی م حرف همه نیا یبزن

  گفتم کردم جمع چشمامو اوردم جلوش گرگ مثل دستامو ؟ یکردیم

  یبلد توام  پس گفت دیبوس صورتمو گرفت گردنمو انهیوحش!  خوردمتیم

!!  بلده یرانیا دختر فقط نه گفتم زدم  کنارش خودم رو از  

 

  یا یب بعد  یریبگ دوش دیبا گفت  در سمت رفت شد بلند جا از دیخند بلند

  یبار   حسرت نگاه حموم برو شو بلند ای نخواب پس گناهه وگرنه سفره سر

  حاضر سفره  سر گرفتم دوش رفتم  پاشدم جا از بعد انداختم خواب رخت به

  سنگم یباش گشنه یوقت خب اما نداشتم عادت یرانیا یغذاها به ادیز شدم

ی خوریم  

 

  گفت بایفر هوی گذاشتم دهنم تو  زدم ماست کاسه یتو دستمو تو نون

  ای بپوشه مارو لباس ارهیب در لباساشو خوادی نم تیفرنگ عروس خانجان

 قهی  خب یول ستین مهم ادیز نیا هرچند دونهینم ما از خودشو هنوز

!    هست مجرد پسر خونه نیا تو زشته معلومه ناکجاش تا بازه لباسش

با  لباسم  یباال رو رفت نگاهش  سمتم دیچرخ خان سر  عیسر  

 

 دادم قورت دهنمو تو یغذا  نمی س رو کردم پهن  شالم لرزون و ترس

  مارو یلباسا  دیبا بعد به امروز از چرا گفت انداخت بهم یبد نگاه خانجان

 حرص از شده خان زن کرده ییجای ب کار دونهینم ما از خودشو اگه بپوشه



  یزیچ کردم سکوت بودم شده خان زن دلخواه به خودم انگار شدم کبود

نا ی ا با بحث سر که یقبل کتک هنوز نگفتم  

 

 یمحل یلباس خانجان بالفاصله صبحانه بعداز بود نرفته ادمی بودم خورده

 که بود خوشگل تنم تو لباس یبقدر دمشیپوش حرف یب گذاشت بغلم تو

 همه نگاه  ریز  خجالت  با!  رهینم ادمی از روم خان رهیخ نگاه اون چوقتیه

 یزنینم مو مادرت با  یرینظ یب تو ایصوف گفت بابا خان که بود نییپا  سرم

کنندس  رهی خ واقعا تو ییبایز  

 

  نفرت نگاه خانجان بعد شد دهیکوب یزی چ هوی که کردم تشکر لبخند با

  خان بهادر  گفت توجه یب بابا  خان کرد ترک جمع انداخت بهم یزیانگ

  امروز راحته به چشم وقته یلیخ  حسن مش خونه برو  ریبگ زنتو دست

  تبسم خان ننیبب  ارویصوف شنیم خوشحال  برو زنت با کرده دعوتت ناهار

رم یم بابا خان چشم گفت متواضانه کرد یکمرنگ  

 

  بار نیاول میبر  تا بشم اماده گفت بهم بعد دیرس  کارهاش به یساعت سه دو

  بابتش از المیخ یوقت زدم سر یاشل  به  برم ییجا خان با بود قرار که بود

  بهم یخوب حس تنم تو لباس رونی ب  میزد خونه از خان با همراه شد راحت

  با جلو از خان که نجوریهم اطرافم بکر  عتیطب تر مهم همه از  و دادیم

رفتیم ادهیپ اسبش  

 

 یصدا با دمیکش یقیعم نفس وجود تمام  با کردم  باز دستامو سرش پشت

  باز دستاتو ینجوریا چرا گفت تعجب با کردم باز چشمامو عی سر خان



 نگاه یا بچه مگه بره ابروم یندار عقل کنه فکر نهیبب یکی یکرد

  از جلوتر دینبا گفت تشر با دادم  سرعت قدمام به انداختم بهش یدلخور

مرد  هی یبرا زشته یبر راه من  

 

  گرفت بازمو هوی!  احمقانه افکار کردم زمزمه لب ریز کردم کند قدمامو

  ینخور کتک روزه چند نشو سرتق  منو نیبب گفت اسبش بدن به دمیکوب

  یاورد منو باری گفتم گرفت گلومو بغض کنهیم صدا داره بدنت انگار

 به  بازوتو زور ؟ یا یچ معتل بزن کتکم ری بگ اریب  دماغم از ایب رونیب

بکش  پناه یپ و فی ضع دختر هی رخ  

 

 یلیخ یکنیم هیگر یوقت کرد زمزمه  گوشم کنار بعد کرد نگاهم یکم

 بهم که یشوک به توجه یب اون رفت  باال قلبم ضربان!  یشیم خوشگل

  افتمیب بود مونده کم شد سر بدنم دیبوس  گذاشت لبم رو لباشو بود داده

که  یدرحال شدم جدا ازش بازور نفس اوردن کم با کرد بغل کمرمو دیفهم  

 

  منو تو ستین  زشت اما کنم باز دستمو من زشته گفتم زدمیم نفس نفس

 یکس هست حواسم گفت داد فشار دندونش ریز گردنمو گوشت ؟ یبوسیم

  اونا گفتم کنجکاوانه!  منتظرن حسن مش و یب یب  میبر دیبا  یول  ستین

  هی دارم دوسش مادرم مثل بود من هیدا یب یب گفت افتاد راه به ؟ نیک

ره یمیم که داشته پسر  

 

 خب اما کردنیم یزندگ عمارت  تو شیپ چندسال تا شهیم من هیدا ادیم

  مهربون مرد شوهرشه حسنم مش جدا خونه هی برن خواست دلشون بعدا



 یمحو لبخند ؟ یچ یعنی گفتم جی گ هییخدا با مرد مهمتر همه از هیخوب و

کردم سکوت بگم  دمیترسیم ؟ هیچ  نتید تو یچیه گفت زد  

 

  بافته  یمو نوک ؟ دیپرست یم  ویک بگو  نترس گفت بهم انداخت ینگاه

  حیمس یسیع نید رویپ  اما میپرستینم  ویکس ما گفتم گرفتم دستم تو شدمو

 االن تو  یبود نه یهست گفت شد قدم هم  باهام دیچیپ  دورم دستشو می هست

  بحث گفتیم خان که ویزیچ  نداشتم قبول چیه من اما!  یمسلمون هی

گفتم  کردم عوض  

 

 بهادر ریام گفت دمید شو خنده بار  نیاول یبرا من دیخند بهادره؟ اسمت

 من یول خان بهادر کرد صدات بابا خان گفتم زدم  یلبخند یدیفهم کجا از

  دوست اره گفت داد تکون یسر ؟ نه یعرب اومد خوشم شتریب ریام از

  گفتم انداختم باال شونمو ؟ هیچ نظرت ساالر ریام بزارم پسرمم اسم دارم

زارم ینم براش یاسم نیهمچ بشم پسردار روز هی من اگه یول دونمینم  

 

 وار وانهید من گفتم بودم رفته ای رو تو که  همونجور ؟  یزاریم یچ گفت

 چون می ارینم بچه میکن ازدواج گفتیم شهی هم وانیا هام بچه عاشق

  که  هربار بودم کرده انتخاب اسم من حال نیا با یول یکن فراموشم ترسمیم

 سرمو که همونجور دمیخند یدیم  منو ایمار ای لیدان یک گفتمیم دمشیدیم

...خوریم حرص یکل اونم گفتم کردمیم بلند نیزم از  

 

  که یگند متوجه تازه موند نصفه حرفم قشیعم و رونیح نگاه دنید با

 یصدا بگه یز یچ خواست تا  خورد گره هم تو اخماش دیشد شدم زدم



 چند تو  که یرمردیپ با برداره من از نگاه شد مجبور اون اومد یرمردیپ

  چشم یا کلبه سمت کرد شیهمراه رمردیپ کنه بش خوش بود مونیقدم

  که همونجور خان نشستیم دل به بشدت بودنش کهنه نیع در که نواز

برگردوند  سرشو رفتیم  

 

 اسبشو خان در جلو زدم من بود  یگند چه نیا انداخت بهم یترسناک نگاه

 و ازم یخواه معذرت با شد من متوجه حسن مش اونجا تازه بست

  خونگرم  یرزنی پ شد باز در موقع همون  کردم تشکر کرد که یگرم استقبال

  جانیه با من دنید با بعد رفت خان  صدقه قربون یکل اومد رونیب ازش

 که خان منو!  ادم ای اس فرشته نیا من یخدا یوا ؟ زنته بهادر گفت

بود گرفته حالمون هردو  

 

  و داشتن یری نظ یب محبت و استقبال تو  میرفت میزد  یا کوله و کج لبخند

  ارهیب  یچا رفت یب یب  مینشست داشتن محبت من به که بودن ینفر نیاول

  یزی چ ؟ یفهمینم نارمیا کمکش برو پاشو گفت من به رو بداخالق خان

  گرفتم دستش از یچا  ینیس بازور و ششی پ رفتم شدم بلند جا از نگفتم

نشستم  خان  از دورتر ییجا کردم تعارف اوردم  

 

  کنار نیبش پاشو نهیشیم شوهرش شیپ زن گفت کرد یاخم یب یب

  مش کنار ام یب یب نشستن کنارش رفت شدم بلند جا از خجالت با شوهرت

  از یتار انگار موش تار هر بهادر یگرفت یزن  عجب گفت نشست حسن

  یب زدم یتلخ لبخند یب یب ستین ام ینجوریا گفت زد یپوزخند خان طالس

  دونهیم موش مامانت اون نکنه یچ پس ها گفت کرد کج دهنشو یب



 گرفته چرا گمیم دروغ هیچ گفت که یب یب گفت تشر  با حسن مش نتونیب

انداخت  من به ینی ب زیر نگاه پس نیا  

 

 یمرد نیهمچ  تو واقعا هیخال زنت گردن و دست چرا بهادر یوا یا گفت

  با خان رونی ب دستش از دیکش خودشو النگو انداخت دست عی سر یبود

  اخم با دستش یبنداز  زارمینم که  بخدا یب یب گفت گرفت منو جلو دستش

  هرچقدر خان نمی بب اونور برو کردم پاگشاش  ؟ مربوط چه تو به گفت

  پهنشو و گشاد یالنگو باالخره اون ادیب  بر  پسش از نتونست کرد اصرار

دستم تو انداخت  

 

 نیا رنگ بود وقت یلیخ دمیبوس  روشو بعد کردم تشکر زدم یلبخند

 دختر نیا چقدر خدا یا گفت کرد  بغلم دمیبوس روشو تا بودم دهیند محبت

  ادیم پرتکبر دختر هی با االن بهادر  گفتم اس متواضع چقدر!!  محبته با

 سرمو خجالت با یدیند مهتاب افتاب انگار ینرم چه گفت دیبوس لپم مجدد

ی جور منو پدرم بودم دهیند واقعا یول انداختم نییپا  

 

 رو سفره بعد یکم بودم دهینچش یزندگ  تو یسخت چیه که بود کرده بزرگ

  اصرار هرچقدر میخورد بود پخته که یا خوشمزه یزید هم دور میانداخت

 اورد رفت دیبا  ستین اب نجای ا گفتن نزاشتن  بشورم  هارو  ظرف کردم

 یکش سر خان تا رونیب رفتن حسن مش و خان بعد میشوریم بعد خودمون

باشه داشته اطراف اون به  

 



  یجور  هیثان دو تو بود یصحبت خوش  زن یب یب میموند تنها یب یب منو

  که یدرحال کردم  فیتعر بهش مویزندگ تمام که کرد خودش محو منو

  گوشتو خوب اما یدیکش ییا یسخت  چه تو بچه یا گفت کردیم پاک اشکشو

  چیه تحت بدون مادرانه حتینص نارویا گمیم بهت یچ نیبب  کن باز

  نجایا به رو تو  روزگار دست که  حاال نکش دست شوهرت از یطیشرا

 رسونده

 

  نهینب  یکس تو  جز چشمش اری ب  دست به دلشو نکش دست شوهرت از

  نیهم ینباش زرنگ هیخال و خط خوش مار باشه خانجان جمع حواستم

  کارت که ادیب هوو  روت نزار اواره یمونیم بعد یدیم دست از گاهتمیجا

  اصال منم بداخالقه یلیخ خان یب ی ب گفتم شد جمع چشمام تو اشک تمومه

اخه ارمیب دست به دلشو یچجور نداره دوست  

 

  دست به شوهرشو دل زن اگه که  اریب دست به گفت انداخت بهم ینگاه

 عشق تو خوادیم یپاک و محبت فقط مرد شهیم گلستون براش ایدن ارهیب

  پرشد چشماش بعد!  باش داشته استی س کممی یر یگیم جواب بهش بورز

  نگران اما بده ادی زارویچ نیا بهت بخواد که نبوده مادر برات رمیبم گفت

 یکل بعد!   یب یب ممنونم گفتم دادم فشار دستشو دمیم ادتی خودم نباش

 راه به که بود غروب دم میبر  که کرد صدام برگشت خان گفت و گپ

بزنه یحرف نکهیا بدون خان روستا سمت میافتاد  

 

 راه تند انقدر دمییدویم دنبالش من رفتیم راه تند تند دیشد تخم و اخم با

  کرد ریگ یسنگ تخته به پام هوی که بودم افتاده نفس نفس به که رفتیم



  سمتم به کالفه من دنید با برگشت خان افتادم دمیکش یغیج خورد چیپ

گفتم  درد با شده رید افتیب راه زودباش شدیچ زد تشر اومد  

 

  که چرخوند گرفت دستش تو پامو مچ شد خم بدم تکون  تونمینم پامو

  تونمینم گفت بغض با پاشو نشده  یزی چ گفت بعد شد کبود درد از صورتم

 من پاشو دهنتو ببند گفت یعصب  یریم راه تند تند گهید تو ری تقص همش

  نجایهم کنهینم  ولم دونستمیم!   نجایهم بمون ینتونست ایب یتونست رمیم

  بازوم از  اومد نیخشمگ بعد شد  دور قدم چند اون و نشستم نیبنابرا بره

شدم  اسب سوار کرد بلندم گرفت  

 

  که خونه به گذشت یحرف بدون راه تمام افتاد راه به اسب افسار گرفتن با

  راهرو تو رفتم خونه سمت به باهاش  همراه شدم ادهیپ  اسب از میدیرس

!   دارم کارت اتاق تو ای ب ؟ کجا گفت که یاشل شیپ  برم چمیبپ خواستم

 زدی م هزار  رو قلبم ضربان که یدرحال  بود یجد و ترسناک یلیخ لحنش

نجا ی ا ایب گفت اورد در کتشو میشد اتاق وارد تا افتادم راه  سرش پشت  

 

  خواستمینم من دیببخش گفتم ترس و هیگر با دیچک اشکم خوداگاه نا

 تکرار محکم و یجد خوامیم معذرت شدیچ دونمینم  بزنم یحرف نیهمچ

  وارید به دمیچسب هیگر با سمتش رفتم  نداشتم یا چاره نجایا ایب کرد

  یگرفت دستهامو چرا گفت گرفتم دستهام با بود زونیاو کنارش که دستاشو

رسه ینم  زورم یکرد فکر گفت ینزن گرفتم  گفتم مظلومانه ؟  

 



 نیاول اون دمیکش دستامو گفتی م راست  ؟ ارمیب در دستت از دستهامو

 به گفتن دروغ رو که یکتک گفت سکوتم با ؟ هیک وانیا دیپرس  سوالشو

  نامزد که  گفتم قبلنم گفتم!!  بود  نرفته ادمی ؟ نرفته ادتی که یخورد من

  ،  ما یعنی...  باهم ما بود بابام همکار  پسر اون نبود نامزدمم یعنی داشتم

  از روح شیبعد سوال با میکن ازدواج باهم بودن گذاشته قرار پدرامون خب

د یکش  پر تنم  

 

 ؟ ینوشت اون واسه اونم ؟ یچ شد دایپ اتاقت فرش ریز که یا نامه اون

  یبگ دروغ اونوقت کنن ترجمه برام رو نامه دمیم چون نگو دروغ فقط

   خاک تو کنمیم چالت زنده زنده

 بودم ساده انقدر بگم یچ دونستمینم کردم نگاهش سکوت  تو هیگر با

...  کنه ترجمه رو  نامه اون بتونه عمرا اون که دمیفهمینم  

:  گفت متیمال با  

؟ اونه واسه بگو نکن هیگر  

:   گفتم کردم نگاه چشماش تو  

 بود یسخت یروزها روزا اون بشم اروم تا نوشتم فقط نداشتم یقصد من

   بودم داده دست از پدرمو تازه

 برام شدت به که ارومش و یجد یصدا  با زد کنار صورتمو تو یموها

:  گفت بود وحشتناک  

 نیاول دیبا  چرا ؟ بشه اروم معشوقش به نوشتن نامه با من زن دیبا چرا

  اسم انتخاب راجب اونم یزنیم حرف اون از یدار که نمی بب یزمان خندتو

؟  کنم  کارتیچ دیبا من االن ؟ هاتون بچه  



  بهش گهید ستمی ن ادشمی به اصال من کردم اشتباه کردم زمزمه وحشت با

!  کنمینم فکر  

  با گمیم یچ دونستمینم بودم شده جیگ اش رهی خ و نیسنگ نگاه ریز

:  گفت نشسته خون به یچشما  

  قبول رتمیغ من یمن زن گهید االن یبود یا هرزه هر یبود یهرچ

  وییزایچ نیهمچ کنهینم

:  گفتم شدم یعصب  

 که هستم یکی با االن مگه نبودم تو زن من موقع اون!  ستمین هرزه من

... راجب یحق  چی ه تو یکنیم چمی پ سوال ینجوریا  

  بهش ترس با دمیکش یا خفه  غی ج صورتم با دستش محکم برخورد با

 زده رونیب  یها رگ با گرفته چشماشو جلو خون کردمیم حس کردم نگاه

:   گفت شیشونیپ و گردن  

 یکی با رو تو االن تونمیم مگه یکنیم بلغور یچ یسادیوا من جلو تو

...  رفته سوال ری ز رتمیغ و  ابهت انقدر یکرد فرض یچ منو رمیبگ  

 تو کشتیم منو حتما خوندس ام فاتحه کردمیم حس من زدیم حرف اون

 منو در جلو اون گذاشتم فرار به  پا ترسم ری تاث تحت یناگهان حرکت هی

  کلفت کمربند ضربه  هر کرد زدنم  کتک به شروع نیزم رو انداخت گرفت

  خواستمیم  ازش التماس و هیگر با  دمیپریم خوردیم بدنم به که نشیسنگ و

  لباسامو اخرم در زد بشه خسته که ییجا تا رحمانهیب اون اما کنه ولم

  تو شدیم بلند روم از یوقت کرد  بهم یدردناک اوز.تجــ اورد در انهیوحش

:  گفت  افتخار با کرد نگاه چشمام  

 درد بدنم یکن فکر یکس به یبخوا که هربار حاال ؟  هیک شوهرت یدیفهم

!  یبود یک ریز ادیم ادتی کنهیم  



بخشمت ینم چوقتیه گفتم دادم تکون لبامو بازور کردم نگاه بهش  نفرت با  

 

  کرد بغلم داشتم خبر اطرافم طیمح از  اما نبود تنم تو جون شد بسته چشمام

  گرفته یصدا  با دیپوش لباساشو بعد  دیکش پتو روم گذاشتم خواب تخت تو

  تا بشه اروم تنم درد و نکرش یصدا خواستیم دلم کرد صدا رو  یکبر

  برگشت بعد ارهیب قند اب یونیح روغن  گفت یکبر اومدن با  بخوابم بتونم

  موجود عجب گرفت گلومو بغض  کرد  موهام نوازش به شروع شمیپ

  چشمامو دیکش ام گونه رو انگشتاشو سر کرد زمزمه اسممو بود یبیعج

 قند اب برات االن گفت دیبوس لبمو  کنار شد خم کردم نگاهش  کردم باز

  بسته شهیم اروم دردش زود زخمات رو بزنم ارنیب روغنم  گفتم ارنیم

  اشکمو تا صورتم جلو اورد دستشو خونه کاسه چشمات زینر اشک گهید

:  گفتم دمیکش عقب سرمو  که کنه پاک  

  یندار یتیشخص  ثبات چیه دمید عمرم تو که یهست یادم نیتر ریحق تو

 کن مشخص فتویتکل تو مثل یادم بزرگشون و راهنما که مردم نیا فیح

  هی جلو زورت از که یستین یچیه تو  ؟ سوخته برام دلت یخوایم یچ نیبب

 یلی خ یکنیم اوز.تجـ زنت به که یندار یمردونگ کس یب  و فیضع دختر

! یباش زن هی دلخواه مرد یتونینم چوقتیه!   خان بهادر  ریام یریحق  

  ییحرفها نیهمچ عمر به که  یمرد یبرا اونم بود نیسنگ هام حرف

 مرد تونمینم  گفت تیعصبان  و حرص با کرد نگاه چشمام تو دهینشن

! دنیم جون من یبرا دختراش روستا نیا ؟ باشم زن هی دلخواه  

  جون برات که ییروستا یدخترا همون  یارزون گفتم حرفاشو ونیم دمیپر

! دنیم  

 رونی ب بره اتاق از بندازه بهم ینی سنگ نگاه خان تا بود یکاف حرف نیهم

  کرد هوام رو یزندگ وارد مشکالت از یلیس  حرف نیهم که البته و



  قند اب یکبر اومدن با کردمیم ناله فقط سوختیم بدنم انقدر خان رفتن با

 پاشدم جام از ومدینم خوشم ازش رون یب بره خواستم گرفتم ازش روغن و

  نهیس  یرو تا چونه ریز از کبود لبهام  یلیس  رد صورتم رو رفتم نهیا جلو

  با بود کمربند سرخ  یها رد بدنم گهید یجا یجا و یخونمردگ پراز ام

  تو مثل یوحش ونیح دونستمیم چه من یعوض کنه لعنتت خدا گفتم هیگر

 یباش وانیا یتونیم تو اخه نباشم یکس با تو قبل که میزندگ تو ادیب خوادیم

  لعنتت خدا کجا تو یها   یباز یوحش کجا اون حساب و حد یب یمهربون ؟

دمیخواب انداختم خودم رو  پتو دمیکش  سر جا هی قند اب هیگر  با کنه  

 

   خان بهادر ریام

  حس شدیم  تکرار سرم تو ایصوف یها حرف زدمیم قدم اتاق تو یعصب

  حق من بنظرم بود نیسنگ یل یخ بزنه حرفهارو اون زن هی بهم نکهیا

 گهیم بهم معشوقش از قهقه با خجالت  بدون  کنم بلند روش دست داشتم

  کاظم شد درباز بود حقش نایا از شتریب  ؟ سمیوا جلوش رگ یب داره توقع

؟  یینجا یا خان گفت تعجب با تو اومد  

 

  کرد تنش کتشو نشده  یزیچ نه گفتم دادم تکون یسر ؟ اومده شیپ  یکار

  کجا گفتم حوصله یب ری بخ شبت  شبه اخر گهید برم من پس خوب گفت

  و شیع لیوسا با همن دور ها  بچه گفت زد یینما دندون لبخند  ؟ یریم

  روزا نیا گفتم انداختم باال ابرومو!  هست  ام یهور چندتا انگار نوش

ی ریم ادیز  

 



  واسم زن خوادیم ننم گفت داد نیچ دماغشو ؟  هیخبر نوش و شیع سراغ

  برش انداختم چنگ کتم به!  لحظات نیا از کنم استفاده که گمیم رهیبگ

  اونجا یبر  یخواست که هرلحظه یتونیم یا زاده خان هی تو گفتم داشتم

  گفت که  نگفتم یزیچ ؟ خان زده دلتو تیفرنگ عروس گفت زد یا قهقه

!  کن امتحان شوی رانیا امشب میبر  

 

 نگاه اتاقم پنجره سمت برگشتم ار یاخت یب رفتن قبل رونی ب میزد خونه از

  میرفتی م کاظم  با ادیز قبال رفتم کاظم دنبال مصمم بعد انداختم بهش یکوتاه

  خونه به دنمونیرس  با  بود بار  نیاول  نیا بود اومده ایصوف یوقت از اما

دیرس  گوشم به کاست نوار یصدا  بود یخلوت یجا تو بود ما واسه که یا  

 

  دستشون ک. ــیپ خونه تو هم دور ها بچه هیبق خوندیم یسوزناک اهنگ

  از میشد  مشغول هم  کنار و ختنیر  ک. ــیپ برام عیسر  شدن بلند پام به بود

 وجود تمام با ما کردنیم  فیتعر روستا   مردم یها  یخرابکار و ها یسوت

اورد زن  چندتا رفت ها بچه از یک ی میشد سرحال کامل که بعد میدیخندیم  

 

  کردم نگاه روم به  رو یها زن به گذاشتم  لبم گوشه زدم اتش گارمو.ــیس

  داشتن ما توجه جلب بر یسع دنیرقصیم یبرق و پرزرق و باز  لباس با

  بچه هیبق به ینگاه بود بیعج برام نیا نداشتم بهشون نسبت یحس چیه

 کرد اشاره انداخت بهم ینگاه من دنید با کاظم بودن سرحال انداختم ها

چ یپ  خودشو ماهرانه که یزن سمت  

 



  ما واسه اشون هیبق تو واسه خان مجلسه چشم گفت کشدار دادیم تاب و

 روم جلو کرد پر جاممو اومد  سمتم به مشتاق حرف نیا دنیشن  با زن

  کم حلقم تو جام چند کردن یخال از بعد شد خودش دادن تاب و چیپ مشغول

 کرد ییپرصدا خنده دمیکش لختش یپا  رو دست رفت  باال بدنم یدما کم

کنارش  رفتم شدم بلند جا از زدیم برق یچرخ هر با  لباسش زد یچرخ  

 

 اون با  موهات کردم زمزمه کشدار و ت.مسـ انداختم موهاش تو دست

  داره فرق اون با  تیچ همه گفتم زدم یا سکسکه سمتم برگشت داره فرق

  گفت زد  یلوند لبخند گل یبو اون یدیم عرق یبو تو!  دهیسف یلیخ اون

  یشینم مونیپش مطمئنم کن امتحانم کردم عرق دمیرقص گرمه نجایا خان

بود  مخم رو هام سکسکه زبونت ریز بره ام مزه هیکاف فقط  

 

  پشت  گفت برگشت ناز با کرد دورم جمع  از اتاق تو بردتم دیکش دستمو

  زایچ  چه) بدم نشونت ارویدن یها   یشگفت تا کن باز خان کن باز لباسمو

 دست طاقت یب!(   یبد نشون ی بخوا تو اشویشگفت اگه رهی بم دیبا ایدن

  یهنر  هر  ماهرانه برافروخت  حرکتم نیا با کردم پاره لباسشو انداختم

کرد رو برام شب اون داشت  

 

  کاظم کردم باز چشممو ناچار به یی ها تکون با که بودم ینیریش خواب تو

 نداره تیخوب صبحه یکاینزد دیش  داریب خان بهادر گفت عجله با دمید

  یلیخ گفتم داشتم که یوحشتناک  درد سر با!  نتتونیبب نجایا یکی ممکنه

 کرده دایپ ینی ب دو حالت چشمام  امیم بپوشم لباس امیم رونی ب برو خوب

بود  طرف هی لباسام هرکدوم  شدم بلند ازجام بازور بود  



 

  وسط ها  بچه از تا سه بود کور و  سوت خونه رونی ب زدم اتاق از دمیپوش

  هوا رونیب  میزد خونه از رفتم  سمتش به کاظم دنید با بودن ولو خونه

  اما اومدم خودم به یکم صورتم  تو سرما برخورد  با بود شیم و گرگ

  بعد حمام میرفت اول خونه میدیرس  عیسر  یلیخ بود باهام دردم سر همچنان

رفت  اتاقش سمت یهرک  

 

 ینگران با اومد سمتم به سرعت به بعد دیپر  جا از ایصوف کردم باز درو تا

  بهت با ؟ افتادیم دیبا یاتفاق چه  گفتم الیخیب افتاده یاتفاق چه خان گفت

 بودم  شما منتظر شب تمام دیومدین شب دمید شدم نگران یلیخ من گفت

  شیپ بودم رفته گفتم زدیم موج وجودم تو که یغرور  با زدم یپوزخند

  نگاهش ناباور ؟ یبود یچ نگران یکرد شونیارزون منو که ییزنا اون

سم یخ  یموها سمت رفت  صورتم رو از  

 

  تخت رو  نشستم زد یپوزخند گرفت تنفر رنگ ینگران  از نگاهش کم کم

 شد مسلط خودش رو قیعم ینفس  با ؟  یشد ناراحت شدی چ گفتم اتاق تو

 وجود نخوام گهید بشه باعث اونا  وجود اگه شمیم خوشحالم!  نه گفت

  از دیخواب گرفت روش رختخواب سمت  رفت الیخ یب بعدم  کنم تحمل شمارو

!   نداشتم رفتار ن یا به عادت من بودم شده خشک تعجب  

 

  و ختیریم اشک خانجان روزها ییجاها نیهمچ  رفتیم بابا خان که هربار

  از شیب  یخونسرد دنید با حاال  بردیم نیب  از زنانش حسادت با خودشو

  نشونت گفتم شده قفل یفک با شد هزاربرابر   تمیعصبان  و حرص ایصوف حد



 که گفتیم داشت کردنم اروم  بر یسع وجودم تو ییصدا همش!  دمیم

ارهینم رو به دراومده حرصش  

 

 گفتیم نویا عکس منظم یها نفس با ایصوف خواب تو افهیق اون اما

  روانمو یاومد یوقت از نجایا نیاومد که یروز اون به  لعنت کردم زمزمه

  کنارش رفتم رونیب به رفتن واسه بود زود  هنوز!   دیسف گربه یختیر بهم

  گردنش رو یخونمردگ یها رد  و کبودش یلبها دنید با بخوابم کمی تا

شدم  کیتحر  

 

  به دادم هیتک دستم به یخداداد عشوه پراز و بود کننده وسوسه یلیخ

 زدمیم کتکش که یموقع و روزید ی اداوری با کردم نگاه تر قیدق صورتش

 نبود مغرور ایصوف اون انگار کردیم هیگر و التماس یجور گرفت خندم

  تا  برگشتم کردم کنترل که موهاش سمت رفتیم داشت اریاخت یب دستم

بخوابم یکم  

 

  غرورمو اون سمتش برم بهم زیام نیتوه  یحرفها نیا بعد نداشتم دوست

 شدن کینزد جرعت یحت یکس اون قبل تا که یز یچ بود گرفته  یباز به

   نداشت بهشم

ـــا یصوف  

  یپوزخند بود خواب بهم پشت کنارم که خان دنید با شدم داریب خواب از

 رونی ب رفتم اتاق از کنم ییصدا  سر نکهیا بدون!  بود منفور یلیخ زدم

ی اشل اتاق سمت رفتم کراستی  

 



  صبح نیهم تا یب یب دارید از کردم  فیتعر اتفاقات تمام وقفه یب بود داریب

  نجایا که یزی چ اما بدنت رو یها  زخم یبرا  متاسفم صوف  گفت متاسف

 داره یکی که نمیب یم هرروز مرسومه زیچ هی زن زدن کتک نکهیا دمیفهم

 باال انداخت شونشو!  ان وانهی د نایا گفتم نفرت  با!  زنهی م کتک زنشو

  یی جا ما اما هیروس خود یحت!  هست خوشونت ایدن یجا  همه ایصوف گفت

شاد  پدرت روح دمیدینم که میبود  

 

 بعد باشه مراقبش حیمس یسیع  هست  که هرجا بود یانسان و خوب مرد

  در به عی سر نگاه شدم اش مانع  وحشت با دنیکش  بیصل به کرد شروع

  ؟ بزنن شمونیات زنده زنده یخوایم  ؟ یشد ونهید تو گفتم انداختم اتاق

 قبل یدعا من بندنیم بیصل به  مارو ننیبب  دنتویکش  بیصل اونا یاشل

بدم  انجام کنمینم جرعت ام ییدسشو تو خوابمو  

 

 چشماشو کالفه  ؟ یکشیم بی صل یا پرده در با اتاق یتو تو اونوقت

 یب یب  یحرفها با چقدر گفت کرد عوض بحث دیکش یقیعم نفس بست

  مثبت یانرژ  پراز بود یمهربون زن گفتم دمیخار دماغمو نوک ؟ یموافق

  یلبخند یاشل نبودم فکر هم باهاش نقطه نیا تو خان عاشق تینها یب اما

گفت زد  

 

 گفتم یعصب ؟ یموافق چقدر یکن جذب شوهرتو دیبا که حرفهاش راجب

  تمام با اون از من ستین یچی ه  قیال کنهیم انتیخ  که یمرد!  یچیه

  یلیخ اون کنم جذبش تونستمینم بود نمیرایغ اگه اما متنفرم وجود

 دیبا یکی کردن عاشق یبرا گفت دیکش باالتر  روشو پتو نفوذ رقابلیغ

داره  راه دل به دل تمومه کارت یبباز  بهش که دل یباش عاشق خودت  



 

  دیپر حرفم ونیم  عیسر که نهیا  منظورت نکنه گفتم کردم جمع چشمامو

 بودن ادبانه یب یلیخ توام یحرفها که نره ادتی اما گفتم یکل ابدا نه گفت

!!   بشم عاشقش خوردن کتک بعد که ینداشت توقع گفتم جانب به حق

 اون یبد نشون پدرتو خوب تی ترب داشتم توقع اما نه گفت کرد یتبسم

داد یم  احترام و محبت با نیتوه جواب شهیهم  

 

  برو  چشمم نور برو کرد زمزمه نبود گفتن یبرا یحرف کردم سکوت

  یبزن هم  به چشم که بزن لبخند کن یعاشق کن یزندگ  برو بخور صبحانه

 بعدا که روزها نیا از کن استفاده برو گذشت خواهد یجوان یروزها 

 قیعم شوی شونیپ شدم خم ارهین  درت پا از نکردنش استفاده حسرت

رون یب  رفتم دمیبوس  

 

  یها  ینیس  با خدمتکارها بود تکاپو تو خونه بودن شده داریب خونه اهل

  رفتم خونه بزرگ پنجره کنار دنیچ یم رو صبحانه  بزرگ سفره غذا بزرگ

 دنشونید از دنیپریم نییپا باال بچه یکل اطیح  تو شدم رهیخ رونیب به

 که ییسروصدا  با بودم ها بچه عاشق  وار وانهید نشست لبم رو یلبخند

 دراخر کننیم بحث دارن کاظم و بایفر دمید صدا سمت برگشتم ومدیم

گفتم  که نیهم گفت رفت یا غره چشم بایفر  

 

  معلوم کجا از دمیم خبر خان به سفره  سر یخاستگار  میریم امشب نیهم

  یعصبان کاظم  یریبگ جاشو یتونیم یار ی ب بچه تو ستین کور خان اجاق

  گهید من بشنوه حرفو نیا نگو بهادر روستا نیا خان مامان کن تموم گفت



  بایفر زنهی م بهم حالمو ادینم خوشم دختر اون از من بعدم رمیبم  برم دیبا

ی خوایم یچ گهید بهی نج خانومه خوشگله چرا گفت یعصب  

 

 از شدم خسته گهید کن یخوای م یهرکار گفت دیکش یپوف کالفه کاظم

 بعد قهیدق چند دمیشن صداشونو نفهمن  تا برگردوندم رومو رفت  دستتون

 به همه اومد نییپا ها پله از خان همه از اخر شدن  حاضر سفره سر همه

 من دنید با!   نشست سفره یباال گفت  یریبخ  صبح اخمو شدن بلند پاش

  گفتم دلم تو میبرگردوند رو هم  از بعد و میانداخت نگاه بهم دلخور هردو

  با شبید نکهیا حس ناراحته اون  باشم ناراحت دیبا من ییپررو عجب

داد یم عذابم بوده یکی  

 

  سوختیم قلبم یها  ته ته بازم اما ارمین  رو به خواستمیم رو از هرچند

  نگاهمون که کردم نگاهش یرک ی ز ری ز دوباره بود شوهرم بود یهرچ

 داشت کردمیم حس دییجو گذاشت دهنش تو لقمشو خورد هم به دوباره

 قاشقمو انداختم نییپا  سرمو تیاهم  یب گفتیم یزیچ من راجب دلش تو

چرخوندم جلوم مزه یب یعدس تو  

 

  میکن گرم کاظم نیا سر دیبدون صالح اگه خان گفت کرد صاف ییگلو بایفر

  امشب صالحه اگه  داداش خان گفت بابا خان روبه  حنا تو می بزار دستشو

  بابا خان خان داوود دختر تپه یباال  یروستا  خان خونه یخاستگار  میبر

 اتفاقا ندارم یحرف من واال نه یشد  یمرد کاظم ماشاله گفت زد یلبخند

دن یم شوهر دختر دارن روستا تو کاظم یهمسنا   هست رمید  

 



 سمت سرمو دنیخند حرف نیا به دل ته از همه مجرده هنوز نیا اونوقت

  همه زنهی م هم شویچا داره اخم دمید خندهیم اونم نمیبب  برگردوندم خان

  شان تو یخاستگار  یبر کاظم واسه دینبا گفت که کردن نگاه بهش منتظر

  تونهینم  ما به یکس نشون و میبریم اخوند شب ستین ما مثل یا خانزاده

 لبخند شوهرش و بایفر بود زورگو شهیهم دراومد حرصم!  بگه نه

زدن یبخش  تیرضا  

 

!   ما چشم نور باشه سالمت سرت!   کنه حفظ هممون یبرا خان خدا گفتن

  ها فرسنگ بود نیا ارزوم لحظه اون فقط!  بودن رو دو چقدر کردم تعجب

  اماده داشتن همه بود خونه تو اهویه  صبحانه بعد بشم دور ادمها اون از

  نشستم پنجره ریز  تخت رو حوصله یب اتاقم تو  رفتم شب یبرا شدنیم

کنم  نگاهش برنگردوندم رومو یحت شد اتاق وارد کرد باز دراتاق خان  

 

 ینیش یم شال بدون نجایا گفت بعد یکم کنارم نشست نگفت  یزیچ اونم

  صورتش تو  حرف یب برگشتم یشیم دهید اونور از نتتیبب یکی ممکنه

 اماده گفت کرد کترمینزد خودش به انداخت کمرم دور دستشو کردم نگاه

  یباش نیبهتر خان زن عنوان به  خوامیم یخاستگار  میریم که امشب شو

که  یهمون برو گفتم دلخور  

 

  تیحسود گفت مشکافانه باشه نیبهتر  برات  شب اری ب یبود باهاش شبید

  کردم عوض بحث!   ستین مهم برام اصال ابدا گفتم ییتندخو با! ؟ شده

 ام شونه به داد هیتک دادیم بهم یبهتر  حس بودم توش که یقبل اتاق گفتم

!   روحهیب  یلیخ یچوب لیوسا نیا  با نجایا بود رنگارنگ گفتم ؟ چرا گفت

نشیبچ شیدار دوست هرجور  گفت الیخیب  



 

 نگاه گرفت ام خنده کردم جمع خودمو دادیم قلقلکم ام شونه رو  ششیر ته

 خنده کال ای نابه ات خنده انقدر یخندینم چون دونمینم گفت کرد ام خنده به

 نییپا سرمو  زدم کنار میشونی پ  رو از موهامو خجالت با یدار یجذاب

  اون نگفتم یز یچ زد بوسه روش  گلوم  ریز به دیچسب طاقت یب که انداختم

افتادم صبح ادی هوی دمیبوسیم ارامش با  

 

  گفت گرفت فاصله گلوم ریز از تعجب   با ؟ یچ یعنی  کور اجاق خان گفتم

  به شروع من دیکش دراز پام رو دمیشن صبح گفتم  ؟ یدیشن کجا چطور

  کاظمم حرف ؟ گفت یچ کاظم گفت  کرد یاخم کردم بای فر یحرفها گفتن

  یز یچ یکس باشه خونه تو حواست شهیهم  گفت شد رهیخ سقف به گفتم

گفتم  کردم جمع صورتمو یبگ یا یب گفت  

 

 کردم یاخم ؟ یا یچ االن پس گفت دیکش دماغمو نوک ؟ فضولم  من مگه

  رفت توهم اخماش!!  یچ یعنی کور اجاق بدونم داشتم سوال فقط من گفتم

  گفتم تعجب با ستین کور اوجاقم یکن ثابت بعد ماه تا دیبا فقط یچیه گفت

  بار نیاول یبرا باش اماده شب گفت شد بلند پام رو از!  یچ یعنی وا

یباش حاضر جمع تو یخوایم  

 

  یاداوری با هوی برگردوندم شده بسته در از رومو حوصله یب رونیب رفت

  رفتم شدم بلند جا از گرفت وجودمو شوق اتاق دنیچ بابت خان اجازه

 دقت ذوق با شدم مشغول اتاق تو برگشتم خدمتکارا از نفر چند با رونیب



  یلیخ شدم رهی خ اتاق به کارم شدن تموم با کنم بایز اتاق داشتم یسع

م یاتاق ریدرگ صبحانه بعد از ما شده  عصر خانم گفت خدمه بود شده عوض  

 

  چطور!!  شده  عصر گفتم تعجب با نیباش اماده بعد نیبخور ناهار کاش

  ناهار یبرا ونیاقا امروز گفت ریز  سربه ؟ ومدهین ناهار یبرا خان

  یوا یا  گفتم عجله با ؟ براتون غذا ارمیب بود ادیز کارشون چون ومدنین

 من رفتن اونا دیکن اماده حمام عی سر بشم اماده دیبا من شده رید یلیخ نه

  تو برگشتم دوش بعد رفتم حموم  سمت اتاق به دوباره بخش لذت نگاه با

گشتم  یدردبخور به  زیچ دنبال لباسهام ونیم اتاق  

 

 اما دنیخر  لباس همه واسه بایفر و خانجان گرفت گلومو بغض ناخوداگاه

  یلباس گفتم رلبیز  نه ای دارم دنیپوش یبرا  یزی چ منم نگفتن کباری

  یلباس کردن نییپا  باال یکل بعد!  باشم تر بای ز همتون از امشب که پوشمیم

  شویکم موهامو پشت بود کننده ره یخ و یعال کردمش تنم گرفت چشممو

چشمام  ریز سرمه دنیکش  با انداختم پشتم شوی بق کردم جمع  

 

  مست یبو بودم دهیخر اونجا  به سفر با که یعال یفرانسو عطر زدن

 یراض انداختم خودم به نهیا تو اخر نگاه زدم خودم رو داشت یا کننده

 سمت رفت نگاهش اول شد وارد خان اتاق در شدن  باز با بودم یراض

  سمتم به کرد نگاهم رهیخ رهیخ من دنید با بعد کرد نگاهش رتی ح با اتاق

  به یچ تو گفت دیکش  بو گلوم ریز  وار وانهید بهم دنیرس با برداشت قدم

؟  خوشبوعه انقدر که یزنیم خودت  

 



  تصورم حد از باتریز امشب!  ییبایز یلیخ تو داد  ادامه که کردم سکوت

 کرد یاخم ؟ چرا  گفتم ناراحت اونجا  ببرمت تونمینم ینجور یا منم یشد

  به یکس یترسیم که یهست یخان چطور تو گفتم باحرص!  شهینم گفت

  کنارته که یکس به کردینم عرضه یکس یبود خان اگه تو کنه نگاه زنت

  ریز منو بودن خان یز یهرچ سر  زد نعره یعصب بندازه یرچشمیز نگاه

ا ی ب باشه!  نبر سوال  

 

  تو به هم چشمش تو  گم.تفنـــ با زنمیم یکی فکر بدون کنه نگاهت یکی اما

  صورتت ییبایز از کمی اخالقتم کاش  میبر افتی ب راه اونا به هم  بشه ثابت

  دور نشی ب زی ت یگوشها از تهیادیز  همونم کردم زمزمه رلبیز داشت

  دنشید از رهیبگ قلبت باشه خوشگل انقدر ارمی م سرت هوو هی گفت نموند

کن  یباز ریش  دم با یه حاال  

 

 دنید با که بودن جمع سالن تو همه  نییپا  میرفت میافتاد راه نگفتم  یزیچ

  اما برگردوندن  رو یحرص بایفر و معصومه کردن نگاهمون رهیخ ما

 نداره طال چرا ما عروس گفت بابا خان هوی کردیم نگاهم هنوز خانجان

  چه خان بهادر داشتم برات ارزوها چه گفت کرد  بغض خانجان ؟ خانجان

 یکار نیا واسه رهیگینم دلم من شد تباه همش داشتم زنت واسه ارزوها

 کنم 

 

  گفت بابا خان انداختم نییپا سرمو صدا یب هیبق رهیخ نگاه از زده خجالت

 برادرزاده ؟  محسن ؟ حرفهاست نیا وقت االن زن باش داشته شعور کمی

  میگاوصند  تو از برو گفت بابا خان ؟ عمو خان بله گفت محسن اش



 نیا به زن  فهیح عروسم گردن بندازم اری ب هست توش که ییطال سیسرو

باشه  طال بدون ییبایز  

 

 انداخت گردنم تو یمتیق گرون  و بایز  سیسرو بابا خان همه نگاه ریز

  گفتم بزرگم  یلبخند  با دمیبوس صورتشو شدم بلند پام پنجه رو  تشکر یبرا

  نیا گفت اری اخت یب کرد نگاهم  عشق با  باستی ز یلیخ  بابا خان ممنونم

 قشیال نگو یکس به بدمش ومدینم دلم گاوصندقم تو وقته یلی خ سیسرو

جان ایصوف باشه  مبارکت یبود تو  

 

 همراه شدم رد خانجان پرنفرت نگاه ریز  کردم تشکر زدم یلبخند دوباره

 سمت میافتاد راه وستنیپ ما به مردمم یکل در جلو میافتاد راه خان با

  از ها  زن یگروه رفتنیم جلو از  مردها بود رسم رونیب تو عروس خونه

  همه اون ونیم من از رفتنیم باهم خونه اهل یزنا بود دردناک چه پشت

بود  گرفته وجودمو تمام یبیغر حس پرفتنیم فاصله مردم  

 

 به دنیرس رفتن راه یکل بعد باالخره کردیم تمیاذ یلیخ روم همه زوم نگاه

 بود جالب رسما نیا واسم زدن رهیدا و دست در جلو از عروس خونه

 به شروع وسط اومدن نفر دو زدم  دست لبخند با زدم  گوشم پشت موهامو

  روم ینگاه ینیسنگ با هوی بود جالب برام رقصشونم یحت کردن دنیرقص

 کرد اشاره بهم نامحسوس کرد یاخم کنهیم نگاهم داره خان دمید برگشتم

 دوباره شدم رهیخ بهش  یشتریب دقت با دوباره گهیم یچ نشدم متوجه

  افتمین یمورد کردم نگاه خودم به شک  با زد یحرکت اخم با نامحسوس

!!   جیگ:   زد لب حرص با کردم نگاهش دوباره برگردوندم سرمو  



 گهید بعدا گفت  یزیچ یا بچه گوش در شد خم که کردم نگاهش خنگا مثل

:  گفت گوشم در اومد  بچه همون بعد یکم نکرد نگاه بهم  

   تر عقب برو کممی ببند  دهنتم جلوتر بکش تویروسر گهیم خان

 کمرمو گرفته شد بیغ زدن بهم چشم هی تو که کردم نگاه بچه  به تعجب با

  مویروسر!   ستین جا وارهید پشتم دمید تر عقب برم خواستم کردم صاف

  تو میبر گفتن یشلوغ و دست یکم بعداز انداختم نییپا سرمو کردم مرتب

  تو رفتم خانوما ونیم تو رفتن بودن سادهیوا طرف هی که خانوما اول

 کینزد رفتم رسوم و اداب به بودم گانهیب کامال کنم کاریچ دیبا  دونستمینم

 بده رو بهم نکهیا بدون ننیشی م  کجا نمی بب تا سادمیوا کنارش خانجان

  من پدر خونه با زدم یپوزخند گرفت باال سرشو تکبر و افاده با و نشست

 فکر نیا اونوقت!  دیخر روستارو  تمام شدیم اموالش هیبق بجز هیروس تو

:  گفت یخانوم که  نشستم ازش دورتر یکم خداست کردیم  

  عروس چه خانجان  ، دختر ینیبش مادرشوهرت کنار دیبا یعروس دونهی

   ؟  تهیابج دختر راسته باشه خان بهادر  مبارک یدار ییبایز

:  گفت زد  یغرور پر لبخند خانجان بود گرفته جارو همه نیسنگ یسکوت  

  رمیبگ پسرم دونهی واسه عروس  هی ایدن یجا  همه از دیبا گفتم من وریز

!  ستمی ن دونهی به قانع تو مثل  

  نگفتم یزیچ کردیم تمیاذ همه  زوم نگاه دیلرزیم دستهام تیعصبان از

  انداختم نییپا سرمو

: گفت ذوق و خنده  با وریز  

! یگیم ینجور یا گهینم یز یچ عروست خوبه  

:  گفت جایب  یتکبر  با خانجان  



  واسش دخترم دنبال االن نیهم هیادیز  سرشم از بهادرخان بگه ام تونهینم

   رمیبگ

:  گفت من به رو ومدین کوتاه وریز  

 تو گردهیم برات هوو دنبال داره مادرشوهرت یهست یخوب عروس چه

  یکنینم  یکار

  نگاه!  بندازه ییدعوا بود نیا دنبال  روباه مثل دمیدیم لذت چشماش تو

:  گفتم  وریز به رو بعد انداختم خانجان به یحرف پر نیسنگ  

محترمه خانجانم رخانیام احترام به  منه بهادر چشم نور خانجان  

 

  یحرص نگاه زد یابک لبخند داد تکون یسر بعد کرد سکوت قهیدق چند

  یروسر به عادت که سرکشمو ی موها  بود حرف پراز بایفر و معصومه

 تموم مزخرف یمهمون نیا کردم یشمار لحظه تو زدم یحرص نداشت

 نیح  مینشست دوباره بعد پاشون به شدن بلند همه ونیاقا اومدن با ، بشه

  نگاهمو بود سرخ  صورتش انداختم خانجان به یچشم ری ز نگاه نشستن

  هربار دمیترسیم نگاه نیا از!  انداخت بهم ینفرت پر نگاه کرد ریگ غافل

 سکوت بابا خان یصدا با بود اهیس  روزگارم روز چند تا من نگاه نیا بعد

  چادر با یدختر  ها  شروط و شرط و هیمهر اعالم بعداز گرفت جارو همه

  کاظم کنار رفت زدن دست همه داخل اومد بود پوشونده صورتشو تمام که

 رفتن مردها بعد قهیدق چند کرد خوندن به شروع مال نشست فاصله با

 طالها انداختن بعداز بود ییبایز   دختر برداشت زنشو چادر کاظم رونیب

 برام رقصشون واقعا کردن دنیرقص به شروع بلندشدن اشیابج معصومه

  یبل رقص با بودن بلد همه هیروس تو که باله رقص فقط من بود بیعج

   بودم بلد( یعرب)



!!  برقص پاشو گفتن من به رونی ب رفت کاظم بدبختانه  

 و چرخوندنیم هوا تو هدف یب دستاشونو که ییاونا به نگاه هی یبدبخت با

  اصال  که یکی هوی دادم قورت دهنمو اب انداخت لرزوندنیم هاشون شونه

  وسط انداختم شدمیم دهیکش فرش رو یدرحال گرفت دستمو شناختمشینم

  که همه به ینگاه شدم بلند نی زم رو از کنم هیگر فقط خواستیم دلم! 

:  گفتم دلم  تو لحظه کی تو انداختم کردنیم نگاهم  

  نایا با برقص یبلد که  یهمونجور  پس یا یخارج تو دوننیم همه ایصوف

  یجا اونجا قتایحق کننیم درک نایا با باشه متفاوت رقصتم پس یدار فرق

 کم کم دادم تکون کمرمو زدیم رهیدا که یزن  اهنگ ضرب  تمیر  با نبود باله

  پر بدن با کردنیم نگاهم نشستن همه کردم رقص دنیرقص به شروع

  و تعجب با همه  نشستم رفتم دمیرقص براشون ییبایز یعرب رقص انعطافم

  بودم نشسته ری ز سربه شدهیچ بفهمم نکهیا بدون من کردمیم نگاه پچ پچ

  نگاه نفرت با یبعض و تاسف با یبعض منو زدیم باد خانجان بایفر

  با گرفت گلومو بغض شدهیچ بدونم نکهیا  بدون ناخوداگاه کردنیم

کنم  کنترل بغضمو بتونم تا دمیکشیم یفرض یخطا دامن رو انگشتام  

 

 قبل  دفعه طبق میشد رفتن اماده  شد تموم یمهمون بعد ساعت کی حدودا

 که بود دردناک چه و افتادن راه به پشت  از ها خانوم جلو از مردها

  تو  شب یاهیس  تو یبد حس هر  از فارغ شدینم همقدم من با چکسیه

  و الیخیب  که ییشبها ادی زدم قدم دمیکش  یقیعم نفس روستا بکر یهوا

  با بود  قفس از فراتر یزی چ برام نجایا ریبخ زدمیم قدم هیروس  تو لذت پراز

  کردم زی ت گوشامو دختر دو زمزمه دنیشن

 نبوده کاواره تو معلوم کجا از ستین دیبع یچیه ازش کافره دختره بابا ـــ

   نداره اونا با یفرق چیه



 ستین مهم واسش اصال توروخدا کن نگاش یگیم راست خدا به اره ـــ

  رونهیب موهاش

!! شده رتیغ یب چه خان اخه وضعشه چه بگو لباسشو یبگ اونو تا ـــ  

  رفتم تند تند دادم سرعت هام قدم به دیترک یم داشت ها قضاوت نیا از قلبم

 از بود گرفته وجودمو تمام یبد حس  ها لحظه اون ،  بشم دور ازشون تا

  پر قلبمو تمام  تنفر حس بیعج!!   بودم متنفر اطرافم یها ادم از خودم

  عمارت سمت ماهم رفتن شدن متفرق همه روستا به دنیرس با بود کرده

:  گفت خانجان راه تو میرفت  

 یمشک و بلند یموها شما برازنده دمید مجلس تو ییبایز  دختر خان بهادر

!  بود خان عباس دختر  ؟ هیچ نظرت اهیس  خمار یها  چشم  

 مکث با افتاد من به نگاهش که بگه یز یچ خواستیم حوصله یب خان

  دمیپسند نمیبب  ستین یحرف خوبه اگه:  گفت شد عوض اش چهره حالت

  نداره یمورد

  حرکت یب من یپاها که شدیچ دونمینم اما داد ادامه راهش به  برگشت بعد

!!  شدم رهیخ رفتنشون به سادیوا  

  راهم  به هیگر  با اروم اروم دیترک دادمیم قورت شب سر از که یبغض گهید

  گفت بایفر که اتاقم تو برم صدا یب  خواستم خونه به میدیرس تا دادم ادامه

  خانوادمون ابرو نکن بلند رقص واسه عروستو گهید شهیم اگه خانجان

!!   رفت  

  یا هیگر با نیزم  رو نشست که دمید خانجان بعد کردم نگاهش شده قفل

  شد یباز  یکول نیا علت یایگو تعجب با خان پاهاش رو دیکوب مسخره

  زنت خان بهادر"  زدن بهم روم تو  من از خجالت بدون که بود یحرف نیا

 که دهیچیپ  جا همه دیرقص مجلس تو پاشد یا کاواره خراب یها زن مثل



"  یگرفت رو کردهیم کار کاواره تو قبل که یکس یرفت یافتاد رتیغ از تو

 یلعنت خانجان کردم نگاه بود شده قرمز صورتش که خان به رفته وا

 گهید شهی نم جمع ثیحد و حرف یبرد ابرومونو داد  ادامه ومدین کوتاه

 مگه ؟  یدیرقص یاونجور بود کاواره اونجا مگه بود رقص وضع چه اون

  یب اشکام کردمیم نگاهش بزنم یحرف نکهیا بدون ؟ یبود خراب زن

  صورتم راست سمت معمول طبق که بود خان یلی س بعد دیچکیم اریاخت

 نشست 

 

  یابرو یخواستیم ؟  یکرد کارو نیا قصد از گفت جمع یتو تیعصبان  با

  دور خونه یزنا  همه دیلرز یم دستهام خجالت و تیعصبان از!  یببر  مارو

  من گفتم گرفتم باال سرمو نبود هیگر وقت االن کردنیم نگاهمون دور تا

  ؟؟ برقصم شماها مثل نیدار انتظار ازم چطور داره فرق شما با رقصم

؟ یگیم یچ خانجان پس گفت انداخت خانجان به ینگاه خان  

 

  ؟ اس کاواره تو خراب یزنا مثل شما رقص گفت جانب به حق خانجان

 تو برگرد گفت نداد بهم صحبت اجازه انداخت هیبق به ینگاه کالفه خان

  هیگر ریز  زدم رسوندم یاشل اتاق به خودمو سرعت با حرف بدون اتاقت

  با بعد یمهمون یتو یحت کردم فی تعر براش ماجرارو تمام قهیدق چند بعد

  قول بهت یاشل حاال اما بشه ینجور یا خواستمینم  گفتم مصمم و نفرت

کنم  خودم وابسته خان یجور دمیم  

 

  یاشل خونه اهل با  کنم کاریچ فهممیم بعد نهی نب یکس من جز چشمش که

  همشونو  شونمیم اهیس  خاک به کنمیم فرار شد عاشقم خان نکهیا بعداز

  نیا از بارویفر و خانجان که رسهی م یروز رمیگیم ازشون انتقاممو تمام



  ضربه تک تک نیافتیم پام و دست به گفتم ادیفر  با رونیب ندازمیم خونه

زنم یم قلبت به  یزد بدنم به که ییها  

 

  اومد یاشل!!  دیکن جبران اشکاتون ختنیر  با دیبا همش ختمویر که یاشک

 داد ستین نیا بر لیدل شنینم حرفهامون متوجه اونا هرچند گفت طرفمو

  نشست کنارم متاسف!   تونمینم گفتم هیگر  با دیترک  بغضم  باش اروم یبزن

  دستور بهشون تو که رسهیم یروز میدیم شکستشون کنمیم کمکت گفت

یبش خان قلب ملکه دیبا قبلش یول کننیم اطاعت اونا یدیم  

 

  ناتوان ادمو عشق یاشل ارمیدرم روزگارش از دمار گفتم زدم یپوزخند

 کنمیم ناتوان عشق از اونو شدم ناتوان یبیغر از من که نجوریهم کنهیم

 مطمئن یاشل باهاش دارم کار!  کنمیم خوردش جمع تو خودش مثل بعد

  با ینباش  دسترسش در ادیز نره ادتی فقط برو گفت داد تکون سرشو

  عتیتب گفت نیام دیکش  یبیصل یباش موفق بکش  شیپ پا با بزن پس دست

کنه کمکم حی مس یسیع تا دمیکش  یبیصل ازش  

 

  یها قدم دنیشن  با کردم  باز موهامو اوردم در لباسمو رفتم اتاقم سمت به

 پنجره  کنار کردم شروع نقشمو نیاول ومدیم اتاق سمت که ینیسنگ

  من دنید با تو اومد کرد باز اتاق  در خان ختی ر چشمام اشک نشستم

  هیگر چرا گفت سمتم اومد اورد در کتشو فرستاد رونیب نفسشو کالفه

 زدن تهمت از دیش ینم خسته چرا گفتم  شدم بلند جام از مظلومانه ؟ یکنیم

من به  

 



  اشک اورد دستشو دیبلد مگه دیبرقص ما مثل بگم شما به االن من

 اگه پس  گفتم کردم نگاه چشماش تو توعه  با حق گفت کرد پاک چشمامو

  از کردم فکر اولش من گفت مونیپش   یزد کتکم جمع یتو چرا منه با حق

 بعدام شدم ماجرا متوجه یداد حی توض  بعد یببر ابرومونو یخواست قصد

  خانجان جمع تو انقدر نکش خجالت خوردن کتک شوهراشون از زنا همه

اشکاتو  کن پاک نیبب  و ایب خوردن کتک بایفر و  

 

  نشی س رو سرمو مجبورا اما زدمی نم حرف باهاش ابد تا بود خودم به اگه

  بد من نکن یاحترام یب بهم جمع تو گهید کنمیم خواهش گفتم گذاشتم

  برقص واسم یدیرقص یچجور گفت دیکش  کمرم رو دستشو دمینرقص

  اونا که یاونجور  کن باور گفتم کردم نگاهش  باال اوردم سرمو ناز با  نمیبب

نبود  گنیم  

 

  انداختم صورتمو  تو یموها بود یچجور  نمی بب برقص خوب گفت طاقت یب

 و بزاره اهنگ خواستمیم!  رقصم ی م بزار باشه دیبا اهنگ گفتم عقب

  زشته شهی نم نجای ا گفت تصورم برعکس برسه خانجان گوش به صداش

  خم بعد برقص برام اونجا یجنگل خونه برمتیم فردا رونیب رهیم صداش

 یکم بغلشم تو نکهیا از ومدیم بدم کرد بارون بوسه بود زده که ییجا شد

اد یم خوابم گفتم رفتم عقب  

 

  میبخواب اونجا امشب گفت کرد اتاق بغل یکرس به یا اشاره میبخواب میبر

  نور میدیکش دراز پنجره  ریز یکرس ریز  میرفت  اتاق یکرد خوشگلش یلیخ

  کوتاه نخواد رابطه ازم تا بستم چشمامو عیسر بود افتاده صورتم رو ماه



  ملکه گفت که دمیشن زمزمشو بعد قهیدق چند کرد بغلم نگفت یزیچ اومد

!! من  

 

  انیاطراف که ییها چوب اما ستین  یسخت کار خان کردن عاشق دونستمیم

 برد خوابم کم کم کارمو کردیم سخت ندهیا تو قطعا کردنیم چرخمون یال

  رو ینرم بوسه دمیچیپ گردنش  دور دستمو شدم داریب خان از قبل صبح

 زدم گهید بوسه هی دوباره کرد  بغلم محکم یداریب خواب تو زدم گلوش

  با کرد یاخم!  ریبخ  صبح گفتم لبخند با کرد  نگاهم کرد  باز چشمشو

!   ریبخ صبح گفت الودش خواب یصدا  

 

  ریز بعد به نیا از شهیم بود  خوب یلیخ  شبید گفتم دادم لم بغلش تو

  ینجور یا شهیهم شهیم یچ گفت زد گونم رو  بوسه هی ؟  میبخواب یکرس

  شمیم تیاذ دارم یلیخ نجایا من گفتم کردم یالک بغض ؟یباش اخالق خوش

 نیاول واسه امروز اما شمیم یسالخ  هیثان  هر  شمیم ری تحق خورمیم ک.کتـ

 بار 

 

  هردو دمید خواب گفتم  ایرو تو رفتم  یلبخند با دمید بابامو و مامان خواب

  شیپ  میاریم تورم زود یلیخ ایصوف نخور غصه گفتن سادنیوا یتاب کنار

  خان صورت تو نگاهمو اومدنت واسه مونده  یکم یلیخ وقت خودمون

شه یم خوب یلی خ باشه راست خوابم  اگه گفتم ینیغمگ لبخند با انداختم  

 

  یکنی م ازدواج شیخوایم که یهمون با یریم یشی م خالص دستم از تو هم

  باز چشم که صبح از شهیم تموم میکوفت یزندگ نیا شمیم راحت من هم



  با کردیم نگاهم بهت با شده بهتر کمی  حالم  خبر نیا یخوشحال از کردم

  تو! ؟  یدیم عی ترج یزندگ به مردنو تو یعنی گفت کرد یاخم شدنم ساکت

  پاشو شهیم تر یطوالن عمرت ینیبب مرده یعنی چپه زن خواب یکنیم غلط

  صبحونه واسه رونیب  میبر بپوش لباس پاشو نمیبب  پاشوخودتو کن جمع

 یتونست قهید دو کال:  گفت کرد یاخم  امیب  کشمیم خجالت من برو تو گفتم

 خجالت یچ از دادن حرص  من واسه یشد زاده  تو ینر عصابم رو

 خان گهید زده کتک جمع تو بچشو و زن موهات تار اندازه عموم یکشیم

 بشه یعصب  نکهیا بدون دیا یوحش همتون کال رفت در دهنم از نگم  بابام

بود کرده  پر جارو همه  خندهام یصدا داد قلقلکم گردنم تو رفت  

 

 شد  باز در هوی بردم باالتر خندمو یصدا اتاق در پشت ییپاها دنید با

 روم از نکهیا بدون خان کرد نگاهمون  برافروخته یصورت  با خانجان

 خونه نیا گفت من به  رو تنفر با اون کرد نگاه خانجان به شوکه پاشه

  یکشینم خجالت داره حرمت و بزرگتر داره بخت دم دختر داره مجرد پسر

میدار ابرو ما سرت رو یانداخت صداتو  

 

  اومد خودش به خان دیبمون رونیح زمیری م ابروتونو یجور  گفتم دلم تو

 یناراض یکس اگه منه خونه نجایا گفت اخم با خانجان به  رو پاشد روم از

  از پر لبخند!  نشو اتاق وارد  نزدن در بدون گهید خانجان بره تونهیم

 با بود ماجرا اول تازه نیا کردم نگاهش زدم خانجان به یدرار حرص

دیکوب درو انداخت بهم ینفرت پر نگاه حرص  

 

  مظلوم افمویق ؟یبخند تر اروم کمی یتونی نم گفت بهم رو یعصب خان

 یول خب یلیخ گفت کرد یاخم ومدیم قلقلکم کنم کاریچ خوب گفتم کردم



 ما به خنده اصال خندمینم گفتم شدم بلند جا از بخند ارومتر بعد دفعه

 رونی ب یر یم یاونجور  ستین هیروس  نجایا گفت رفتم در طرف به ومدهین

بپوش   یروسر برگرد  

 

  از داشتم رونیب رفتم انداختمش سرم رو رفتم  تخت رو شال سمت لیم یب

 خانجان یعصب زدن حرف یصدا  که اشپزخونه تو برم شدمیم رد ها پله

 گهید قهید کی ستی ن میحال حرفها نیا من بایفر :  گفت حرص با دمیشن

  زودتر هرچه بهادرخان قلب تو بره  ترسمیم کنم تحمل  تونمینم دختررو نیا

  از زودتر:   گفت لهیح  پراز بایفر خان  یبرا رمشیبگ  کنم دایپ دختر هی دیبا

ی کردیم کارو نیا دیبا نایا  

 

  به سپرد  پدرش یکرد اشتباه اولش از برهیم خونت از برکت کافر دختر

 اه خانجان پسرت به یکرد عقدش چرا خونتون موندیم یزاشتیم شما

 من وگرنه زد حرف حرفش رو شدی نم گفت بابا خان گفت دیکش  یسوزناک

  بچه سوزمیم دارم بایفر کنم چه گرفتمیم پسرم واسه عمرا اونو دختر

دختر اون به بدمش ربهادریام اونم نکردم بزرگ  

 

 دیبا یدختر یکن یکار دیبا نشده رید تا خانجان بجنبون دست گفت بایفر

  ونیم خانجان باشه زرنگ و زبر  ای  نباشه لیم یب بهش خان یکن دایپ

  ویروز نمیبیم شه کنده دیبا  شرش اون بجز باشه یهرک گفت دیپر حرفش

 به شدن فتهیش  فهیطا نیا رگ و خون  تو من کنهیم یگ ملکه ما واسه که

خانجان   یگیم راست گفت صورتش رو زد بای فر نمیبیم دختر نیا نژاد  

 



  با و اشپزخونه یتو رفتم حرفهاشون ونیم مجبورا خدمه چند اومدن با

 دادن با خواستم یچا اشپزخونه تو یها خدمه از دهیپر یرو و رنگ

  خسته صورت شدم اتاق وارد تا یاشل  اتاق سمت رفتم  دستم تو یچا وانیل

زم ی عز یایصوف کرد  زمزمه یناراحت با دمید حالشو یب و  

 

  یر یپ  سر چرا روزهامو نیا بده ن یتسک تونهیم تو وجود تنها شاهده خدا

  خودمونو خونه و وطن دلم داده  قرار عذاب مورد ینجوریا منو خدا

  سال هی یگفت خودت گفتم زدم روش  به یلبخند کنارش نشستم خوادیم

؟؟   جانانم جان هیچ یقرار یب  نیا لیدل پس افتنیب ابیاس از ابا میبمون  

 

  رهیخ رونی ب برف به و می نیشیم هیروس یها  کافه تو که رسهی م یروز

 اون میکنیم یزندگ شکل یگنبد یها خونه تو که رسهیم یروز میشیم

 تو ندارم رفتن رونیب اجازه من یاتاق تو همش چرا ستین دور ادی ز روز

 به فروغ یب بشه عوض هوات و  حال کمی تا رونی ب یبر  کاش یدار که

رهیگینم دلم گفت شد رهی خ اتاق کیکوچ پنجره  

 

  عتیطب نجایا نکن یانصاف نا گهید  گفتم دادم چشمام به ینیچ  بهم چسبهینم

 اگه ایصوف گفت یاه با زدنه قدم یبرا  یبخش لذت یجا داره ییبا یز و بکر

  نجای ا ستین مهم پدرت قول به یای برب خودت پس از  بده قول بهم مردم من

  نهیا مهم باش خوش یبود که هرجا  کایامر دیشا  ای هیروس  تو ای یباش

 ونیم منو تونمینم تو یب من نزن رفتن  از حرف  گفتم گرفت گلومو بغض

رهیبگ زن خان یبرا خوادیم خانجان دمیشن امروز نزار تنها ادمها نیا  

 



 زن دیشا  رهیبگ بزار گفت باال انداخت  شونشو بمونم یچطور نجایا من

  اگه گفتم کردم یاخم یبر یکن فرار تو گذاشت شد  زنش عاشق گرفت

 گهید زن با چشمش جلو شوهرش که یزن هی  شمیم ؟  یچ برم نتونستم

  ویزی چ نیهمچ  کنم تحمل تونمینم من خورهیم غصه یاتاق تو تنها اونم اشو

کنم  یکار  دیبا کنم یفکر هی دیبا  

 

 خوامیم اما!  ابدا گفتم دیترد یب ؟ ی شد  عاشق نکنه گفت زد یلبخند یاشل

  پراز دورش که یلیتکم و یثروتمند اون به یپسر وانیا من کنم عاشق

  که کنم عاشقش یجور  ستین  یز یچ که خان کردم خودم عاشق دختره

  جالب داره انگار گفت زد یلبخند!  کنه دق میدور از میکرد فرار یوقت

رهیگیم جون تیزندگ داستان داره کم کم موضوع شهیم  

 

 یگیم یچ گفتم بهت با ؟ یچ یشد عاشق کردن عاشق یجا یاومد یول

 من عشق بشم خان مثل یمتکبر و  زورگو مرد عاشق تونمیم چطور یاشل

 یصدا از که یخان نه شوخ و  مهربون باشه وانیا مثل یپسر  تونهیم

گفت  شد جمع چشماش گوشه  که زد یلبخند ترسمیم هاشم نفس  

 

  بود حرارت  پر یلیخ دتیبوسیم  راهرو تو که دمید شیپ  روز چند ایصوف

 اما ؟  یزدیم دید مارو گفتم کردم ی بلند خنده یبش حرارتش عاشق ممکنه

 از تر جذاب یحت جذابه و حرارت پر یلیخ رابطه تو اون باتوعه حق

  اروم صدامو!  زن هی واسه هیمهم  نکته نیا و ارهیم وجد به ادمو وانیا

  ییگو بزله به هردو!  نلرزه دلم موقع اون باشم مواظب دیبا گفتم کردم

دمیخندیم دل ته از من یها  



 

 جذابه برام گفت دیچش یکم  ینیس تو شده سرد ییچا  پاشد جاش از

  دلبسته اگه تهش برهیم یک می نیبب م یت هی توام  منو میت هی خانوادش خانجان

  رمی میم نجای هم نشدم گردمیبرم  شد منم یکنیم یزندگ باهاش یشد خان

  تلخ گلومو که یتلخ یچا نمونده عمرم انی پا به ادیز که کنمیم حس چون

 دیبا  یندار  جایه به رفتن حق ندم  شوهر تورو تا من گفتم دادم قورت کرد

  جا از گرفت اوج خندهامون حرف نیا با دوباره یا یب در یزگیدوش از

میافتاد راه  اطیح سمت به هردو کردم موافقت اطیح تو می بر ای ب گفت پاشد  

 

 یاشل گفتم می نشست بود اونجا که یتخت رو میرفت  درختها از یانبوه سمت

 اون نکهیا یجا میبزن یدست هی خانجان به ای ب ؟ هیچ  بابا خان راجب نظرت

 دل ته از ببرم هوو سرش من هم رو زی بر بابا خان با تا ارهیب  سرم هوو

  در یفلفل چه با دوننینم اونا جونور کنه لعنتت خدا گفت خنده ونیم دیخند

 افتادن 

 

  یحرفها  که حجله سر برمیم تورم  هیعال  گفت هیچ نظرت گفتم خنده با

 یوقت از دمیترک خنده از بمونم ساکت نتونستم گهید یکن ترجمه بهم مارو

  شده سرخ خنده از بودم دهینخند  یاونجور لحظه اون تا میبود کرده فرار

  سرمو تعجب با کردم حس خودم رو ینیسنگ رهیخ نگاه که بودم

بهم زده زل  اخم با کاظم یاشل پشت دمید برگردوندم  

 

  جلوتر بکشمش شالم سمت رفت  دستم ناخوداگاه دیماس لبم رو خنده

  ریز نیزم افتاده دمید برگشتم نکردم داشیپ رفت عقب دستم یهرچ



  نگاهش کردم بلند سرمو دوباره کردم  سرم برداشتم  شال پشتم از نگاهش

گفتم  ترس با شد دور سرعت به بعد شد رهی خ صورتم تو لحظه چند کردم  

 

  با ونمیم خوامینم بگه خان به بره  ممکنه خونه تو میبرگرد پاشو یاشل

  بودن نجایا داخل میبر باتوعه  حق گفت پاشد جاش از بخوره بهم خان

  اطیح تو شده باز موهام بفهمه خان گفتم استرس با ستین  خوب تو یبرا

  از کن ولش گفت  الیخیب نبود شالم به حواسم چطور همشو زنهیم ته از

نکن فکر بهش بفهمه کجا  

 

  با  بابا خان مینشست می رفت ماهم سفره  سر رفتنیم داشتن همه تو میرفت

  لبخند با بعد ؟ نیاومد در اتاقتون از باالخره خانم حاج گفت یاشل دنید

  چشم بهت واقعا نیا نکنم غلط کردم زمزمه عروس براش کن ترجمه گفت

 یچ نخندون منو باش ساکت گفت گرفت  اشو خنده جلو بازور یاشل!  داره

؟ گهیم  

 

  خانجان دنیخند همه ؟ یچ یعنی  خانوم حاج دیببخش  بابا خان به رو گفتم

 کافر نیا با یزندگ که بخدا دونهینم  نمیا یحت نیا گفت حرص و اخم با

  به رو نگفت خانجان به یزیچ که کردم نگاه خان به  یدلخور با!  حرامه

 یاشل اما گفتم تعجب با مکه رفته که گنیم یکس به خانوم حاج گفت من

؟  یرفت عربستان تو یاشل!  نرفته مکه  

 

  بابا خان به  رو رفتم رو  اروپا یکشورها شتریب  اما نرفتم نه  گفت تعجب با

  ییاروپا رگ هی یاشل رفتم اروپا یکشورها شتری ب اما نرفتم گهیم گفتم



  ؟ عربستان رفتیم دیبا گفتم رفته وا خنده ریز زدن همه دوباره!  داره

اش سرفه با زد یکیکوچ لبخند خانم یحت رفت باالتر ها خنده یصدا  

 

  مثل!  کن ترجمه اشو هیبق شو خانوم  حاج الیخ یب گفت شدن ساکت همه

  بودن شده نیزم پهن همه گهید!  رفت ادمی  گفتم کردم نگاهش خنگا

  کنمیم ارزو باستیز  اریبس بودم دهیند  دنتونویخند تاحاال گفتم زدم یلبخند

 خان عمو دختر زهرا کردن نگاهم شدن  ساکت همه!   نشه دور لباتون از

کرد  بغلم بود دلرحم دیشد معصومه برعکس که  

 

  توام لب ممنون بشم فدات یاله یدار یبزرگ دل چه تو  زمیعز گفت

 شدهیچ گفتم وار خالصه یاشل  به کردم تشکر باشه خنده به شهیهم

  جان بابا ایصوف گفت خوشرو بابا خان کرد تشکر بابا خان از زد یلبخند

 اخم که یکس تنها نیب نیا  در دنیخند همه دوباره ؟ خانوم حاج گنیمیچ

 به رفت  خان صبحانه صرف بعداز بود خانجان خوردیم حرص و داشت

بزنه  قدم رونیب رفت یاشل برسه کاراش  

 

  راهرو وسط که ییصدا با هوی که اتاقم تو برگردم گرفتم میتصم منم

  سر وردمین رو به اما شدم شکه  کمی دمید کاظم برگشتم کرد صدا اسممو

  ویکس راستش برسونم اطالعتون به یموضوع هی خواستمی م گفت ریز به

 اتاقو در ، شدم مزاحمتون خودم حرف نیا گفتن واسه ندونستم مناسب

دیکن  صحبت راحت داخل دیار یب  فیتشر دیمراحم گفتم کردم باز  

 



  نجایهم!   ستین  مناسب گفت خورد گره تر محکم ابروهاش ونیم اخم

 ای قسمت حاال نیاومد یدست دور نیسرزم از شما خانوم ایصوف!  خوبه

!   من سرور  چشم نور نیشد حاال رسونده  نجایا به شمارو خدا مصلحت

 خودم ناموس با یفرق خان ناموس  پس خانم بهادر نوکر عمر اخر تا من

گفت کرد نگاه صورتم تو کرد بلند سرشو!  نداره  

 

  و اداب و فرهنگ نیاومد که  یدور نیسرزم  از شما که هیعیطب کامال

 اما میکن  درک ما دیبا  قتیحق در ،  ما با باشه دور قدر نیهم  رسومتونم

 حرفها نیا یبرا ییجا که داره زن  رابیز و دشمن انقدر خان متاسفانه

  شتری ب و ننیبیم زود  متفاوتارو مردم و یمتفاوت شما خانوم ایصوف ستین

 و جوان زن و نیهست خان همسر  که مخصوصانم نیهست نیب ذره ریز

ن یهست هم  ییبایز  

 

  رفت پر خونه تو شما مثال دیباش رفتارتون مواظب که دارم تقاضا ازتون

  دینبا صبح وقت اون اونم است بهیغر و نگهبان و مرد پراز که امد و

 و درست کننیم  کج راهشونو  ننیبب مرد اگه خانوما نجایا دیباش  موباز

  شما  یرفتارها به عادت نجایا ی مردها دونمیم نویا اما دونمینم غلطشو

 دشمن از یکی یحت ای  بچسبونن شما به یبعد صفات انگ  ممکنه و ندارن

کنه  یدراز دست بهتون خان یها  

 

  اون با یفرق دیکنیم یزندگ گرگ  مشت کی ونیم  شما خانوم ایصوف

  فنا باد تونیزندگ وگرنه دیکن عمل  محتاتانه دیبا نداره جنگل تو تتونیوضع

  ای رتشیغ جلو وردنین کم یبرا   خانم زنهیم بهتون تهمت یکی شهیم

 ناموس نجایا رهیگیم گهید زن هی ای شهیم الوده خونتون به دستش



 نشده ریدلگ حرفهام از دوارمیام دیکن جمع حواستونو ستین بردار یشوخ

د یبدون برادرتون یجا  منو و نیباش  

 

  درکم نکهیا از هم!   ممنونم گفتم که بود نشده دورتر قدم چند ، اجازه با

  به چی ه هستم  بیغر و تنها یلیخ نجایا من دیکرد اگاهم نکهیا از هم دیکرد

  خانجان  گفت نشست لبش رو یکمرنگ لبخند برگشت ستمین بلد شما رسوم

 معصومه یزود به من اما خان یبرا  گرفتن نظر در رو معصومه مامانم و

  باشه داشته تونهینم بهادر درکنار یخوشبخت دونمیم دمیم شوهر رو

شه ینم تموم خطر معصومه رفتن با که دیکن درک دوارمیام  

 

  به بردم پناه من شد دور سرعت به  کردم  تشکر زدم ینیغمگ و تلخ لبخند

  یحت که ییادما ونیم بودم افتاده ریگ کنم کاریچ دیبا  دونستمینم اتاقم

 نکرده بایفر ای  خانجان قبال در یبد کار منکه خوانیم یچ دونستمینم

 هووم اگه اون دمییجو لبمو گوشه حرص با معصومه یاداوری با بودم

بود  ساخته کارم شدیم  

 

 مرد هی یتونیم تو ایصوف کردم زمزمه کردم نگاه صورتم به نهیا جلو رفتم

  کاظم یها   حرف یاداوری با خوادینم  عشق و محبت جز یزی چ شیزندگ تو

  ، داره کاظم مثل ییپسرعمو که خان  خوشبحال بود یخوب ادم عجب گفتم

 بود  قرار که شب یبرا گرفتم میتصم خونه بود ومدهین خان که ناهار بعداز

 اتاقم از شدم اماده گرفتم دوش رفتم بشم اماده خان یجنگل خونه میبر

  یعروس لباس رو بحث درحال بودن نشسته ییرایپذ تو همه  رونیب رفتم

بودن کاظم  



 

  حس گفتم نشستم!  یاومد در ات لونه از عجب چه  گفت دنمید با خانجان

 انداخت باال ابرو امینم چشمتون جلو ادیز  نینیبب منو نیندار دوست کنمیم

  میدونیم بد ما گفتم وردمین کم ؟  خب بده جواب هی حرف هر واسه گفت

برگشت  کرد نازک برام یچشم پشت برامون نیتوه میند یکس جواب  

 

  گفت بایفر ؟ بنفشه ای بهتره  نی ا گفت داد نشون لباس دوتا بایفر به رو

 انداختم ینگاه لباسارو ونیم شد لباسا ریدرگ دختراش با دوباره بنفشه

  برگشت سمتم خانجان نگاه که برداشتمش بود نیزم یخوشگل سبز لباس

  ادیم بهتون یلیخ نیا دیبپوش نوی ا گفتم  اروم گرفتم باال لباسو کرد نگاهم

ادیم بهم یچ یبگ تو  خوادینم گفت انداخت لباس به ینگاه  

 

  لباس که یزن خوامیم نویهم من من بده یبرداشت کجا از نویا گفت بایفر

  یا قهیسل  خوش و نیب  زیر دختر ماشاله گفت بود اورده فروش یبرا

  دستش از لباس اون از زودتر انداخت بایفر به ینگاه خانجان نیهست

  گفت حرص با  بایفر پوشمیم خودم بزار بپوش تو گهیم گهید گفت دیکش

ی شد کن گوش حرف تاحاال یک از  

 

  لبخند  بایفر بود نیا رو چشمم اولم از من گفت دیکش لباس محکم خانجان

  یدار ها قهیسل نیا از تو یبود برنداشته  بنفش مگه گفت زد یا مسخره

  کرد ول لباس بایفر ادیم خانجان به فقط لباس نیا گفتم کردم مداخله ؟

شده  برعکس دوست امروز دشمن روزید نیشد جور چه گفت معصومه  

 



  لباس رفت خانجان!  ندارم یدشمن یکس با من گفتم انداختم بهش ینگاه

  به یلبخند بود کرده ریی تغ بس  از موند باز همه دهن اومدنش با دیپوش

  نکهیا بدون تنتون تو شده یعال باستیز یلیخ  یواعا گفتم زدم روش

 همه اومد بابا خان نیح همون تو ؟ چطوره گفت هیبق به رو بده جوابمو

سادنی وا پاش به دنیکش جلوتر شونوی روسر  

 

  یکارا نیا از دیش ینم خسته گفت انداخت بهمون بابا خان یعیسر نگاه

  بابا خان میدیخند همه عالما یها دغدغه یب ها زن  خوشبحال مسخره

  بابا خان گفتم که بره خواست بود یخوشصحبت و شوخ مرد هیبق برعکس

 دنید با جمع تو  برگشت سادیوا ؟ شده خوشگل چه  یدید خانجان ؟

 خانجان ؟  میندار خبر ما یعروس تو  نکنه خانجان گفت زد یلبخند خانجان

خجالت  با دیدیم خانبابا از نگاه نیا بود بار نیاول انگار که  

 

  ؟ نیهم گفتم تعجب  با بره که برگشت دوباره بابا خان نییپا انداخت سرشو

  دمیخند یهست یا پدرسوخته عجب گفت کرد یا مردونه خنده بابا خان

  مشیچرخونیم میر یگیم دستشو شده خوشگل زنمون مین یبب اگه ما گفتم

  تو که امروز ایب گفت انداخت خانجان به ینگاه بابا خان مشیبوسیم بعدم

بشم  یفرنگ منم یشد خوشگل  

 

 دیبکش  خجالت هیچ کارا نیا بابا  خان گفت خجالت با جان خان جلو اومد

  دست یخوشحال با چرخوندش گرفت خانجان دست نداد یتی اهم بابا خان

  بهم کارا نیا با بابام و مامان بود  ارزوم شهیهم  کردم نگاهشون زدم

  با  کنم تجربه داشتن مادر حس نتونستم چوقتیه که افسوس کنم کینزد

گفت  که خانبابا یصدا  



 

  میداشت یدختر اگه دیشا خونس چراغ دختر خواستمیم دختر خدا از چقدر

  شهیهم  مثل گفت دیبوس خانجان یشونیپ شد  خم بود گرمتر مونیزندگ

  خان یچشمها تو اشک نم ام هیبق  دونمینم ،  رفت سرعت به!   ینیباتریز

  بود داده جان خان به دوباره  یجون بابا خان جمله هی نه ای دنید جان

که یراه به رهیخ قهیدق چند بعداز  

 

 نگاهش که من دنید با مشغوال دوباره همه دید برگشت بود رفته  بابا خان

  گفتم زدم یکمرنگ لبخند کن انتخاب لباس هی توام گفت کرد یاخم کردمیم

  ای یبخوا خرمینم تو واسه من گفت یعصب ، یزیچ خوامینم من!  ممنون

ی کی کن انتخاب زشته دارم  ابرو جمع تو خرمیم پسرم زن واسه نه  

 

  گفت گرفت سمتم زرد لباس هی خانجان هوی کردم نییپا باال  لباسارو ونیم

 نبودم تعارف اهل من که ییاونجا از نبود پسندم مورد اصال ؟ چطوره نیا

  داد دماغش به ینیچ ؟ چطوره هیاب نیوا ادینم من رنگ  به لباس نیا گفتم

  بپوش  ببر ویاب نیهم یشیم یچ زرد لباسم زرده کلت یگیم راست گفت

دم یپوش  لباس رفتم نگفتم  یزیچ  

 

 اومدم زدم  یلبخند تنم تو بود رینظ یب بود کمش ام العاده فوق کلمه

 در  بدون نهیا جلو ذوق با بودم دهی نخر ییبا یز  لباس بود وقت یلیخ رونیب

 فروشنده حد  از شیب فی تعر با کردم نگاه خودمو دمیچرخ هیبق  گرفتن نظر

؟  چطوره  گفتم خانجان به رو کردم تشکر ذوق با شد تر بلند ام خنده  

 



 خانجان گفت بایفر!  ادیم بهت خوبه گفت انداخت بهم یبخش تیرضا نگاه

  با اونبار!  ارنیم در حرف مردم خان زن واسه یپوشونی م بازو لباس نیا

  خانجان کن باور مونهینم برامون ابرو گهید لباسش با نبارمیا رقصش

 نوی هم خوبه ام یلیخ ؟ بره ابروت بخواد که بازه لباس  یکجا گفت

دهیخر بهم که یلباس بابت  کردم  تشکر زدم یلبخند!  یپوشیم  

 

  تا سرش  پشت برم خواستم منم ارهیب در لباسشو رفت نداد جوابمم یحت

 نگاهم رهیخ شدم اش متوجه من همه از  اول اومد خان که ارمی درب لباس

  انداخت نییپا سرشو گفتیم امد خوش بهش که خانجان یصدا با کرد

  نکهیا  بدون اخر در ییگو امد خوش به داد جواب هم تو دیکش اخماشو

اتاق تو ایب  ایصوف گفت بندازه بهم ینگاه  

 

 سادیوا رفتن  از تیعصبان با  امی م کنم عوض لباسمو برم باشه گفتم

  همه کنجکاو یها چشم جلو!   ایب االن گفت کرد یاخم سمتم  برگشت

  شدم دهیکوب محکم کردم باز درو تا  اتاق سمت رفتم  برداشتم قبلمو یلباسا 

  خواستمیم ترس سر از که یغی ج از کرد یر یجلوگ خان یلبها وارید به

 بکشم

 

  متیمال با شونمو رو یمو شد جدا  ازم قهیدق چند بعد دیبوسیم تابانه یب

  یک دونهیم خدا  ؟ نبود سرت یروسر چرا هال یتو  گفت دستش تو گرفت

  ؟ یدیپوش  هیچ لباس نیا نمیبب سا یوا صاف نمی بچ خوامیم ته از موهاتو

؟  چطوره گفتم دمیچرخ دور هی جلوش گرفتم دستم تو دامنمو  

 



 که بود  مغرور انقدر ؟ ادیم بهم  برام خانجان دهیخر کاظم یعروس واسه

!!   سین بد یا گفت کردیم  نگاه پامو سرتا یصیحر  با که یدرحال

  کردم بازش کمد سمت  رفتم گذشتم کنارش از نگفتم  یزیچ  زدم یپوزخند

  کردم یهرکار  ارمی ب در لباسمو  خواستم توش بزارم ارمیب در لباسمو تا

کنهیم نگاهم داره وارید به داده هیتک دمید خان سمت برگشتم نتونستم  

 

  با کردم پشتمو جلو اومد ؟ یکن  کمکم شهیم ارمی ب درش تونمینم گفتم

  موهامو نییپا دیکش اروم لباسو پی ز!   موهاتو کن جمع گفت بمش یصدا

  خواستیم دلم اورد لبم رو یلبخند کشدارش یها  نفس یصدا کردم ول

  هی تو دمیکش جلو از لباسمو کنم یتالف بود کرده که ییتا یاذ تمام یجا

لباسمو  گرفتم فاصله ازش قدم هی با پاهام ریز افتاد حرکت  

 

 ؟ یکنیم نگاه یچ به گفتم دمیخند  بلند اش رهیخ نگاه دنید با برداشتم

  شام االن گفتم کردم رد  سرم از عی سر لباسمو که ادیب سمتم خواست یقدم

 تو شب کارتو نیا یتالف گفت زد  یپوزخند!   نییپا برم دیبا شهیم اماده

 کرد یاخم!  اهیس  گرگ گفتم لب  ریز !  زرد  گربه یدیم پس یجنگل خونه

بود  حقت دمیشن گفت  

 

 فردا دمیفهم شام سفره سر...  هیچ گرگ یبفهم تا کردمیم ولت موقع اون

  گفت شام بعداز خان ، خونه  نیهم تو ادیب قراره زنش کاظم یعروس

  نیا گفت بابا خان شو اماده برو گفت  من به رو یجنگل خونه برم خوامیم

  یراه شلوغ سرمون کاظم ازدواج مراسم فرداام خطرناکه شب موقع

؟ ینر   تا ستین  



 

  برم بخوام تا صبح وگرنه برم االن دیبا!  نه گفت محکم و یجد خان

 گهید یکس بشه یدگیرس دیبا هست  کار یسر هی شهینم وقت برگردم

  باز در سرم پشت بشم اماده تا اتاق تو رفتم  عیسر یلیخ منم نگفت  یزیچ

  لباسام سمت  رفتم رهید زودباش یا  یچ معطل گفت شد اتاق وارد خان شد

منو  برهیم دونستمیم  

 

 درد به  زیچ دنبال خواستیم  یمناسب لباس مطمئنن برقصم واسش تا

  گذاشتمش دیکش رونیب  یتور یلباس کرد مداخله خودشم که بودم یبخور

  می رفت باهاش همقدم خان شیپ  رفتم  مخصوصم عطر با همراه فمیک تو

  که یا کلبه سمت به میشد سوارش هردو اسبش برداشتن با خان رونیب

م یرفت کردیم فیتعر راه تو ازش  

 

  رو هم یکمرنگ یلبخندها یگاه یحت بود شده نیدلنش و مهربون بیعج

  تو ششی بای ز یحت که ییجا میشد  دور روستا از یکم یوقت شستیم لبش

  یواعا گفتم کردم نگاه جذاب کلبه  به ذوق با سادیوا بود معلوم ام یکیتار

  نشست ام نهیس  رو پشت از دستش!  اس العاده فوق نجای ا ؟ نجاستیا

بود  دیبع خان از که یفیتعر  از خوش سر یتر العاده فوق تو گفت  

 

  چرا زد تشر نییپا  دمیپر اسب از  دمیبوس اشو گونه برگشتم زدم یا قهقه

  اسبو ؟ چرا گفتم  تعجب با دنیپر  ستی ن خوب زن واسه یپر یم یاونجور

  دیپر  رنگم!  یباش باردار ممکنه گفت  کلبه سمت رفت  درخت تنه به بست



!   بشم باردار ممکنه دیرس ینم عقلمم به اصال من کردم نگاهش تعجب با

گرفتم  حال متوجه کرد دروباز  

 

 روشن مشغول یکیتار  تو همه از اول  داخل برم کرد اشاره سر با بود شده

  یچ کنمیم کاریچ بشم باردار اگه نکهیا از مبهوت من شد ها چراغ کردن

  کنار باال رو شده روشن ینفت چراغ یصندل رو  نشستم رفته وا شهیم

  کردم بغض ؟ یباش داشته بچه من از یترسیم ؟  شدیچ گفت گذاشت پنجره

کینزد اومد!  نه گفتم  

 

  پس گفت زد  کنار صورتمو رو یموها اخمو ای باشه یعصب نکهیا بدون

  رید االنشم نیهم خوامیم پنجتا حداقل یاریب بچه واسم دیبا اخر اول ؟ یچ

  گوشه از اشک یباردار ارنی ب خبر برام که منتظرم هرروز من شده

  یلبخند ندارم شویامادگ من خان!   خوامینم من اما گفتم شد ری سراز چشمم

  یکن بزرگشون کننیم کمکت هستن هیبق که خوادینم یامادگ گفت زد

  بچه کردن بزرگ مشکلم گفتمی م بهش  یچجور ، بچه اس خونه چراغ

نم یبی م هیروس تو خودمو امیپرداز ایرو تو خواب قبل هنوز من ستین  

 

  از!  خوامینم بچه یکس از بازور من گفت انداخت صورتم تو ینگاه

 بدون کرد یاخم که کردم تشکر یبخوا خودت تا کنمیم مراعات امشب

  که ییها چوب داره دمید زدم کنار  رو پنجره پرده رونیب رفت دادن جواب

  اورده که یلباس انداختم رو پرده  زمیه  یبرا کنهیم جمع بود  قیاالچ ریز

  که یفرش رو  نشستم عطر زدن  با کردم باز موهامو دمیپوش  عیسر بودم

بود  نیزم یرو  



 

  دیشا بود زورگو کال زدم یکیکوچ لبخند شد خونه وارد تخم و اخم با خان

  که کنهیم اهیس  یجور روزگارمو بودم مطمئن اما کنهینم زورم گفت

 اجاق کردن روشن مشغول کرد یا سرفه خوامیم بچه گمیم بازبون خودم

  تر پررنگ اخمشو کنه نگاهم نکهیا بدون  کنارش رفتم شدم بلند جا از شد

دارم  کار کنار برو گفت کرد  

 

  هل  شدنش تموم با کرد کارشو تند  تند  رمینم  گفتم بهش دمیچسب  پشت از

 از کار نیا کرد دادنم قلقلک به شروع نیزم رو کرد پرتم داد بهم یکیکوچ

 دل ته از کردن فکر یبرا نداد یشتریب فرصت خنده خب اما بود دیبع خان

  روزها اون بود ییروزها چه کنم دورش خودم از داشتم یسع دمیخندیم

مشکالت از خبر اگه  

 

 با خنده ونیم کنه کر فلکو گوش صدام که یچجور  دمیخندیم شتریب داشتم

  دیماس لبم رو خنده ؟ یفرار فکر هنوز گفت یجد کرد ولم نفس نفس

  نمیبینم بچه نخواستن واسه نیا جز یلی دل گفت زد یپوزخند کردم نگاهش

  یا بوسه بعداز دیبوس لبهامو نزاشت  که بگم یزی چ تا کردم باز دهنمو

یطوالن  

 

  چطور نمیبب کنجکاوم بده نشون  یروس دختر هی هنر شو بلند گفت

  بهتر من بنظرت  گفتم دمیکش نشی س رو انگشتمو زدم یلبخند یدیرقص

  خمار داد قورت دهنشو اب ؟ ید یخواب باهاش که یا رقاصه ای رقصمیم



  تو یا العاده فوق شب به شد لیتبد شب اون! ...  دید دیبا  گفت کرد نگاهم

!   میزندگ خاطرات دفتر  

 

  با خان شدم داریب  خواب از مینیب ر ی ز یا کننده  مست یبو دنیچیپ  با صبح

  دیبا میبخور صبحونه  پاشو کنم  دارتیب اومدم گفت بازم یها چشم دنید

  اورد در تنش از کتشو ادیم یچ  یبو گفتم الود خواب یصدا با  میبرگرد

  یبرا یبرگشتن کردم مشخص نجارو یا یها دام فیتکل رفتم  صبح گفت

دادن جگر صبحانه  

 

  لباس سمت رفتم بود پاره که لباسم دنید با شدم بلند جام از شده رید پاشو

  یلبخند بدنم  یجا چند رو یکبود دنید با  هام  لباس دنیپوش نیح  رونمیب

 افسوس ؟ ادیم خوشت نایا دنید با گفت وجدانم هوی بود شبید اداوری زدم

... کرده  خودش هیشب  تورم برات  متاسفم ایصوف  

 

 میافتاد راه به اسبش با بست محکم رو کلبه در خان صبحانه خوردن با

  زشته روز تو دیدینم یکس شب گفت اخمو میشینم  سوارش چرا گفتم

  واسه خانجان به سپرمیم یعروس تو شب ارنی درم حرف مردم نکاریا

  گفت زد یکمرنگ لبخند رقصمیم بد مگه گفتم دلخور نکنن بلندت دنیرقص

  ستین  خوب نجایا بده نشیهم  دمیند تو مثل ماهر یا رقاصه عمرم تو

یبرقص ساده دیبا دنیرقص  ینجوریا  

 

 اون با شبم تویروسر  جلو بکش گفت خاروند چونشو رقصمینم اصال گفتم

 یکی  با ادیز گوشه هی ینیشیم یر یم ایند جولون کاظم جلو زنا  تو لباست



  گفت خانجان جمع تو نکن فراموش ام یزی چ هی باش نیسرسنگ  رینگ گرم

  چون دونمیم مقصر تورو من ادیب  شیپ  جمع تو یبحث هر  یریبم دیبا  ریبم

ی ای ب کوتاه دیبا تو  

 

 زن  دنبال شما یبرا  جمع یتو خانجان دیمنطق یب یلیخ  گفتم تیعصبان  با

  ها منطقه همه از  خوادیم گهیم خوادیم نظر همه از بلند بلند گردهیم

 و احترام به خانجانم از تر ناپخته و  تر بچه یلیخ که من رهیبگ زن براتون

  خانجان ؟ دیگیم بهم  ینجوریا  شما اونوقت کنمیم سکوت شما یابرو

  کردم زمزمه اروم لب ریز و نگفتم  بهش یزیچ من کرد بلند من رو دست

گفت سادیوا رفتن راه از گرفت دستمو خان!  امه خاله باشه یهرچ  

 

  زن هی من که بگو من واسه بود زن  دنبال خانجان که بعد دفعه خاله دختر

  ازش یچجور نرفته ادمی گفتم برگردوندم ازش رومو!  بستمه همون دارم

  تو رهینم ادمی ام یدیخواب رقاصه اون با که یشب اون یحت یکرد استقبال

 ام بچه نخواستن لیدل کرد اعتماد و هیتک بهش بشه که یستین یمرد

!  نهیهم  

 

  با  ، گذشتم  کنارش از بهش توجه یب من کرد نگاهم  بهت و تعجب با

 یهرک بودن مشغول همه بود  اهویه  پراز خونه ، خونه به دنمونیرس

 بود یهرچ رفتم یاشل اتاق سمت  اهویه به توجه یب دییدویم یکار  دنبال

بشم  غافل ازش که نبود انصاف بودم زبونش هم  و صحبت  هم تنها  

 



  تو رفتم  بزنه  حرف کمی تا کردمیم  صحبت باهاش دیبا  کباری یروز حداقل

  رفتم خانجان اتاق تو گفتن جو و پرس و تعجب با ستین دمید اتاقشو

  بلند کنهیم درست موهاشونو داره یاشل شدن جمع همه دمید اونجا

 بود سررفته ام حوصله گفت کرد یا خنده ؟  یشد شگریارا گفتم دمیخند

کردم  درست موهاشونو  

 

  یاشل زدم یلبخند همه شده درست یموها  دنید با دادم هیبق به یسالم

  و لباسم دنیپوش با منم شدن اماده همه داشت ییخودارا به یادیز عالقه

  ، عروس خونه میبر خودشون  گفته طبق تا دمیپوش یشال شیارا یکم

  برم خواستم انداختم خودم به نهیا تو اخرو نگاه  نجایا میار یب عروسو

داخل  اومد خان که رونیب  

 

  با  ؟؟ ییتو عروس مگه صورتتو  کن پاک گفت اخم با انداخت بهم ینگاه

  پاک  گفت الیخیب کنم شیارا خوادی م دلم منم خوب شهینم  گفتم یزار  حالت

 بودم سادهیوا نهیس به دست یعصب نداره کردن شیارا حق خان زن کن

  نگاه انگشتر به ذوق با دستت بنداز گفت گرفت سمتم یانگشتر هوی که

 اومد خوشت گفت زد یا مغرورانه لبخند باستیز یلی خ یواعا گفتم کردم

شدم بلند پام  پنجه رو ؟  

 

  گفت داد تکون  یسر!  اصله سنگش نیا!   یلیخ گفتم دمیبوس گونشو

  دستم کردم تشکر مجدد قدردانانه زدم یلبخند چشهات همرنگ!  زمرد

  با رونی ب می رفت ایصوف زد ادیفر گفت که خانجان یصدا با و انداختمش

  سرگرم و بایز  یها  رسم میرفت عروس خونه سمت به هیبق به شدن ملحق

داشتن یا کننده  



 

 کل زنا میبود سادهیوا بودن نییپا یروستا از که عروس خونه در جلو

  رسم نیا بود بایز برام واقعا بودن عروس اومدن منتظر همه و دنیکشیم

  همه میبرگشت عروس اومدن با بعد میدیخند دنیکش کل سر یاشل با یکل ها

  سر  رو مردها هیبق دنیرقصیم  مردها خونه در جلو  باال یروستا   باهم

  بی عج ختیریم همه  از شتریب خان نیب نیا در ختنیریم پول ها رقصنده

  گوش یدختر هر صحبت به بود خان شیپ ده یدخترا تمام دل که بود

  بود خان یبرا ییخودنما حال در  ای زدیم حرف خان راجب داظت یدادیم

 ! 

 خودش سال و همسن یمرد با نداشت یتوجه  چیه انداختم خان به ینگاه

  نگاهش دنید با کرد نگاه بهم کرد  حس نگاهم ینی سنگ بود صحبت درحال

  کرد اخم رفت یا غره چشم فرستادم براش یبوس کردم غنچه لبهامو

 ام خنده دنید با دمیخند نهیبب یکس  ترسهیم ستی ن جاش نجایا دونستمیم

 دمید یاشل خورد پهلوم تو که ی ا سقلتمه با گرفت لبخندشو جلو بازور

:  گفت  

!  خانوم ایصوف یریگیم قلوه یدیم دل  

  خوبه یلیخ!  جذابه تینها یب اون:  گفتم کردم نگاه خان به عشق با

!  یـــلـــیخ یاشل  

 یناراض و ناراحت قبل مثل گهید که خوشحالم:   گفت زد یلبخند یاشل

!  یستین  

!   نیهمچن  منم کردم زمزمه  

:   گفت اهسته سمتم اومد خانجان  



  برو تو بعد بره اون اول بزار روت افته یم کاظم زن چله توها ینر االن

  یش ینم دار بچه  روت افتهیم چلش وگرنه

:  گفتم مونده باز دهن تعجب با  

  روم افته یم یچ یعنی ؟  هیچ چله خانجان

:گفت کرد یاخم  

  جار چرا ستین  یگفتن حرف توام به رهیم ابرومون شنوهیم یکی واشی 

  یزنیم

: گفتم شرمنده  

  بپرسم ازتون ستین جاش االن اونم شدم کنجکاو فقط خانجان دیببخش 

!   میکنیم صحبت بعد یچ یعنی  

 بعد خانجان شیفرما طبق رفت یحرف  بدون کرد نگاه صورتم تو هیثان چند

  عروس یرو  تور نشستم یا گوشه رفتم شدم خونه وارد عروس از

  یجور وسط ختنیر  زنا شد تکرار قبل بساط دوباره یدست با برداشتن

  به  یلبخند بود وصل روشون هزار  ولتاژ انگار که لرزوندنی م هارو شونه

 بود انداخته نییپا سرشو خجالت با که عروس به زدم شونینمک رقص

ومدیم یخوب دختر نظر به کردم نگاه  

 

  زدم روش  به یلبخند متقابل زد یلبخند کرد نگاهم یکم نگاهم دنید با

 بود روش  قرمز پارچه با ینیس چندتا که یخانوم اومدن با لحظه همون

  هیک کادو زدیم داد بلند گرفتیم باال   پارچه تک به تک زن  میکرد نگاهش

  یمکیقا ییکادو اومد سمتم خانجان نیب نیا در دوباره اومده یک طرف از

: گفت داد دستم  



   خودت و خان طرف از بده تو نمیا

  رفتم همه رهی خ نگاه ریز شدم بلند جا از کردم تشکر دادم تکون یسر

:  گفتم گرفتم طرفش به کادو زن سمت  

   خان منو طرف از دییبفرما

:   گفت بلند یلبخند با گرفت کادو زن  

!  داده کادو یچ خان مین یبب زمیعز ممنونم  

 نگاه بود جعبه تو ییبایز و ن یسنگ  یطال سیسرو کادو کردن  باز با

 یکم از بعد جام سر نشستم رفتم دوباره کردم خانجان به یزیام تشکر

 رقصوندن  اوناروهم رقص و دست با زنونه تو اومد کاظم یشاد و دست

  منم شدن متفرق مردم کم کم اتاقشون فرستادن اونارو شام خوردن بعد

  همون که دادمیم گوش حرفهاشون به بودم سادهیوا روستا یدخترا  کنار

:  گفت گوشم در اروم  اومد بود فرستاده سراغم خان قبل دفع که یا بچه  

   هستن منتظرتون باغ یتو  خونه پشت گفتن خان

  رفت گذشت سرعت با جلوم از قبل دفعه مثل بعد

:  گفت گرفت جلومو یمسن زن که  اطیح تو  برم خواستم زدم یلبخند  

   ؟یندار بچه دختر

  نباشه کنم ول رهی بگ حرف به  منو ساعت می ن تا شد باعث سوال نیهم

اره ی ب در ویچ همه تو ته خواستیم  

:  گفتم وردمین طاقت اخر  

   ؟  نیهست  یک شما دیببخش

:  گفت انداخت بهم  یکار طلب نگاه  



  شدم  دلخور ازت واقعا یشناسینم منو چطور

:  گفت که کردم نگاهش کالفه  

!!   خانم  یبابا خاله من  

 اومدم بخودم به که بعد دیپر ندوزمیو هیثان چند یبرا دیکش  سوت مغزم

برسونم  باغ به خودمو تا گذشتم کنارش از گفتم یدیببخش  

 

  عجله تند یها قدم با خان موندن منتظر از بودم دیناام کامال که چند هر

  پکر و دیام نا دنشیند با کردم نگاه اطراف رسوندم باغ به خودمو یا

   دمیشن صداشو که برگردم خواستم

! "  اومد من ملکه باالخره"  

  بو قایعم موهام کنار کرد بغلم رسوندم بهش خودمو ذوق با زدم یلبخند

  ریز یاروم بوسه گذاشتم اش نهیس  رو سرمو  خوب حس از شدم پر دیکش

: گفت زدن قدم به کرد شروع زدم گردنش  

   ای صوف یبود نیباتریز امروز

 اونقدر اونم شوهرم زبون از جمله نیا دنیشن کنه درک تونهیم زن هی فقط

:  گفتم زدم یلذت پر لبخند نکنه که کارایچ  تونهیم حس پر  

   نیبود جمع اون مرد نیتر جذاب شما منم نظر از!  جالبه

 نیهمچ تیجمع همه اون نیب  چرا:  گفت کرد عوض بحث زد یلبخند

؟ یچ دیدیم یکی اگه یکرد یکار  

:   گفتم سرخوش  

! یوانگید یعنی  یعاشق الیخیب  



  بود شده شوکه اونم کردم نگاه خان به شوکه حرفم شدن  خارج با هوی

  زد یجذاب لبخند افتاد نیچ چشماش کنار کم کم نداشت من از یکم دست

:  گفت  

  ایصوف خوامیم یقول هی ازت اما!  نطوریا که

  با گذاشت بازوهام رو دست کردم نگاهش یجد سادمیوا زدن قدم از

: گفت متیمال  

  عیمط کامال جمع تو یبگ  یزیچ  ای  یکن یکار  نیهمچ  جمع یتو خوامینم

 اتاقمون تخت ایصوف نفرمون دو  خلوت یبرا بمونه تو حکومت باش من

  کار نزن حرف من حرف رو اتاقمون از رونیب اما تو یپادشاه تخت

  قرون  هی من بودن خان گهید بره سوال ریز من ابهت اگه نکن ینامربوط

؟  یدیفهم پاشهیم هم از روستا شهیم یهرک به یهرک ارزه ینم  

:  گفتم کردم نگاهش خنگا مثل  

   فهممینم حرفات از یزیچ واقعا من نه

:  گفت دیکش یا کالفه پوف  

!  سخته واقعا فرهنگا تفاوت  

سخته  واقعا باتوعه حق اره کردم زمزمه رقصشون یاداوری با  

  یبش من مثل روز هی دوارمیام:  گفت یدرخت تنه  سمت رفت کرد بغلم

 تو مثل منم میشیم داشته دعوا پراز و سرد یزندگ هی اونوقت:  گفتم

  اس ساخته کارمون بشم خودخواه زورگو

: گفت کرد یاخم  

  دمیند تو مثل یزبون  بلبل دختر عمرم تمام تو ییپررو واقعا



:  گفتم دمیکش یاه  

 به تو ایصوف گفتیم بود یراض اون اما گفتیم بهم نویا پدرم شهیهم اه

   یداد گرما میزندگ

:  گفت  ها سبزه رو کرد پرتم طنتیش با  

نم یبب بده بهم گرما کمی االن یدادیم گرما یچجور  

!  نهینب یکس گفتم بودم کرده عادت خودش مثل  

میندار ییجا به دید هست حواسم نه:  گفت دیخند  

 

   خان بهادر ریام

  نهیس رو  که ایصوف دیسف صورت به ینگاه بود مرادم طبق بیعج یزندگ

  بود شده دار  خنده بود کرده رنگ که ییها گونه اون با انداختم بود ام

! داشت یتر نیدلنش چهره شیارا بدون  بنظرم  

  کردم توجه  اش حرفه به دراومدم فکر از صداش با

؟  کنم صدا خان ریام تورو من شهیم ـــ  

؟  چشه بهادر مگه ـــ  

؟  بهادر  ریام بگم کامل اصال یخوایم دونمینم ـــ  

   بگو خوادیم دلت یهرچ گفتم دمیبوس موهاشو یرو

   دادم ادامه یکنجکاو محض

  راجبش دارم دوست فرهنگش مردماش ؟ بود یچجور هیروس ایصوف

  بدونم



  درخت برگ یصدا ونیم باشیز یاوا که ییصدا با شد  جا به جا دستم رو

:  گفت بود دهیچیپ باد و ها پرنده و ها  

  به اونا شونه یخی  یچشما مرسوم هیروس  مردم راجب که یزیچ نیاول

  یسرما ایگو گفتیم شهیهم  پدرم ،  تفاوتن یب و سرد یا مسئله هر

  ستنین یبد یادمها حال نیا با اما کرده رسوخ مردمش قلب تو هیروس

! داره بد و خوب یها ادم جا همه مسلمه:  گفتم دادم تکون پامو  

؟؟ ی دید رو هیروس شکل یگنبد  یها  خونه قایدق:   گفت زد یلبخند  

!  دمیند:  گفتم دادم تکون یسر  

  تو ، هستن ییبا یز  یها خونه خوشگال یلیخ:  گفت یدلتنگ و ذوق با

  یبازارها پراز و شلوغ جا همه ، شهیم غوغا سمسی کر موقع هیروس

  موننیم  نو  سال منتظر کننیم دیخر  همه یچادر

   هینجوریهم  ماهم دیع:  گفتم

  ریبخ ادشی میومدیم رانیا به  نوروز  یها دیع اکثرا:   گفت زد یلبخند

 واسه ؟ شده تنگ یچ واسه شتریب همه از دلم یدونیم بهادر ریام

  یها  جوراب با معشوقا عاشق  همه بود برف پراز ابونیخ که ییغروبا

  کافه به دراخر زدنیم قدم ابونی خ تو داشتن پا به که ییها  بوت و کلفت

 که یا قهوه هی دمیشا ای میخوردی م قارچ ابگوشت میرفتیم کیکوچ  یها

!   کنه گرم وجودمون فنجونش دور یگرما  بپرونه سرمون از هوش بوش  

 که یابونیخ به  شتریب دلش چرا نکهیا به فکر با نشست میشونیپ رو یاخم

 افکار شد خورد عصابم شده تنگ  شتریب زدنیم قدم معشوق عاشق

  گفت ییصدا شهیقبل معشوق عاشق حتما اون که نشست مغزم تو یاهیس

!  خوادینم بچه نمی هم یبرا البد  

:  گفت زد  روم به یلبخند انداختم صورتش به ینگاه  برگشتنش با  



  روزه چند مسافرت یبرا ها یزندگ یبرا نه ؟ هیروس میبر ندهیا تو شهیم

   برم خوادیم دلم یلیخ

  دمیترسیم!  کردمینم  یکار نیهمچ ابدا من شدم اش رهیخ یحرف چیه یب

!   دمیترس یم نبودش از یباور رقابلیغ طور به من و برنگرده و ببرمش

 من نبود کتمان قابل خب اما  ارمین خودم  یرو به خواستمیم هرچقدر

  عطر کردم  بغلش منتظرش نگاه به توجه یب بودم شده دختر نیا دلباخته

: دمیپرس  هزارم  بار یبرا دمیکش  بو موهاشو  

؟ اس کننده مست بوش انقدر که یزنیم  خودت به یچ گهید بگو  

: گفت کردیم مستم بردیم کفم از دل که یا خنده با اون  

؟   باشه خودم تن عطر تونهینم  

 

: گفت کردیم مستم بردیم کفم از دل که یا خنده با اون  

؟   باشه خودم تن عطر تونهینم  

 تو!  بده یخوب یبو انقدر یکی  شهیم یعنی کردم زمزمه کردم فکر یکم

   یدیم بهشت یبو

: گفت خنده ونیم دیخند بلند  

؟  شدم  یچجور کردم شیارا  

:  گفتم کردم کج دهنمو  

  شونیاورد کجا از صورتت به پرتا و چرت نیا از ینزن کاش دلقکا هیشب

 ؟

:   گفت پکر  



   ینبر ابرومو یش  قشنگ کمی بزن گفت داد بهم خانجان

: گفتم خنده ونیم خانجان دست از گرفت ام خنده  

  نداره زایچ  نیا به یازین که قشنگه انقدر من زن

: گفت بعد شد ام رهیخ قهیدق چند تعجب با  

!  یخوب یلی خ ینجوریا  ؟ یباش مهربون ینجوریا شهیهم شهیم  

:   گفتم زدم یکمرنگ لبخند  

 وفادار بهم شهیهم ام تو که یشرط به مونمیم ینجور یهم من ایصوف

  تا یوفادار بجز خوامینم ازت یچی ه نهیهم  تو یبرا من شرط تنها یبمون

!   نمیهم بهت نسبت منم یبمون وفادار بهم که یا لحظه  

:   گفت زد یلبخند  

   هست یا منصفانه شنهادیپ کنمیم قبول

  سرم کردن جدا با گرفتم ازش یا  عاشقانه و یطوالن بوسه شدم خم یکم

:  گفتم کردم  پاک هاشو گونه اوردم باال دستمو ازش  

  خونه  میبرگرد دیبا بلندشو وقته رید گهید

:  گفت حال یب و گرفت دستمو هوی شدن بلند نیه شد بلند جا از  

 راه  کردم کمکش گرفتم کمرشو!   رفت یاهیس  چشمام هوی چرا دونمینم

  گفتم خورده غذاشو کامل نکهیا  دادن جواب با ؟ خورده غذا دمیپرس  بره

 نشستن دورهم همه دمید خونه  برگشتم رفته جی گ سرش پاشده هوی البد

 نیا که کردمیم حس نشست خانجان کنار رفت امیصوف شدم ملحق بهشون

 ایصوف ونیمد نویا من و شهیم  قبل بهتراز یکم ونشونیم داره روزها

 بابا خان یصدا با دادیم راه خانجان یدگی فهم و یاخالق خوش با که بودم

: گفت کردم صاف گلوشو  سمتش رفت نگاهم  



  بود تو بودن عادل بحث یعروس  تو امروز خان بهادر کنمیم افتخار بهت

  کم نیا به خان باشه حاللت مادرت ری ش پسر بودن یراض ازت مردم همه

   پسرم ام یراض ازت واقعا ؟ دهیفهم انقدر یباش یسال و سن

:   گفتم زدم یکمرنگ لبخند  

  شماست راه من راه  بابا خان میدار شما از میدار یهرچ

 منو وارث یک  نگرانم بابتش کمی که مونده مورد هی فقط:   گفت زد یلبخند

   بهادرخان خوادیم بچتو دلم ؟  یاریم

 خان دمیم زادتونم خان وقتش به :   گفتم انداختم ایصوف به یکوتاه نگاه

   بابا

:  گفت که بایفر یصدا با  

  که ترسمیم شدنیم دار وارث خان  دیبا االن تا  نگرانم منم بابا خان واال

بده  بهمون وارث  زودتر  کاظم زن رهیبگ یشی پ کاظم  

 

:  گفت کرد یاخم خانجان  

   ؟ یبترس تو ارهیب  زودتر که ارهیب وارث قراره مگه کاظم

   زدم داد تی عصبان و حرص با وسط نداختیم یحرف یهرک گرفت باال بحث

   ؟ نداره حرمت خونه نیا ساکت

:  گفتم عموم و بابا خان به رو  

  نینشست ساکت یچ یبرا افتادن هم   جون به ینجوریا زناتون یحق چه با

 عمو و بابا خان احترام به نباریا ؟ نیپاش بعد بره ابرومون نیمنتظر



 مرد همه نیا جلو که یزن از گذرم ینم بعد دفعه اما همتون از گذرمیم

  کشهیم شونه و شاخ و انداخته باال صداشو

 شده حبس نهی س تو  ترس از زنا همه نفس شدم بلند جام از یتلخ اوغات با

  به گربه یریدرگ به هیشب ییصدا هوی که برم شدم رد جمع یتو از بود

 زنهیم کتکش داره بایفر به کرده حمله عمو دمید برگشتم دیرس  گوشم

  کنارهم که زنش و ایصوف به کرد اشاره چشم با افتاد کاظم به نگاهم

 وحشت افهیق دنید با کنه کنترل خندشو تا کرد جمع دهنشو بودن سادهیوا

 فاصله بایفر  سر تو دیکوب چندتا که عمو گرفت ام خنده منم دوتا اون کرده

 بزنه یحرف زن دادنینم اجازه خونه نیا یمردها از چکدومیه واقعا گرفت

  دادنیم اجازه از بودن  پررو انقدر بایفر و خانجان حال نیا با کنه  یساالر

  رفتم اطی ح به دنمیرس  با ، بودن خانجان  و بایفر روستا خان االن البد

 از یکمک دارن یمال ازین اگه تا زدم حرف باهاشون یکم ها نگهبان سمت

:  گفت خنده با کنارم اومد کاظم  موقع همون  کنم کمک ادیبرم دستم  

 و چون یب بگم  زنم به یهرچ کنم  فک گهید کشت حجله دم رو گربه بابام

  کنهیم اطاعت چرا

  نداشتم عمو  تو فشار اون توقع واقعا:  گفتم دمیخند

:  گفت نشست  اطیح تو یصندل رو  

 امشب گهید بابام حرص همه اس همه مخ رو یلیخ مامان دایجد اخه نه

   دیترک

 به بعدا ممکنه خورد کتک عروسش تازه جلو شد بد کمی اما اره:  گفتم

  ارهیب روش

  گنیم میبر یرینم امشب ، سرخوده مگه کرده غلط:  گفت کرد یاخم

  اوردن شهر از دیجد رقاصه



 ام یخوب شوهر کردمیم فکر بود یعال همراه و دوست عنوان به کاظم

شدیم عوض راجبش  نظرم داشت حاال اما باشه  

 

؟   یبر یخوای م کجا بوده تی عروس امشب پسر:  گفتم  

م یبر پاشو  میگردیبرم ساعته دو:   گفت الیخیب  

ا ؟ یچ بفهمه  زنت گفتم انداختم پام رو پامو  

: گفت دیخند دل ته از  

  یچجور یخارجک دختر نیا یگفتیم مردونه ابهت و رتیغ از یداشت باال

   ؟ بهادر اومده سرت به یچ کرده موشت نیبب

:   گفت که رفتم بهش یا غره چشم  

 و زن تا سه اتاق اون تو اتاقه  هی اش خونه که ــریفق و اد.معتــ بیمص

 با عمارت نیا تو ما اونوقت کنهیم اداره داره رو بچه تا پونزده

؟   میریبگ زن هی مونیخانزادگ  

:  گفتم دمیخند  

  تو یهست یادم  عجب یکنیم فکر زایچ چه به

:   گفت پاشد جا از خنده با  

؟  میگردیبرم ساعته دو گذرهیم خوش ؟ یایم  

:   گفتم خواستینم ارویصوف کردن ناراحت دلم ابدا پاشدم جا از متقابل  

   بگذره خوش بهت داداش برو تو نه

:  گفت کرد تنش کتشو  



ر ی بخ شب فعال باشه  

:   گفتم کردم  صورتش تو ینگاه  

  یریم میدار دشمن دوست از شتریب که یدونیم اما کنمینم  دخالت کارت تو

 باهمه که یا شه.فاحــ از ای زنیر یم تیدنینوش  تو یز یچ  جاها اونجور

  که یزن با جا همه چهیپیم رهیم ابرومون  اونوقت شهیم ات بچه دهیخواب

  یکرد ازدواج تو دانیخواب  گهید یروستاها  یها خانزاده همه

: گفت داد تکون یسر مطمئن  

 یچ همه گنیم استثناس امروز رمینم ادیز  هست  حواسم راحت التیخ

  یومدیم کاش یول فراهمه

:  گفتم دادم تکون یسر  

   ریبخ  شبت  باش خوش برو

 بود سکوت تو جا همه خونه سمت  رفتم بعد کردم نگاه رفتنش به

 در کردن باز با اتاقم سمت رفتم  گذشتم صدا یب کار مشغول خدمتکارها

 خاطر واسه کردمینم ول زنمو ابدا من نشست  لبم رو یلبخند ایصوف دنید

  ازش کردم باز دستمو نفرا چند  با یروز ستین  معلوم که یزن چندتا

  دیچیپ  گردنم دور دستشو سمتمو اومد اروم یها  قدم با بغلم ادیب خواستم

:  گفتم دمیبوس دشویسف  و نرم گونه  

؟  یحال یب چرا  

 کنهیم درد بدنم تمام ستین خوش  ادیز  حالم دونمینم کرد زمزمه جون یب

 که اس مسخره یلیخ نیا ریام دمیترس  کرد ام شوکه نییپا یدعوا کنم فک

   نداره زدن  حرف حق زن هی

:   گفتم دمیبوس  قشویشق  



 یهرچ خلوت  یتو تو ایصوف ای ب کنار باهاش  نجاستیا رسم و  اداب نیا

  یندار ی کار   چیه حق جمع تو اما بگو یخواست

!!  تحمل رقابلیغ و مزخرفه :   گفت نمیس به داد هیتک سرشو  

 

  شبه هی بود اومده اب اونور از که نیهم نداشتم  یدلخور و بحث حوصله

 زمان مسلما افکارش  گهید بود یلیخ بود کرده عوض مذهبشو و نید

 هوی بشه یکی من با فکرش طرز دیبا  باالخره گفتم خودخواهانه بردیم

:  گفت  

دم یترس  یلیخ کرد یاونجور امشب عموت چرا   

:  گفتم دروغ به گرفتم تنش عطر از قیعم ینفس   

  یبش دار بچه زود یلیخ دیبا  نجایا  کرد ینجور یا یینازا گفتن تو به چون 

  باردار زنشو  نتونسته رتهیغ یب مرد گنیم نشه بچت اگه نهیسنگ یلیخ

  بزنه خواستیم حرفو نیهم نامحسوس بچه به کرد اشاره بایفر چون کنه

  شد یعصب  عموم نیهم  بخاطر

:  گفت یناباور  و تعجب با  

!  نخواست بچه یکی دیشا چرا فکر طرز نیا با امیب  کنار تونمینم  

:  گفتم  

 لیتکم تشین نکهیا مگه نخواد ستی ن یکس کنهیم لیتکم ویزندگ بچه

   نباشه یزندگ کردن

: گفت مقدمه یب بعد رفت فکر تو زونیاو یلبها   با هیثان چند  

؟  یدار دوسم ینگفت حاال تا چرا ستمین زنت مگه من ریام  



:  گفتم کردم یاخم  

   کنه ثابت دی با مرد گفتنه به مگه هیچ  ایباز بچه نیا

:  گفت لوس  

 دوسم نکنه داره دوسم شوهرم که بشنوم خوادیم دلم االن من یبگ دیبا

؟  یندار  

 نیا تمام داشتم دوسش انقدر!  کردینم ادم با که کارا چه عشق واقعا

 عنوان چیه به بودم قبل بهادرخان اگه بود نیریش  برام اشی باز لوس

:   گفتم گرفتم دماغش نوک!   نداشتم اروی باز مسخره نیا حوصله  

   ینگفت تاحاال توام

   گفت دیشد لحجه با و تند

! شده قدم شیپ رو بوسه نیاول که دارم دوست گهیم یکس اول  

؟؟   یاورد در کجات از نویا گفتم دمیخند  

شد؟  خوب دارم دوست باشه  

!  دلم به نشست!  بود خشک یلیخ نیا احساس با گفت سرتقانه  

:  گفتم زدم  لباش به یکوتاه بوسه شدم کشینزد  

! دارم دوست عاشقانه!  من ملکه  

  بهت  تعجب کمال در:  گفت هاش بوسه ونیم دیبوس  حرارت پر و گرم

! وار وانهید عاشقتم شدم مند عالقه  

 گذاشت ام نهیس رو دست شدم خود یب خود از کرد اثر روم اشیلوند تمام

  قبول یبد رو هیروس  به سفر  شنهادی پ بهم  مانمیزا کادو خوامیم:  گفت

؟ یکنیم  



!  کنمیم قبول زدم لب  

  قبول بطنم تو تورو وجود از یا بچه  صبرانه یب منم پس گفت زد یلبخند

... کنمیم  

 

  زدم یلبخند کنارم ایصوف دنید  با پاشدم خواب از شاد و حال سر صبح

 بعداز حموم رفتم بندازم راه ییصدا سرو نکهیا بدون پوشوندم روشو

 سالن تو رمیم گفتم بود شده داریب  امیصوف دمیپوش لباس حموم از برگشتن

دمید کاظم سالن  تو دمیرس تا صبحانه یبرا ادیب گرفتن دوش بعداز اونم  

 

  خان!   کوک کوک گفت دیخند!  ؟ پسرعمو احوال گفتم شونشو رو زدم

 با!  بود کننده ونهید یچ همه یداد دست از یلعبت چه یومدین شبید

  حال دیرسیم من شبید یپا به اگه عمرا زدم  یلبخند خودم شبید یاداوری

  تو بوش هنوز یخورد شبید  انقدر گفتم کردم عوض بحث احوالش و

!  یسیمیوا نماز صف تو  چطور که رونمیح زنهیم صورتم  

 

 افته یم چو هیچ چاره گفت هیچ اثار بود معلوم که ها خنده اون از دیخند

 رو اعتقادشون تمام مردم نیا  که یدونیم کافره خونهینم نماز خانزاده

 اگه شدهیچ نیبب هیخوب ادم گنیم یکن  تل.قــ یبخون نماز اگه یمذهب مسائل

گنیم نباشه یفیضع و ریفق تو هیسا  ریز اطرافت ینباش خون نماز  

 

  دیشا:   گفتم خاروندم گوشمو!   میندار خبر ما که داره چشم یچ به نیبب

  چندتا یشی نم ریس یکی با اگه پسر نکن اگاهه خدا اما باشن نااگاه مردم



  تکون یسر نداره عاقبت اخر نرو ادیز  روب.مشـــ سمت اما کن غه.ــیص

کنمیم کمش یگیم درست خان باتوعه حق گفت داد  

 

  کاظم سفره سر صبحانه سفره سمت می رفت میشد بلند جا از هیبق اومدن با

  صالح اگه اومده یخوب خاستگار خواهرش معصومه واسه کرد اعالم

 شب فردا شد قرار میکرد  موافقت همه  خونه انیب  میبزار میدونیم

  ام توجه ییصدا اومدن با گذاشتم  دهنم تو یا لقمه خونه ادیب  خاستگارش

مرغ  تخم ایصوف سمت دخترعموم  زهرا شد سفره  یوسطا جلب  

 

 گفتیم رفتیم عقب عقب ایصوف برداره که داشت اصرار بود گرفته

  بسمه:   گفت بایفر دییدو رونیب سمت شد بلند جاش از دو با هوی خوادینم

  منم بود زشت رفتن دنبالش شدن بلند جا از نفر چند!  دختره شده یجن اله

  یزیچ گفت اومد خانجان بود اونجا ری درگ فکرم اما نشستم جام سر برم

کرده بد حالشو مرغ تخم یبو  ایگو سین  

 

 لبخند روشن چشممون بارداره که انشاله خدا خواست به ادی ب بیطب  میگفت

 نهیمعا و بیطب اومدن با بعد قهیدق چند زدم  تصورش از یپوست ریز

  بزرگ انگشتر!  بارداره ایصوف خان نیبد یگون مژده گفت لبخند با ایصوف

  پر  جارو همه یشاد و خنده یصدا  بیطب به دادم دراوردم نمویسنگ و

بودن خوشحال همه بود کرده  

 

  یلبخند  بازور رفت هم تو اخماش که گفت یز یچ یاشل به تند تند ایصوف

  اما اتفاق نیا از ناراحته زدمیم حدس دیبوس شد خم ارویصوف یشونیپ زد



  ببرن کنن یقربون گوسفند چند دادم دستور کردیم قبول دیبا نبود یا چاره

  به خانجان کرد دعوت جشن یبرا  اشناهارو همه بابا خان رایفق واسه

خدمتکارها  تمام  

 

 و یخوب که بد چقدر بود خوب و  یعال یچ همه داد نقره و طال یا کهیت

 رو یدست شد خلوت اتاق نکهی ا از بعد!  نداره یادیز دوم ادیز یخوش

 شدن مادر حس شهی نم باورم رخانیام:   گفت لبخند با دمیکش ایصوف شکم

کنم   بغلش ادیب  ایدن منتظرم صبرانه یب رهینظ یب اس العاده فوق  

 

ا یصوفــــ  

  العاده فوق خان بود وجودم  تو یخوب حس شدنم مادر خبر دنیشن با

  تو روز نیچند ومدیم کنار داشت باهام خانجانم یحت بود شده عوض

 ، بودن خوشحال خبر نیا دنی شن از همه بود یکوبیپا و جشن روستا

 اجازه شهیم خان گفتم حوصله یب بود دهیکش دراز اتاق تو خان بود عصر

 گفت الود خواب یصدا با تعجب کمال در ؟  بزنم قدم یکم اطیح  تو برم یبد

نشو  دور ادیز اما برو  

 

 درختا دنید با اطیح سمت رفتم رونی ب زدم  اتاق از دمیبوس ذوق با گونشو

  نشده دور یادیز مسافت سمتشون رفتم  دمیکش یقیعم نفس سرخوش

  سادمیوا گوش  درختا پشت شدم  خم دمیشن ییگو و گفت یصدا که بودم

دادم گوش سادمیوا همونجا کننیم بحث و جر دارن زنش و کاظم دمید  

 



 چرا بگو خوامیم ازت کالم کی گفت شده قفل فک و تیعصبان با کاظم

   خوامینم اضافه حرف ینبود دختر

   گذاشتم  دهنم رو دستمو بهت با

 تا نبودم یکس با من خدا به ومدین  ون.خـ چرا دونمینم  گفت هیگر با دختره

  دختره بگو راستشو گفت دهنش تو دیکوب چندتا یپ در یپ کاظم حاال

سادهیوا جلوش  صاف بزنه کیج نکهیا بدون مظلومانه  

 

 بر گواه ن.خو چرا دونهینم گفتیم هیگر با خوردیم کتک کاظم از بود

  نفسم خونه برگشتم شدم دور سرعت به!   ختهینر ازدواج شب شیباکرگ 

  شهر از ایب  گشتمیم دنبالت گفت لبخند با دید منو خانجان شدینم نییپا باال

 راه به  سرش  پشت سردرگم کنه نهیمعا توام ادیب گفتم بود اومده بیطب

بود داخلش بیطب که یاتاق سمت میرفت افتادم  

 

  به رو کرد تموم کارمو یاهیگ دارو چند زیتجو  و نبض گرفتن با بیطب

  احترام با خانجان بشم مرخص ستی ن یامر خانجان اگه خب گفت خانجان

 االن من نجایا دیبمون دینزن حرفشم دیبر زارمینم شام خوردن بدون گفت

 رده.پـ زدن بعد یدختر  شهیم گفتم  بیطب به رو  عیسر  رفتنش با گردمیبرم

ادین خون ازش اش  

 

  موقع گهید یبعض و ندارن اصال ایبعض!  شهیم گفت انداخت بهم ینگاه

  با ؟ نیبد صیتشخ دیتونیم شما  گفتم کردم تر لبمو!  شهیم پاره مانیزا

  صتونیتشخ با شهی م پس گفتم شدم بلند  جا از!  زمیعز بله گفت نانیاطم



  سمت به بسرعت!  کنمیم صداش  رمیم االن!  نیبد نجات نفرو هی یزندگ

زدم  در به تقه چند  رفتم کاظم اتاق  

 

 اتاق وارد دادنش اجازه با دیرس  گوشم به کاظم زن طوبا گرفته یصدا

 مقدمه یبرا وقت!  کرد پاک اشکاشو عیسر  بعد کرد  نگاهم متعجب شدم

  بیطب گهید خونه دیرسی م بابا خان و ومدیم نییپا خان هرلحظه نبود ینیچ

 درختا ونیم من متاسفانه جان طوبا گفتم پس نهیبش اونا شیپ بود مجبور

دم یشن  شمارو یحرفها بودم  

 

 ازش من نهیمعا یبرا طوبا اومده بیطب  گفتم کرد نگاهم ترس و تعجب با

 و کنه ات نهی معا نرفته تا ایب بده رخ ممکنه یاتفاق نیهمچ  گفت دمیپرس

 گفت پاشد جا  از تویپاک یکن ثابت کاظم به دیبا بشه  جمع ثیحد و حرف

  درو خواستم تا نجایا ارمیم بیطب  رمیم منم دنبالش برو  گفتم رونیب رفت

  تو رفت یسالم بعداز رفت کنار شدم رخ تو رخ  کاظم  با رونیب  برم کنم باز

  واسه رونیب  میبر  بپوش لباس پاشو نمی بب  پاشوشی پ رفتم  عیسر اتاقشون

 دو کال:  گفت کرد یاخم امیب کشم یم  خجالت من برو تو  گفتم صبحونه

  یچ از دادن حرص من واسه یشد زاده تو ینر   عصابم رو یتونست قهید

 زده کتک جمع تو بچشو و زن موهات  تار اندازه عموم یکشیم خجالت

  نکهیا بدون دیا یوحش همتون کال رفت  در دهنم از نگم بابام خان گهید

 کرده پر  جارو همه خندهام یصدا داد قلقلکم گردنم تو رفت بشه یعصب

 بود

 

 شد  باز در هوی بردم باالتر خندمو یصدا اتاق در پشت ییپاها دنید با

 روم از نکهیا بدون خان کرد نگاهمون  برافروخته یصورت  با خانجان



 خونه نیا گفت من به  رو تنفر با اون کرد نگاه خانجان به شوکه پاشه

  یکشینم خجالت داره حرمت و بزرگتر داره بخت دم دختر داره مجرد پسر

میدار ابرو ما سرت رو یانداخت صداتو  

 

  اومد خودش به خان دیبمون رونیح زمیری م ابروتونو یجور  گفتم دلم تو

 یناراض یکس اگه منه خونه نجایا گفت اخم با خانجان به  رو پاشد روم از

  از پر لبخند!  نشو اتاق وارد  نزدن در بدون گهید خانجان بره تونهیم

 با بود ماجرا اول تازه نیا کردم نگاهش زدم خانجان به یدرار حرص

دیکوب درو انداخت بهم ینفرت پر نگاه حرص  

 

  مظلوم افمویق ؟یبخند تر اروم کمی یتونی نم گفت بهم رو یعصب خان

 یول خب یلیخ گفت کرد یاخم ومدیم قلقلکم کنم کاریچ خوب گفتم کردم

 ما به خنده اصال خندمینم گفتم شدم بلند جا از بخند ارومتر بعد دفعه

 رونی ب یر یم یاونجور  ستین هیروس  نجایا گفت رفتم در طرف به ومدهین

بپوش   یروسر برگرد  

 

  از داشتم رونیب رفتم انداختمش سرم رو رفتم  تخت رو شال سمت لیم یب

 خانجان یعصب زدن حرف یصدا  که اشپزخونه تو برم شدمیم رد ها پله

 گهید قهید کی ستی ن میحال حرفها نیا من بایفر :  گفت حرص با دمیشن

  زودتر هرچه بهادرخان قلب تو بره  ترسمیم کنم تحمل  تونمینم دختررو نیا

  از زودتر:   گفت لهیح  پراز بایفر خان  یبرا رمشیبگ  کنم دایپ دختر هی دیبا

ی کردیم کارو نیا دیبا نایا  

 



  به سپرد  پدرش یکرد اشتباه اولش از برهیم خونت از برکت کافر دختر

 اه خانجان پسرت به یکرد عقدش چرا خونتون موندیم یزاشتیم شما

 من وگرنه زد حرف حرفش رو شدی نم گفت بابا خان گفت دیکش  یسوزناک

  بچه سوزمیم دارم بایفر کنم چه گرفتمیم پسرم واسه عمرا اونو دختر

دختر اون به بدمش ربهادریام اونم نکردم بزرگ  

 

 دیبا یدختر یکن یکار دیبا نشده رید تا خانجان بجنبون دست گفت بایفر

  ونیم خانجان باشه زرنگ و زبر  ای  نباشه لیم یب بهش خان یکن دایپ

  ویروز نمیبیم شه کنده دیبا  شرش اون بجز باشه یهرک گفت دیپر حرفش

 به شدن فتهیش  فهیطا نیا رگ و خون  تو من کنهیم یگ ملکه ما واسه که

خانجان   یگیم راست گفت صورتش رو زد بای فر نمیبیم دختر نیا نژاد  

 

  با و اشپزخونه یتو رفتم حرفهاشون ونیم مجبورا خدمه چند اومدن با

 دادن با خواستم یچا اشپزخونه تو یها خدمه از دهیپر یرو و رنگ

  خسته صورت شدم اتاق وارد تا یاشل  اتاق سمت رفتم  دستم تو یچا وانیل

زم ی عز یایصوف کرد  زمزمه یناراحت با دمید حالشو یب و  

 

  یر یپ  سر چرا روزهامو نیا بده ن یتسک تونهیم تو وجود تنها شاهده خدا

  خودمونو خونه و وطن دلم داده  قرار عذاب مورد ینجوریا منو خدا

  سال هی یگفت خودت گفتم زدم روش  به یلبخند کنارش نشستم خوادیم

؟؟   جانانم جان هیچ یقرار یب  نیا لیدل پس افتنیب ابیاس از ابا میبمون  

 



  رهیخ رونی ب برف به و می نیشیم هیروس یها  کافه تو که رسهی م یروز

 اون میکنیم یزندگ شکل یگنبد یها خونه تو که رسهیم یروز میشیم

 تو ندارم رفتن رونیب اجازه من یاتاق تو همش چرا ستین دور ادی ز روز

 به فروغ یب بشه عوض هوات و  حال کمی تا رونی ب یبر  کاش یدار که

رهیگینم دلم گفت شد رهی خ اتاق کیکوچ پنجره  

 

  عتیطب نجایا نکن یانصاف نا گهید  گفتم دادم چشمام به ینیچ  بهم چسبهینم

 اگه ایصوف گفت یاه با زدنه قدم یبرا  یبخش لذت یجا داره ییبا یز و بکر

  نجای ا ستین مهم پدرت قول به یای برب خودت پس از  بده قول بهم مردم من

  نهیا مهم باش خوش یبود که هرجا  کایامر دیشا  ای هیروس  تو ای یباش

 ونیم منو تونمینم تو یب من نزن رفتن  از حرف  گفتم گرفت گلومو بغض

رهیبگ زن خان یبرا خوادیم خانجان دمیشن امروز نزار تنها ادمها نیا  

 

 زن دیشا  رهیبگ بزار گفت باال انداخت  شونشو بمونم یچطور نجایا من

  اگه گفتم کردم یاخم یبر یکن فرار تو گذاشت شد  زنش عاشق گرفت

 گهید زن با چشمش جلو شوهرش که یزن هی  شمیم ؟  یچ برم نتونستم

  ویزی چ نیهمچ  کنم تحمل تونمینم من خورهیم غصه یاتاق تو تنها اونم اشو

کنم  یکار  دیبا کنم یفکر هی دیبا  

 

 خوامیم اما!  ابدا گفتم دیترد یب ؟ ی شد  عاشق نکنه گفت زد یلبخند یاشل

  پراز دورش که یلیتکم و یثروتمند اون به یپسر وانیا من کنم عاشق

  که کنم عاشقش یجور  ستین  یز یچ که خان کردم خودم عاشق دختره

  جالب داره انگار گفت زد یلبخند!  کنه دق میدور از میکرد فرار یوقت

رهیگیم جون تیزندگ داستان داره کم کم موضوع شهیم  



 

 یگیم یچ گفتم بهت با ؟ یچ یشد عاشق کردن عاشق یجا یاومد یول

 من عشق بشم خان مثل یمتکبر و  زورگو مرد عاشق تونمیم چطور یاشل

 یصدا از که یخان نه شوخ و  مهربون باشه وانیا مثل یپسر  تونهیم

گفت  شد جمع چشماش گوشه  که زد یلبخند ترسمیم هاشم نفس  

 

  بود حرارت  پر یلیخ دتیبوسیم  راهرو تو که دمید شیپ  روز چند ایصوف

 اما ؟  یزدیم دید مارو گفتم کردم ی بلند خنده یبش حرارتش عاشق ممکنه

 از تر جذاب یحت جذابه و حرارت پر یلیخ رابطه تو اون باتوعه حق

  اروم صدامو!  زن هی واسه هیمهم  نکته نیا و ارهیم وجد به ادمو وانیا

  ییگو بزله به هردو!  نلرزه دلم موقع اون باشم مواظب دیبا گفتم کردم

دمیخندیم دل ته از من یها  

 

 جذابه برام گفت دیچش یکم  ینیس تو شده سرد ییچا  پاشد جاش از

  دلبسته اگه تهش برهیم یک می نیبب م یت هی توام  منو میت هی خانوادش خانجان

  رمی میم نجای هم نشدم گردمیبرم  شد منم یکنیم یزندگ باهاش یشد خان

  تلخ گلومو که یتلخ یچا نمونده عمرم انی پا به ادیز که کنمیم حس چون

 دیبا  یندار  جایه به رفتن حق ندم  شوهر تورو تا من گفتم دادم قورت کرد

  جا از گرفت اوج خندهامون حرف نیا با دوباره یا یب در یزگیدوش از

میافتاد راه  اطیح سمت به هردو کردم موافقت اطیح تو می بر ای ب گفت پاشد  

 

 یاشل گفتم می نشست بود اونجا که یتخت رو میرفت  درختها از یانبوه سمت

 اون نکهیا یجا میبزن یدست هی خانجان به ای ب ؟ هیچ  بابا خان راجب نظرت



 دل ته از ببرم هوو سرش من هم رو زی بر بابا خان با تا ارهیب  سرم هوو

  در یفلفل چه با دوننینم اونا جونور کنه لعنتت خدا گفت خنده ونیم دیخند

 افتادن 

 

  یحرفها  که حجله سر برمیم تورم  هیعال  گفت هیچ نظرت گفتم خنده با

 یوقت از دمیترک خنده از بمونم ساکت نتونستم گهید یکن ترجمه بهم مارو

  شده سرخ خنده از بودم دهینخند  یاونجور لحظه اون تا میبود کرده فرار

  سرمو تعجب با کردم حس خودم رو ینیسنگ رهیخ نگاه که بودم

بهم زده زل  اخم با کاظم یاشل پشت دمید برگردوندم  

 

  جلوتر بکشمش شالم سمت رفت  دستم ناخوداگاه دیماس لبم رو خنده

  ریز نیزم افتاده دمید برگشتم نکردم داشیپ رفت عقب دستم یهرچ

  نگاهش کردم بلند سرمو دوباره کردم  سرم برداشتم  شال پشتم از نگاهش

گفتم  ترس با شد دور سرعت به بعد شد رهی خ صورتم تو لحظه چند کردم  

 

  با ونمیم خوامینم بگه خان به بره  ممکنه خونه تو میبرگرد پاشو یاشل

  بودن نجایا داخل میبر باتوعه  حق گفت پاشد جاش از بخوره بهم خان

  اطیح تو شده باز موهام بفهمه خان گفتم استرس با ستین  خوب تو یبرا

  از کن ولش گفت  الیخیب نبود شالم به حواسم چطور همشو زنهیم ته از

نکن فکر بهش بفهمه کجا  

 

  با  بابا خان مینشست می رفت ماهم سفره  سر رفتنیم داشتن همه تو میرفت

  لبخند با بعد ؟ نیاومد در اتاقتون از باالخره خانم حاج گفت یاشل دنید



  چشم بهت واقعا نیا نکنم غلط کردم زمزمه عروس براش کن ترجمه گفت

 یچ نخندون منو باش ساکت گفت گرفت  اشو خنده جلو بازور یاشل!  داره

؟ گهیم  

 

  خانجان دنیخند همه ؟ یچ یعنی  خانوم حاج دیببخش  بابا خان به رو گفتم

 کافر نیا با یزندگ که بخدا دونهینم  نمیا یحت نیا گفت حرص و اخم با

  به رو نگفت خانجان به یزیچ که کردم نگاه خان به  یدلخور با!  حرامه

 یاشل اما گفتم تعجب با مکه رفته که گنیم یکس به خانوم حاج گفت من

؟  یرفت عربستان تو یاشل!  نرفته مکه  

 

  بابا خان به  رو رفتم رو  اروپا یکشورها شتریب  اما نرفتم نه  گفت تعجب با

  ییاروپا رگ هی یاشل رفتم اروپا یکشورها شتری ب اما نرفتم گهیم گفتم

  ؟ عربستان رفتیم دیبا گفتم رفته وا خنده ریز زدن همه دوباره!  داره

اش سرفه با زد یکیکوچ لبخند خانم یحت رفت باالتر ها خنده یصدا  

 

  مثل!  کن ترجمه اشو هیبق شو خانوم  حاج الیخ یب گفت شدن ساکت همه

  بودن شده نیزم پهن همه گهید!  رفت ادمی  گفتم کردم نگاهش خنگا

  کنمیم ارزو باستیز  اریبس بودم دهیند  دنتونویخند تاحاال گفتم زدم یلبخند

 خان عمو دختر زهرا کردن نگاهم شدن  ساکت همه!   نشه دور لباتون از

کرد  بغلم بود دلرحم دیشد معصومه برعکس که  

 

  توام لب ممنون بشم فدات یاله یدار یبزرگ دل چه تو  زمیعز گفت

 شدهیچ گفتم وار خالصه یاشل  به کردم تشکر باشه خنده به شهیهم



  جان بابا ایصوف گفت خوشرو بابا خان کرد تشکر بابا خان از زد یلبخند

 اخم که یکس تنها نیب نیا  در دنیخند همه دوباره ؟ خانوم حاج گنیمیچ

 به رفت  خان صبحانه صرف بعداز بود خانجان خوردیم حرص و داشت

بزنه  قدم رونیب رفت یاشل برسه کاراش  

 

  راهرو وسط که ییصدا با هوی که اتاقم تو برگردم گرفتم میتصم منم

  سر وردمین رو به اما شدم شکه  کمی دمید کاظم برگشتم کرد صدا اسممو

  ویکس راستش برسونم اطالعتون به یموضوع هی خواستمی م گفت ریز به

 اتاقو در ، شدم مزاحمتون خودم حرف نیا گفتن واسه ندونستم مناسب

دیکن  صحبت راحت داخل دیار یب  فیتشر دیمراحم گفتم کردم باز  

 

  نجایهم!   ستین  مناسب گفت خورد گره تر محکم ابروهاش ونیم اخم

 ای قسمت حاال نیاومد یدست دور نیسرزم از شما خانوم ایصوف!  خوبه

!   من سرور  چشم نور نیشد حاال رسونده  نجایا به شمارو خدا مصلحت

 خودم ناموس با یفرق خان ناموس  پس خانم بهادر نوکر عمر اخر تا من

گفت کرد نگاه صورتم تو کرد بلند سرشو!  نداره  

 

  و اداب و فرهنگ نیاومد که  یدور نیسرزم  از شما که هیعیطب کامال

 اما میکن  درک ما دیبا  قتیحق در ،  ما با باشه دور قدر نیهم  رسومتونم

 حرفها نیا یبرا ییجا که داره زن  رابیز و دشمن انقدر خان متاسفانه

  شتری ب و ننیبیم زود  متفاوتارو مردم و یمتفاوت شما خانوم ایصوف ستین

 و جوان زن و نیهست خان همسر  که مخصوصانم نیهست نیب ذره ریز

ن یهست هم  ییبایز  



 

  رفت پر خونه تو شما مثال دیباش رفتارتون مواظب که دارم تقاضا ازتون

  دینبا صبح وقت اون اونم است بهیغر و نگهبان و مرد پراز که امد و

 و درست کننیم  کج راهشونو  ننیبب مرد اگه خانوما نجایا دیباش  موباز

  شما  یرفتارها به عادت نجایا ی مردها دونمیم نویا اما دونمینم غلطشو

 دشمن از یکی یحت ای  بچسبونن شما به یبعد صفات انگ  ممکنه و ندارن

کنه  یدراز دست بهتون خان یها  

 

  اون با یفرق دیکنیم یزندگ گرگ  مشت کی ونیم  شما خانوم ایصوف

  فنا باد تونیزندگ وگرنه دیکن عمل  محتاتانه دیبا نداره جنگل تو تتونیوضع

  ای رتشیغ جلو وردنین کم یبرا   خانم زنهیم بهتون تهمت یکی شهیم

 ناموس نجایا رهیگیم گهید زن هی ای شهیم الوده خونتون به دستش

 نشده ریدلگ حرفهام از دوارمیام دیکن جمع حواستونو ستین بردار یشوخ

د یبدون برادرتون یجا  منو و نیباش  

 

  درکم نکهیا از هم!   ممنونم گفتم که بود نشده دورتر قدم چند ، اجازه با

  به چی ه هستم  بیغر و تنها یلیخ نجایا من دیکرد اگاهم نکهیا از هم دیکرد

  خانجان  گفت نشست لبش رو یکمرنگ لبخند برگشت ستمین بلد شما رسوم

 معصومه یزود به من اما خان یبرا  گرفتن نظر در رو معصومه مامانم و

  باشه داشته تونهینم بهادر درکنار یخوشبخت دونمیم دمیم شوهر رو

شه ینم تموم خطر معصومه رفتن با که دیکن درک دوارمیام  

 



  به بردم پناه من شد دور سرعت به  کردم  تشکر زدم ینیغمگ و تلخ لبخند

  یحت که ییادما ونیم بودم افتاده ریگ کنم کاریچ دیبا  دونستمینم اتاقم

 نکرده بایفر ای  خانجان قبال در یبد کار منکه خوانیم یچ دونستمینم

 هووم اگه اون دمییجو لبمو گوشه حرص با معصومه یاداوری با بودم

بود  ساخته کارم شدیم  

 

 مرد هی یتونیم تو ایصوف کردم زمزمه کردم نگاه صورتم به نهیا جلو رفتم

  کاظم یها   حرف یاداوری با خوادینم  عشق و محبت جز یزی چ شیزندگ تو

  ، داره کاظم مثل ییپسرعمو که خان  خوشبحال بود یخوب ادم عجب گفتم

 بود  قرار که شب یبرا گرفتم میتصم خونه بود ومدهین خان که ناهار بعداز

 اتاقم از شدم اماده گرفتم دوش رفتم بشم اماده خان یجنگل خونه میبر

  یعروس لباس رو بحث درحال بودن نشسته ییرایپذ تو همه  رونیب رفتم

بودن کاظم  

 

  حس گفتم نشستم!  یاومد در ات لونه از عجب چه  گفت دنمید با خانجان

 انداخت باال ابرو امینم چشمتون جلو ادیز  نینیبب منو نیندار دوست کنمیم

  میدونیم بد ما گفتم وردمین کم ؟  خب بده جواب هی حرف هر واسه گفت

برگشت  کرد نازک برام یچشم پشت برامون نیتوه میند یکس جواب  

 

  گفت بایفر ؟ بنفشه ای بهتره  نی ا گفت داد نشون لباس دوتا بایفر به رو

 انداختم ینگاه لباسارو ونیم شد لباسا ریدرگ دختراش با دوباره بنفشه

  برگشت سمتم خانجان نگاه که برداشتمش بود نیزم یخوشگل سبز لباس

  ادیم بهتون یلیخ نیا دیبپوش نوی ا گفتم  اروم گرفتم باال لباسو کرد نگاهم

ادیم بهم یچ یبگ تو  خوادینم گفت انداخت لباس به ینگاه  



 

  لباس که یزن خوامیم نویهم من من بده یبرداشت کجا از نویا گفت بایفر

  یا قهیسل  خوش و نیب  زیر دختر ماشاله گفت بود اورده فروش یبرا

  دستش از لباس اون از زودتر انداخت بایفر به ینگاه خانجان نیهست

  گفت حرص با  بایفر پوشمیم خودم بزار بپوش تو گهیم گهید گفت دیکش

ی شد کن گوش حرف تاحاال یک از  

 

  لبخند  بایفر بود نیا رو چشمم اولم از من گفت دیکش لباس محکم خانجان

  یدار ها قهیسل نیا از تو یبود برنداشته  بنفش مگه گفت زد یا مسخره

  کرد ول لباس بایفر ادیم خانجان به فقط لباس نیا گفتم کردم مداخله ؟

شده  برعکس دوست امروز دشمن روزید نیشد جور چه گفت معصومه  

 

  لباس رفت خانجان!  ندارم یدشمن یکس با من گفتم انداختم بهش ینگاه

  به یلبخند بود کرده ریی تغ بس  از موند باز همه دهن اومدنش با دیپوش

  نکهیا بدون تنتون تو شده یعال باستیز یلیخ  یواعا گفتم زدم روش

 همه اومد بابا خان نیح همون تو ؟ چطوره گفت هیبق به رو بده جوابمو

سادنی وا پاش به دنیکش جلوتر شونوی روسر  

 

  یکارا نیا از دیش ینم خسته گفت انداخت بهمون بابا خان یعیسر نگاه

  بابا خان میدیخند همه عالما یها دغدغه یب ها زن  خوشبحال مسخره

  بابا خان گفتم که بره خواست بود یخوشصحبت و شوخ مرد هیبق برعکس

 دنید با جمع تو  برگشت سادیوا ؟ شده خوشگل چه  یدید خانجان ؟



 خانجان ؟  میندار خبر ما یعروس تو  نکنه خانجان گفت زد یلبخند خانجان

خجالت  با دیدیم خانبابا از نگاه نیا بود بار نیاول انگار که  

 

  ؟ نیهم گفتم تعجب  با بره که برگشت دوباره بابا خان نییپا انداخت سرشو

  دمیخند یهست یا پدرسوخته عجب گفت کرد یا مردونه خنده بابا خان

  مشیچرخونیم میر یگیم دستشو شده خوشگل زنمون مین یبب اگه ما گفتم

  تو که امروز ایب گفت انداخت خانجان به ینگاه بابا خان مشیبوسیم بعدم

بشم  یفرنگ منم یشد خوشگل  

 

 دیبکش  خجالت هیچ کارا نیا بابا  خان گفت خجالت با جان خان جلو اومد

  دست یخوشحال با چرخوندش گرفت خانجان دست نداد یتی اهم بابا خان

  بهم کارا نیا با بابام و مامان بود  ارزوم شهیهم  کردم نگاهشون زدم

  با  کنم تجربه داشتن مادر حس نتونستم چوقتیه که افسوس کنم کینزد

گفت  که خانبابا یصدا  

 

  میداشت یدختر اگه دیشا خونس چراغ دختر خواستمیم دختر خدا از چقدر

  شهیهم  مثل گفت دیبوس خانجان یشونیپ شد  خم بود گرمتر مونیزندگ

  خان یچشمها تو اشک نم ام هیبق  دونمینم ،  رفت سرعت به!   ینیباتریز

  بود داده جان خان به دوباره  یجون بابا خان جمله هی نه ای دنید جان

که یراه به رهیخ قهیدق چند بعداز  

 

 نگاهش که من دنید با مشغوال دوباره همه دید برگشت بود رفته  بابا خان

  گفتم زدم یکمرنگ لبخند کن انتخاب لباس هی توام گفت کرد یاخم کردمیم



  ای یبخوا خرمینم تو واسه من گفت یعصب ، یزیچ خوامینم من!  ممنون

ی کی کن انتخاب زشته دارم  ابرو جمع تو خرمیم پسرم زن واسه نه  

 

  گفت گرفت سمتم زرد لباس هی خانجان هوی کردم نییپا باال  لباسارو ونیم

 نبودم تعارف اهل من که ییاونجا از نبود پسندم مورد اصال ؟ چطوره نیا

  داد دماغش به ینیچ ؟ چطوره هیاب نیوا ادینم من رنگ  به لباس نیا گفتم

  بپوش  ببر ویاب نیهم یشیم یچ زرد لباسم زرده کلت یگیم راست گفت

دم یپوش  لباس رفتم نگفتم  یزیچ  

 

 اومدم زدم  یلبخند تنم تو بود رینظ یب بود کمش ام العاده فوق کلمه

 در  بدون نهیا جلو ذوق با بودم دهی نخر ییبا یز  لباس بود وقت یلیخ رونیب

 فروشنده حد  از شیب فی تعر با کردم نگاه خودمو دمیچرخ هیبق  گرفتن نظر

؟  چطوره  گفتم خانجان به رو کردم تشکر ذوق با شد تر بلند ام خنده  

 

 خانجان گفت بایفر!  ادیم بهت خوبه گفت انداخت بهم یبخش تیرضا نگاه

  با اونبار!  ارنیم در حرف مردم خان زن واسه یپوشونی م بازو لباس نیا

  خانجان کن باور مونهینم برامون ابرو گهید لباسش با نبارمیا رقصش

 نوی هم خوبه ام یلیخ ؟ بره ابروت بخواد که بازه لباس  یکجا گفت

دهیخر بهم که یلباس بابت  کردم  تشکر زدم یلبخند!  یپوشیم  

 

  تا سرش  پشت برم خواستم منم ارهیب در لباسشو رفت نداد جوابمم یحت

 نگاهم رهیخ شدم اش متوجه من همه از  اول اومد خان که ارمی درب لباس

  انداخت نییپا سرشو گفتیم امد خوش بهش که خانجان یصدا با کرد



  نکهیا  بدون اخر در ییگو امد خوش به داد جواب هم تو دیکش اخماشو

اتاق تو ایب  ایصوف گفت بندازه بهم ینگاه  

 

 سادیوا رفتن  از تیعصبان با  امی م کنم عوض لباسمو برم باشه گفتم

  همه کنجکاو یها چشم جلو!   ایب االن گفت کرد یاخم سمتم  برگشت

  شدم دهیکوب محکم کردم باز درو تا  اتاق سمت رفتم  برداشتم قبلمو یلباسا 

  خواستمیم ترس سر از که یغی ج از کرد یر یجلوگ خان یلبها وارید به

 بکشم

 

  متیمال با شونمو رو یمو شد جدا  ازم قهیدق چند بعد دیبوسیم تابانه یب

  یک دونهیم خدا  ؟ نبود سرت یروسر چرا هال یتو  گفت دستش تو گرفت

  ؟ یدیپوش  هیچ لباس نیا نمیبب سا یوا صاف نمی بچ خوامیم ته از موهاتو

؟  چطوره گفتم دمیچرخ دور هی جلوش گرفتم دستم تو دامنمو  

 

 که بود  مغرور انقدر ؟ ادیم بهم  برام خانجان دهیخر کاظم یعروس واسه

!!   سین بد یا گفت کردیم  نگاه پامو سرتا یصیحر  با که یدرحال

  کردم بازش کمد سمت  رفتم گذشتم کنارش از نگفتم  یزیچ  زدم یپوزخند

  کردم یهرکار  ارمی ب در لباسمو  خواستم توش بزارم ارمیب در لباسمو تا

کنهیم نگاهم داره وارید به داده هیتک دمید خان سمت برگشتم نتونستم  

 

  با کردم پشتمو جلو اومد ؟ یکن  کمکم شهیم ارمی ب درش تونمینم گفتم

  موهامو نییپا دیکش اروم لباسو پی ز!   موهاتو کن جمع گفت بمش یصدا

  خواستیم دلم اورد لبم رو یلبخند کشدارش یها  نفس یصدا کردم ول



  هی تو دمیکش جلو از لباسمو کنم یتالف بود کرده که ییتا یاذ تمام یجا

لباسمو  گرفتم فاصله ازش قدم هی با پاهام ریز افتاد حرکت  

 

 ؟ یکنیم نگاه یچ به گفتم دمیخند  بلند اش رهیخ نگاه دنید با برداشتم

  شام االن گفتم کردم رد  سرم از عی سر لباسمو که ادیب سمتم خواست یقدم

 تو شب کارتو نیا یتالف گفت زد  یپوزخند!   نییپا برم دیبا شهیم اماده

 کرد یاخم!  اهیس  گرگ گفتم لب  ریز !  زرد  گربه یدیم پس یجنگل خونه

بود  حقت دمیشن گفت  

 

 فردا دمیفهم شام سفره سر...  هیچ گرگ یبفهم تا کردمیم ولت موقع اون

  گفت شام بعداز خان ، خونه  نیهم تو ادیب قراره زنش کاظم یعروس

  نیا گفت بابا خان شو اماده برو گفت  من به رو یجنگل خونه برم خوامیم

  یراه شلوغ سرمون کاظم ازدواج مراسم فرداام خطرناکه شب موقع

؟ ینر   تا ستین  

 

  برم بخوام تا صبح وگرنه برم االن دیبا!  نه گفت محکم و یجد خان

 گهید یکس بشه یدگیرس دیبا هست  کار یسر هی شهینم وقت برگردم

  باز در سرم پشت بشم اماده تا اتاق تو رفتم  عیسر یلیخ منم نگفت  یزیچ

  لباسام سمت  رفتم رهید زودباش یا  یچ معطل گفت شد اتاق وارد خان شد

منو  برهیم دونستمیم  

 

 درد به  زیچ دنبال خواستیم  یمناسب لباس مطمئنن برقصم واسش تا

  گذاشتمش دیکش رونیب  یتور یلباس کرد مداخله خودشم که بودم یبخور



  می رفت باهاش همقدم خان شیپ  رفتم  مخصوصم عطر با همراه فمیک تو

  که یا کلبه سمت به میشد سوارش هردو اسبش برداشتن با خان رونیب

م یرفت کردیم فیتعر راه تو ازش  

 

  رو هم یکمرنگ یلبخندها یگاه یحت بود شده نیدلنش و مهربون بیعج

  تو ششی بای ز یحت که ییجا میشد  دور روستا از یکم یوقت شستیم لبش

  یواعا گفتم کردم نگاه جذاب کلبه  به ذوق با سادیوا بود معلوم ام یکیتار

  نشست ام نهیس  رو پشت از دستش!  اس العاده فوق نجای ا ؟ نجاستیا

بود  دیبع خان از که یفیتعر  از خوش سر یتر العاده فوق تو گفت  

 

  چرا زد تشر نییپا  دمیپر اسب از  دمیبوس اشو گونه برگشتم زدم یا قهقه

  اسبو ؟ چرا گفتم  تعجب با دنیپر  ستی ن خوب زن واسه یپر یم یاونجور

  دیپر  رنگم!  یباش باردار ممکنه گفت  کلبه سمت رفت  درخت تنه به بست

!   بشم باردار ممکنه دیرس ینم عقلمم به اصال من کردم نگاهش تعجب با

گرفتم  حال متوجه کرد دروباز  

 

 روشن مشغول یکیتار  تو همه از اول  داخل برم کرد اشاره سر با بود شده

  یچ کنمیم کاریچ بشم باردار اگه نکهیا از مبهوت من شد ها چراغ کردن

  کنار باال رو شده روشن ینفت چراغ یصندل رو  نشستم رفته وا شهیم

  کردم بغض ؟ یباش داشته بچه من از یترسیم ؟  شدیچ گفت گذاشت پنجره

کینزد اومد!  نه گفتم  

 



  پس گفت زد  کنار صورتمو رو یموها اخمو ای باشه یعصب نکهیا بدون

  رید االنشم نیهم خوامیم پنجتا حداقل یاریب بچه واسم دیبا اخر اول ؟ یچ

  گوشه از اشک یباردار ارنی ب خبر برام که منتظرم هرروز من شده

  یلبخند ندارم شویامادگ من خان!   خوامینم من اما گفتم شد ری سراز چشمم

  یکن بزرگشون کننیم کمکت هستن هیبق که خوادینم یامادگ گفت زد

  بچه کردن بزرگ مشکلم گفتمی م بهش  یچجور ، بچه اس خونه چراغ

نم یبی م هیروس تو خودمو امیپرداز ایرو تو خواب قبل هنوز من ستین  

 

  از!  خوامینم بچه یکس از بازور من گفت انداخت صورتم تو ینگاه

 بدون کرد یاخم که کردم تشکر یبخوا خودت تا کنمیم مراعات امشب

  که ییها چوب داره دمید زدم کنار  رو پنجره پرده رونیب رفت دادن جواب

  اورده که یلباس انداختم رو پرده  زمیه  یبرا کنهیم جمع بود  قیاالچ ریز

  که یفرش رو  نشستم عطر زدن  با کردم باز موهامو دمیپوش  عیسر بودم

بود  نیزم یرو  

 

  دیشا بود زورگو کال زدم یکیکوچ لبخند شد خونه وارد تخم و اخم با خان

  که کنهیم اهیس  یجور روزگارمو بودم مطمئن اما کنهینم زورم گفت

 اجاق کردن روشن مشغول کرد یا سرفه خوامیم بچه گمیم بازبون خودم

  تر پررنگ اخمشو کنه نگاهم نکهیا بدون  کنارش رفتم شدم بلند جا از شد

دارم  کار کنار برو گفت کرد  

 

  هل  شدنش تموم با کرد کارشو تند  تند  رمینم  گفتم بهش دمیچسب  پشت از

 از کار نیا کرد دادنم قلقلک به شروع نیزم رو کرد پرتم داد بهم یکیکوچ

 دل ته از کردن فکر یبرا نداد یشتریب فرصت خنده خب اما بود دیبع خان



  روزها اون بود ییروزها چه کنم دورش خودم از داشتم یسع دمیخندیم

مشکالت از خبر اگه  

 

 با خنده ونیم کنه کر فلکو گوش صدام که یچجور  دمیخندیم شتریب داشتم

  دیماس لبم رو خنده ؟ یفرار فکر هنوز گفت یجد کرد ولم نفس نفس

  نمیبینم بچه نخواستن واسه نیا جز یلی دل گفت زد یپوزخند کردم نگاهش

  یا بوسه بعداز دیبوس لبهامو نزاشت  که بگم یزی چ تا کردم باز دهنمو

یطوالن  

 

  چطور نمیبب کنجکاوم بده نشون  یروس دختر هی هنر شو بلند گفت

  بهتر من بنظرت  گفتم دمیکش نشی س رو انگشتمو زدم یلبخند یدیرقص

  خمار داد قورت دهنشو اب ؟ ید یخواب باهاش که یا رقاصه ای رقصمیم

  تو یا العاده فوق شب به شد لیتبد شب اون! ...  دید دیبا  گفت کرد نگاهم

!   میزندگ خاطرات دفتر  

 

  با خان شدم داریب  خواب از مینیب ر ی ز یا کننده  مست یبو دنیچیپ  با صبح

  دیبا میبخور صبحونه  پاشو کنم  دارتیب اومدم گفت بازم یها چشم دنید

  اورد در تنش از کتشو ادیم یچ  یبو گفتم الود خواب یصدا با  میبرگرد

  یبرا یبرگشتن کردم مشخص نجارو یا یها دام فیتکل رفتم  صبح گفت

دادن جگر صبحانه  

 

  لباس سمت رفتم بود پاره که لباسم دنید با شدم بلند جام از شده رید پاشو

  یلبخند بدنم  یجا چند رو یکبود دنید با  هام  لباس دنیپوش نیح  رونمیب



 افسوس ؟ ادیم خوشت نایا دنید با گفت وجدانم هوی بود شبید اداوری زدم

... کرده  خودش هیشب  تورم برات  متاسفم ایصوف  

 

 میافتاد راه به اسبش با بست محکم رو کلبه در خان صبحانه خوردن با

  زشته روز تو دیدینم یکس شب گفت اخمو میشینم  سوارش چرا گفتم

  واسه خانجان به سپرمیم یعروس تو شب ارنی درم حرف مردم نکاریا

  گفت زد یکمرنگ لبخند رقصمیم بد مگه گفتم دلخور نکنن بلندت دنیرقص

  ستین  خوب نجایا بده نشیهم  دمیند تو مثل ماهر یا رقاصه عمرم تو

یبرقص ساده دیبا دنیرقص  ینجوریا  

 

 اون با شبم تویروسر  جلو بکش گفت خاروند چونشو رقصمینم اصال گفتم

 یکی  با ادیز گوشه هی ینیشیم یر یم ایند جولون کاظم جلو زنا  تو لباست

  گفت خانجان جمع تو نکن فراموش ام یزی چ هی باش نیسرسنگ  رینگ گرم

  چون دونمیم مقصر تورو من ادیب  شیپ  جمع تو یبحث هر  یریبم دیبا  ریبم

ی ای ب کوتاه دیبا تو  

 

 زن  دنبال شما یبرا  جمع یتو خانجان دیمنطق یب یلیخ  گفتم تیعصبان  با

  ها منطقه همه از  خوادیم گهیم خوادیم نظر همه از بلند بلند گردهیم

 و احترام به خانجانم از تر ناپخته و  تر بچه یلیخ که من رهیبگ زن براتون

  خانجان ؟ دیگیم بهم  ینجوریا  شما اونوقت کنمیم سکوت شما یابرو

  کردم زمزمه اروم لب ریز و نگفتم  بهش یزیچ من کرد بلند من رو دست

گفت سادیوا رفتن راه از گرفت دستمو خان!  امه خاله باشه یهرچ  

 



  زن هی من که بگو من واسه بود زن  دنبال خانجان که بعد دفعه خاله دختر

  ازش یچجور نرفته ادمی گفتم برگردوندم ازش رومو!  بستمه همون دارم

  تو رهینم ادمی ام یدیخواب رقاصه اون با که یشب اون یحت یکرد استقبال

 ام بچه نخواستن لیدل کرد اعتماد و هیتک بهش بشه که یستین یمرد

!  نهیهم  

 

  با  ، گذشتم  کنارش از بهش توجه یب من کرد نگاهم  بهت و تعجب با

 یهرک بودن مشغول همه بود  اهویه  پراز خونه ، خونه به دنمونیرس

 بود یهرچ رفتم یاشل اتاق سمت  اهویه به توجه یب دییدویم یکار  دنبال

بشم  غافل ازش که نبود انصاف بودم زبونش هم  و صحبت  هم تنها  

 

  تو رفتم  بزنه  حرف کمی تا کردمیم  صحبت باهاش دیبا  کباری یروز حداقل

  رفتم خانجان اتاق تو گفتن جو و پرس و تعجب با ستین دمید اتاقشو

  بلند کنهیم درست موهاشونو داره یاشل شدن جمع همه دمید اونجا

 بود سررفته ام حوصله گفت کرد یا خنده ؟  یشد شگریارا گفتم دمیخند

کردم  درست موهاشونو  

 

  یاشل زدم یلبخند همه شده درست یموها  دنید با دادم هیبق به یسالم

  و لباسم دنیپوش با منم شدن اماده همه داشت ییخودارا به یادیز عالقه

  ، عروس خونه میبر خودشون  گفته طبق تا دمیپوش یشال شیارا یکم

  برم خواستم انداختم خودم به نهیا تو اخرو نگاه  نجایا میار یب عروسو

داخل  اومد خان که رونیب  

 



  با  ؟؟ ییتو عروس مگه صورتتو  کن پاک گفت اخم با انداخت بهم ینگاه

  پاک  گفت الیخیب کنم شیارا خوادی م دلم منم خوب شهینم  گفتم یزار  حالت

 بودم سادهیوا نهیس به دست یعصب نداره کردن شیارا حق خان زن کن

  نگاه انگشتر به ذوق با دستت بنداز گفت گرفت سمتم یانگشتر هوی که

 اومد خوشت گفت زد یا مغرورانه لبخند باستیز یلی خ یواعا گفتم کردم

شدم بلند پام  پنجه رو ؟  

 

  گفت داد تکون  یسر!  اصله سنگش نیا!   یلیخ گفتم دمیبوس گونشو

  دستم کردم تشکر مجدد قدردانانه زدم یلبخند چشهات همرنگ!  زمرد

  با رونی ب می رفت ایصوف زد ادیفر گفت که خانجان یصدا با و انداختمش

  سرگرم و بایز  یها  رسم میرفت عروس خونه سمت به هیبق به شدن ملحق

داشتن یا کننده  

 

 کل زنا میبود سادهیوا بودن نییپا یروستا از که عروس خونه در جلو

  رسم نیا بود بایز برام واقعا بودن عروس اومدن منتظر همه و دنیکشیم

  همه میبرگشت عروس اومدن با بعد میدیخند دنیکش کل سر یاشل با یکل ها

  سر  رو مردها هیبق دنیرقصیم  مردها خونه در جلو  باال یروستا   باهم

  بی عج ختیریم همه  از شتریب خان نیب نیا در ختنیریم پول ها رقصنده

  گوش یدختر هر صحبت به بود خان شیپ ده یدخترا تمام دل که بود

  بود خان یبرا ییخودنما حال در  ای زدیم حرف خان راجب داظت یدادیم

 ! 

 خودش سال و همسن یمرد با نداشت یتوجه  چیه انداختم خان به ینگاه

  نگاهش دنید با کرد نگاه بهم کرد  حس نگاهم ینی سنگ بود صحبت درحال

  کرد اخم رفت یا غره چشم فرستادم براش یبوس کردم غنچه لبهامو



 ام خنده دنید با دمیخند نهیبب یکس  ترسهیم ستی ن جاش نجایا دونستمیم

 دمید یاشل خورد پهلوم تو که ی ا سقلتمه با گرفت لبخندشو جلو بازور

:  گفت  

!  خانوم ایصوف یریگیم قلوه یدیم دل  

  خوبه یلیخ!  جذابه تینها یب اون:  گفتم کردم نگاه خان به عشق با

!  یـــلـــیخ یاشل  

 یناراض و ناراحت قبل مثل گهید که خوشحالم:   گفت زد یلبخند یاشل

!  یستین  

!   نیهمچن  منم کردم زمزمه  

:   گفت اهسته سمتم اومد خانجان  

  برو تو بعد بره اون اول بزار روت افته یم کاظم زن چله توها ینر االن

  یش ینم دار بچه  روت افتهیم چلش وگرنه

:  گفتم مونده باز دهن تعجب با  

  روم افته یم یچ یعنی ؟  هیچ چله خانجان

:گفت کرد یاخم  

  جار چرا ستین  یگفتن حرف توام به رهیم ابرومون شنوهیم یکی واشی 

  یزنیم

: گفتم شرمنده  

  بپرسم ازتون ستین جاش االن اونم شدم کنجکاو فقط خانجان دیببخش 

!   میکنیم صحبت بعد یچ یعنی  



 بعد خانجان شیفرما طبق رفت یحرف  بدون کرد نگاه صورتم تو هیثان چند

  عروس یرو  تور نشستم یا گوشه رفتم شدم خونه وارد عروس از

  یجور وسط ختنیر  زنا شد تکرار قبل بساط دوباره یدست با برداشتن

  به  یلبخند بود وصل روشون هزار  ولتاژ انگار که لرزوندنی م هارو شونه

 بود انداخته نییپا سرشو خجالت با که عروس به زدم شونینمک رقص

ومدیم یخوب دختر نظر به کردم نگاه  

 

  زدم روش  به یلبخند متقابل زد یلبخند کرد نگاهم یکم نگاهم دنید با

 بود روش  قرمز پارچه با ینیس چندتا که یخانوم اومدن با لحظه همون

  هیک کادو زدیم داد بلند گرفتیم باال   پارچه تک به تک زن  میکرد نگاهش

  یمکیقا ییکادو اومد سمتم خانجان نیب نیا در دوباره اومده یک طرف از

: گفت داد دستم  

   خودت و خان طرف از بده تو نمیا

  رفتم همه رهی خ نگاه ریز شدم بلند جا از کردم تشکر دادم تکون یسر

:  گفتم گرفتم طرفش به کادو زن سمت  

   خان منو طرف از دییبفرما

:   گفت بلند یلبخند با گرفت کادو زن  

!  داده کادو یچ خان مین یبب زمیعز ممنونم  

 نگاه بود جعبه تو ییبایز و ن یسنگ  یطال سیسرو کادو کردن  باز با

 یکم از بعد جام سر نشستم رفتم دوباره کردم خانجان به یزیام تشکر

 رقصوندن  اوناروهم رقص و دست با زنونه تو اومد کاظم یشاد و دست

  منم شدن متفرق مردم کم کم اتاقشون فرستادن اونارو شام خوردن بعد



  همون که دادمیم گوش حرفهاشون به بودم سادهیوا روستا یدخترا  کنار

:  گفت گوشم در اروم  اومد بود فرستاده سراغم خان قبل دفع که یا بچه  

   هستن منتظرتون باغ یتو  خونه پشت گفتن خان

  رفت گذشت سرعت با جلوم از قبل دفعه مثل بعد

:  گفت گرفت جلومو یمسن زن که  اطیح تو  برم خواستم زدم یلبخند  

   ؟یندار بچه دختر

  نباشه کنم ول رهی بگ حرف به  منو ساعت می ن تا شد باعث سوال نیهم

اره ی ب در ویچ همه تو ته خواستیم  

:  گفتم وردمین طاقت اخر  

   ؟  نیهست  یک شما دیببخش

:  گفت انداخت بهم  یکار طلب نگاه  

  شدم  دلخور ازت واقعا یشناسینم منو چطور

:  گفت که کردم نگاهش کالفه  

!!   خانم  یبابا خاله من  

 اومدم بخودم به که بعد دیپر ندوزمیو هیثان چند یبرا دیکش  سوت مغزم

برسونم  باغ به خودمو تا گذشتم کنارش از گفتم یدیببخش  

 

  عجله تند یها قدم با خان موندن منتظر از بودم دیناام کامال که چند هر

  پکر و دیام نا دنشیند با کردم نگاه اطراف رسوندم باغ به خودمو یا

   دمیشن صداشو که برگردم خواستم

! "  اومد من ملکه باالخره"  



  بو قایعم موهام کنار کرد بغلم رسوندم بهش خودمو ذوق با زدم یلبخند

  ریز یاروم بوسه گذاشتم اش نهیس  رو سرمو  خوب حس از شدم پر دیکش

: گفت زدن قدم به کرد شروع زدم گردنش  

   ای صوف یبود نیباتریز امروز

 اونقدر اونم شوهرم زبون از جمله نیا دنیشن کنه درک تونهیم زن هی فقط

:  گفتم زدم یلذت پر لبخند نکنه که کارایچ  تونهیم حس پر  

   نیبود جمع اون مرد نیتر جذاب شما منم نظر از!  جالبه

 نیهمچ تیجمع همه اون نیب  چرا:  گفت کرد عوض بحث زد یلبخند

؟ یچ دیدیم یکی اگه یکرد یکار  

:   گفتم سرخوش  

! یوانگید یعنی  یعاشق الیخیب  

  بود شده شوکه اونم کردم نگاه خان به شوکه حرفم شدن  خارج با هوی

  زد یجذاب لبخند افتاد نیچ چشماش کنار کم کم نداشت من از یکم دست

:  گفت  

  ایصوف خوامیم یقول هی ازت اما!  نطوریا که

  با گذاشت بازوهام رو دست کردم نگاهش یجد سادمیوا زدن قدم از

: گفت متیمال  

  عیمط کامال جمع تو یبگ  یزیچ  ای  یکن یکار  نیهمچ  جمع یتو خوامینم

 اتاقمون تخت ایصوف نفرمون دو  خلوت یبرا بمونه تو حکومت باش من

  کار نزن حرف من حرف رو اتاقمون از رونیب اما تو یپادشاه تخت

  قرون  هی من بودن خان گهید بره سوال ریز من ابهت اگه نکن ینامربوط

؟  یدیفهم پاشهیم هم از روستا شهیم یهرک به یهرک ارزه ینم  



:  گفتم کردم نگاهش خنگا مثل  

   فهممینم حرفات از یزیچ واقعا من نه

:  گفت دیکش یا کالفه پوف  

!  سخته واقعا فرهنگا تفاوت  

سخته  واقعا باتوعه حق اره کردم زمزمه رقصشون یاداوری با  

  یبش من مثل روز هی دوارمیام:  گفت یدرخت تنه  سمت رفت کرد بغلم

 تو مثل منم میشیم داشته دعوا پراز و سرد یزندگ هی اونوقت:  گفتم

  اس ساخته کارمون بشم خودخواه زورگو

: گفت کرد یاخم  

  دمیند تو مثل یزبون  بلبل دختر عمرم تمام تو ییپررو واقعا

:  گفتم دمیکش یاه  

 به تو ایصوف گفتیم بود یراض اون اما گفتیم بهم نویا پدرم شهیهم اه

   یداد گرما میزندگ

:  گفت  ها سبزه رو کرد پرتم طنتیش با  

نم یبب بده بهم گرما کمی االن یدادیم گرما یچجور  

!  نهینب یکس گفتم بودم کرده عادت خودش مثل  

میندار ییجا به دید هست حواسم نه:  گفت دیخند  

 

   خان بهادر ریام



  نهیس رو  که ایصوف دیسف صورت به ینگاه بود مرادم طبق بیعج یزندگ

  بود شده دار  خنده بود کرده رنگ که ییها گونه اون با انداختم بود ام

! داشت یتر نیدلنش چهره شیارا بدون  بنظرم  

  کردم توجه  اش حرفه به دراومدم فکر از صداش با

؟  کنم صدا خان ریام تورو من شهیم ـــ  

؟  چشه بهادر مگه ـــ  

؟  بهادر  ریام بگم کامل اصال یخوایم دونمینم ـــ  

   بگو خوادیم دلت یهرچ گفتم دمیبوس موهاشو یرو

   دادم ادامه یکنجکاو محض

  راجبش دارم دوست فرهنگش مردماش ؟ بود یچجور هیروس ایصوف

  بدونم

  درخت برگ یصدا ونیم باشیز یاوا که ییصدا با شد  جا به جا دستم رو

:  گفت بود دهیچیپ باد و ها پرنده و ها  

  به اونا شونه یخی  یچشما مرسوم هیروس  مردم راجب که یزیچ نیاول

  یسرما ایگو گفتیم شهیهم  پدرم ،  تفاوتن یب و سرد یا مسئله هر

  ستنین یبد یادمها حال نیا با اما کرده رسوخ مردمش قلب تو هیروس

! داره بد و خوب یها ادم جا همه مسلمه:  گفتم دادم تکون پامو  

؟؟ ی دید رو هیروس شکل یگنبد  یها  خونه قایدق:   گفت زد یلبخند  

!  دمیند:  گفتم دادم تکون یسر  



  تو ، هستن ییبا یز  یها خونه خوشگال یلیخ:  گفت یدلتنگ و ذوق با

  یبازارها پراز و شلوغ جا همه ، شهیم غوغا سمسی کر موقع هیروس

  موننیم  نو  سال منتظر کننیم دیخر  همه یچادر

   هینجوریهم  ماهم دیع:  گفتم

  ریبخ ادشی میومدیم رانیا به  نوروز  یها دیع اکثرا:   گفت زد یلبخند

 واسه ؟ شده تنگ یچ واسه شتریب همه از دلم یدونیم بهادر ریام

  یها  جوراب با معشوقا عاشق  همه بود برف پراز ابونیخ که ییغروبا

  کافه به دراخر زدنیم قدم ابونی خ تو داشتن پا به که ییها  بوت و کلفت

 که یا قهوه هی دمیشا ای میخوردی م قارچ ابگوشت میرفتیم کیکوچ  یها

!   کنه گرم وجودمون فنجونش دور یگرما  بپرونه سرمون از هوش بوش  

 که یابونیخ به  شتریب دلش چرا نکهیا به فکر با نشست میشونیپ رو یاخم

 افکار شد خورد عصابم شده تنگ  شتریب زدنیم قدم معشوق عاشق

  گفت ییصدا شهیقبل معشوق عاشق حتما اون که نشست مغزم تو یاهیس

!  خوادینم بچه نمی هم یبرا البد  

:  گفت زد  روم به یلبخند انداختم صورتش به ینگاه  برگشتنش با  

  روزه چند مسافرت یبرا ها یزندگ یبرا نه ؟ هیروس میبر ندهیا تو شهیم

   برم خوادیم دلم یلیخ

  دمیترسیم!  کردمینم  یکار نیهمچ ابدا من شدم اش رهیخ یحرف چیه یب

!   دمیترس یم نبودش از یباور رقابلیغ طور به من و برنگرده و ببرمش

 من نبود کتمان قابل خب اما  ارمین خودم  یرو به خواستمیم هرچقدر

  عطر کردم  بغلش منتظرش نگاه به توجه یب بودم شده دختر نیا دلباخته

: دمیپرس  هزارم  بار یبرا دمیکش  بو موهاشو  

؟ اس کننده مست بوش انقدر که یزنیم  خودت به یچ گهید بگو  



: گفت کردیم مستم بردیم کفم از دل که یا خنده با اون  

؟   باشه خودم تن عطر تونهینم  

 

: گفت کردیم مستم بردیم کفم از دل که یا خنده با اون  

؟   باشه خودم تن عطر تونهینم  

 تو!  بده یخوب یبو انقدر یکی  شهیم یعنی کردم زمزمه کردم فکر یکم

   یدیم بهشت یبو

: گفت خنده ونیم دیخند بلند  

؟  شدم  یچجور کردم شیارا  

:  گفتم کردم کج دهنمو  

  شونیاورد کجا از صورتت به پرتا و چرت نیا از ینزن کاش دلقکا هیشب

 ؟

:   گفت پکر  

   ینبر ابرومو یش  قشنگ کمی بزن گفت داد بهم خانجان

: گفتم خنده ونیم خانجان دست از گرفت ام خنده  

  نداره زایچ  نیا به یازین که قشنگه انقدر من زن

: گفت بعد شد ام رهیخ قهیدق چند تعجب با  

!  یخوب یلی خ ینجوریا  ؟ یباش مهربون ینجوریا شهیهم شهیم  

:   گفتم زدم یکمرنگ لبخند  



 وفادار بهم شهیهم ام تو که یشرط به مونمیم ینجور یهم من ایصوف

  تا یوفادار بجز خوامینم ازت یچی ه نهیهم  تو یبرا من شرط تنها یبمون

!   نمیهم بهت نسبت منم یبمون وفادار بهم که یا لحظه  

:   گفت زد یلبخند  

   هست یا منصفانه شنهادیپ کنمیم قبول

  سرم کردن جدا با گرفتم ازش یا  عاشقانه و یطوالن بوسه شدم خم یکم

:  گفتم کردم  پاک هاشو گونه اوردم باال دستمو ازش  

  خونه  میبرگرد دیبا بلندشو وقته رید گهید

:  گفت حال یب و گرفت دستمو هوی شدن بلند نیه شد بلند جا از  

 راه  کردم کمکش گرفتم کمرشو!   رفت یاهیس  چشمام هوی چرا دونمینم

  گفتم خورده غذاشو کامل نکهیا  دادن جواب با ؟ خورده غذا دمیپرس  بره

 نشستن دورهم همه دمید خونه  برگشتم رفته جی گ سرش پاشده هوی البد

 نیا که کردمیم حس نشست خانجان کنار رفت امیصوف شدم ملحق بهشون

 ایصوف ونیمد نویا من و شهیم  قبل بهتراز یکم ونشونیم داره روزها

 بابا خان یصدا با دادیم راه خانجان یدگی فهم و یاخالق خوش با که بودم

: گفت کردم صاف گلوشو  سمتش رفت نگاهم  

  بود تو بودن عادل بحث یعروس  تو امروز خان بهادر کنمیم افتخار بهت

  کم نیا به خان باشه حاللت مادرت ری ش پسر بودن یراض ازت مردم همه

   پسرم ام یراض ازت واقعا ؟ دهیفهم انقدر یباش یسال و سن

:   گفتم زدم یکمرنگ لبخند  

  شماست راه من راه  بابا خان میدار شما از میدار یهرچ



 منو وارث یک  نگرانم بابتش کمی که مونده مورد هی فقط:   گفت زد یلبخند

   بهادرخان خوادیم بچتو دلم ؟  یاریم

 خان دمیم زادتونم خان وقتش به :   گفتم انداختم ایصوف به یکوتاه نگاه

   بابا

:  گفت که بایفر یصدا با  

  که ترسمیم شدنیم دار وارث خان  دیبا االن تا  نگرانم منم بابا خان واال

بده  بهمون وارث  زودتر  کاظم زن رهیبگ یشی پ کاظم  

 

:  گفت کرد یاخم خانجان  

   ؟ یبترس تو ارهیب  زودتر که ارهیب وارث قراره مگه کاظم

   زدم داد تی عصبان و حرص با وسط نداختیم یحرف یهرک گرفت باال بحث

   ؟ نداره حرمت خونه نیا ساکت

:  گفتم عموم و بابا خان به رو  

  نینشست ساکت یچ یبرا افتادن هم   جون به ینجوریا زناتون یحق چه با

 عمو و بابا خان احترام به نباریا ؟ نیپاش بعد بره ابرومون نیمنتظر

 مرد همه نیا جلو که یزن از گذرم ینم بعد دفعه اما همتون از گذرمیم

  کشهیم شونه و شاخ و انداخته باال صداشو

 شده حبس نهی س تو  ترس از زنا همه نفس شدم بلند جام از یتلخ اوغات با

  به گربه یریدرگ به هیشب ییصدا هوی که برم شدم رد جمع یتو از بود

 زنهیم کتکش داره بایفر به کرده حمله عمو دمید برگشتم دیرس  گوشم

  کنارهم که زنش و ایصوف به کرد اشاره چشم با افتاد کاظم به نگاهم

 وحشت افهیق دنید با کنه کنترل خندشو تا کرد جمع دهنشو بودن سادهیوا



 فاصله بایفر  سر تو دیکوب چندتا که عمو گرفت ام خنده منم دوتا اون کرده

 بزنه یحرف زن دادنینم اجازه خونه نیا یمردها از چکدومیه واقعا گرفت

  دادنیم اجازه از بودن  پررو انقدر بایفر و خانجان حال نیا با کنه  یساالر

  رفتم اطی ح به دنمیرس  با ، بودن خانجان  و بایفر روستا خان االن البد

 از یکمک دارن یمال ازین اگه تا زدم حرف باهاشون یکم ها نگهبان سمت

:  گفت خنده با کنارم اومد کاظم  موقع همون  کنم کمک ادیبرم دستم  

 و چون یب بگم  زنم به یهرچ کنم  فک گهید کشت حجله دم رو گربه بابام

  کنهیم اطاعت چرا

  نداشتم عمو  تو فشار اون توقع واقعا:  گفتم دمیخند

:  گفت نشست  اطیح تو یصندل رو  

 امشب گهید بابام حرص همه اس همه مخ رو یلیخ مامان دایجد اخه نه

   دیترک

 به بعدا ممکنه خورد کتک عروسش تازه جلو شد بد کمی اما اره:  گفتم

  ارهیب روش

  گنیم میبر یرینم امشب ، سرخوده مگه کرده غلط:  گفت کرد یاخم

  اوردن شهر از دیجد رقاصه

 ام یخوب شوهر کردمیم فکر بود یعال همراه و دوست عنوان به کاظم

شدیم عوض راجبش  نظرم داشت حاال اما باشه  

 

؟   یبر یخوای م کجا بوده تی عروس امشب پسر:  گفتم  

م یبر پاشو  میگردیبرم ساعته دو:   گفت الیخیب  

ا ؟ یچ بفهمه  زنت گفتم انداختم پام رو پامو  



: گفت دیخند دل ته از  

  یچجور یخارجک دختر نیا یگفتیم مردونه ابهت و رتیغ از یداشت باال

   ؟ بهادر اومده سرت به یچ کرده موشت نیبب

:   گفت که رفتم بهش یا غره چشم  

 و زن تا سه اتاق اون تو اتاقه  هی اش خونه که ــریفق و اد.معتــ بیمص

 با عمارت نیا تو ما اونوقت کنهیم اداره داره رو بچه تا پونزده

؟   میریبگ زن هی مونیخانزادگ  

:  گفتم دمیخند  

  تو یهست یادم  عجب یکنیم فکر زایچ چه به

:   گفت پاشد جا از خنده با  

؟  میگردیبرم ساعته دو گذرهیم خوش ؟ یایم  

:   گفتم خواستینم ارویصوف کردن ناراحت دلم ابدا پاشدم جا از متقابل  

   بگذره خوش بهت داداش برو تو نه

:  گفت کرد تنش کتشو  

ر ی بخ شب فعال باشه  

:   گفتم کردم  صورتش تو ینگاه  

  یریم میدار دشمن دوست از شتریب که یدونیم اما کنمینم  دخالت کارت تو

 باهمه که یا شه.فاحــ از ای زنیر یم تیدنینوش  تو یز یچ  جاها اونجور

  که یزن با جا همه چهیپیم رهیم ابرومون  اونوقت شهیم ات بچه دهیخواب

  یکرد ازدواج تو دانیخواب  گهید یروستاها  یها خانزاده همه

: گفت داد تکون یسر مطمئن  



 یچ همه گنیم استثناس امروز رمینم ادیز  هست  حواسم راحت التیخ

  یومدیم کاش یول فراهمه

:  گفتم دادم تکون یسر  

   ریبخ  شبت  باش خوش برو

 بود سکوت تو جا همه خونه سمت  رفتم بعد کردم نگاه رفتنش به

 در کردن باز با اتاقم سمت رفتم  گذشتم صدا یب کار مشغول خدمتکارها

 خاطر واسه کردمینم ول زنمو ابدا من نشست  لبم رو یلبخند ایصوف دنید

  ازش کردم باز دستمو نفرا چند  با یروز ستین  معلوم که یزن چندتا

  دیچیپ  گردنم دور دستشو سمتمو اومد اروم یها  قدم با بغلم ادیب خواستم

:  گفتم دمیبوس دشویسف  و نرم گونه  

؟  یحال یب چرا  

 کنهیم درد بدنم تمام ستین خوش  ادیز  حالم دونمینم کرد زمزمه جون یب

 که اس مسخره یلیخ نیا ریام دمیترس  کرد ام شوکه نییپا یدعوا کنم فک

   نداره زدن  حرف حق زن هی

:   گفتم دمیبوس  قشویشق  

 یهرچ خلوت  یتو تو ایصوف ای ب کنار باهاش  نجاستیا رسم و  اداب نیا

  یندار ی کار   چیه حق جمع تو اما بگو یخواست

!!  تحمل رقابلیغ و مزخرفه :   گفت نمیس به داد هیتک سرشو  

 

  شبه هی بود اومده اب اونور از که نیهم نداشتم  یدلخور و بحث حوصله

 زمان مسلما افکارش  گهید بود یلیخ بود کرده عوض مذهبشو و نید



 هوی بشه یکی من با فکرش طرز دیبا  باالخره گفتم خودخواهانه بردیم

:  گفت  

دم یترس  یلیخ کرد یاونجور امشب عموت چرا   

:  گفتم دروغ به گرفتم تنش عطر از قیعم ینفس   

  یبش دار بچه زود یلیخ دیبا  نجایا  کرد ینجور یا یینازا گفتن تو به چون 

  باردار زنشو  نتونسته رتهیغ یب مرد گنیم نشه بچت اگه نهیسنگ یلیخ

  بزنه خواستیم حرفو نیهم نامحسوس بچه به کرد اشاره بایفر چون کنه

  شد یعصب  عموم نیهم  بخاطر

:  گفت یناباور  و تعجب با  

!  نخواست بچه یکی دیشا چرا فکر طرز نیا با امیب  کنار تونمینم  

:  گفتم  

 لیتکم تشین نکهیا مگه نخواد ستی ن یکس کنهیم لیتکم ویزندگ بچه

   نباشه یزندگ کردن

: گفت مقدمه یب بعد رفت فکر تو زونیاو یلبها   با هیثان چند  

؟  یدار دوسم ینگفت حاال تا چرا ستمین زنت مگه من ریام  

:  گفتم کردم یاخم  

   کنه ثابت دی با مرد گفتنه به مگه هیچ  ایباز بچه نیا

:  گفت لوس  

 دوسم نکنه داره دوسم شوهرم که بشنوم خوادیم دلم االن من یبگ دیبا

؟  یندار  



 نیا تمام داشتم دوسش انقدر!  کردینم ادم با که کارا چه عشق واقعا

 عنوان چیه به بودم قبل بهادرخان اگه بود نیریش  برام اشی باز لوس

:   گفتم گرفتم دماغش نوک!   نداشتم اروی باز مسخره نیا حوصله  

   ینگفت تاحاال توام

   گفت دیشد لحجه با و تند

! شده قدم شیپ رو بوسه نیاول که دارم دوست گهیم یکس اول  

؟؟   یاورد در کجات از نویا گفتم دمیخند  

شد؟  خوب دارم دوست باشه  

!  دلم به نشست!  بود خشک یلیخ نیا احساس با گفت سرتقانه  

:  گفتم زدم  لباش به یکوتاه بوسه شدم کشینزد  

! دارم دوست عاشقانه!  من ملکه  

  بهت  تعجب کمال در:  گفت هاش بوسه ونیم دیبوس  حرارت پر و گرم

! وار وانهید عاشقتم شدم مند عالقه  

 گذاشت ام نهیس رو دست شدم خود یب خود از کرد اثر روم اشیلوند تمام

  قبول یبد رو هیروس  به سفر  شنهادی پ بهم  مانمیزا کادو خوامیم:  گفت

؟ یکنیم  

!  کنمیم قبول زدم لب  

  قبول بطنم تو تورو وجود از یا بچه  صبرانه یب منم پس گفت زد یلبخند

... کنمیم  

 



  زدم یلبخند کنارم ایصوف دنید  با پاشدم خواب از شاد و حال سر صبح

 بعداز حموم رفتم بندازم راه ییصدا سرو نکهیا بدون پوشوندم روشو

 سالن تو رمیم گفتم بود شده داریب  امیصوف دمیپوش لباس حموم از برگشتن

دمید کاظم سالن  تو دمیرس تا صبحانه یبرا ادیب گرفتن دوش بعداز اونم  

 

  خان!   کوک کوک گفت دیخند!  ؟ پسرعمو احوال گفتم شونشو رو زدم

 با!  بود کننده ونهید یچ همه یداد دست از یلعبت چه یومدین شبید

  حال دیرسیم من شبید یپا به اگه عمرا زدم  یلبخند خودم شبید یاداوری

  تو بوش هنوز یخورد شبید  انقدر گفتم کردم عوض بحث احوالش و

!  یسیمیوا نماز صف تو  چطور که رونمیح زنهیم صورتم  

 

 افته یم چو هیچ چاره گفت هیچ اثار بود معلوم که ها خنده اون از دیخند

 رو اعتقادشون تمام مردم نیا  که یدونیم کافره خونهینم نماز خانزاده

 اگه شدهیچ نیبب هیخوب ادم گنیم یکن  تل.قــ یبخون نماز اگه یمذهب مسائل

گنیم نباشه یفیضع و ریفق تو هیسا  ریز اطرافت ینباش خون نماز  

 

  دیشا:   گفتم خاروندم گوشمو!   میندار خبر ما که داره چشم یچ به نیبب

  چندتا یشی نم ریس یکی با اگه پسر نکن اگاهه خدا اما باشن نااگاه مردم

  تکون یسر نداره عاقبت اخر نرو ادیز  روب.مشـــ سمت اما کن غه.ــیص

کنمیم کمش یگیم درست خان باتوعه حق گفت داد  

 

  کاظم سفره سر صبحانه سفره سمت می رفت میشد بلند جا از هیبق اومدن با

  صالح اگه اومده یخوب خاستگار خواهرش معصومه واسه کرد اعالم



 شب فردا شد قرار میکرد  موافقت همه  خونه انیب  میبزار میدونیم

  ام توجه ییصدا اومدن با گذاشتم  دهنم تو یا لقمه خونه ادیب  خاستگارش

مرغ  تخم ایصوف سمت دخترعموم  زهرا شد سفره  یوسطا جلب  

 

 گفتیم رفتیم عقب عقب ایصوف برداره که داشت اصرار بود گرفته

  بسمه:   گفت بایفر دییدو رونیب سمت شد بلند جاش از دو با هوی خوادینم

  منم بود زشت رفتن دنبالش شدن بلند جا از نفر چند!  دختره شده یجن اله

  یزیچ گفت اومد خانجان بود اونجا ری درگ فکرم اما نشستم جام سر برم

کرده بد حالشو مرغ تخم یبو  ایگو سین  

 

 لبخند روشن چشممون بارداره که انشاله خدا خواست به ادی ب بیطب  میگفت

 نهیمعا و بیطب اومدن با بعد قهیدق چند زدم  تصورش از یپوست ریز

  بزرگ انگشتر!  بارداره ایصوف خان نیبد یگون مژده گفت لبخند با ایصوف

  پر  جارو همه یشاد و خنده یصدا  بیطب به دادم دراوردم نمویسنگ و

بودن خوشحال همه بود کرده  

 

  یلبخند  بازور رفت هم تو اخماش که گفت یز یچ یاشل به تند تند ایصوف

  اما اتفاق نیا از ناراحته زدمیم حدس دیبوس شد خم ارویصوف یشونیپ زد

  ببرن کنن یقربون گوسفند چند دادم دستور کردیم قبول دیبا نبود یا چاره

  به خانجان کرد دعوت جشن یبرا  اشناهارو همه بابا خان رایفق واسه

خدمتکارها  تمام  

 



 و یخوب که بد چقدر بود خوب و  یعال یچ همه داد نقره و طال یا کهیت

 رو یدست شد خلوت اتاق نکهی ا از بعد!  نداره یادیز دوم ادیز یخوش

 شدن مادر حس شهی نم باورم رخانیام:   گفت لبخند با دمیکش ایصوف شکم

کنم   بغلش ادیب  ایدن منتظرم صبرانه یب رهینظ یب اس العاده فوق  

 

ا یصوفــــ  

  العاده فوق خان بود وجودم  تو یخوب حس شدنم مادر خبر دنیشن با

  تو روز نیچند ومدیم کنار داشت باهام خانجانم یحت بود شده عوض

 ، بودن خوشحال خبر نیا دنی شن از همه بود یکوبیپا و جشن روستا

 اجازه شهیم خان گفتم حوصله یب بود دهیکش دراز اتاق تو خان بود عصر

 گفت الود خواب یصدا با تعجب کمال در ؟  بزنم قدم یکم اطیح  تو برم یبد

نشو  دور ادیز اما برو  

 

 درختا دنید با اطیح سمت رفتم رونی ب زدم  اتاق از دمیبوس ذوق با گونشو

  نشده دور یادیز مسافت سمتشون رفتم  دمیکش یقیعم نفس سرخوش

  سادمیوا گوش  درختا پشت شدم  خم دمیشن ییگو و گفت یصدا که بودم

دادم گوش سادمیوا همونجا کننیم بحث و جر دارن زنش و کاظم دمید  

 

 چرا بگو خوامیم ازت کالم کی گفت شده قفل فک و تیعصبان با کاظم

   خوامینم اضافه حرف ینبود دختر

   گذاشتم  دهنم رو دستمو بهت با



 تا نبودم یکس با من خدا به ومدین  ون.خـ چرا دونمینم  گفت هیگر با دختره

  دختره بگو راستشو گفت دهنش تو دیکوب چندتا یپ در یپ کاظم حاال

سادهیوا جلوش  صاف بزنه کیج نکهیا بدون مظلومانه  

 

 بر گواه ن.خو چرا دونهینم گفتیم هیگر با خوردیم کتک کاظم از بود

  نفسم خونه برگشتم شدم دور سرعت به!   ختهینر ازدواج شب شیباکرگ 

  شهر از ایب  گشتمیم دنبالت گفت لبخند با دید منو خانجان شدینم نییپا باال

 راه به  سرش  پشت سردرگم کنه نهیمعا توام ادیب گفتم بود اومده بیطب

بود داخلش بیطب که یاتاق سمت میرفت افتادم  

 

  به رو کرد تموم کارمو یاهیگ دارو چند زیتجو  و نبض گرفتن با بیطب

  احترام با خانجان بشم مرخص ستی ن یامر خانجان اگه خب گفت خانجان

 االن من نجایا دیبمون دینزن حرفشم دیبر زارمینم شام خوردن بدون گفت

 رده.پـ زدن بعد یدختر  شهیم گفتم  بیطب به رو  عیسر  رفتنش با گردمیبرم

ادین خون ازش اش  

 

  موقع گهید یبعض و ندارن اصال ایبعض!  شهیم گفت انداخت بهم ینگاه

  با ؟ نیبد صیتشخ دیتونیم شما  گفتم کردم تر لبمو!  شهیم پاره مانیزا

  صتونیتشخ با شهی م پس گفتم شدم بلند  جا از!  زمیعز بله گفت نانیاطم

  سمت به بسرعت!  کنمیم صداش  رمیم االن!  نیبد نجات نفرو هی یزندگ

زدم  در به تقه چند  رفتم کاظم اتاق  

 



 اتاق وارد دادنش اجازه با دیرس  گوشم به کاظم زن طوبا گرفته یصدا

 مقدمه یبرا وقت!  کرد پاک اشکاشو عیسر  بعد کرد  نگاهم متعجب شدم

  بیطب گهید خونه دیرسی م بابا خان و ومدیم نییپا خان هرلحظه نبود ینیچ

 درختا ونیم من متاسفانه جان طوبا گفتم پس نهیبش اونا شیپ بود مجبور

دم یشن  شمارو یحرفها بودم  

 

 ازش من نهیمعا یبرا طوبا اومده بیطب  گفتم کرد نگاهم ترس و تعجب با

 و کنه ات نهی معا نرفته تا ایب بده رخ ممکنه یاتفاق نیهمچ  گفت دمیپرس

 گفت پاشد جا  از تویپاک یکن ثابت کاظم به دیبا بشه  جمع ثیحد و حرف

  درو خواستم تا نجایا ارمیم بیطب  رمیم منم دنبالش برو  گفتم رونیب رفت

  تو رفت یسالم بعداز رفت کنار شدم رخ تو رخ  کاظم  با رونیب  برم کنم باز

 اما بلنده  زبونت توام انگار گفتیم راست  بچمشی پ رفتم  عیسر اتاقشون

  خوابم شوهرم بدون من کنم ول مویزندگ خونه ستمین تو مثل من بگم دیبا

!  برهینم  

   گفتم اتاق وسط انداختم متکامو

  کش بیغر توام یب یب نره ادی اما اتاق تو نیبر  شما خوابمیم نجایهم من

!  یگرفت برام جاشو اما دورم خانجان از گرچه یبود  

   گفت یب یب میدیخند هردو

 همه  کردم یشوخ بکشم پتو  روت من بخواب ریبگ دختر خدانکشتت

! توعه امر امر ییما چشم  نور زن ییما  دختر تو میخواب یم نجایهم  

   گفتم زدم یلبخند



  رهینم ادمی از چوقتی ه لطفت بمونم چه  برم چه!  یب یب حرف نیا نگو

  تو محبت و عشق ایدن هی یعنی یکرد دعوا چشمت نور با من رو که نیهم

!  کنه حفظ برامون شمارو خدا!   

   گفت زد یلبخند

  به که ای دن شمیم ناراحت بشنوم اتو هیگر یصدا یعل یوال به اما بخواب

  یقرار یب ینجوریا که داره یچ دماغ گند بهادر نیا دختر دهینرس ته

!  بخواب ریبگ یکنیم  

 با دادمیم جوالن روش بود ششیپ اگه االن که خان پهن نهیس  یاداوری با

   گفتم حسرت

!  زایچ یلیخ یب یب نگو  

  گفت کرد یاخم شد منحرف یب  یب مغز که بود  یچجور افمیق دونمینم

؟  ومدهی ن ها یاجنب شما به خجالت دختر کن ایح  

   گفتم کردم مرتب پتومو دمیکش دراز

  اتی خصوص  نایا!  مینبرد ایح و  تیانسان و معرفت از ییبو کافرا ما نه

!   مسلمانه سودابه و اشرف  

  چه دونمینم برسن هدفشون به اونا بشه  باعث بودنم نجایا ترسمیم یب یب

؟  بخوابم یندار  کار!  کنه کمکم خدا غلط یکار  چه درسته یکار  

  رفتنش با...  برنگرده رتیش بدوش هاتو نهیس  صبح فقط واال نه:  گفت

  خواب به عیسر بود شده خسته بودم کرده هیگر انقدر چشمام اطیح به

... رفتم  

   خان بهادر ریام



 انگار ایصوف بدون اتاق نیا تو دنیخواب شدم جا به جا جام تو کالفه

  خوش عطر گرفتم دماغم جلو بالشتشو  بود  خیم پراز تخت رو دنیخواب

  بو بالشتمونو بشه ما عاشق ینجوریا یکی حاال)  دیچیپ دماغم تو موهاش

  شیارا لوازم و ملیر  با شب هی م یدیخواب میزد لینارگ روغن شب هی کنه

  که منو...  میختی ر ری ش ای  یچا شب  هی ختهیر دهنمون اب شب هی میدیخواب

 صورتمو به چسبوندمش قای عم(   دونمینم شمارو کنهیم ول همونجا

...  خوابم کم کم بستم چشمامو  

  درحال وانیا کردن بغل رو گهید  هم وانیا و ایصوف دمید خواب خواب تو

  اروی صوف کنم حمله بهش خواستم صحنه نیا دنید با اسیصوف دنیبوس

 خواستم نیزم به بود دهیچسب  پاهام انگار تونستمینم  رمیبگ ازش

  خواب از دادنم تکون با هوی ومدی نم در گلوم از صدام کنم صدا ارویصوف

  گفت که سودابه یصدا با دمید خواب دمیفهم کیتار اتاق دنید با دمیپر

عرقه شر  شر جاتون همه ؟ نیدید بد خواب خان  

 

... بدم اب بهتون دیبزار  

  دیکوبیم وقفه یب و محکم گذاشتم  قلبم رو  دست کردم یخال اتاق به ینگاه

  وارید تو دمشیکوب محکم اریاخت یب  صورتم جلو اب وانیل شدن گرفته با

   زدم داد

 من نبارمیا یخوایم یچ اتاقم تو شب مهین ؟ من اتاق تو یاومد یحق چه با

  ؟؟ اومدم

   گفت شد پر چشماش یان به

  قصد نیشیم خفه نیدار خواب تو دمید  اومدم دمیشن شدن خفه یصدا من

!  نداشتم یبد  



   گفتم حوصله یب

!   رونیب  برو نداشت یربط تو به  

  تمی عصبان لیدل یب چرا که شد ناراحت وجدانم رونیب رفت  اتاق از هیگر با

  اتاق تو شدم بلند جام از ومدین چشمام به خواب گهید کردم یخال اون رو

 فکرش از کردیم ازدواج پسره اون با قطعا رفتیم ایصوف اگه زدم قدم

 درونم اتش دمید دمشیکش  سر  اتاق تو پارچ سمت رفتم گرفت قلبم

  ختیر صورتم و سر از اب سرم  رو پارچ برگردوندم شهینم خاموش

  برد خوابم دوباره تا کردم فکر انقدر تخت رو انداخت خودمو یهمونجور

 ! 

  رفتم بعد  ها بچه اتاق به زدم  سر اول شدم بلند جام از رمق یب صبح

 هی به دهنم  یحت من اما بودن  بخند بگو درحال همه  صبحانه سرسفره

 کارام به وقفه یب  شب تا سرکارام  رفتم صبحانه بعداز ومدینم کش لبخندم

  خونه اطیح تو دمیرس خسته شب دادم سروسامون  ویچ همه یکل دمیرس

 پنجره به دیناام!  ارهی ب در تنم  از مویخستگ تا خواستیم ارویصوف دلم

   گفتم کردم نگاه اتاقم کیتار

 با!!  یومدیم دیبا یداشت منو یدلتنگ نصف اگه ؟ نشده تنگ دلت تو یعنی

: گفت خانبابا  شام بعداز خونه تو رفتم یاه  

!  یگذار اسم یبرا دیاری ب بهادرخان  یها بچه  

 یاخم کنه  انتخاب هارو بچه اسم خودش داشت دوست که ایصوف ادی با

  بحث گذاشتن خانبابا بغل تو اوردن هارو بچه دادم تکون پامو کالفه کردم

  شد شروع

  دختر اسم:  گفت یلبخند با خانجان کردیم زمزمه یاسم هی یهرک ها زن

!  کوکب  



  گفت حرفشو ونیم دیپر  طوبا

!  بزاره خواد یم گهید اسم هی بود گفته که ایصوف  

   گفت خانجان

  خواستیم میزاریم زیچ هی خودمون ؟ من یها نوه رو بزاره اسم هیک اون

!!   یزیچ نه داره ایح نه رفته کرده قهر یچ سز بده نظر هی اونم باشه  

:  گفتم کردم نگاه طوبا به هیبق بحث به توجه یب  

؟ زارهیم بود گفته یچ  

  گفت یمکث با برد داخل لبهاشو طوبا

!  سارا و رساالریام  

:  گفتم خانبابا به رو کردم  جمع صورتمو رو اومده کش لبخند  

  باشه نایا اسماشون دیبدون صالح اگه

!   هستن ییبا یز  یها  اسم پسرم البته:  گفت دیخند  

  غرزدن به شروع  خونه یها  زن شد شکسته بود برقرار که یسکوت

  بدشانس جزو ایصوف کردم اعتراف دلم تو من کردن ایصوف شانس واسه

...  هاست ادم نیتر  

 

  تو لبخند با کرد صدا گوششون تو هارو بچه اسم اذان خوندن با بابا خان

:  گفت رساالریام گوش  

 یباش روستات یبرا یبزرگ خان  و پدرت یبرا صالح فرزند  خدا دیام به

... 



  که ینوزاد کردم نگاه بغلش تو کوچولو نوزاد به بابا خان یحرفها ونیم

  یلبخند!  بود مشخص موقع همون از من با اش افهیق ادی ز یلیخ  شباهت

  یری بگ یخوایم منو یجا دونمیم نکهیباا که یدار یمحبت چه تو گفتم زدم

؟؟  دارم دوست و شمیم خوشحال باز  

 کردن بغل هارو بچه طوبا و سودابه!  دیدیم شب نیا بود امیصوف کاش

  نبود  نشستم اطیح تو رفتم شدم بلند ازجام یعصب کالفه اتاقشون تو بردن

  کنارم رو سودابه حضور که بودم نشسته  تازه کردیم میروان داشت ایصوف

!  کردم حس  

:   گفت نشست شمیپ  

  میبود یهمباز  باهم ما دهیم عذابتون چقدر همسرتون نبود دونمیم خان

  یب نیا!  شناسمیم شمارو خوب من اما افتاده نمونیب یدور یکم دیشا

 نقشه با بگم یب یب خونه برم پاشم فردا دیخوایم کنهیم رمیدلگ تونیقرار

؟؟  برگرده زنتون مونمیپش حاال اتاقم تو اوردم شمارو  

   گفتم گرفتم ینفس

!  سرده هوا خونه ببر فی تشر ستین  کارها نیا به یازین جان سودابه ن  

:  گفت ریدلگ  

!   یشد ناراحت شما که نداشتم یبد  قصد کنم کمکتون خواستمیم فقط من  

  دلم اما باشم ناراحت تو از دیبا چرا!   ستمین  ناراحت:   گفتم حوصله یب

   باشم تنها خوادیم

  اتونیتنها  مزاحم که دیببخش ریبخ شبتون!   خب یلیخ:   گفت پاشد جا از

.. شدم  



  تا دمیخواب  گرفتم خونه تو رفتم  پاشدم  کردم نگاه رفتنش به حوصله یب

  که صبحم شد خورد عصابم گهید که شدم ور اون ور نیا انقدر صبح

 ریدرگ فکرمو تا نبود دادن انجام یبرا  شانس  از یچکاریه  بودم کاریب

  یب یب خونه سمت رفتم ادهیپ و  یپنهان ارهینم دوم دلم دمید مجبورا کنه

  تا کردم نگاهش دل جون با ایصوف دنید با  رفتم باغ سمت کراستی

  نگاهش خنده با ایصوف گفتیم یچ  بهش یب یب دونمینم بشه رفع میدلتنگ

  تنها دیدونیم کنم بغلش وجود تمام با سمتش بدوام خواستیم دلم کردیم

  بودم دلتنگش شیباردار لیلوا از  من نبود قهرش چندروز نیا من یدلتنگ

  یاداوری با!  چلغوز پسره اون که  بعدشم اومد روستا اب کار که یزمان از

  چه خب اما زدم یلبخند دیلرز دلم  بود نرفته من خاطر به ایصوف نکهیا

 حداقل کردم مونشیپش بود نرفته نکهیا از نکردنش باور با من!  دهیفا

 شدی م باورش یک  برم برگشتم خونه رفتن که بعد دمشید دور از کساعتی

!  کنه نگاه زن هی  به ها ساعت دور از ادیب من مثل یمرد  

...  کنهینم ادم با که کارها چه عشق  

 

  ایصوف که بود باور رقابلیغ برام واقعا بود مسخره تیوضع نیا خب یول

   گفتم رلبی ز کردم مشت دستمو زنهیم رفتن از دم کرده ول هاشو بچه

! شد داشیپ سرزده که بود یا مسخره مرد اون از کشمیم یهرچ  

  کردم نقشه هی دنیکش به میتصم که اورد فشار بهم تیوضع نیا انقدر

! برگرده ایصوف  بشه باعث که یا نقشه  

 



  کنار معمول طبق یکبر  خونه خدمتکار ها بچه اتاق تو رفتم خونه برگشتم

 کردم نگاه  یکبر به یچشم ریز کردم نوازش سارارو گونه بود ها بچه

:  گفتم دیکش ینم نفسم بود سادهیوا ری ز سربه  

؟  خوردن ریش  ها بچه  

  یقرار یب تند تند ها بچه خان یول  رفته که ساعته مین هیدا  بله داد جواب

!   دادم بز ری ش چندبارم ندارم قند اب  دادن جز یا چاره من کننیم  

:  گفتم خاروندم لبمو گوشه  

؟  ایصوف برگردوندن تو یکن بهم یکمک یتونیم  

 

! خدامه از من خان بله:   گفت عیمط  

  بحث بعد!  ایصوف دنید بهانه به یب یب خونه برو  امروز خب یلیخ گفتم

  یگیم یری م یکبر کنهیم محبت بهش خان دور همش سودابه بگو بنداز

  همش کنه حس شوی نارحت زارهینم سودابه اما تو نبود از ناراحته خان

؟ یدیفهم پلکهیم اطرافش  

! دمیفهم چشم بله کرد زمزمه متعجب  

 

  نیزم هی برگرده  شب تا ایصوف ی بد انجام درست کارتو گفتم کردم یاخم

!  یبردار  سودشو یکن کار روش بهت دمیم  

!   کنمیم تالشمو تمام!  خان ممنونم گفت قدردانانه زد یلبخند  

  یباش ها  بچه کنار برگرد زود برو ام خونه من فعال گفتم دادم تکون یسر

! 



  ونهید دارم دمی د شدم زدن قدم مشغول اتاق تو اضطراب با هول  رفتنش با

زدم  اتاق از شمیم  

 

... موندم یکبر  برگشت منتظر اطیح  تو رفتم رونیب  

ــــــا یصوف  

 یکرس کنار نشستم بودم شده یخال که جانانه هیگر کی بعداز حوصله یب

 که ییروزها  یبرا دیکش پر دلم  گذاشتم زانوهام نیب زدم  خی یدستها

 یدلتنگ سر از یاه شدیم گرم ربهادریام داغ یدستها  ونیم سردم یدستها

بستم  هامو  چشم دمیکش  

 

  مهین یچشمها  ونیم از گاز کپسول سمت رفت دیرس راه از یب یب هوی که

  طلوع دیخورش که صبح از!  داشت یانرژ  چقدر کردم نگاه بهش باز

  یچجور ؟؟ شدی نم خسته چرا!   شب از یپاس تا بود کار مشغول کردیم

   گفتم بلند داشت یانرژ انقدر اون سال و سن به یزن

؟  یشینم خسته چرا یب یب  

 

 انقدر  بدن یوقت یدونیم چه تو یب یب یفرنگ دختر یا:  گفت دیکش یاه

 تورو!  کشهینم بدنم گهید االن یدیدیم قبلمو حاال کرده عادت کرده کار

   کردم کار یسالگ سه از من یبود قو پر یال نکن نگاه

  بچه یعنی االن!  یب یب کنه حفظت خدا کردم زمزمه نبود گفتن یبرا یحرف

؟  کننیم کاریچ هام  

 



 مش واال!  کننیم کاریچ نیبب تیزندگ خونه سر برو پاشو گفت کرد یاخم

  هندونه مثل ام کله وسط دیکوب چوب ای شدینم رام  خر نکهیا سر  باری حسن

  سرم دور بستم سفت  یروسر یچی ه  ؟؟  کردم کاریچ شد  باز  وسط از سرم

!  خورد جوش تا  

؟ شه یم مگه یب یب یگیم یچ گفتم دمیخند  

شتو ین ببند زهرمار  گفت رک  

 

 ییجا  نجایا گفت کرد دنبالم جارو با امرزیخداب اقام خونه رفتم  قهر باری

!    شوهرت خونه برگرد یندار  

؟   یکرد قهر یروچ گفتم  دهنم تو ختمیر یکرس رو لیاج از یکم  

  کرد پاهامو بود سوخته نون نکهیا سر  باری دادینم رام مادرشوهرم گفت

  طرف گفتم حسن مش به رفتم  هیگر با من سوزوندشون کمی تنور تو

گرفت  مامانشو  

 

 از که اونم اقام خونه رفتم منم رونیب انداخت خونه از زد خوردمیم تا منو

 بله!  خونه برگشتم منم رونیب انداختم ختمیسرور به توجه بدون در جلو

 یب یب باش دار طاقت یکم میرسوند  نجاهایا به خودمونو ینجوریا ما

!  بخششه براساس یزندگ هیپا یکن  جمع تویزندگ یتونینم وگرنه  

 

:  گفتم یب یب دست تو  ختمیر  کردم پر لیاج از دستمو مشت  

؟ نی ندار بچه چرا نباشه یفضول جان یب یب  

:  گفت دیکش یاه  



  گذرمینم ازش چوقتیه قلم هی نی ا جز کنمیم حالل حسن مش یهرچ سر

  پوچ و چیه  سر که شدم باردار یسالگ ازدهی!  کردم ازدواج یسالگ نه

شد  سقط بچم که زد  کتکم یجور حسن مش  

 

!   نشدم باردار چوقتیه ام گهید  

  بوده خدا صالح گفت دیکش یاه شدم  ناراحت یلی خ یب یب:  گفتم متاسف

  مثل یکبر یصدا با کرد باز درو رفت موند مهین حرفش در یصدا با... 

  ؟؟ یکنیم کاریچ نجایا تو گفتم تعجب با در سمت رفتم دمیپر جا از یقرق

  پوست!!  نیشد الغر چقده جان  خانم اوه گفت اورد در لباسشو رو بافت

خونه تو وردینم طاقت دلم بزنم بهتون سر هی گفتم واال نیشد استخون  

 

!  دیکنیم کار یچ نمی بب!   بزنم بهتون یسر  هی گفتم  

   ؟ چطورن ها  بچه یکبر گفتم دادم عقب موهامو

 بهشون دهیم ریش ادیم هیدا ؟ جان  خانم بگم یچ گفت  نشست  تعارف یب

!  بدم بز ریش ای قند اب  مجبورم قرار یب ناهمیا رهیم زود اما  

؟؟  داره بچه هیدا گفتم پرشد چشمام  

 خوردیم اش بچه داشت یهرچ وگرنه  خداروشکر!  نداره  خانوم نه گفتم

  سارا نیا رهی ز به سر بچه ساالر اقا ماشاله موندینم یزیچ دوتا نیا به

ن یبب  ایب یا وله ول خانوم  

 

 روشون اسم ااا!!  یشناخت تاشونویشخص روز چند نیهم  تو گفتم هیگر با

؟؟  گذاشتن  



:   گفت گرفت تشکر با یب یب  از ییچا وانیل کرد باز شوی روسر گره  

  گفته ایصوف  گفت رسا و بلند خان!  کوکب گفتیم خانجان گذاشتن اره

!  میزار یم همونو سارا و ساالر  

!!  که نزدم یحرف خان به من نگو یالک ؟؟ واقعا گفتم تعجب با  

 

 دیبا  ؟؟ نیایم یک خانم کن ولش ناروی ا!  گفت بهش خانوم طوبا گفت

!  نیبرگرد  زودتر هرچه  

؟  چرا گفتم باال انداختم ابرومو  

  وزه سوزونهیم یشیات چه نیدونینم سودابه نیا خانوم گفت وال هول با

  با خانوم نیا نخورد شام خان  شبید!  نداره قرار اروم قهید هی خانوم

دادیم کیکش اتاق در پشت غذا ینیس  

 

 صفت طانیش نیا مگه یول ناراحته شما رفتن از خان کنهیم ییکارا هی

!  پلکهیم خان بر و دور همش ؟ کنهیم داره کاریچ بفهمه خان زارهیم  

 یچ واسه!  رنینم چرا نایا خوانیم یچ ؟؟ رنینم چرا نایا گفتم یعصب

   اصال  اومدن

  نایا زمستونا گفت دییجو دهنشو تو شده سیخ ینخودچ خونسرد یب یب

خدمتن  در حاال  حاال!  رنیم دیع بعد تا نجانیا  

 

:   گفتم دمییجو لبمو گوشه یعصب  

! سودابه  ای خونه اون تو منه یجا ای  



:  گفت دیخند بلند یب یب  

  خونش از یکس یتونینم  تو خواهرشه و داداش و بابا خان ارث خونه اون

!  یکن رونیب  

:   گفتم کردم نگاه چشماش تو  

!  رمیگیم شیات دارم یب یب  کنم کاریچ  

:  گفت کرد مداخله یکبر  

!  خونه میبر  پاشو ومدهین در دستت از شوهرت تا واال!  خونه میبر نیپاش  

:  گفتم یعصب  

  بهم سرم هی رفته که ینجوریا کنه یخواه معذرت ادی ب دیبا خان!!  عمرا

...  گردمینم بر من زنهینم  

!  هیگر  ری ز زدم دیترک بغضم دوباره  

   نبود بدهکار من گوش اما کردنم  حتینص به کردن شروع یکبر و یب یب

:  گفتم  

!  شکونمشینم گهید نباریا اما شکسته غرورم هربار من یب یب  

:  گفت داد دماغش به ینیچ  

  تو ربهادریام به رفتمیم بودم جون ارزومه من!  سرتق دختره بابا برو

؟؟   یایم ویچ چس  

   گفتم ریمتح و خنده با

؟؟  هیچ حرفها نیا یب یب  

:  گفت بود گرفته صورتش جلو  شویروسر خنده از که یکبر  



!  یب یب یشد ینمک چه  

   گفت ما یها خنده به توجه بدون یب یب

  کنار اخر یروزها نیا خوامیم بگو نده محل بهادرم به ات خونه برو پاشو

!  ارهی ب در دلت از کنه خامت یچجور بلده بهادر خود بعد باشم هام بچه  

:  گفتم کردم یاخم  

 ببره منو ادیب خان دیبا  رمینم خونه اون به یطیشرا چیه تحت من!  عمرا

!   بردیم منو بازور ومدیم بود قبلش اگه افتاده جذبه از خانم انگار گمیم!   

:  گفت یکبر مقدمه یب هوی  

  برگشتن قصد شد  راحت المیخ که  حاال بگم بهتون یچ هی خوامیم خانوم

  خان خانم ایصوف!!  دیمهم خان یبرا چقدر نیبدون که گمیم بهتون نیدار

  رو شما حسادت از استفاده با بزنم حرفهارو نیا بهتون امیب گفت بهم

!   خونه نیبرگرد  کنم بیترغ  

   گفتم تعجب با دراورد شک از منو یب یب بلند خنده یصدا

! ینگفت بهم زودتر چرا نیا هیادم عجب  

:   گفت  

  هاتون بچه شیپ ادیم میه خان شکار درحال سودابه تشیواقع خانوم

 خان اما بگم دروغ اگه شم الل بخداها!   کنن عادت بهش تا کنهیم بغلشون

!  مغروره  که کنه چه اما شما انتظار چشم داغونه  

:  گفت یب یب  

  من!  طانیش مهمونش و رانستیو خونه اون!   مغرور مرد مغرور زن

   ندارم یحرف گهید



:   گفتم روم  به رو به رهیخ حرفهاشون به توجه یب  

  گفتم یوقت بود بدحال و ضیمر دیشد ایصوف شیپ  رفتم بگو برو  یکبر

  خورد بغضشو یاه با کرد نگاه پنجره به رمق یب دیا سودابه  کنار شما

!   بست چشماشو  

 یجور بدحال و گرفته دیشد نبود شهیهم یایصوف اون ایصوف خان بگو

 ابد تا کنم وفا بهش من حداقل دی ند ییوفا که خان از کرد تیوص بهم که

!  باشم هاش بچه مواظب  

! شه یم یعال یزیبر اشکم قطره دو یبتون  

 

!  باشم هاش بچه مواظب ابد تا کنم وفا بهش من حداقل  

! شه یم یعال یزیبر اشکم قطره دو یبتون  

  قورت دهنشونو اب حرفهام شدن تموم با کردنیم نگاه من مبهوت هردو

: گفت یب یب  دادن  

؟؟  شهیم یچ بعدش خب  

:  گفتم خاروندم دماغمو گوشه  

!  گردونهیم برم کنهی م یخواه معذرت ازم!  نجایا ادیم خان  

!   خونه برو زود بجنب یکبر پاشو  

 اطیح تو ام یب یب زدمیم قدم خونه تو  استرس با منم رفت عی سر  یکبر

 با بعد ساعت دو حدود بود یگاودار  تو که حسنم مش کردیم جمع زمیه

 یب یب  کنار خان دمید پنجره از دمیی دو ختیر  قلبم اسب یپا یصدا دنیشن

!  دمیکش دراز روش رسوندم  تخت به خودمو عیسر  سادهیوا اطیح تو  



  ینوازش دست و خان حضور حس  با کردم منظم هامو نفس در شدن  باز با

   کردم زمزمه  لب ریز دیکش  موهام تو که

!  خوامیم هامو  بچه یب یب هام بچه  

:  گفت کرد خارج گلو از مانند اه نفسشو دیکش گونم رو دست حرف یب  

  یکرد محروم ازشون جهت یب خودتو تو خوانیم تورو  هاتم  بچه ؟ ایصوف

! 

   گفتم جون یب  کردم باز چشمامو نگفتم یزیچ اما دراومد حرصم

  یچجور  شده سفت سنگ مثل  هام نهی س اریب هامو بچه توروخدا ریام

!  یکن جدا هم از مارو ادیم دلت  

  کرد لمسشون هام نهیس به رسوند دستشو زود یلیخ

!  طلب فرصت سواستفادگر گفتم حرص با دلم تو  

!  ان گشنه  هام بچه خونه می بر  پاشو گردهیبرم رتیش  ایصوف:  گفت  

:  گفتم رونیب افتهیب دستش تا دادم  تکون خودمو  

   اریب هامو بچه برو امینم  جایه تو با من

: گفت کرد یاخم  

  شوهرش خونه از که یزن میبر پاشو گمیم زبون  با ببرمت بازور نزار

! دنبالت اومدم دوم بار واسه من اما!  خورهینم درد به گهید رونیب بره  

:  گفتم کردم نگاه صورتش تو  

  ؟  یکرد یخواه  معذرت باری ؟؟ دهیفا چه

:  گفت یعصب  



 روز نیا به االن که کردم لوست یادیز  تااالنم  ستین کارا نیا از یخبر

؟   میبر یایم گمیم اخر بار واسه افتادم  

 و ناراحت برگردوندم ازش رومو دمیکش  باالتر پتومو کردم نگاهش دلخور

:   گفتم دلشکسته  

  کرده پر گهید کس جامو نمونده دلت تو یعشق گهید یوقت ریام برو

نکن خوردم نی ا شترازیب  برو ستی ن گفتن یبرا یحرف  

 

   گفت گوشم کنار رکانهیز

  پاشو!  کرده مستم صدات تنت عطر یبو ندارم حرفهات رو  یتمرکز اصال

؟ یدیم عذاب هردومونو چرا روتو رنگ نیبب ایصوف  

  قلبم وگرنه کنه یخواه معذرت دیبا بود افتاده گردنم تو سمتش برگشتم

  شدم بلند یکم ادیم خوشش مظلوم یها زن از دونستمیم گرفتینم اروم

   گفتم مظلومانه شدم اش نهیس کینزد

  چقدر ؟ یداد ازارم گناه یب چقدر ؟  ریام یکرد بلند  دست روم چندبار

  کردم سکوت تو بخاطر من کردن تمیاذ خانوادت چقدر  ؟ یزد ناروا تهمت

 هی با یکرد اعترافم خودت یحت ؟  یاورد سرم ییبال چه مانمیزا شب ؟

  گهید  من ریام ؟ دهیم عذاب ویک داره یک حاال!   یکرد انتیخ بهم رقاصه

  کردم ول روزمو چند یها گرگوشهیج که انقدر دمیبر شدم دلسرد ازت

 دیدوشیم نموی س ریش یب یب یوقت که یدونیم چه تو نجایا نشستم اومدم

  تو اما!  دمیشنینم هامو بچه هیگر یصدا شبا یوقت دمیکش یعذاب چه

 یگفت یاومد قدرانه ؟ یداد بهم که یدرد همه نیا مقابل در یکرد کاریچ

  متاسفم خودم واسه ؟ هست وجودت تو تیانسان!   این یودین ایب یاومد

  خان بهادر  برو!  تو خواستن یبرا قلبمم شرمنده تو داشتن دوست واسه



  تا برو!  ندارم اومدناتم به  یازی ن ندارم تو یکش  منت به یازین من

!  ینکن لوسم نیا شترازیب  

  گفت زده خجالت و شرمنده  حرفهام ریتاث  تحت

  فرصت کردم اشتباه یلیخ من...  خوامیم معذرت!  دیببخش ...  ایصوف

  نه خوامیم بودن خان نه گهید شمیم ونهید من یبر اگه نرو!  بده جبران

 تا بده فرصت مرد اون برگشتن  تا!  بهم بده فرصت ایصوف!  بودن بابا

!    کنم جبران برات  رو  گذشته بزار!   کنم ثابت بهت خودمو  

:  گفتم هیگر  با گذاشتم نشی س رو سرمو  

  اگه ریام!  هست سودابه که یا خونه تو  امیب خوادینم دلم اصال تونمینم

 ندارم تحمل من برم بزار یخواینم ام اگه  نده عذابم یخوایم واقعا منو

! گهید  

   گفت زد لپم به یقیعم بوسه  کرد پاک اشکهامو کرد بغلم محکم

  اما هست اونم خونه اونجا رونی ب بندازم رو سودابه شهی نم چشمم نور

!  باشن نداشته  کارت به یکار اصال دمیم قول بهت  

  گفتم لوس ندادم کش بحث ستین یرفتن سودابه اون دونستمیم

؟  یدار دوست منو ریام  

  دنیکش و کردن ناز دلتنگ چقدر شد رفتنم صدقه قربون مشغول رفت دلش

...  بودم نازم  

   گفتم دمیبوس گوششو الله کنار دمیچیپ گردنش دور دستهامو

! هست کارا نیا واسه وقت بعدا دلتنگشونم  یلی خ بچها  شیپ ببر زود منو  

 کرد پا به وجودم تو ییغوغا چه  اش خنده یصدا دونهیم خدا فقط دیخند

  گفت



؟ یچ من یدلتنگ پس  

   گفتم کردم نازک یچشم پشت

! یکردیم یخواه  معذرت دنبالم یومدیم یبود دلتنگم اگه  

   گفت کرد ولم

 منو خوامیم ازت حاال بودم  نکرده یخواه معذرت عمرم تو که یمن

 غلط اصال بده بهم جبران فرصت کردم اشتباه خوامیم معذرت یببخش

  کردم

   گفتم گذاشتم لبش رو دستمو سرخوش

 تو غرور بود یکاف اولت جمله خوامینم یخواه معذرت نیا من ریام نگو

!  منه غرور  

 

 منو خوامیم ازت حاال بودم  نکرده یخواه معذرت عمرم تو که یمن

 غلط اصال بده بهم جبران فرصت کردم اشتباه خوامیم معذرت یببخش

  کردم

   گفتم گذاشتم لبش رو دستمو سرخوش

 تو غرور بود یکاف اولت جمله خوامینم یخواه معذرت نیا من ریام نگو

!  منه غرور  

   گفت پاشد  جا از زد یلبخند

   میبرگرد شو اماده عی سر  کنمیم تشکر یب یب از تا

  گفت گرفتم  عیسر دادم جیپ  پامو شدم بلند جا از

؟  شدیچ  



   گفتم اروم

  شدم ف یضع یلیخ دایجد رفت  جیگ  سرم یچیه

  گفت لب ری ز زدیم موج چشماش تو یشرمندگ

  یخوایم کمک میبر شو اماده کنمیم جبران همشو

  یلبخند دنمید با یب یب رونیب رفتم شدم اماده عی سر رفتنش  با گفتم یا نه

  گفت زد

!  دعوا هیزندگ نمک که هرچند نباشه تونیزندگ تو یقهر  گهید یاله  

 گرفت بشگون بازومو یب یب رفت  تا اسبش سمت رفت کرد یتشکر خان

  گفت

 درس یک به بگو رو ساده من ؟  یاین تو بود ادا دختر تورو یبزن جز

  دیکنیم ای فرنگ شما درست کار واال!  یاستاد پا هی خودت تو دادمیم یزندگ

!  شیانداخت کردن غلط به شدینم  باورم براتون رهیمیم مرد نیندار ایح  

   گفتم دهیپر رنگ با

!! یب یب  یوا یزدیم دید کجا از ؟ یب یب یدید  

  گفت کرد یاخم

  قرار یب انقدر روستارو خان یچجور   نمیبب وردمیدرم کارت سراز دیبا

!  یکرد  

   گفتم خجالت با

...  خداحافظ کنم نگاه روت تو شهینم روم گهید یب یب  

  گفت اروم دیخند



 تو چوب با زدیم عمرا کردمیم حسن مش واسه تورو یکارا صدم کی اگه

!  سرم  

   گفتم زده خجالت

! اخه یدید  کجا از زشته یلی خ ینامرد یلیخ یب یب  

 فهیضع  میجسم تیوضع من کردیم  فکر که خان یب یب با یخداحافظ بعداز

خونه  به میدیرس  عی سر یلی خ کرد اسبم سوار  

   گفتم مظلومانه انداختم خونه به ینگاه

   برم راه تونمینم اصال یریگیم دستمو بهادر

  گفت کالفه

  یب ینجور یا ینخورد یچیه مگه بپزه یکاچ برات بودم سپرده یب یب به

! نیافر  من به بده هیتک دستتو من بده ؟ یجون  

 خونه همه بود غروب دم چون خونه  سمت  رفتم غرور با گرفتم دستشو

دستهامون  دنید با کردن نگاه ما به تعجب با  میکرد باز درو تا بودن  

 

  دادم سالم باال و بلند زدم یلبخند گرفت رو جا همه یسکوت

   دادن جوابمو گهید نفر چند و طوبا

  ها بچه دنید با اتاقمو تو رفتم  ربهادریام کمک با هیبق به توجه یب من

   ختمیر اشک کردم بغلشون دل و جون با بردم هجوم سمتشون

   گفت کرد پاک اشکامو متیمال با نشست کنارم یها اشک ونیم خان

!   شد تموم هیگر گهید میخندیم فقط بعد به نیا از ایصوف نکن هیگر گهید

! دارم برنامه یکل ندهیا واسه من هامونو بچه نیبب  



 یسخت با کردم بغل ساالرم کرد کمکم گذاشتم سارا دهن تو امو نهیس

:  گفتم دادمیم ری ش هردو به که یدرحال  

؟؟  یدار ییها  برنامه چه  

   گفت زد یلبخند

  ببرمت شدن  بزرگ ها بچه  کمی خوامیم مثال ایصوف ها برنامه یلیخ

!   هیروس  

:  گفتم ذوق با  

؟  یگیم راست برگردم دورت من یاله  

   گفت زد یغرور پر لبخند

  بهم کوچولوها نیا از گهید دوتا موقع نیا بعد  سال شالهی ا یبعد برنامه

!  یبد  

   گفتم  تعجب با برد و  شست داشتم یخوشحال و ذوق یهرچ

  بشه چهارسالشون حداقل نباشه  بستم تازه!  گهید بسته دوتا نیا ؟؟ یچ

؟؟ مگه خبره چه  

  گفت کرد یاخم

  بهم بعد سال سر یشیم باردار دوباره شدن ماهه سه شالهی ا!  نزن حرفشم

  تو!  عاشقتم چقدر من ایصوف اخ یهست زاهم دوقلو قضا از یدیم بچه

! یتموم یچ همه  

   گفتم یعصب و اخم با بغلش تو انداختم هارو بچه از یکی یعصب

 چرا میبخند گهید مگه نبود قرار ؟؟ اومدن از یکنیم مونمیپش دهینرس چرا

!  زنهیم بهم حالمو تیدستور  لحن یزنیم شیات منو  



  گفت کمرش تو زد اروم برگردوند رو بچه

  بچه باشن  تنها هام بچه ندارم دوست بودم تنها خودم ایصوف بگم یچ خب

!   دارم دوست ادیز  

؟؟    چندتا کردم زمزمه دیناام و عاجز  

:  گفت زد  یشخندین  

  شهیم یعال!  تا ده شنیم خودمون  با!   پسر  چهارتا دختر چهارتا!   هشتا

  یقیعم نفس دوباره نداشت دهیفا ادیب نییپا یکم امپرم تا گرفتم ینفس

  انداختم دست ها بچه  شیپ تونمینم دمید خواستیم دنیکش  غیج دلم دمیکش

   دمیکش ته از موهامو تو

  گفت کرد جدا دستهامو خنده با

... شدن  بزرگ یچجور یبفهم  یخواینم اصال ؟؟ یخور یم ویچ حرص  

  بوشون یکل کردم بغل هارو بچه بود دهیفا یب  باهاش بحث نگفتم  یزیچ

  با کردیم نگاهم مدت تمام بهادر خوابوندمشون دادن ریش بعداز کردم

   گفت زد یلبخند کارم شدن تموم

!  یباش ها بچه مراقب یبتون خوب انقدر کردمینم فکر اصال ایصوف  

!   یتموم یچ همه واقعا تو  

   گفتم زدم یلبخند

  یعاشق میکن یزندگ یکل قراره ما  بهادر!  یهست یخوب یلیخ یبابا  توام

 خوادیم بچه یکل دلم تو مثل منم  میبد  پرورش عشقمونو یثمرها و میکن

! چهیبپ  ها بچه یصدا خونمون تو که انقدر  

 



  گفت دیبوس مویشونی پ کرد بغلم شد بلند جاش از

؟ یبگ بهم یچ که یکنیم یساز مقدمه  

   گفتم گرفتم یاروم گاز  شوی نیب  نوک شدم بلند پام رو دمیخند

  مانیزا یلیخ من بهادر!   باشه رکیز انقدر ادم شوهر ستین خوب اصال

  که عصر امروز تا دمیکش یسخت یکل مانمیزا  از باالفاصله داشتم یسخت

  ادی از روزهامو نیا یتلخ  و ایاح حالمو خوامیم زمان من!  دنبالم یاومد

  بچه نیا هم کنم دایپ پامو و دست یکم خودم هم بده  فرصت بهم یکم ببرم

!  انیدرب گل و اب از کمی ها  

   گفت دستشو تو گرفت دستمو

  به یز یچ ای ب توام رونیب رمیم من!  توعه  با حق ایصوف  یبخوا تو یهرچ

! نمونده شام وقت  

  ها بچه کنار یکبر اومدن با شدم  اماده عی سر رفتنش بعداز کردم موافقت

  از هوی که رفتمیم سالن سمت داشتم بود خلوت راهرو رونی ب رفتم اتاق از

   گفتم تعجب با اس سودابه دمید برگشتم شدم دهیکش پشت

  نیزم  بخورم بود مونده کم ؟؟  یدیم هولم چرا

   گفت کرد نگاهم  نفرت با

  یبرگشت یحق چه با ؟  یبرگشت چرا تورو یبخور  گرم نیزم به جهنم به

!!   یبرگشت باز دهیخواب من با شوهرت یدید که یلیزل  چقدر نیبب  

   گفتم کردم نگاهش تعجب با

  ؟ یداد نشون تویواقع ذات باالخره پس

   گفت ام نهیس تخت تو زد یعصب



!  کن نگاه و سایوا کنه عقدم قراره شوهرت ساده چارهیب  

   گفتم خونسرد یظاهر با دمیخند

 بحث ادامه به یا عالقه من سودابه کنار برو ؟؟  کنم نگاه نمی بش شهینم

  ندارم

  گفت یعصب

  شده نشون تو قبل من طهیافر ی کنینم گم گورتو چرا یر ینم رو از چرا

! یگرفت جامو  یاومد کافر تو یبچگ از بودم اش  

  گفتم کوتاه یمکث با انداختم چشماش تو ینگاه

  بچه  و شوهر  کنار منم!  رشیبگ برو  یدار ییجا اگه نگرفته جلوتو یکس

 یمهمون زودتر دوارمیام!  کنم  گم گورمو ستی ن قرار امم خونه تو هام

 خدمتمون شده یطوالن یادی ز یمهموندار نیا!  بره یرفتن بشه تموم شما

! کرده هارت  

 دنید با بابا خان هیبق کنار سالن  تو رفتم  گذشتم غاشی ج غیج به توجه یب

  گفت

!  میبود دلتنگت ینبود دخترم به به  

 زدم  یلبخند کردم میقا شالم ریز دی لرزیم بودم کرده که یبحث براثر دستهام

   داد ادامه

!   ارهیم یرتیغ یب ستین ادم خونه از عروس رفتن بدتراز یچیه دخترم

 نه یداشت شعور انقدر دونمی م دنبالت ومدمیم ای  گرفتمیم جلوتو دیبا

  خان بهادر خود خواستم دنبالت امیب من نخواستم اما یومدیم یگفتینم

! بدونه  شتری ب قدرتو تا ادیب  

  گفت زد روم به  یلبخند  تعجب کمال در خانجان



   کن حل شوهرت با  حرف با مشکلتو نکن قهر گهید دخترم

؟  نیگفت یچ خانجان ؟ یچ کردم زمزمه شد پر چشمهام یان به  

... که بگم خواستم بخدا نداشتم یبد منظور من گفت ترس با  

؟  نیگفت یچ جملتون اول خانجان کردم زمزمه  

  بغلش محکم بغلش  تو دمیکش پر هوا  تو کرد نگاه صورتم به کرد سکوت

  دی چیپ  بغلم تو بلندش هیگر یصدا که کردم

سودابه و اشرف یعصب چهره به خورد چشمم کردنش بغل ونیم من  

 

؟  نیگفت یچ خانجان ؟ یچ کردم زمزمه شد پر چشمهام یان به  

... که بگم خواستم بخدا نداشتم یبد منظور من گفت ترس با  

؟  نیگفت یچ جملتون اول خانجان کردم زمزمه  

  بغلش محکم بغلش  تو دمیکش پر هوا  تو کرد نگاه صورتم به کرد سکوت

  دی چیپ  بغلم تو بلندش هیگر یصدا که کردم

 سودابه و اشرف یعصب چهره به خورد چشمم کردنش بغل ونیم من

 شدن ناراحت هیبق خوب احساس یبرا واقعا یدیپل نیا از شدم متاسفم

... بود  تیانسان از دور یکار  

   گفتم خانجان بغل تو

 تن یبو بود مادرم اگه کنمیم  حس اما نیباش نداشته دوست منو دیشا

! دادیم شمارو  

  کرد زمزمه  گوشم کنار اروم رفت  باالتر هقش هق

!  نزنه حرف نیا شمیپ ادیب   بابا خان باری  نشد!  یزد حدس درست  



 لبخند که کردم  نگاهش متاسف!  بود شده زن نیا حق در یظلم چه

   شد جدا ازم زد ینیغمگ

   گفت خنده با بابا خان

   شام سفره سر   میبر دیایب دیانداخت راه یشینما عجب

   گفت دیخند وار طعنه اشرف

!  هم واسه نیشد زیعز ییهوی چه واال  

   گفتم معدبانه جواب در زدم یپوزخند

  هم  یبرا شبه هی نیشد متوجه  نیبود ما مهمون که یوقت چند نیهم تو

   ؟؟  میشد زیعز

  گفت  زد  یپوزخند کرد  نگاهم  نفرت پراز

   هست منم خونه نجای ا!  میستین یکس مهمون ما

   گفتم زدم تنش از بدور یلبخند

  نیایم یوقت نیستین سال از یا دوره چون اما ستین  نیا جز یز یچ!  البته

!  شترهیب کمی احترامتون  

  ادب و ارامش فقط کنهیم صحبت باهاتون طعنه پراز که یکس مقابل در

  تو یبزن مشت با اگه که کنهیم  شیعصب حرکت نیا یجور جوابگوعه

!   شهینم یعصب انقدر دهنش  

!   بودم گرفته  استرس زنیریم کارارامو نیا زهر دختر و مادر دونستمیم

  یباز  جلوم یسبز  قرمه و برنج با  بخورم  نتونستم یز یچ غذاهم سفره سر

   گفت تیجمع همه اون ونیم خان هوی که کردمیم



  سفره سر از شدن بلند حق وگرنه یبخور  ته تا دیبا  بشقابتو تمام ایصوف

!  یندار رو  

 من که یجور پدرش اش عمه  شوهر و عموش یجلو حرف نیا گفتن

  اون کردن نگاه بهش  تعجب با همه!  بود زشت دوران  نیا تو بودم دهیفهم

 نییپا سرشو کرد یاخم رفت بهم یا غره چشم کرده که یکار دنیفهم با

! انداخت  

  من به اشم غره چشم دادیم یسوت خودش داشتم من بود یشانس چه

!  رفتیم  

 غذا تند تند اشرف و سودابه انداختم سفره نییپا یها زن هیبق به ینگاه

 یچشمک طوبا انداختن بهم ینگاه ام معصومه و بایفر و طوبا خوردنیم

یعروس تازه به خورد چشمم سفره ته هوی زد  

 

   گفت بلند دید بایفر که ؟ هیک  دمیپرس طوبا از اشاره با شناختمینم که

 تو اونا اما داره عروس ام گهید تا سه عروسش نو!  اشرفه عروس

!  شهران  

   گفتم ادب رسم به دادم تکون یسر

!   زمیعز  خوشبختم  

  نهیب یم منو هرکس واال:  گفت کرد نازک یچشم پشت کرد نگاهم دختره

  گفت دیخند خودش حرف به خودش بعد!   یستین  شیاول تو خوشبخته

!  خوشبختم منم کردم یشوخ  

  چرا شدم رهیخ بهش دنییجو حال  در گذاشتم دهنم تو کردم پر قاشقمو

!!  بود شیز ی چ هی بود اشرف فهیطا و ری ت از یهرک  



  یلبخند زد  کنار موهاشو باال اورد النگوشو پراز تپل و دیسف  دست ناز با

  بعد دادم قورت دهنم تو لقمه بدم لبخندشو جواب نکهیا بدون زد بهم

  غذا بعداز خوردم اخر تا غذامو  تمام خان بخاطر برداشتم ازش نگاهمو

  نکهیا بدون شدن زدن حرف  مشغول سالن تو رفتن همه معمول طبق

 رفتم بهشون دادن ری ش بعد ها بچه شیپ اتاقم تو  رفتم وندمیبپ بهشون

  زودتر یلیخ  شدم خان منتظر کردم شیارا تونستمیم تا گرفتم یدوش حموم

!  کرد نگاهم مبهوت زد  یلبخند دنمید با اتاق تو اومد شهیهم از  

   گفتم لبخند با زدم یچرخ

  ؟ اومد خوشت چطوره

   گفت زد یهول لبخند

!   نبود  کارها نیا به ازین گهید بودم دلتنگت یلیخ  شینجوریهم من  

  احساس یدلخوش ها مدت بعداز  سپردم دستاش به خودمو دمیخند  ناز با

 ساعت نیچند خان رفتن بخواب بعداز بود شده زی سرر وجودم به خوب

...  بشه جبران میدلتنگ تا کردم نگاهش  

 تمام سرم به بود زده یخواب یب بیعج شدم داریب خواب از وقت اول صبح

  خدمتکار ری  تازه نییپا رفتم شدم  بلند جام از بودم داریب بای تقر شب طول

 خودمم بهم بده خوردن یبرا  یمختصر زیچ خواستم ازش بود شده داریب

  داشت کم کم دیخورش کردمیم  نگاه رونیب پنجره از سکوت تو  نشستم

کردیم طلوع  

 

  برف به  گذاشتم دستهام رو سرمو  حوصله یب!  بود خان  عاشق دمیشا ای

 من به چندم بار یبرا دیچیپ دماغم تو رنگ خوش یچا  یبو شدم رهیخ

!  ام قهوه دلتنگ چقدر که کرد یاداوری  



 که ارزشمنده و یخواستن انقدر تو عشق خان ربهادریام گفتم زدم یلبخند

  کاش!  کرده سرکوب اشویدلتنگ کرده رد  تو بخاطر هامو خواسته تمام دلم

... باشه بایز انقدر تهش تا عشق نیا  

  تو کردم حس بودم ایرو تو بود کرده میاحساسات  برف دنید که همونجور

 بود  ریدرگ کردم سرخدمه به ینگاه  برگشتم!  دمید یا هیسا سالن یکیتار

 که دمید سالن تو رفتم صدا یب شدم بلند جام  از دستش تو پارچه خودش با

 اونجا خان عصراشو اکثرا بود سالن  نطرفیا که یاتاق تو رفت هیسا

! بود اونجا داشت یکس با دارید ای گذروندیم  

  و سودابه دنید با کردم نگاه داخل در یال از صدا یب شدم در کینزد

 من زدیم حرف پچ پچ با سودابه دی کوب تند تند قلبم کردم نگاه متعجب کاظم

 یهرچ دشیبوس کاظم قهی تو انداخت دست هوی!  دمیشنینم یادی ز زیچ

 تا بود دهیچسب  بهش کنه مثل کنه دورش خودش از کردیم یسع کامران

  گفت هیگر با اون داد هلش محکم کاظم نکهیا

 اون از دارم کم یچ ؟ ها دارم کم یچ تونمینم تو بدون من کاظم خوامتیم

   ؟؟ زنت

   گفت نیخشمگ کاظم

  گم گورتو کن ولم تو با دونمیم من یبش سبز سرراهم گهید کباری سودابه

! کن  

گفت  سرتقانه سودابه  

!   ندارم کم زنت از  یزی چ من باش بامن کنمینم ولت رمینم  

  کاراش نیا به نه حجابش به نه کردم نگاهشون یعصب شد مشت دستم

  حرکت هی  با بعد کرد نگاهش قه یدق چند اونم کاظم به چسبوند خودشو



  انداختم در کنار گلدون که ببوستش شد خم اتاق تو تخت رو خابوندش

!  شد جادیا یبد یصدا نیزم  

  پشت رفتم  که در سمت عیسر اومد کاظم شدن بلند جا از دهیترس  هردو 

  گفت یعصب یکس دنیند با کرد نگاه قیدق جارو همه پرده

!  کرده فرار ترسش از دهید مارو  یک ستین  معلوم یکرد کاریچ نیبب

! گمیم  بابات به یبپلک برم و دور گهید کباری  

  کردم نگاه اون رفتن با من اتاقش سمت رفت سودابه به توجه بدون  عیسر

 و گلدون به ینگاه تیاهم یب اون اما باشه یعصب داشتم توقع سودابه به

! اتاقش سمت رفت انداخت برش دور  

  سمت رفتم بعد ستی ن یکس باشم مطمئن تا موندم پرده پشت قهیدق چند

بستم زود درو اتاقمون  

 یقصد و هدف سودابه نیا وردمی م در سر دیبا بود ییخبرا خونه نیا تو

  ببره کاظم دل یلوند با و خان دل  داشت یسع یپاک با چرا وگرنه داشت

! داشتن  یهدف خانواده نیا صددرصد!   کاریچ خواستیم نفر دو همزمان  

!  باشم مواظبتون یلیخ دیبا کردم زمزمه کردم خان و هام بچه به ینگاه  

 

  سفت کمرمو موهام تو یقیعم نفس با کرد بغلم دمیکش دراز خان کنار رفتم

 خان به اگه کردم فکر قیعم اونجا یکیتار تو گردنش تو رفتم داد فشار

! کردمیم دایپ یمدرک و لیدل دیبا کردینم باور گفتمیم  

  خورد گوشم به خان الود خواب یصدا هوی هام یمشغول فکر تو

؟  تو یدار کاری چ گردنم تو یمونیم گربه هی مثل درست  



  بودم دور ازت که ییها هیثان تموم اندازه من منه یجا نجایا گفتم دمیخند

؟  یبزن حرف یاونجور باهام روز اون اومد دلت چطور!  دلتنگتم  

  گفت کرد یاخم

؟ یگیم کدومشو  

   گفتم دلخور

 کنهیم قهر دختر هی یوقت بود زشت  کارت یلی خ!  امی ب دیبا خودم یگفت بهم

!  یبکش نازشو دیبا  

گفت  روم زد رجهیش دیخند  

  بد یلیخ روزها اون نکن قهر تو  اما کشمیم نازتو من چوقتیه نکن قهر

!  بود  

  رفت کنار روم از پکر شد بلند ها  بچه هیگر یصدا بگم  یزی چ خواستم تا

   ها بچه شیپ رفتم من

 باز در که بودم نداده ری ش سارا  به هنوز رونیب رفت بعد قهیدق چند اونم

گفت تو اومد خانجان شد  

   بشم فداتون  من یاله اخ بزنم  سر هام نوه به هرروز دارم عادت

 من نویا دیریبگ مادرجان خدانکنه  گفتم بغلش دادم ساالر شدم بلند جام از

!   بدم ری ش سارا به  

  یز یچ  فیتعر به کردم شروع  اریاخت یب من برداشت رو بچه  کنارم نشست

  بودم دهید صبح که

   گفت تعجب با

!  ایصوف شهی نم باورم یمطمئن  



  هیچ فتنه نیا کنه  لعنت اشرف خدا البد دارن یا نقشه هی ها طهیافر نیا

!  رومون انداخته  

 یمهربون  نیا بود ممکن هیچ العملش  عکس نمیبب کردم نگاهش قایعم

! بود بیعج یچ همه  نجایا باشه نقشه خانجانم ییهوی  

  گفت گرفت دستمو

 اگه تو باش نداشته اش فهیطا و  تار بای فر کار به یکار یکن دخالت مبادا

 یدید  ندارن مونیا و نید نایا باشه شوهرت ها بچه رو حواست یزرنگ

 یدید هوی دیبوسیم کاظم بازور یگیم خودت ای کردن خفه هاتو بچه

 یدیفهم واسش یکن باز دونیم یبر  نکن کاله و شال  شوهرت به دهیچسب

؟  گفتم یچ  

   گفتم دادم تکون پامو

  وگرنه داره یغرض قصد دختره نیا می باش زیت دیبا ما خانجان اما دمیفهم

؟ کنهیم کارارو نیا داره چرا  

  گفت کرد یاخم

!  کنن گم گورشونو تا شهیم خودمون به حواسمون ما نکن درست دردسر  

 

   گفتم ناچار

!  برن تر  عیسر  میکن یکار هی شدیم کاش خانجان باشه  

   گفت دیچیپ  هم تو دستشو یها انگشت

  تازه هستن ما همراه زمستون  تمام رنینم دیع تا  نایا جان دختر شهینم

!  رنیم بعد کارنیم محصول دمیع بعداز  



   گفتم مضطرب یکم حوصله یب

! کنهیم حل خودش خدا به میبسپار  

  گفت باشه افتاده خانجان ادی  یزیچ که انگار

 به شروع ما کنار یایب اذان هر  سر!  یبخون نماز دیبا  تو ایصوف یراست

  ادی یخوایم یچ هات بچه به فردا ینخون نماز که زشته یکن خوندن نماز

؟  یبد  

:  گفتم ری ز به سر  

!   ستمین بلد من خانجان  

:  گفت ارامبخش یتبسم با  

  داشت یمورد ام ییجا اگه بخون  تین خلوص با بده ادی  بهت یکبر گمیم

!  یریادبگی تا کنهیم قبول ازت خدا  

   ها بچه کنار اتاق تو برگشتم  کردم تشکر شدم بلند جا از زدم یلبخند

 بهشون دادن ریش بود بخش لذت  بیعج کردیم تازه روحمو ها بچه دنید

 با خوابوندنشون بعداز حموم بردمشون  یکبر کمک با دادن ریش بعداز! 

:  گفتم بهش رو کردن صحبت  به میکرد شروع  یکبر  

  کنم عمل بهش خوامیم!  خواسته ی زی چ ازم خانجان بار نیاول یبرا  یکبر

   ؟ یدیم ادی بهم  بخونم نماز خواسته!  دلش تو  برم تا

 دهیفهم بایتقر  گفتن  نماز اخر تا وضو و غسل از کرد شروع زد یلبخند

  کاغذ هی بهم که خواستم از نبودم حفظ توشو مطالب اما هیچ به یچ بودم

  کردنشون حفظ نوشتن یبرا بده قلم

   گفت شد بلند جا از



  نییپا  اتاق تو دیشا ارمیب یانبار  از برم دیبا ستین کاغذ نجایا جان خانم

 نشه داستان شهیم یمهم برگه ادیم حاال بهتره مینزن  دست اما باشه خان

!  امیب ارمیب  یانبار از برم دیسیوا  

   گفتم خاروندم دیخاریم که گردنمو

   ؟  کجاست یانبار

   گفت کرد جمع صورتشو

 دهیچیپ  جاش همه که نمم یبو داره ییروشنا   نه!  خانم اس خونه ریز

 من!  شهیم دایپ  بمیعج یزایچ  توش گاها یحت پرت و خرت  پراز توشم

! داره جن توش که گنیم ها بچه اما دونمینم  

   گفتم دمیخند

  امیب  باهات خوامیم منم!  هست جن میدیخواب ما که ییجا  ریز !  جالب چه

!  نیزم  ریز  میبر ما  نجایا ادیب  هست  ها بچه هیدا نیبب برو  

:  گفت جانیه با  

!  ومدیم دیبا گهید  االنا کنمیم صداش رمیم االن خانم چشم  

  حاال تا من میرفت نیزم  ریز سمت  به یکبر  با ها بچه شیپ هیدا اومدن با

  به رو نه که بود خونه پشت مثل ییجا هی بودم دهیند رو خونه در نیا

 باغ خونه پشت کردمیم فکر من بودم اومده تاحاال نه بود یا پنجره نوریا

   گفتم تعجب با دمید رومون به رو یا خونه یانبار تو میبر  می خواست تا! 

   ؟  کجاست  اونجا یکبر

  گفت انداخت ینگاه

! کردنیم یزندگ اونجا شهر برن نکهیا قبل!  اشرف خونه  



   گفتم انداختم خونه به ینگاه دقت با

؟  نجایا رنینم االن چرا  

   دوننیم مهمون خودشونو البد خانم بدونم چه گفت

  یا هیسا خونه پنجره پشت از کردم حس یکبر  زدن حرف ونیم لحظه هی

؟  توشه یکس گفتم تعجب با کردم حس  

 اونم بودن اونجا دامادش و عروس تازه روز دو یکی فقط واال نه گفت

! باشه یخال دیبا  نجایا نطرفیا اومدن االن  

 

  یا هیسا خونه پنجره پشت از کردم حس یکبر  زدن حرف ونیم لحظه هی

؟  توشه یکس گفتم تعجب با کردم حس  

 اونم بودن اونجا دامادش و عروس تازه روز دو یکی فقط واال نه گفت

! باشه یخال دیبا  نجایا نطرفیا اومدن االن  

   گفتم مشکوک

! دمید خونه تو یا هیسا من اما  

!  نجایا اورده کامران سودابه نکنه که رفت فکرم  

   گفت  الیخیب  یکبر

!  میبنداز نگاه هی  می بر نیا یب باز یول نیکرد اشتباه واال ن  

  گفتم دادم تکون موافقت عنوان به یسر

!  نزن یحرف چیه صدا یب فقط  

  میشد رد در از تا داخل میرفت می برداشت قدم خونه سمت اطیاحت با هردو

  میرفت  پا  نوک رو نبود یکس کردم  نگاه رونیب  اروم میشد میقا وارید پشت



  به ینگاه اشرف یصدا دنیشن با میسادی وا اونجا وارید پشت سالن سمت

  میبرد  سرمونو اروم یلیخ بعد میکرد نگاه  بهم هردو کردم یکبر یچشما

  عقب عی سر  ترس با سادیوا قلبمون میدیدیم که یز یچ دنید با رونیب سمت

   هامونو  کله میدیکش

!   بودن نشسته سالن تو بساط و بند یکل رمال دوتا با سودابه و اشرف  

   میکرد گوش صداشون به میموند اونجا صدا یب

   گفت ها رمال از یکی

  دخترتون یبرا ییابرو یب نیا نکهیا بعداز راحت التونیخ  خانوم اشرف

  ثیحد و حرف از یری جلوگ بخاطر خان نوشتم من که ییدعا با افتهیم

! کنهیم عقد دخترتونو  

   گفت دیخند اشرف

 یکرد گوش خوب سودابه!  کنمیم طال سرتاپاتو رهیبگ  کارت رجب

؟  یکن کاریچ دیبا یدیفهم  

! دمیفهم گفت بود صداش تو که یاضطراب با سودابه  

   گفت وار دیتاک  اشرف

  ادیم خوشت  تو از گفته بهت باال ی روستا   از که یمرد شیپ  یریم تو پس

 به انگار که بزن داد یدید نارویا  تو تا دنبالت فرستمیم خان داداشاتو منم

!   بردتت زور  

  گفت سودابه

؟  کارمون رهی نگ نکنه مامان ترسمیم  

   گفت جلوتر رمال



  یچ همه!  افتاده یاتفاق چه که نمیبی م دارم کارتام تو من راحت التیخ

  باش داشته همراهت  جا همه مار مهره نیا ریبگ رهیم شیپ مرادت طبق

!  برات خوندم دعا روش  

  نیا ملکه یشیم ات بچت اومدن ایدن به بعد شهیم انجام عقدت هفته اخر تا

  تو بچه نگران اومده ایدن ماهه هفت بچه کننیم فکر همه!   روستا و کاخ

!  نباش شکمت  

 حرفهاشو ادامه ترس با من گذاشت  دهنش رو دستشو وحشت با  یکبر

   دادم گوش

  گفت گرفت مرد حرف ادامه زن رمال

!  میبنداز ام بچه دعا با  میتونیم سلطان اشرف  

   گفت یعصب اشرف

   ؟ کاریچ خوامیم یخال شناسنامه ی وهیب زن

   ؟ ستین ینشون رد شناسنامه تو یقبل ینامزد از مگه گفت زن

   گفت اشرف

  کرد فرار کرده اش حامله الشخور بودن غهی ص هنوز موقع اون سین نه

!   بمونه نجایهم کنه ازدواج نجایا نکهیا مگه!  رفته ابرومون شهر تو

! ومدهین یکس  تا دیبر دیکن  جمع زود دیپاش  

  خان  یکجا که گفت اشم استفاده روش داد دعاهارو دیتاک با دوباره مرد

 برمیم نیداد که ام ییموها نیا گفت حرفهاش اخر هوی کنن کارایچ و بزنن

!    کشورش برگرده که شهی م قرار یب زنه سمی بنو روش دعارو تا  

!  دمید مرده دست موهامو  از یا گوله رونیب  بردم سرمو تعجب با  



  در پشت هوی که برگردم خواستم انداخت  صورتش رو یبزرگ چنگ یکبر

 نگاه رونی ب خونه پنجره از یکیتار تو که دمید اشرف عروس خونه

  که ییجا تا!  دهیند مارو کردم خداروشکر دادم نشونش یکبر به کردیم

پرده و وارید پشت میرفت شدیم  

 

  خان  یکجا که گفت اشم استفاده روش داد دعاهارو دیتاک با دوباره مرد

 برمیم نیداد که ام ییموها نیا گفت حرفهاش اخر هوی کنن کارایچ و بزنن

!    کشورش برگرده که شهی م قرار یب زنه سمی بنو روش دعارو تا  

!  دمید مرده دست موهامو  از یا گوله رونیب  بردم سرمو تعجب با  

  در پشت هوی که برگردم خواستم انداخت  صورتش رو یبزرگ چنگ یکبر

 نگاه رونی ب خونه پنجره از یکیتار تو که دمید اشرف عروس خونه

  که ییجا تا!  دهیند مارو کردم خداروشکر دادم نشونش یکبر به کردیم

پرده و وارید پشت میرفت شدیم  

:  گفت یدستور عروسش به رو کرد رد رو دوتا اون اشرف  

! داخل ادین یکس باش مراقب بمون  نجایهم  

:  گفت سودابه به رو  خونه تو برگشت خودش  

  گفتم شدم ینامزد نیا باعث خودم چون کنمیم حقت در یکار دارم اگه من

  در آب از زرد تو  یجور نیا دونستمینم است خونده درس پولداره طرف

! خان به یبست خودتو یباش زرنگ اآلنم ادیم  

  گفت کرد یا خنده سودابه

  کله یمردن الغر دختره اون نداره یکار من یبرا خان آوردن دست به

  یبابا  دیشا  تا دمیکش کنار نجایا تا خودم من نداره یکار کردنش دک زرد



 فردا شهیم بزرگ داره ییابرو یب  نیا گهید یول!  سراغمون ادیب ام بچه

 زارهی نم بهادر رتیغ انیب   بفرست  سرم  پشت تو فرهاد شیپ رمیم

!  بشه تموم  ثیحد و حرف تا کنهیم عقدم افتهی ب ها  دهن سر ناموسش  

!   کند موهاشو اش کله تو انداخت دست کردم یکبر صورت به ینگاه  

   گفتم اشاره با یعصب

  چته

!  خراب کهیزن زد لب ختیر اشکاش  

:  گفتم شده گرد  یچشما با  

؟؟؟  یچ  

اس  سودابه  با کرد اشاره هول  

 به برده هی مثل درست رونیب اومدن بعد زدن حرف گهید یکم

   گفتن عروسشون

   میبر!  کن قفل حاال!  کن باز درو

   گفت هول با  یکبر شدن دور تا

   نجایا میکرد ریگ کردن قفل در خانوم

  رونی ب میبر یچجور االن یچ یعنی گفتم استرس با

  گفت در سمت رفت

کمک ادیب یکی زنمیم  داد االن دینباش نگران اصال  

  زدم ادیفر 

   میکرد ریگ که میبود نجایا بدونه یکس خوامینم من نه



  کردن قفل یچ با درو باشه یراه دیبا

   گفت هیگر با

در  یچفتا تو کننیم لهیم  

   بشه  باز من زور با که بود یاون از تر سفت در سمت رفتم

  یا پنجره کردن دایپ با خونه گشتن  به کردم شروع دمیکش در از دست

  زدم  یلبخند اتاق سقف کینزد

   گفتم

شد  جور فرارمون راه ایب  یکبر  

 

  گفت کرد نگاه کیکوچ پنجره  به تعجب با

  رسهیم قدش ی ک باالست یلی خ نجای ا ؟؟  نجایا از خانوم

  پنجره ری ز دمشیکش خونه بزرگ زیم سمت رفتم بدم جوابشو نکهیا بدون

  بدنتو بعد رونیب  بنداز پاهاتو اول برو  یمن تراز  زیت  تو یکبر باال  برو گفتم

! رونیب  امیب  منم کن باز  درو ایب نییپا یافتاد  

برگردوندم جاش  سر  زیم پنجره از کردم ردش یبدبخت با  

 

 اون از سرعت به کرد باز درو یکبر  که دینکش  یطول خونه در پشت رفتم

  میکرد رد رو هیدا میاومد تا اتاق تو میرسوند خودمونو میشد دور خونه

:  گفت یزار  و ونیش با هیگر  ریز زد  یکبر رفت  

! گرفتن براتون دعا نیشد چارهیب نیشد  بدبخت خانم ایصوف  

   گفتم هاش هیگر ونیم



  هی برام شهینم خبردار اون سادمی وا گوش کنارش که یرمال من یکبر

  زن اون زارمینم کرد  یکار دیبا یول ستمین  ناراحت اصال ارزهینم قرون

!  کنه خان قالب اشو بچه  

  دیرسی م ذهنم به یهرکار  کنم فکر خوب تا رفتم راه زدم قدم اتاق تو یکم

! بشم محکوم خودم بود ممکن نبود خوب  

 

  گفتم یکبر به رو ذهنم تو یفکر دنیرس  با

!  اتاقم تو اریب انهیمخف بیطب  برو  عیسر  

   یبرا  خواستم ازشون ها  بچه کنار رفتم من رونیب  زد اتاق از عی سر یلیخ

!  کنن دور رو فتنه ن یا بفرستن خوب یانرژ پدرشون و من  

   گفتم کاظم یاداوری با هوی

! بندازه شد اگه کاظمم گردن تو رو بچه خوادیم البد  

زدم ی م حرف  طوبا با دیبا  

 

  گفت بایفر خدمه  که طوبا  اتاق سمت رونیب رفتم اتاقم از

!  پدرش خونه رفته طوبا  

!!   رهیم پدرش خونه چقدر دختر نیا گفتم دلم تو کالفه  

  بود رینظ یب سرعت نیا داخلن یکبر  و بیطب دمید اتاق تو برگشتم

  کردم  فیتعر ماجرارو از یا خالصه بیطب شیپ نشستم اومدنشون

   گفتم سمتش  گرفتم متمویق گرون نیسنگ گردنبند

   بیطب ریبگ



؟   کنم کاریچ دیبا  گفت تعجب با  

 

  زنمیم خودمو من یایب  سفره سر ان خونه تو همه  که ظهر سر دیبا گفتم

 یکنیم حس بگو سودابه به رو هو ی یکرد نهیمعا منو یاومد یضیمر به

! بارداره بگو بعد یکن اش نهی معا تا کن اصرار انقدر بارداره  

  گفت کرد  صورتم بعد گردنبند به ینگاه بیطب

  نیبنداز  اشو بچه بدم یمحلول تونمیم خانوم

  نیا یکرد کارتو که ظهر باشم یکس بچه تل.قا خوامینم من نه گفتم

دم یم بهت گردنبند  

 

 با کرد یخداحافظ تشکر بعداز شد بلند اونم متقابل که شدم بلند جا از

 دمید رونیب  رفتم استرس با ظهر دم کردم سر ظهر تا افتاد راه به  یکبر

  رفتم شدم بلند جام از اومد خان نشستم کنارشون تا نشستن سالن تو همه

  مینشست  میرفت هیبق نیسنگ نگاه  ری ز کتش اوردن در بعداز شوازشیپ به

   گفت لب  ریز  اروم کرد یپرس احوال همه با خان

؟  ستین  خوش حالت من جانان دهیپر رنگ  

 

 یکس تا زارمیم هیما جون از خوردم قسم دلم تو کردم  نگاهش عشق پراز

!  خوبم کردم زمزمه تر اروم!  نکنه خراب عشق نیا  

 به برگردونه  ازم رو شد مجبور بابا خان یها صحبت با کرد نگاهم نگران

   کنه توجه بابا خان



 کردیم نگاه بهم یچشم ریز بود نشسته معصومه کنار که سودابه دنید با

خان  رو انداختم خودمو بستم چشمامو یعیطب یلیخ شد خورد اعصابم  

 

  گفت ادیفر با خان دادیم تکونم تند تند خانجان دیچیپ  جا همه غیج یصدا

!  دیکن خبر بیطب  

گفت کرد ام نهیمعا اومد بیطب بعد قهیدق پنج  

 من بشن تیتقو دیبا ستین راحت بچه دوتا دادن ریش خان افتاده قندش

!   فرستمیم عصر یبرا براشون ییدارو  

   گفت اشرف به رو بره که شد بلند

 سودابه به ینگاه!  نیداد شوهر دخترتونو دونستمینم روشن چشمتون

 توام واسه باش شکمت تو بچه خودت مواظب توام دخترم گفت انداخت

!  فرستمیم دارو  

گفت  دیتوپ اشرف  هوی گرفت فرا جارو همه یسکوت  

 

 نیا که یدیفهم کجا از یا بچه چه مجرده دخترم من مسلمون یگیم یچ

؟؟ داره بچه  

  گفت کرد سودابه صورت به ینگاه بیطب

  یها زن ادی منو مدلش اما کنمیم اشتباه من دیشا!  روش و رنگ از

! انداخت باردار  

   گفت یعصب اشرف



  بهش!  یبزن یحرف نیهمچ خونه تو دختر به گناهه وهللا به بی طب زشته

  ثیحد و حرف کنه ات نهیمعا ادیب  بزار اتاق تو سودابه برو!  یبزن بهتون

بشه  تموم  

 

   گفت یعصب بابا خان

 تپل دختر اومده رو کمی سودابه  روزها نیا یزنیم هیچ حرفها نیا بیطب

؟  ما  به یزنیم ییابرو یب تهمت ؟ اس حامله  

  نییپا به رو یسر  با بابا خان  به رو انداخت بهم ینگاه دهیترس بیطب

 گفت

  دونستمینم من شاهده خدا نداشتم یبد قصد من کردم حس فقط من خان

   شمیم مرخص محظرتون از اجازه با!  مجرده دختر نیا

گفت  یعصب اشرف  

   اتاق تو برو سودابه یکن ثابت یزد که یحرف دیبا  یبر  یتونینم ییجا 

 همه  صورت تو کردم نگاه هیبق به جانیه  و استرس با شدم بلند ازجام

زدیم موج تعجب  

   گفت سودابه داداش 

  کشمتیم ییابرو یب نیا واسه نباشه باردار میابج اگه

  بعد قهیدق  ده حدود اتاق تو رفت ترس  با کرد نگاه من به وحشت با بیطب

   گفت رونیب دراومد ری ز به سر

  رو از اما زدم یبد تهمت خانوم سودابه به من نبود کار در یا بچه

  منو کردن ازدواج البد گفتم مجرده که نداشتم خبر من وگرنه ینااگاه

!  دیببخش  



   گفت کرد مداخله محکم و  یجد خان که دیکش عربده اشرف برادر

  جعفر زن که دمیشن یبود مردم خدمتگزار  حاال تا درسته کارت تو بیطب

  چه شهی م روستا نیا تو که یهرکار  یکرد مداوا گانیرا فقر خاطر به

 وقته یلیخ روستا مردم و من به تو یوفادار رسهیم گوشم به بد چه خوب

!  بود اشتباه کی فقط امروز اتفاق که دونمیم برو شده ثابت  

   نشنوم امروز اتفاق از یبحث ام گهید کنه یراه بیطب نیبگ نگهبان به

   گفت عیسر  خانجان

! دیایب اس اماده ناهار دییبفرما  

 شکل دستش با اون انداختم رفت یم داشت که بیطب به  جمع از نگاهم

! شد خارج خونه از وحشت با داد نشونم چاقو  

  از یعصب ختیریم اش چهره از شرارت  و یترسناک کردم نگاه اشرف به

   کنم  کاریچ دیبا کردم فکر خودم  با سفره سر رفتم نقشه نگرفتن

!    نه اشرف اما بود باخته ماجرا تو خودشو اون کردم نگاه سودابه به  

!!   کردمیم کاریچ دیبا  

  خونه یمردها رفتن بعداز برن دیبا داره کار که گفت رفت خان غذا بعداز

   نشستم جمع تو اتاقم تو برم نکهیا بدون

  نشد من یهوو نیا کردم خداروشکر بود  مخ رو شدت به اشرف عروس

 ! 

   گفت مقدمه یب

!  دارم استرس من جات  

   گفتم باال دیپر  تعجب از ابروهام



؟  یاسترس چه  

  گفت  بعد کرد نگاه دور هی همه به زد یلبخند

؟  بقاپه خان دل یکس یترسینم مراسم تو فردا اخه  

   گفتم زنهیم حرف یچ از هیمراسم چه دونستمینم اصال

  استرس دیبا یزن دمیقاپ دلشو من که هیبق مثل خانم دارن  دل هی فقط ادمها

  نشده کار نیا به موفق که رهیبگ

   گفت اشکار یا نهیک پراز دیخند سودابه

  کنهیم اصابت بهشون تر محکم خورن یم ضربه یوقت الی خوشخ یها ادم

! 

   گفتم وردمین کم  رو از بودن کرده حمله بهم  باهم همه

  و نید و عقل یوقت تا نباش نگران ؟ یمن خوردن ضربه نگران االن تو

!   خورمینم یا ضربه من منه شیپ خان قلب و مونیا  

   گفت باال انداخت ابروشو

  اتاق تو رفتیم من شوهر اگه یخونسرد  و الیخ خوش یلیخ  خوشبحالت

   بزنم حرف  ینجوریا شدینم روم ابدا من گهید کس

   گفتم هام خنده ونیم دمیخند بلند

 رهیبگ رو تو یکس بود قرار اگه هست همه دست دم تو مثل ییهرجا دختر

  رو همه اس خونه نیا تیخاص کنم فک کال گرفتنتیم یبود  من قبل تو

!  کرده الیخوشخ  

  بوتت سین معلوم که حشه.فا توعه ای ییهرجا  من دختر زد نعره اشرف

  هیچ



   گفت منم به رو  اشرف زد تشر خانجان

!  کن بس  

   گفتم

  سر پره دخترشون یباردار از  دلشون نایا ای گو یول نگفتم یزیچ منکه

! کردن یخال من  

  بود باردار من دختر دیکش غی ج اشرف

   گفتم

   میدیشن ما که بود یحرف نیا نبود ای بود بدونم چه

   گفت بایفر

کنهیم پا به خون داره ریبگ  عروستو جلو خانجان زشته  

 

  و نید و عقل یوقت تا نباش نگران ؟ یمن خوردن ضربه نگران االن تو

!   خورمینم یا ضربه من منه شیپ خان قلب و مونیا  

   گفت باال انداخت ابروشو

  اتاق تو رفتیم من شوهر اگه یخونسرد  و الیخ خوش یلیخ  خوشبحالت

   بزنم حرف  ینجوریا شدینم روم ابدا من گهید کس

   گفتم هام خنده ونیم دمیخند بلند

 رهیبگ رو تو یکس بود قرار اگه هست همه دست دم تو مثل ییهرجا دختر

  رو همه اس خونه نیا تیخاص کنم فک کال گرفتنتیم یبود  من قبل تو

!  کرده الیخوشخ  



  بوتت سین معلوم که حشه.فا توعه ای ییهرجا  من دختر زد نعره اشرف

  هیچ

   گفت منم به رو  اشرف زد تشر خانجان

!  کن بس  

   گفتم

  سر پره دخترشون یباردار از  دلشون نایا ای گو یول نگفتم یزیچ منکه

! کردن یخال من  

  بود باردار من دختر دیکش غی ج اشرف

   گفتم

   میدیشن ما که بود یحرف نیا نبود ای بود بدونم چه

   گفت بایفر

  کنهیم پا به خون داره ریبگ  عروستو جلو خانجان زشته

  گفت داد هول عقب به منو خانجان

   دختر زشته  ایصوف ایب کوتاه

   گفتم یعصب

!  ناستیا رفتار زشت  

 رام و خان نداشت یتموم خونه نیا مشکالت اتاقم سمت رفتم برگشتم

 شدن باز با بودن اومده ها عجوزه نیا حاال شدیم خانجان نوبت یکردیم

  گفت تو اومد کردم نگاه  یکبر به در

 تموم یچ همه دیبگ ماجرارو خان به نیر ینم چرا شما نیا ساده چه خانوم

  بشه



   گفتم یعصب

؟   مدرکت کو ؟ کننیم باور  

   گفت جانب به حق

! مدرکت سودابه حرومزاده  

   گفتم دمیخند بلند

  دستش با رفتنش قبل بیطب یدونیم ؟ رو بچه کنه دییتا خوادیم یک یکبر

؟؟   ترسوندتش اشرف کرد اشاره  

   گفت یکبر

 انداخته ام یخط گلوش ریز گذاشته قو.چا  اشرف گفت انداختم راش خودم

!  میافتی ن در نایا با خانوم  

   گفتم گرفتم دستم تو دردناکمو سر

 کنه خراب نگهداشتم دندون و چنگ با که یزندگ ادی ب تا باشم نداشته  یکار

! ندارم بهش اعتماد جز یا چاره کن صدا خانجان برو کرد یکار  دیبا  

  گفت داخل اومد خانجان خود در کردن باز قبل در سمت رفت

!  یزاریم اونا دهن به دهن چرا ایصوف شدهیچ  

   گفتم شدم یکبر رفتن مانع

....  اومد من دستور به  صبح  بیطب خانجان  

   گفت پاش  رو دیکوب خانجان هام  حرف اتمام بعداز

 اشرف خودت و خان و وارید درو رو  میزی بر ساالر ادرار بردار خدا یوا

! نگذره ازت خدا جادوگر  

   گفتم یعصب



  نامشروع اونم بارداره زنه گمیم!  یگیم یچ تو گمیم یچ من خانجان

 گهید روستا هی بره سودابه فردا ختنیر نقشه خان گردن بندازه خوادیم

  حرف و رتی غ رو خان بشه درست پاپوش براش  اونجا خان بیرق شیپ

!  کن یکار  بهادر و  ساالر توروجون توروخدا!  کنه عقدش  

  گفت کرد یاخم

  رنشیگیم رنیم کنن درست حرف  دختر هی  پشت حاال تا یک از خوردن گه

  کنه جمع ثیحد و حرف بخواد اگه خانم ترشهیم دختر اون اتفاقا ؟

  که اامی نیشد متوجه بد شما ای دارن گهید نقشه هی  ای نایا دهیم شوهرش

... 

 

  شوهرش کنه جمع ثیحد و حرف بخواد اگه خانم ترشهیم دختر اون اتفاقا

... که اامی نیشد متوجه بد شما ای دارن گهید نقشه هی ای نایا دهیم  

  گفت انداخت یکبر به یمشکوک نگاه

  اونجا اروی صوف نقشه با تو ام ممکنه ؟؟ یدست هم باهاشون تو نکنه

  بگه خان به ادیب اشرف سودابه  به بزنه تهمت ادیب ایصوف که یبکشون

  عقدش خودت دیبا مونهیم خونه زد ناروا تهمت  منو دختر گناه یب زنت

   ؟؟ نهیا اتون نقشه عجوزه نمی بب بگو ؟ یکن

  نقشه انقدر کردم اعتراف دلم تو  کردم نگاه خانجان به شده باز فک با

!  شده  قهار کاراگاه پا هی دهیکش  

   گفت کرد هیگر یکبر

  ایصوف معرفت و مرام وفادار من  ستین  ینجوریا ننم جون به بخدا خانوم

   کردن دی تهد بمیطب اونا دنید خودشون!  خانومم



   گفت خانجان

   زودباش کن اعتراف!  شهینم لیدل

  نییپا سرمو یحرف چیه یب من کرد نگاه من به هیگر با عاجز یکبر

  انداختم

   گفت یکبر

 بد اونقدرام من بشه ثابت بهتون  کنمیم یهرکار ؟  کنم ثابت یچجور

  خانومم ایصوف با داشتم ازین پول بود ضیمر داداشم دوران اون ستمین

!  نبودم اشنا  

 داداشتو میکن جبران االن دیبا  میهست ایصوف ونیمد هردو  ما گفت خانجان

  یک داشته اگه نه ای داشته نامزد دختره نیا نهیبب  شهر بره فردا بفرست

  جا همه کن  دهتا چشماتو خودتم باشه نداشته بهونه که بده پولشم بوده

   ؟ یدیفهم باشه حواست

 قصد از اصال دیشا باهاشون نزار دهن به دهن عنوان چی ه به ایصوف

  شیپ دنگ شیش حواست کن عمل دهیسنج خونه اون تو کشوندن تورو

  باشه قرار اگه هات بچه از کنه غافل تورو مسائل نیا مبادا باشه هات بچه

 من کن تالشتم خدا به  بسپار دیجنگ  باهاش شهینم افته یم افتهیب یاتفاق

!  کننیم شک  میباش هم شیپ  مدت همه نیا ستین خوب رونی ب رمیم  

 کاریچ خواستنیم پس نبود اون نقششون  اگه شدم نگرانتر رفتنش بعداز

!  کنن  

  باهاشون یکم دادم ریش بهشون سمتشون رفتم ها بچه هیگر یصدا با

  رفتم رونیب  زدم اتاق از گرفتم خوب حس یکم شدم  اروم تا کردم  یباز

 از دهیپوش  یها  درخت زدم کنار رو پرده خونه یپشت یها پنجره سمت

 دمید کردم زوم دمید نفرو دو  درختا ونیم هوی زدم یلبخند دمید برف



  سودابه کننیم دعوا دارن بود معلوم ام فاصله اون از کامرانن و سودابه

  محکم پاشو  یخورد عصاب با کامرانم گذشت کنارش از داد هول کامران

!  رفت اونم برگشت درخت تنه رو زد  

! بود بیعج چقدر  

 اتاقش سمت رفتم دمشیدینم بود وقت یلی خ زدمیم طوبا به سر هی دیبا

  گفت زد  یلبخند کردیم رد نخ از ی ا وهیم یها دونه نیزم  رو بود نشسته

؟ یکنیم کاریچ خبرا چه  ؟؟ ییتو ایصوف  

   گفتم زدم یلبخند

   خانوم یشد دایپ کم چقدر!  یسالمت

   گفت زد یپهن و پت لبخند

!  مامانم خونه برهیم منو کامران هرروز  

   داد ادامه که شد خشک لبم رو لبخند

  برنیم زن دعوا با باری یماه اکثرا اخه روستامون یاهال به دمیم پز انقدر

 بگو یکل گذرهیم خوش یلیخ  می بر ای ب توام فردا ایصوف باباشون خونه

  کوه برد رو همه  بابام امروز ستین که کده  ماتم نجایا مثل هیشاد و بخند

  میبر یایم فردا!  داد یفیک چه سرما تو یخال جات پخت اش کوه تو مامانم

  ییجا از کن زونیاو کنم رد نخ از دمیم توام به داده بابام نارمیا یراست ؟

!  بخور بکن یکی خواست دلت هروقت  

!  بخورم کوفت اوضاع نیا با کردم زمزمه دلم تو  

 

   داد ادامه که شد خشک لبم رو لبخند



  برنیم زن دعوا با باری یماه اکثرا اخه روستامون یاهال به دمیم پز انقدر

 بگو یکل گذرهیم خوش یلیخ  می بر ای ب توام فردا ایصوف باباشون خونه

  کوه برد رو همه  بابام امروز ستین که کده  ماتم نجایا مثل هیشاد و بخند

  میبر یایم فردا!  داد یفیک چه سرما تو یخال جات پخت اش کوه تو مامانم

  ییجا از کن زونیاو کنم رد نخ از دمیم توام به داده بابام نارمیا یراست ؟

!  بخور بکن یکی خواست دلت هروقت  

 نیا بود خونسرد چه!  بخورم کوفت اوضاع نیا با کردم زمزمه دلم تو

!  دختر  

   گفتم پا اون پا نیا یکم با

  نایاشرف نیا بزار  رهینم باباش  خونه ادم که هرروز  هرروز طوبا

  تو شوهرتو  طوبا بابات خونه برو یخواست هرچقدر بعد کنن گم گورشونو

!   نزار تنها خونه  

   گفت کرد نگاهم یکم باال داد ابروشو

 یحسود ممکنه یبیغر نجایا فهممتیم!   رمیگینم دل به یزیچ تو از من

!  شدم دلخور نکن حرفها نیا یقاط کاظم گهید لطفا اما یکن  

  گفتم رفته وا

!   یکرد یفکر نیهمچ چرا اخه ؟؟ شد میحسود بهت یکرد فکر  

  گفت برداشت ها وهیم اون کردن رد از دست

 دلم که ام ساده چقدر من!  نداشتم حسادت توقع ازت ایصوف دمیفهم من

!  بوده حقت نگو ییتنها واست سوختیم  

   گفتم شدم بلند جام از یعصب



  خانبابا و خانجان یحت شوهرم هام بچه!  دارم امو خانواده ستمین تنها من

 لیتشک یدیجد خانواده تو ینکرد  درک هنوز یشیم تنها یدار تو اما

 جون تیقبل خانواده اما یبرس بهش دیبا اس تازه و پا نو نیا و یداد

  ارویگفتن من ییبپا  دیبا نجارویا شده محکم جات یافتاد جا توش تو گرفته

  خودمو افتاد یاتفاق بعدا که ندارم وجدان عذاب گهید یدان خود حاال گفتم

 اون هیشب  یموند بایفر  شیپ نداشتم رفتار نیا انتظار ازتم!  بدونم مسئول

!   یشد  

   گفت پاشد  جاش از بغض با

  خونه نرم یچ یعنی که وگرنه یکن ناراحتم یخوایم شده تیحسود تو

؟ امون  

   گفتم رک

!   تونهینم  یباش خونه یتو تو نرو پلکهیم کاظم اطراف همش سودابه  

  گفت زد یا قهقه احمقانه

  به  شیچسبونیم چرا تو اونوقت خان زونیاو سودابه دوننیم عالم ایدن

؟  یا یچ دنبال ؟ کاظم  

   گفتم متاسف

 ارویگفتن من!  ستین جلودارش چکسیه افته یم افتهیب بخواد یاتفاق ایگو

!  ندارم یکار گهید من کن برخورد یدار دوست هرجور تو گفتم  

  دعا نکنه گذشت قلبم از رونیب  زدم لرزون یدستها با یعصب اتاقش از

  زبون ینجوریا اون که گرفته یزیچ ییدعا سودابه طوبا واسه هیواقع

 خب!  کردن یخرافات منم کنه لعنتشون خدا گفتم یعصب!  شده نفهم

!   شهیم ناراحت بپا  شوهرتو  بابات خونه نرو یبگ طرف به معلومه  



  ها بچه کنار خان دمید کردم باز اتاق در بود مشغول فکرم که نجوریهم

  روش کردم پرت خودمو طرفش دمییدو دمیکش یاروم غیج ذوق با نشسته

  نیزم  میافتاد باهام

  گفت خنده با

 درد کمرم رمیز موند نگم.تف نمی بب پاشو یکنیم ینجوریا چرا ونهید

!  شدم جدا ازت صبح خوبه گرفت  

 

   نیزم میافتاد باهام روش کردم پرت خودمو طرفش دمییدو

  گفت خنده با

 درد کمرم رمیز موند نگم.تف نمی بب پاشو یکنیم ینجوریا چرا ونهید

!   یدیند منو ساله چند  انگار!  شدم جدا ازت صبح خوبه گرفت  

   زد غر کنار داد هولم

  ذوق ینجوریا ینیبیم منو هربار اومده خوشت ینجوریا من یچ از

!    ستمین  یکنیم فکر که ام یاونجور واال یکنیم  

  گرفتم بازوش از یمحکم گاز سمتش کردم حمله دوباره رفت واسش دلم

  طفلک کنه حفظ اشو جذبه خواستیم دلش هم بود گرفته اش خنده هم

  گفت کرد نگام دیتهد با عقب داد هولم بود گرفته دردشم

   زارمینم  تنت تو  سالم  یجا هی یا یب جلو

   گفتم دمیکش دراز

   ؟ ادیب بدش که هیک

  گفت دیمال  بازوشو



!   موندن زیت  یخورینم یچیه انقدر زنیت انقدر دندونات چرا مگه یسگ  

   گفتم گرفت ام خنده لشیتحل از

!   میریگیم  گازت ینفر  سه یزود  به چون کن محکم بدنتو داره یربط چه  

   گفت دیکش دراز کنارم

  به منو رو باشم داشته ام جذبه پدرانم محبت کنار دارم دوست من ایصوف

!   چوقتیه نکن باز ها بچه  

   گفتم لبخند  با رو  از باش الیخ نیهم  به گفتم دلم تو

  دیشا!   کنن زی تم ابروهامو اونجا شگاهیارا ببره منو گفتیم خانجان

   کنم کوتاه یکم موهامم

  گفت کرد یاخم

   یری ،نم یخوب ینجوریهم خوادینم

!   کنم  کاریچ تو با دونمیم بعد کنم حل اتو عمه هیقض بزار گفتم دلم تو  

  کم کرد نوازش موهامو ومدین در صدام اما شدم قرمز حرص از ظاهر در

  شد باز محکم در زد  استارت تا هو ی که شدیم روشن موتورش داشت کم

!   دیکش  یبنفش  غیج دنمونید با خانجان  

  صبح  از منو وزه دختره گفت حرص با که کردم جور و جمع خودمو  عیسر

  رفت گذاشت نصفه حرفشو حرص  با بعد...!  نجایا  خودت فکر تو یانداخت

؟  کرد ینجوریا چرا ؟ نزد  در چرا نیا گفت اخم با واج و هاج خان  

   گفتم باال دادم لباسمو بند

!  بخواب کمی توام رونیب برم من!  بود مشغول فکرش کن ول  

  گفت لیم یب



!   اخه یریم کجا  

   گفتم شدم بلند

  خانجان شیپ  رمیم  بمونم اتاق زشته

  رفتم رونیب زدم  اتاق از بسرعت دمیبوس  گونشو شدم خم دمیکش  روش پتو

   خانجان اتاق سمت

گفت  که روش به رو  نشستم  

 خوشش سودابه از انگار گرفته گهید زن هی کرده ولش سودابه نامزد

 نامزده از داره بچه پس چجور شیپ کسالی حدودا اونم!  شده جدا ومدهین

   ؟ یدیشن اشتباه ؟؟نکنه اس

  خانجان غلطه شما اطالعات نکنه دمیشن خودم ممکنه ریغ گفتم مطمئن

خبره  چه دوننیم ایشهر البد!   رفته ابروشون شهر  تو گفت اشرف  

 

  گفت نشوند ابروش دو ونیم یاخم خانجان

 طعمه شما واسه روز اون نکنه هستن  محترم هم یلیخ شهر تو واال نه

؟  ختنیر  

   گفتم روز اون یاداوری با

 اما اس گهید کس از بچه هست ممکنم ، رممکنیغ خانجان نداره امکان

!   گفتن دروغ رمال به روز اون اونا  

؟  برد یپ دیبا  یچجور ستین  درست وسط نیا زیچ هی  

   گفت شد بلند جاش از خانجان



  هرلحظه بچه چون کننیم اش ادهیپ اونا زود یلیخ  باشه یا نقشه هر

 من بابا هان  نباشه درکار یا بچه اگه هیناموس مسئله شهی م تر بزرگ داره

 اریو چرا دختره  نیا!  دادمیم  لوش رفتمیم االن نیهم وگرنه کشهیم

  ؟ نداره

   گفتم هم تو دمیچیپ دستهامو

!  شده تپل یلیخ یول  

   گفت پاشد جا از خانجان

  یمرد بهادر خدا دست بسپار یچ  همه توام بدم بابا خان عصرانه رمیم

  توام!   راحت التیخ بندازه بهش خودشو نامشروع بچه با یزن که ستین

؟  یخوریم ویچ قصه گهید  جذبته شوهرت یکار  تو مامانت مثل که  

   گفتم موضوع به ربط یب

!   دونمینم ازش یچیه من ی بگ بهم مامانم راجب دارم دوست یلیخ  

  اونجا که یبرس عشقت به تو هیروس  رهیم بابام با تو بخاطر دونمیم فقط

!  شهی م بابام عاشق خودش  

  گفت شده خشک

؟  نویا گفته بهت یک  

   گفتم انداختم هم رو پامو

!  گفتیم بهم اون کنه فیتعر عشقشونو قصه گفتمیم هروقت!  پدرم  

   گفت زد یتلخ لبخند پرشد چشماش

؟ گفتیم  یچ پدرت!  رفته من بخاطر دونستمینم  

   گفتم کردم نگاه نشیغمگ یچشمها به گوشم پشت زدم موهامو



  بوده متنفر ازش اون اما شهیم  مامانم عاشق زورگو و قدرتمند خان هی

 ومدهیم که یستیتور  با اونه عاشق وار وانهید شیناتن  خواهر فهمهیم بعد

!   کنهیم فرار روستا  

   گفت زد یلبخند

  خانبابا!  شده گفته دروغ پدرتم به احتماال جون بچه بهت گفتن دروغ

  کرده نشونمون پدرامون اما میبود  دهیند همو شدم نشون بود من نامزد

  هرروز بوده متقابل حس نیا شهیم بابا خان عاشق مامانت اونور از بودن

  ینامزد شد قرار نکهیا تا رفتیم  دنشید به کردیم فیتعر  بهم عشقش از

 پدرش که معشوقشه همون داماد دید مامانت عقدم روز بشه یعلن من

 شد ونهید اول عاشقا تموم مثل کالم خالصه عقد سفره سر اورده بازور

 فرو خشمش که بعد کارا نیا از ی کل زد اتش عقد شب منو عروس لباس

 رفت اون!  رفت شهیهم  یبرا صبحم روز هی افسرده ادم هی شد کرد کش

!  رفت  باهاش بابام خان قلب و عقل رفتنش با  

   گفتم شدم بلند جا از

!  شدم شوکه واقعا من!  خانجان متاسفم  

  تو فقط زدینم مو خودت با مامانت یباش متاسف چرا تو گفت دیکش یاه

 رفته اون به  تمیدوست شوهر و رفتار!  بود یمشک ابرو چشم اون یبور

 ! 

!!    خانم عاشق فقط ستمین دهیند که من خانجان گفتم دلخور  

!  ینکش عشق درد دوارمیام بچه داریپا عشقتون گفت دیخند  

 فکر یکم با من شد خارج اتاق از  اون نیام کردم زمزمه لب ریز دل ته از

سودابه اتاق سمت رفتم  

 



!  ینکش عشق درد دوارمیام بچه داریپا عشقتون گفت دیخند  

 فکر یکم با من شد خارج اتاق از  اون نیام کردم زمزمه لب ریز دل ته از

سودابه اتاق سمت رفتم  

  اتاق در پشت صدا یب هردو سمتم اومد یکبر  دنید با سادمیوا در پشت

  باشه حواست اتاق تو رمیم من کردم زمزمه ومدینم ییصدا چی ه میسادیوا

!  ومدمین اگه  

   اتاق تو رفتم زدم در به تقه چند

  گفت پاشد  جاش از شد شوکه دنمید با سودابه

   ؟ یکنیم  کاریچ نجایا تو

   گفتم گرفتم باال سرمو

 رسوات یزحمت چیه بدون راحت  برم خواستمیم  بزنم  حرف باهات اومدم

 یب به  دلم ستمین من یباش یسی خب  زن تو هرچقدرم!  ومدین دلم اما کنم

   ستین یراض یرحم

   گفت حوصله یب

   ؟ یبگ یخوا یم یچ گفتنتو پرت و چرت کن تموم

   گفتم یصندل رو  نشستم

  یباردار که بگم خواستمیم خانواده  جمع تو  شب!  یباردار بگم خواستمیم

   بزنم حرف باتو اومدم قبلش خب اما

  گفت زد یا قهقه

  کنم ات خفه نجایهم نکن  یکار کارت یپ برو ؟ یبزن یدست هی یاومد مثال

 ! 



   گفتم دیتهد با

  یبر قراره یحت ینوشت دعا و یباردار که گمیم شهیم بد برات برم

!  گمیم کاظمم یحت!   یدار ماجراها باال یروستا   

  گفت من و من با دیپر رخش از رنگ

  ؟ یگیم یدار یچ

   ؟؟ یدونینم گفتم کردم نگاهش قایعم

   گفت صورتم تو گرفت بازومو جلو اومد

   ؟ یدونیم کجا از نارویا یعوض

   گفتم شدم بلند

 خونه نیا دار زن  یمردها به یاومد  ؟ هیچ هدفت ؟ سودابه یخوایم یچ

!  داره شرف تو به خراب زن  ؟ یدار چشم  

  گفت شد  پر چشماش

  یکار بودن یسوگل جز که تو خبره چه یدونیم چه تو!  بزن  حرف درست

!   یندار  

   گفتم یعصب

 اون یبود تو ؟ یکنیم قضاوت راحت که دمیکش  یچ یدار خبر چه تو

  یحرف هر  کردیم انتیخ بهم  علنا خان زدی م کتکم خانجان که ییروزا

  یدید تو میسوگل یگیم که یدید  ویچ تو!   خوردنم کتک از بود یمساو

  بچه یتیوضع  چه تو دمیکش بیغر  یجا نیا یچ همزبون یب و بانهیغر

  یدید ویچ تو دادم دست از امو خونده مادر بابامو زامی عز دمییزا هامو

 شد دایپ  مادرت تو کله سر بشه خوب تمیوضع خواست یکم تا سودابه



  نقشه و الیخ و فکر از شدم  خسته گهید خان از بکش دست سودابه

!   ختنیر  

   گفت هیگر ریز زد

 تو کاظم بچه یدیفهم که خودت!  شمی م ابرو یب وگرنه ندارم یا چاره

!   بود یچ ام چاره بگو شکممه  

؟؟  یچ  گفتم بهت با شد  بسته و باز دهنم شوکه  

   گفت پاهام جلو نشست هیگر با

  ؟  هیچ کارم چاره بگو ؟  کنم کاریچ  بگو تو ایصوف شدم خسته دمیبر گهید

 نیبهتر خودم ؟ دار زن مرد به بچسبونم خودمو کچلم و کور مگه من

  ؟ یچ شکمم  تو بچه نیا اما دارم خاستگارارو

   گفتم دادم قورت دهنمو اب

!   نامزدته بچه دم یشن خودم ستین کاظم بچه نگو دروغ  

   گفت هاش سکسکه وسط

  هر کرده دیتهد منو مامانمو کاظم خورده بهم ساله هی مینامزد کاظم بچه

  و بابام اگه ایصوف میبگ تیواقع از یزیچ میندار حق افتاد که یاتفاق

!   کنم کاریچ  ایخدا کننیم جدا سرمو بفهمن داداشام  

 

   گفت هاش سکسکه وسط

  هر کرده دیتهد منو مامانمو کاظم خورده بهم ساله هی مینامزد کاظم بچه

  و بابام اگه ایصوف میبگ تیواقع از یزیچ میندار حق افتاد که یاتفاق

!   کنم کاریچ  ایخدا کننیم جدا سرمو بفهمن داداشام  



   گفتم کنارش  نشستم

    ؟ یدیخواب باهاش چرا داره زن کاظم یدونستینم مگه

  یکارها واسه ومدیم داشتم  دوسش کردم یبچگ ایصوف  گفت هیگر با

 یبچگ از خونمون ومدیم هرروز بده  انجام کاراشو تا شهر خان یشهر

 چند شدیم دینبا  که یز یچ شد اخر کردیم مییهوا اومدنش داشتم دوسش

  به گفت کرد دمیتهد چاقو با گفتم که بهش شدم باردار دمیفهم بعدم وقت

  کنه عقدم ارمیب دست به دلشو  تا ششی پ رمی م هرروز ایصوف نگم یکس

  هم خان به  امیب کرد دمیتهد مامانم نداشتم خان کار به یکار من که بخدا

  ای ب ،  خواستمینم خودم وگرنه گردنش افتهیم بچم هم قدرتمند هم پولداره

  مخمصه نیا از کنم دایپ  نجات کن یکار  کن دایپ چاره هی برام

   گفتم متاسف

 اشک نیهم اقتشیل بخوابه دار زن مرد با که یزن کنمینم برات یکار من

   ؟ بزنه گولت یگذاشت چطور!   ختنهیر

!   خودمو هم زدم گول اونو هم من که نزد گولم اون ایصوف  گفت هیگر با  

 پشت کردمیم فکر قایعم من خواستیم کمک کردیم هیگر و دینالیم اون

 صورت رو کردیم فکرشو یک بشه میقا تونهینم  که زهایچ چه ادمها نقاب

  یراه کنه  التماس که باشه عاجز و ساده انقدر یدرون سودابه بدجنس

!  شدن راحت یبرا  

  گفتم وارید به دادم هیتک ناراحت

  کاظم بگو تیواقع جمع تو برو بگم  گناهه بنداز رو بچه برو بگم بگم یچ

  چیه!   طوبا به  انتیخ یچ طوبا  پس کنه تونهینم گرفتنت جز یکار چیه

   رسهینم ذهنم به یفکر

   گفت دستش تو گرفت دستهامو



  من یبرا بشه راثیم و ارث بشم  خان زن دیبا گهیم ادیم کوتاه مامانم نه

   بندازش برو باشه من بچه  معلوم کجا از گهیم ادیم کوتاه کاظم نه

  یکن کمکم یتونیم تو فقط وسط نیا ایصوف

   گفتم متعجب

  نکن یباز  چیه وارد منو ؟ یکمک چه

 گفت

  کردن دشیتهد باردارم من که بگه همه  جلو شب ادیب کن یراض  بیطب برو

  باردارم گهیم ادیم اون ستین وسط توام یپا  ینجور یا نگم  یزیچ یکس به

!   کاظم زن شمیم خورمیم چک دوتا کرده وز.تجا بهم کاظم گمیم منم  

   گفتم شدم بلند جا از

  اعتماد بهتم تازه دمینم تو به رو ساده و مهربون یطوبا مو تار هی من

   ؟ مظلوم سودابه یشد یافع مار از هوی شدیچ ندارم

  یبش خان کینزد  یندار حقم کنمینم برات یکار  چیه من

   گفت که رونیب  برم تا در سمت رفتم

 اشتباه ییادما هیبق لنگه توام است زنده توت تیانسان کردمیم فکر چرا

!   صافه قلبت تو کردم فکر کردم  

سمتش  برگشتم سادیوا رفتن  از پاهام ناخوداگاه  

 

   گفتم کردم بهش ینگاه

 کاریچ من تازه!   ستین یانسان  تو  کار چون کنم برات یکار  تونمینم من

   ؟ بخوامم اگه کنم تونمیم



 فکر داشتم یسبک حس رونیب اومدم اتاقش از منم انداخت نییپا  سرشو

!   نداره یکار خان با گهید کردمیم  

 بود  معلوم کاظم یها اومدن ری د از کردم طوبا اتاق بسته در به ینگاه

  کردم  ارزو کنم  باور تونستمینم شو  حد نیا در اما هستش  یباز زن مرد

!   باشه دروغ کاش که  

 چونه دمیکش بود خواب که خان صورت  رو یدست خودمون اتاق تو رفتم

  دمیبوس اشو

  گفت خواب ونیم

  ام یاشل نامه!  اومده نامه برات جان  طرف از بگم بهت رفت ادمی یراست

!   ینخوند هنوز  

گفتم  زدم یلبخند  

   ؟  یکن باز  چشماتو یخواینم!   باهم میخونیم شب 

  گفت دیخند

 یکنیم هیگر  چرا گفتم بعد یکنیم  هیگر یدار دمید خواب یایب نکهیا قبل

!    شدم خوشحال انقدر یا حامله یگفت  

  گفتم کردم یاخم

!  نکن تیاذ انقدر بهادر بعد بشن بزرگ یکم بزار  

   گفت دیکش یا ازهیخم

   ؟  یبد ماساژ کمرمو یتونیم!   نگفتم یزیچ که من

  میشد مجبور که یجور  شد کار به دست اون من بعداز شدم کار به دست

  حموم سمت رفتم کردم جمع لباسامو من بعد رفت بهادر اول حموم میبر



 اورد گرم یکبر  خونه برم عی سر رمیبگ دوش هی گفتم بود شام موقع بایتقر

  رفتمیم داشتم دمیپوش لباس کردم حموم  عیسر منم خونه تو رفت حموم تو

   درختن پشت سودابه و کاظم دمید هوی که خونه سمت

  سادمیوا همونجا سمتشون رفتم صدا یب

   گفت التماس با سودابه

  االن دامنم تو یگذاشت رو بچه نیا خودت یگرفت مویدخترونگ خودت کاظم

 تورو کن ولم اصال بعد کن عقدم ا یب !  بفهمن کشنمیم بخدا کنم کاریچ من

!   رهیم ابروم باال ادیم داره شکمم خدا  

!  بوده راست حرفهاش شدم مطمئن گذاشتم دهنم جلو دستمو  

   گفت کاظم

 توام  رمیبگ زن روش ادینم دلم  خوبه یلی خ زنم من!   بچتو بنداز برو

 رتتیغ یب داداش خونتون اومدم شب  اون من ینبود یدست دم یخواستیم

!   ینبود مست که تو کرد مستم  

( خوردنیم ادیز  هم دور ها خانزاده و خانا مایقد)  

  گفت عاجز سودابه

!   بودم عاشقت یبچگ از من کاظم  

  گفت تی انسان دیشا  و ترحم یا ذره بدون کاظم

  اتو توله اون برو رمیگینم رممیبم تورو من نکن عی توج اتوی باز خراب

! باش نداشته دیام بنداز  

 



 دلم اصال زد تند تند قلبم  گذاشتم دهنم جلو دستمو ترس تعجب با

  یا چاره گهید االن حاال اما کردمی م باور رو سودابه یحرفها خواستینم

 ادم انقدر کردمینم فکر چیه شدم  خونه یراه کامران  از نفرت با نبود

 اونجا که تو ایصوف نکن قضاوت گفت درونم ییصدا!  باشه یمنفور

!  نکن دخالت یچی ه یتو تو اصال شده یچ یدونیم کجا از ینبود  

 بود یفکر یب دختر عجب زد ذوقم تو طوبا نبود باز  شام سفره  سر رفتم

 ! 

  به کردمیم عادت ام ضائقه داشت کم کم گهید سفره سر  نشستم

  یربط  چیه که کردم یاداوری دوباره شدم خوردن غذا مشغول  غذاهاشون

!  هیبق مسائل نداره من به  

!   می بزن قدم میبر یکم  که کردم یراض خان بازور غذا بعداز  

   گفتم خان یبازو دور انداختم دستمو باغ تو

  عشق و ارامش حس نیا یسخت  یکل بعداز!  دارم یخوب حس یلیخ

!   نهی ریش  یلیخ برام نمونیب  

  گفت دیخند

  نوی هم شهیهم داشتم ارزوشو شهیهم  که ییجا میزندگ از نقطه نیا

  روستا مردم شیپ بودن محبوب  با یمیصم و گرم خانواده هی خواستمیم

  البته!  بشم یخودخواه و بد ادم مردم شیپ ومدیم بدم یلیخ ایصوف

 خودشونو که هستن بد بدونن اگه بدا چون هستم یبد ادم دمیشا دونمینم

!  بدم منم دیشا کننیم اصالح  

  طرف دو دستهامو سادمیوا خواستیم من دییتا دلش من مرد زدم یلبخند

   گفتم گذاشتم صورتش



 رو یتالش اما بودنشون بد از اگاهن ایلیخ!  ریام یا العاده فوق تو

  جون یدخترها  که نیهم یدیفهمی م خودت یبود بد اگه کننینم اصالحش

  مردم از یری گینم اتیمال ، یکن ینم خودت واس روستارو خوشگل و

  یهست انسان هی تو یعنی یزاریم وقت مشکالتشون تمام واس

   گفت زد یلبخند ذوق با

!   برم کارا نیا دنبال ناموسم یب من مگه بابا اره ؟ یگیم راست  

  بود زن هی شیپ  هرروز اون بودم اومده تازه که ییروزا یاداوری با

   گفتم دمیخند

!  باتوعه حق اره  

  مشغول بغلش گرفت  ساالر بهادر اتاقم  تو  رفتم خونه سمت می برگشت کم کم

  کنار کنه عوض جاشونو بعد بدم ر ی ش سارا به اول من تا شد باهاش  یباز

!   زد یلبخند خان من به رو  سمتش برم خواستم تا نشستم سارا  

  ختیر  چشمام از اشک رفت ضعف دلم که لبخندش نیا بود نیدلنش انقدر

   گفت زد یلبخند خان

!   ایصوف یشیم لوس  یلیخ یگاه یکنیم هیگر گهید چرا  

   گفتم زدم یلبخند اشکهام ونیم

  ریتاث  تحت دیشد منو ایدن تو که بود یلبخند نیدوم نیا تو لبخند بعداز

!   داد قرار  

  گفت پکر کرد یاخم

 هارو ادا نیا من واس چرا برات بود بهتر نیا از من لبخند اگه نگو دروغ

   ؟ یوردین در



  اما بودم صورتش تو یشوخ از نشونه دنبال همش  کردم نگاهش تعجب با

  قضا از و ماهه چند بچه هی به ایگو بود یجد کامال تعجب کمال در اون

! بود شده شیحسود خودش بچه  

  رشونویز ها خدمه گرفتن نظر در بدون میداد ریش  هارو بچه که خالصه

 یمحل ییالال اهنگ خوندن با من م یکرد تنشون یراحت لباس میکرد عوض

  دنشونیخواب با میخوابوند رو ها  بچه پاهامون  رو خان کنار هیروس از

 نیا خواستش تنها فقط بود یاروم بچه ساالر میداشت رو قله هی فتح حس

!   وردیم در پدر سارا از امان اما می بزن  حرف میکن  یباز باهاش بود  

  بغل خان محکم پتو ری ز دمیخز  عیسر  یلیخ  منم دیکش دراز خسته خان

 کردم

 

  رشونویز ها خدمه گرفتن نظر در بدون میداد ریش  هارو بچه که خالصه

 یمحل ییالال اهنگ خوندن با من م یکرد تنشون یراحت لباس میکرد عوض

  دنشونیخواب با میخوابوند رو ها  بچه پاهامون  رو خان کنار هیروس از

 نیا خواستش تنها فقط بود یاروم بچه ساالر میداشت رو قله هی فتح حس

!   وردیم در پدر سارا از امان اما می بزن  حرف میکن  یباز باهاش بود  

  بغل خان محکم پتو ری ز دمیخز  عیسر  یلیخ  منم دیکش دراز خسته خان

  کردم

  گفت کرد درست جاشو

   ؟  شیپ  پا با یزنیم پس دست با چرا

   گفتم متعجب

  مگه کردم کاریچ یچ یعنی



  گفت کرد یاخم

!  من به یچسبیم تند تند یه چرا یخواینم بچه یوقت  

   گفتم زدم یپوزخند

  کیکوچ بچه هی به تو بعدام ؟ یکنیم بغل منو بچه قصد به فقط یعنی

!  ؟ یکنیم  کاریچ  بشه چهارتا سه شهیم تیحسود  

  گفت دیخند

  بودن من کنار به یمحکوم عمر اخر تا تو دارهیم نگهشون  یکبر یدیم

!  باشه من واسه ات توجه همه دیبا ، داشتن دوست منو  

   گفتم زدم  یلبخند یلجباز بدون

!  بودن محکوم نیا قشنگه چقدر!  عاشقتم ابد تا من  

  به کرد یکار داد دستمون کار نداشت حرفهارو نیا جنبه که ییاونجا از

  تو گرفت بازوش از یمحکم گاز اخرش دستش از افتادم کردن غلط

 و برداشت  سرم  از دست تا!  مینداشت  گربه و سگ با یفرق اتاق یکیتار

  ری ش ششونی پ رفتم خسته و له کردن هیگر ها بچه دیخواب گرفت راحت

 یب شدت از که ییچشما  با  صبح یکا ینزد برد خوابشون تا دیکش یکل دادم

!  برد خوابم شدم هوش یب سوختیم یخواب  

!   نشسته ها  بچه کنار یکبر دمید شدم داریب خواب از سرحال فردا  

   گفتم زدم یلبخند

!   امروز یاومد زود ری بخ صبحت  

  گفت زد ینی دلنش لبخند

!  نمونده  ظهر نماز  به یزی چ جان خانم  



   گفتم تعجب با

!!   بخوابم خوادیم دلم بازم چرا پس!  دمیخواب چقدر ؟ شده ظهر  

  گفت باال انداخت اشو شونه

   ؟ نیریبگ ادی  نماز دیخواینم  خانوم یراست!  بگم یچ

   گفتم بهت با

 بچه یدونستیم یراست!  سودابه هیقض بعد رفت ادمی کل به!  یوا یا

   ؟ کاظم بچه سودابه

 من تازه!  گهیم راست نیا معلوم  کجا از اما!  نیگفت  خانوم بله گفتم

!   دارم خبر هی براتون  

   گفتم

!   راسته مطمئنم رو سودابه  و کاظم یها  صحبت دمیشن خودم من نه

   ؟ حاال هیچ خبرت

  گفت سمتم اومد شد بلند گذاشت جاش رو بچه

  ستی ر و راست بود الزم که ییکارها تمام گفتیم سودابه به  اشرف دمیشن

!   یبش خونه نیا ملکه تا نمونده یز یچ!  کردم  

  بچه با گفت زد بهش یدهن تو محکم اشرف اما زد غر یکم سودابه خانم

! ؟ یدار  گفتن یبرا یحرف چه تو شکمت تو  

  حاال!  هیبدجنس زن عجب!  بود معرکه اریب اتش چه عروسشون دیدیند

! ؟ هیچ  اشرف نقشه یعنی میبگذر  نایا از خانوم  

  فکر یهرچ!  ادیب شیپ ممکنه یچ  که کردم فکر سادمیوا ناراحت و اشفته

   گفتم یکبر به رو!  دادینم قد ییجا به عقلم کردمیم



  فکر بزنم قدم رونیب رمیم یکم من نخور تکون اتاق از کن جمع حواستو

!  کنم  

 

  فکر یهرچ!  ادیب شیپ ممکنه یچ  که کردم فکر سادمیوا ناراحت و اشفته

   گفتم یکبر به رو!  دادینم قد ییجا به عقلم کردمیم

  فکر بزنم قدم رونیب رمیم یکم من نخور تکون اتاق از کن جمع حواستو

!  کنم  

 فشار از یکم بلکه بزنم قدم یکم  تا باغ سمت  رفتم رونیب زدم اتاق از

  با یا ناله فی ضع یصدا دنیشن با  هوی رفتم راه یکم بشه کم روم استرس

  که یا گربه بچه دوتا دنید با زدم  کنارشون رفتم  ها سبزه سمت تعجب

 انداختن سارا و ساالر ادی من بیعج رفت هم تو اخمام بودن شده یزخم

شده یزخم پاش یکی و  کمرش یکی دمید  دادمشون تکون یکم  

 بردم اونو دمید خان که کنم صدا یکی  تا خونه سمت رفتم شدم بلند جام از 

   گفتم ها  گربه بچه  سر باال

   ؟ می کن کاریچ دیبا االن شدن یزخم نیبب

  گفت کرد یاخم

 ام مسخره ؟ ونیح دوتا سر باال امیب  یکرد صدا منو ؟ می کن میتون یم کاریچ

!   نمیبب پاشو کردن شونینجور یا روستا یها  بچه البد!!  یکرد  

   گفتم کردم یاخم تعجب با

  ستین وجودت تو تیانسان  تو ؟ م یبر  پاشم که یخوایم االن ؟ یگیم یجد

  ؟

   گفت زد یپوزخند



!   کن روشن خودت با فتویتکل ستین یگیم باری  هست یگیم باری  

   گفتم گرفتم باال نشسته سرمو

  گناه ؟  میکن درمان نارویا میببر اگه شهیم یچ!  کردم اشتباه من نبوده

!  ؟  باشن ناقص عمر اخر تا ای رنیبم ای که بکشن درد دیبا چقدر دارن  

   زد داد یعصب هوی

  گربه بچه نداره یربط تو به!  نکن بحث انقدر من با یز یچ  هر  سر پاشو

 کاسه پاشو منتظرتن خونه تو بچه دوتا االن داره ربط بهت اما ضهیمر

!  نشو اش تراز داغ  

   گفتم نفرت  با شدم بلند جا از

  واسه یندار تیانسان  یندار مروت و رحم یستی ن ادم تو ریام متنفرم ازت

!   ییتو همدمم که متاسفم خودم  

  یعصب بشدت خونه سمت رفتم سرعت  با شدم رد نگاهش جلو از عیسر

  بودم

  شیپ  برن که بگم تا ها خدمه سمت رفتم خودمون اتاق تو برم نکهیا قبل

!  یاتاق سمت رهیم داره مشکوک یلیخ اشرف دمید هوی که  ها گربه  

 پشت انیب بگو غروب دم گهی م یزن به دمید رفتم سرش  پشت یپنهان

!  نقشه نیاخر گفتن واسه امیم منم خونه  

   گفتم لب ریز یعصب

!   ایعوض!  کنه  لعنت همتونو خدا!  کنه لتونیزل خدا  

  به حوصله یب نشستم  ها بچه کنار خودمو اتاق سمت رفتم اتاق جلو از

!   رونیب بره گفتم یکبر  



 اما بخواد  معذرت ازم شمیپ ادیب خان بودم  منتظر بودم اتاق تو که هرلحظه

 یحت بود کرده میعصب دمیکشی م داشتم که یانتظار نیا اومدن از غیدر

 من بود دلم تو ام یبد دلشوره هی  کنه اروم منو تونستینم هام بچه وجود

  به سپردم هارو بچه غروب دم  ، اشرف غروب دم قرار به دادم ربطش

  که نشم دهید تا رفتمیم درختا ونیم از یپنهان خونه پشت سمت رفتم  یکبر

  کلیه بلند مرد کهی افتمی ب خواستم تا  سرم تو شد دهیکوب  یزیچ هی هوی

  بود کرده جمیگ بود محکم ضربه انقدر دییدو تند اش شونه رو  زد منو

بزنم اروم داد هی یحت تونستمینم اصال  

 

  تا  سرم تو شد دهیکوب یزیچ هی هوی که نشم دهید تا رفتمیم درختا ونیم از

 انقدر دییدو تند اش شونه رو  زد منو کلیه بلند مرد کهی  افتمیب خواستم

بزنم  اروم داد هی یحت تونستمینم اصال بود کرده جمیگ بود محکم ضربه  

   شد بسته  چشمام کم کم

 کلبه هی تو شیم و گرگ هوا دمید اومدم هوش  به گردنم  پشت یسوزش به

 یفرار راه  تا گشتمیم رو کلبه دور تا دور زده وحشت!  کوه یکل وسط ام

!  نداختیم تنم  به رعشه ها گرگ زوزه یصدا باشه  

  از ن.خو اضطراب و ترس از خونه وسط نشستم یراه نکردن دایپ با

 هوی خرابم اوضاع و حال نیا واسه کردم هیگر یها یها  شد یجار دماغم

  میسادگ از خونه پشت بود کشونده منو قصد از اشرف که دیرس  ذهنم به

  با یفرق که کلیه بزرگ یمرد شد  باز در هوی رفت باالتر هام هیگر یصدا

!   کردم نگاهش  وحشت با رفتم عقب عقب ترس از شد وارد نداشت غول  

   گفت کلفت دورگه یصدا با



 ادم یگینم ؟ سرت رو یانداخت چرا سحر کله غوتویج  غیج  و نازک یصدا

  ؟ نجایا دهیخواب

  یدستها!   بازم یموها سمت شد دهیکش نگاهش اون شدم بلند جام از

   گفتم انداختم سرم رو ام شونه رو  از مویروسر باالرفت  لرزونم

   ؟ نجایا یاورد منو شما

!  اره گفت کرد کج دهنشو  

   گفتم یعصب

  بهت اونوقت نرسه بهت بهادرخان دست کن دعا!  نیکرد خود یب یلیخ

!  برگردون منو االن نیهم!  یچ یعنی کارا نیا دهیم نشون  

  گفت دیخند

  مرگمو کپه صداتو ببر نییپا کوه  از ندازمتیم زرد کله نکن غی ج غیج

!  گذاشتم  

  یحق چه با لندهور کهیمرت!  بکنم قبرتو تا بزار مرگتو کپه برو زدم غیج

   ؟  یکرد یزندون نجایا یاورد منو

  پشت از نبود رفتن یبرا ییجا که کردم فرار وحشت با من جلو اومد

   گفت گرفت

!  ندارم حوصله من نکن دو به یکی من با  

   گفتم سمتشو برگشتم هیگر با

   ؟  نجایا یار یب منو گفته یک

   گفت راست و رک



  سی ر و راست کارامو بزار باش یخوب دختر!  بدزدمت داد پول!  اشرف

!   خودت کشور یبر  فرستمتیم کنم  

 منو غروب دم از برم بزار  کن ولم یکنیم غلط تو گفتم ترس بدون

!  نگرانمن همه شده صبح االن یدیدزد  

   گفت دهنم تو دیکوب  دست پشت با محکم

 من ارزهینم  دردسرش به ؟ یداریبرم  دور تو گمینم  یزیچ من صداتو ببر

  حاال اما کشورت  یبر  بفرستم تورو بدم خرج به یمردونگ خواستمیم

!  خانواده اون هم  شم راحت خودم هم کشمتیم  

 خوادیم گفت درخونه سمت دیکش گرفت بازومو  یناباور و تعجب کمال در

!   نییپا کوه از کنه پرتم  

  ؟ کردم خانواده اون تو کاریچ مگه اخه گفتم مظلومانه و هیگر با

 داشت ام نگه کوه نوک تو گرف  بازوم از خونه رونیب دیکش من گاو مثل

 ! 

   گفتم بهش دمیچسب وحشت با

!   منو ننداز!  نکن ولم توروخدا  

 خونه سمت داد هولم کرد دورم کوه از یمکث با انداخت بهم ینگاه

 اونجا خونه تنها بود کوه کردیم  کار چشم تا کردم نگاه اطرافمو برگشتم

!   کلبه کنار کی کوچ یجا  هی با بود خرابه کلبه همون  

  من دیخواب گرفت شده پهن نیزم رو تشک رو شد کلبه وارد من با مرد

 و خدا و حیمس یسیع به دم یلرزیم وحشت از خونه گوشه دیب مثل

! بودم برده پناه بود داده ادمی یکبر که ییها سوره و خانجان که یصلوات  

 



  چشم تا کردم نگاه اطرافمو برگشتم خونه سمت داد هولم کرد دورم کوه از

  یجا  هی با بود خرابه کلبه همون اونجا خونه تنها بود کوه کردیم کار

!  کلبه کنار کیکوچ  

  من دیخواب گرفت شده پهن نیزم رو تشک رو شد کلبه وارد من با مرد

 و خدا و حیمس یسیع به دم یلرزیم وحشت از خونه گوشه دیب مثل

! بودم برده پناه بود داده ادمی یکبر که ییها سوره و خانجان که یصلوات  

 از دمیترس یم من بود خان یدوتا کلشیه پاشد خواب از بعد چندساعت

!   کنه یدراز دست بهم بخواد نکهیا  

  رو پرده رونیب بردش خونه گوشه اب دبه سمت رفت من به توجه یب

  افتاد راه  روش شستن بعد شورهی م صورتشو و دست داره دمید زدم کنار

!   کوه نییپا سمت  

  دمیترکیم داشتم گهید رونیب رفتم بود نکرده قفل کردم  باز درو رفت تا

  مجبور نبود ییدسشو  از یخبر گشتم هرجارو داشتم ییدسشو به ازین

 به ینگاه شستم رومو و دست بعد کنم کارمو نبود دید تو که ییجا شدم

   کردم اطراف

  شدن گرگ طعمه با بود یمساو فرارم قطعا بود ترسناک یلیخ جا همه

!  زاشتیم باز درو دونستیم نویا مرد اون  

 از یسبد با مرد بعد قهیدق چند خونه تو برگردم شدم مجبور بود سرد هوا

!  خونه تو اومد گهید لیوسا چندتا و مرغ تخم یماه چندتا و وهیم  

   گفتم تعجب با اونا دنید با

   ؟ هست یاباد اطراف نیا

   گفت زد یپوزخند



   بازه راه!   نه ای  هست نیبب برو بازه در

   گفت سکوتم با

!    اریب  بپز  نارویا برو  

  هارو مرغ تخم رفت رونیب داد کالفه نفسشو که کردم نگاهش سکوت تو

 پهن که یا سفره تو گذاشت اورد کرد دم یچا  شست هارو وهیم پخت

!   ها  برف ی ال در جلو گذاشت هام یماه. بود کرده  

   گفت سفره به کرد اشاره

!   ازشون یبخور یتونیم یخواست اگه  

!  هیگر مشغول من شد خوردن مشغول اون برگردوندم ازش رومو  

!  مشکالتش و یزندگ نیا از بودم دهیبر گهید  

  گفت کرد یهیکر خنده

  تپل دیبا زن یاستخون پوست بخور غذاتو نیبش  ایب  گرفتن ابغوره یجا

!   اومده خوشش تو یچ  از مغز خر خان اون موندم من!  باشه  

   گفتم  سرش تو خورد سمتش دمیکوب محکم دستمو جلو فانوس یعصب

!   خر کره  ییتو مغز خر!   ارین  زبونت به خان اسم  

  خان چوقتیه که دمیفهم تازه!  بودم دهینچش ک.کت طعم بود وقت یلیخ

  درد از زدیم یجور!  نیا یعنی زدن اصل خانجان ای زدهینم دل ته از منو

  خودم از یحت دیرسی نم زورم که  بود بزرگ انقدر دیکشیم سوت مغزم

!  کنم دفاع  

!!  ریام زدم داد بلند درد ونیم  



 یلبخند سودابه و خان دنید با وارید به خورد محکم کلبه در موقع همون

!  رفتم حال از و زدم  

   خان بهادر ریام

 نگاهشون بهت با بود روش که یمرد ن.خو در غرق یایصوف دنید با

  مرده سمت وجود تمام با اومدم خودم  به نیزم رو ایصوف افتادن با کردم

!   کردم حمله  

 اون ضربه هی با بود یمساو من  ضربه سه هر که بود ادی ز انقدر زورش

  زد ادیفر رونیب رفت  هیگر با انداخت هاش شونه رو ارویصوف سودابه

  کلبه تا بودن شده پخش نگهبانا نبود بلد نجارویا قیدق ادرس کمک واسه

 مردن نزننش له.گلو با دادم دستور اومدن همه ادشیفر با کنن دایپ رو

!   بود کم مرد نیا یبرا  

 و حال دنید با شد کباب دلم برداشتم سودابه  یها  شونه رو از ارویصوف

 بود دهیند خوش روز هی ام خونه تو   زنم که بودن عرضه یب چقدر روزش

! 

 

 رو ارویصوف سودابه اون ضربه هی  با بود یمساو من ضربه سه هر

 قیدق ادرس کمک واسه زد ادیفر رونی ب رفت هیگر با انداخت هاش شونه

  ادشیفر با کنن دایپ  رو کلبه تا بودن شده  پخش نگهبانا نبود بلد نجارویا

!  بود کم مرد نیا یبرا مردن نزننش  له.گلو با دادم دستور  اومدن همه  

 و حال دنید با شد کباب دلم برداشتم سودابه  یها  شونه رو از ارویصوف

 بود دهیند خوش روز هی ام خونه تو  زنم که بودم عرضه یب چقدر روزش

! 



  ایصوف با همراه منم کوه نییپا بردن کردن بلند ینفر  چند رو مرده نگهبانا

  منو وضعش و سر بودنش هوش  یب اسب رو نشوندمش نییپا رفتم

  چه نیب نیا در!  نکنن یدراز دست بهش که کردمیم دعا دعا ترسوندیم

!   سودابه هیگر یصدا بود مخ رو  

  خبر بیطب داخل بردم ایصوف روستا  سمت تاختم سرعت با اسب بر سوار

   گفت کرد اش نهیمعا تا کردن

  رمی بم شکسته  سرش هم یکم!  اس کوفته شده یزخم بدنش یکم!  سالمه

!   براش  

   گفتم زدم یپوزخند

 زنمو دیبا شب تا بیطب !  ناسالم نیگیم فقط مرده به شما کنم فکر!  سالم

 کنن هیته برات بگو شد الزم یهرچ!   یببند مرهم زخماشو تمام یکن سرپا

 ! 

 اومد. راهرو تو سودابه که اطیح  تو برم خواستم رونیب دراومدم اتاق از

   زد زجه پاهام جلو نشست التماس با و عاجز سمتم

 به!   باش نداشته مادرم با یکار یول کنمیم خواهش!  بکش منو خان

!   کرد کارارو نیا شما عشق از نبود یبد ادم برادرام جون  

   گفتم نیدلچرک و خشم پراز

!   کنمیم جهنم اتونوی دن بشه کم  ایصوف سر از مو تار هی اگه  

   گفت غیج و هیگر  با که بشم رد خواستم

  داداش یخبردار!  حالمونو دیدینپرس باری شهر  میرفت ما!  خان شده جهنم

  اش بچه و زن داده باد به پدرمو ندار دارو ؟ شده ر.قما به الوده بزرگم

  گونه یلیس با دهینکش که  ایچ مامانم و کرده سکته کباری پدرم!  ان اواره



  مهم مامانم واسه اما نباشه مهم من یبرا دیشا  خان!  کرده سرخ هاشو

  جلو گهید ینزد من از یحرف یگرفت زن شما بودم شما شده نشون که بود

 کرده رد شما بخاطر مامانم که یخوب یخاستگارها موندم من!  یومدین

  زشت  کار نیا ستین ام منت و ستین توش یحرف که وهللا به!  بود

  دستور مامانم. خان!  مامانمو یکن درک که گفتم اما. بوده بزرگترها

  بهتون ادرسو دهیدزد مامانم که گفتم اومدم  من اما  داد ارویصوف دنیدزد

  دونمیم االنم!  خواستینم تونوی زندگ دنیپاش هم از دلم چون چرا!  دادم

  یکار بکش منو ببر دمیکش نقششو من کن فکر رهیبم دیبا یکس وسط نیا

!   کرد کارو نیا رسریخ من بخاطر اون باش نداشته مامانم به  

  تو االن تا  شب نصف از کردم نگاه اشکش در غرق صورت به حرف یب

  دنبال که شبم  سر!  بود گشته ایصوف مکان دنبال ما یپا پابه کوه و جنگل

  کار که بود گفته شبم نصف بود  گشته دنبالش خونه اهل با بودم ایصوف

!  دهیفهم تازه مادرشه  

  من از اون کنه  باور عقلم تونستینم!  داشت یصینق  و ضد یرفتارها

  و ته دیبا یداور یبرا بود زود  هنوز!  بده  نجات ایصوف تا دهیکش دست

  حل روستا یکارها  ریدرگ انقدر وقت چند نیا وردمیم در ویچ همه توه

  کردن کار یبرا ینی زم که روستا  فیضع افراد یبرا یاشتغال یکارها

!   بود رفته در دستم از خونه امار کل به که بودم شده نداشتن  

   گفتم یجد و محکم گرفتم ینفس

!   ینگفت بهم حرفهارو تمام که فهممیم ؟ سودابه یکنیم پنهان ویچ

اونوقت  شهیم رمیدستگ  یچ همه گهید قهیدق چند تا که یدونیم  

 

  شبم نصف بود گشته دنبالش خونه اهل با بودم ایصوف دنبال که  شبم سر

!  دهیفهم تازه مادرشه کار که بود گفته  



  من از اون کنه  باور عقلم تونستینم!  داشت یصینق  و ضد یرفتارها

  تو و ته دیبا یداور یبرا بود زود  هنوز!  بده  نجات ایصوف تا دهیکش دست

 بودم شده روستا یکارها  ریدرگ انقدر وقت چند نیا وردمیم در ویچ همه

!  بود رفته در دستم از خونه امار کل به که  

   گفتم یجد و محکم گرفتم ینفس

!   ینگفت بهم حرفهارو تمام که فهممیم ؟ سودابه یکنیم پنهان ویچ

  یچجور  اونوقت شهیم رمیدستگ  یچ همه گهید قهیدق چند تا که یدونیم

   ؟ یکن نگاه من صورت تو شهیم روت

  نیا یکار پنهون یبرا یزیچ که رسوند  نیق ی به منو ترش بلند یها  هیگر

   اتاق تو ببرن اشرفم دادم دستور اتاقم تو ادی ب گفتم هست وسط

  صاف یا سرفه با گلمو کردم نگاه  دختر و مادر به انداختم هم رو پامو

   گفتم کردم

  نیا در!  نداره یفرق مرد با تو رتیغ کردمیم حس شهیهم  خاتون اشرف

  خانتو ناموس ؟ بدزدن یداد خودتو ناموس!   شهینم باورم تیرتیغ یب حد

 یرتیغ یب و ییابرو یب چه شهیم یچ اخرش  ینگفت بدزدن یداد

   ؟ شهیم بمونینس

!   زد کیستریه  پلک چندتا  نییپا  انداخت نگاهشو  تکبر و بغض با  

  اون کردم نگاه سودابه  یها  چشم به برداشتم ازش نگاه دمیکش یاه

  تعجب هرلحظه دنشونیفهم با دونستمینم که یقیحقا  گفتن به کرد شروع

!  کردمیم  

  اونم ، نایا خونه رفتهیم اونجا یرفتن  کاظم یشهر یکارها  واسه که گفت

 موقع ر.قما رهیم داداشش با شب  هی کاظم!  داشته دوست کاظم یبچگ از

 نایا ونهیم بعد به شب اون از!  کنهیم یدراز دست سودابه  به برگشت



!   رو کرده که  یکار کنهینم قبول کاظم بارداره اون حاال شهیم جور باهم

!   خبره با ماجرا از امیصوف اما یچجور دوننینم گفتن  

   گفتم اشرف به رو شد مشت دستم

  کنم ازدواج دخترت با یکن یکار من گردن یبنداز کاظم بچه یخواستیم

!  ؟  

  گفت کرد یاخم

 بودم یراه دنبال فقط  بود افتاده کار  از کردینم قبول عقلم ییابرو یب نیا

! بشه کنده هیقض قال که  

  ادیب  هوش به ایصوف گفتم سودابه به رو  پاشدم جا از زدم یپوزخند 

!   شهی م برگذار کاظم با عقدت  

  دلم  بانو اشرف دارم رتیغ من دادم  ادامه کردم اشرف یچشمها به ینگاه

  اما!  یکرد من حق در که ییخطا  بخشمی م کنم تیاذ ناموسمو ستی ن رضا

  یجا من!   هیچ مجازاتت ینیبب ادیب  هوش به ایصوف یبمون  منتظر دیبا

 مجازاتمو گفت دیکش یاه انداخت ری ز به سر!  بدم ینظر   تونمینم ایصوف

 اول روز  کاش!  خان سپاسگزارم شماهم یبزرگوار  از کنمیم قبول

  دوشم رو از کابوس بار نیا تا گفتمیم بهتون موضوع خدمتتون ومدمیم

  تیوضع نیا تو منو که ارویح یب دختر نیا کنه لیذل خدا!  شدیم برداشته

  که موندینم دستم رو باز اما نشینگرفت بودم ناراحت گرچه انداخته

 به قایعم!  نداشتم یا چاره اومده باال شکم نیا با یول رفتیم دادمشیم

  تو که یثیحد و حرف هی از یبود یناراض اگه گفتم کردم نگاه صورتش

  کرد نگاهم زده  خجالت!  یکردی نم نامزد دخترتو  بود اومده شیپ یبچگ

 از تیاهم یب کرده ابروش یب که زد کتکش سودابه سمت کرد حمله هوی

رونیب اومدم اتاق  



 

 گرچه انداخته تیوضع نیا تو منو  که ارویح یب دختر نیا کنه لیذل خدا

 رفتیم  دادمشیم که موندینم دستم  رو  باز اما نشینگرفت بودم ناراحت

!   نداشتم یا چاره اومده باال شکم نیا با یول  

  ی ثیحد و حرف هی از یبود یناراض اگه گفتم کردم نگاه صورتش به قایعم

!   یکردینم نامزد دخترتو  بود اومده شیپ یبچگ تو که  

  یب که زد کتکش سودابه سمت کرد حمله هوی کرد نگاهم زده خجالت

کرده ابروش  

 ایصوف که یمرد دادم دستور رونی ب رفتم رونیب اومدم اتاق از تیاهم یب 

 دونستمیم که یا خونه قهوه سمت رفتم خودمم زندان ببرن بود دهیدزد

!   توشه کاظم االن  

 چشمم دادم رو همه جواب احترام با شدن بلند  پام به همه اونجا دمیرس  تا

  داد من به  خوب یجا  عیسر  رفتم  سمتش دنشید با گشت کاظم دنبال

   گفت نشست کنارم لبخند با داد ن.وی.قل و یچا  سفارش

  همه دیق یکرد ازدواج یوقت از خان!  نجایا یاومد مدتها بعد عجب چه

!   یزد ویچ  

   گفتم کردم اشناها از یکی به یسالم دور از

  یکنیم کاریچ  یدار کاظم!  یکردی م بودنتو متاهل مالحظه یکم توام کاش

  ؟

  کال دمی فهم موضوع شد متوجه که دمیفهم شد رهی خ رونیب به گرفت یکام

!   بود یزیت یلیخ ادم  

!  افتادم ری گ یبدجور!  خان بهادر افتادم ریگ کرد زمزمه اروم  



گفتم  کردم نگاهش  ترحم با گذاشتم جاش خودمو  

   ؟؟ سودابه با اخه!   یکرد خودت ؟ خان کاظم بگم یچ

  گفت داد تکون یسر متاسف

 دست اهل منم که یدونیم خواستی م گهید!  دیچیپیم پام و دست به خودش

 کنمیم ولش اخرش بود خوش دلم اومد باال گند اما!  ستمین زدن رد

 نامزد شهر تو قبال اخه بود کرده که  ینامزد گردن ندازمیم شویدخترونگ

  تونمینم اخه که منم رمشیبگ که شده شیریس اومد باال گند خب اما کرده

 ! 

   گفتم دمیچش یکم مویچا

   ؟ طوبا بخاطر چرا

  گفت که بگه طوبا داشتن دوست از تا دادم گوش من داد تکون یسر

 ندارم و دار تمام  طوبا یبابا  یکارگرها دست دادم بابامو ینایزم خان اره

 محصوالمو!  افتهیب راه جنگ دیبا  نده محصوالتمو ادیب حاال اوناس دست

  شدیم راحت  المیخ گرفتمیم

   ؟ کنهیم کاریچ اون دست محصوالت گفتم تعجب با

   گفت خاروند سرشو

  کاراشو گفتم نداشتم محصول کشاورز و باغبون و کارگر تیریمد حوصله

!   بدن امو اماده محصول کنن  

   گفتم گرفتم ینفس یعصب

  یکنیم اداره خودت بده  خبر ناتی زم سر رهیم فرستمیم  کارگر صبح فردا

 ! 



  ؟ گهید امر خان چشم گفت ناچار

   گفتم گرفتم یکام

!   شهیم بد  فهیطا تو چهیبپ  خبر یکن عقد رو سودابه دیبا فردا پس فردا  

  گفت داد فر لشویبی س نوک الیخیب

   ؟ گهید امر کن امر شما خان چشمم رو

 نکرده عادت اتشیاخالق به هنوز  اما!  بود ینجوریهم یبچگ از شهیهم

   گفتم!  بودم

   ؟ یکنیم کاریچ رو طوبا

  گفت کرد یهیکر خنده

   ؟ یشد ینجوریا که اورده سرت به یچ مونیفرنگ عروس خان

   گفتم دمیخند

!   سخته خودمم یبرا درکش که هرچند!   شدم عاشقش من کاظم  

   گفت زد یلبخند

!   یباش داشته خوب حس نیهم ابد تا ات خانواده کنار دوارمیام بهادر

!    کنم دایپ مویقیحق عشق منم بلکه  سرم رو بکش راستتم دست داداش  

   گفتم دمیخند

!  تو یهست یادم عجب  

  گفت  دراورد  ادامو کرد من هیشب صداشو

  تو ام قانع ایی روستا به من باز نشه رد دستت ری ز از نبود دختر رفته ادتی

 نوشته برات ییجادو چه زنت دونم ینم  حاال!   یکردینم رحم  امیشهر به

!   نکن فراموش که گذشتتو گهید  



  ؟ یکن عقدش یخوایم واقعا گفتم دادم فوشش چندتا هام خنده ونیم

   گفت خاروند گوششو کنار

  اتاق هی تو زارمیم یکی!  اطاعت جز  ندارم یا چاره کرده امر اربابم گهید

 مش اندازه ؟ یکنیم نگاه یاونجور چرا هیچ!  گهید اتاق هی تو ام یکی

  پرورش داره بچه تا پونزده و زن  تا سه اتاق هی  تو ستمین یمفنگ مونیسل

  ؟ دهیم

!  مونده ام گهید یکی واسه جا تازه  ؟ اونه از کمتر میچ  

 

  گفت کرد یهیکر خنده

   ؟ یشد ینجوریا که اورده سرت به یچ مونیفرنگ عروس خان

   گفتم دمیخند

!   سخته خودمم یبرا درکش که هرچند!   شدم عاشقش من کاظم  

   گفت زد یلبخند

!   یباش داشته خوب حس نیهم ابد تا ات خانواده کنار دوارمیام بهادر

!    کنم دایپ مویقیحق عشق منم بلکه  سرم رو بکش راستتم دست داداش  

   گفتم دمیخند

!  تو یهست یادم عجب  

  گفت  دراورد  ادامو کرد من هیشب صداشو

  تو ام قانع ایی روستا به من باز نشه رد دستت ری ز از نبود دختر رفته ادتی

 نوشته برات ییجادو چه زنت دونم ینم  حاال!   یکردینم رحم  امیشهر به

!   نکن فراموش که گذشتتو گهید  



  ؟ یکن عقدش یخوایم واقعا گفتم دادم فوشش چندتا هام خنده ونیم

   گفت خاروند گوششو کنار

  اتاق هی تو زارمیم یکی!  اطاعت جز  ندارم یا چاره کرده امر اربابم گهید

 مش اندازه ؟ یکنیم نگاه یاونجور چرا هیچ!  گهید اتاق هی تو ام یکی

  پرورش داره بچه تا پونزده و زن  تا سه اتاق هی  تو ستمین یمفنگ مونیسل

  ؟ دهیم

!  مونده ام گهید یکی واسه جا تازه  ؟ اونه از کمتر میچ  

 من اما ارهین خودش یرو به بخنده کردیم یسع کردیم یباز  لوده هرچند

 اوری و اری و یکودک همدم اون خوندم یم چشماش از یناراحت و استرس

  ؟ داره یحس چه نفهمم شدیم مگه بود میسال  بزرگ

   گفتم گذاشتم نیزم یچا استکان

!   رو سودابه رهیبگ ادیب بدم پول یکی هی تونمیم  

  گفت کرد یاخم

  قصد اول از سمیوا پاش دیبا خودم کردم خودم که هیکار بهادر خوادینم

  منکر خب اما بشه تموم محصوالم کار دادمیم طول داشتم کردنشو عقد

!   نه ای ادی ب کنار تونهیم دونمینم!  شمیم زده  خجالت طوبا جلو شمینم نیا  

   ؟ یدار دوسش دمیپرس

  گفت داد تکون یسر

!   هیخوب و ساده دختر  

   ؟ یچ سودابه دمیپرس کنجکاوانه

  گفت دادم تکون یسر



!  هیخوب و یموز دختر دارم دوست اونم اره  

 هیا وزه ترسمیم اشرف از گفت خندهاش ونیم خنده از میدیترک  باهم هردو

 ندزده منو بهادر!   یباز ن.گروگا و دزد به چه تورو یریپ اخه نداره لنگه

!    ترسمیم  

 یا غره چشم کننیم نگاه همه  بده اونجا تو دمید گرفت ام خنده دوباره

  گفت شد بلند باهام شدم بلند جا از رفتم بهش

!   ارمیم عاقد امشب همه به بده خبر  

   گفتم گذاشتم بمیج تو دستهامو

   ؟  یندار یکار بده  خبر خانجان گمیم

   گفت زد یلبخند

  یکارها  حل واسه نجایا تا که نیهم !  یمعرفت و مرام اخر!   نوکرتم ابد تا

  همه رفقا  شیپ ببرمت جبرانش به  یای م شب!  برام بود ایدن هی یاومد من

!   میهم دور  

  گفتم کردم یاخم کالفه

  بشه تموم یچ همه یکن عقدش صدا یب  ستاین سودابه اونجا خراب

خداحافظ  فعال!  کاظم خودتو کن جمع رهیم ابرومون  

 یشرمندگ با اومده هوش به ایصوف  دمید خونه برگشتم عیسر رونیب اومدم

   گفتم

!   تو یبود رفته کجا!  من ماه سالم  

 دوست یلی خ ریام یگشتیم دنبالم یچجور گفت خانجان گفت زد یلبخند

!  نمتیبب  نتونم گهید بدم دستت از دمیترسیم همش دارم  



 

  گفتم یشرمندگ با اومده هوش به

!   تو یبود رفته کجا!  من ماه سالم  

گفت  زد یلبخند  

  همش دارم دوست یلیخ ریام یگشتیم دنبالم یچجور گفت خانجان 

! نمتی بب نتونم گهید بدم  دستت از دمیترسیم  

 که داشتیبرم وجودمو وحشت کردمیم نگاه رونیب خونه پنجره از یوقت

!   یکن دامیپ یخوایم دره و کوه اون تو یچجور  

   گفتم زدم یلبخند

  هرچقدرم ماست با خدا!  شد تموم یچ همه نکن فکر بهش گهید ایصوف

  و سودابه یعروس امشب!  کنهیم کمکمون باز باشه سرراهمون مشکل

   ؟ تر عقب بندازمش کمی ای یبش پا سر یتونیم کاظم

   گفت باتعجب داد قورت دهنشو اب

   ؟  شهیم یچ طوبا پس!!  واقعا

  گفتم کردم یاخم

  بشه تموم بزار امشب!  کنه حلش کاظم خود نداره یربط ما به مسائل اون

!   کنمیم اجرا همونو اشرف  یبرا یبخوا که یمجازات هر صبح فردا  

  گفت سکوت یکم  بعداز گفت یا باشه مشغول یفکر با

!   رونی ب برم پاشم خوامیم خوبه حالم  

  االن متاسفانه و بزنه یحرکت هی  وسط نیا دیبا رهیگینم اروم دونستمیم

  کمتر کاظم گرفتن دوم زن ای طوبا  با ونمونیم خوردن بهم نبود جاش



  دختر بطن تو ینامشروع بچه کاظم بفهمن مردم نکهیا تا بردیم ابرومونو

!   رفتیم جا همه ابرومون کردینم  قبولمون یکس گهید گذاشته اش عمه  

   گفتم دمیکش دراز کنارش  عیسر

!  نبودت از بودم دهیترس یلیخ یباش من کنار کمی شهینم  

  کنه  فیتعر ویچ همه خواستم ازش کردنش نوازش با من کرد بغلم  ناچار

 من به اما بوده خبر با یا مسئله  نیهمچ از چرا که کردم بازخواستش و

!  نگفته  

  از اماده هردو غروب دم دارم نگهش اتاق تو غروب تا شدم موفق بایتقر

  خجالت طوبا از شدنش اماده بخاطر همش ایصوف رونیب  میرفت اتاق

  با بودن خونه تو ادم یکل چون بشه اماده بود مجبور خب اما دیکشیم

  ماتم بایفر بود اماده جا همه ، رفته  کرده قهر طوبا میدیفهم جو و پرس

 ننیبش خواستم ازشون دادم همه به یسالم بودن زده جانیه اشرف و زده

 همه اطاعت با ادین شیپ یبحث یعروس  تو شب کردم دیتاک یجد و محکم

!    کاظم دنبال اطیح تو رفتم  

 اون اما داشتم شویشون یپر و یناراحت توقع!   بود عالم الیخ یب یلعنت

!  دیکشیم ن. ویقل کردیم یباز تخته مردها با الیخیب  

؟  رفت  طوبا گفتم که من زمزمه با  

! گردهیبرم اما!  رفت گفت  لب ریز اروم   

  یاشت رو هردو بود تیشکا دوتا دمیرس  کارهام به  رفتم نگفتم گهید یزیچ

  برگشتم دوباره اخر در یعروس انیب شب خانواده با کردم دعوتشون دادم

  خونه تو  هام خانوم و پهن اط ی ح تو مردها بساط همچنان دمید خونه

  نایطوباا یادمها بود ممکن باشن مراقب خوب سپردم  نگهبانا به رنیدرگ



  فرستادیم گفتینم نه پدرش طوبا دنبال رفتمیم اگه انیب دعوا واسه شب

!    باشه نجایا امشب بود  ظلم برم ومدینم دلم رفتمینم امشب اما وردمشیم  

 بود یدلنازک و دلرحم مرد درونم بود عاطفه یب و خشن  ظاهرم هرچقدر

! بودم ناراحت طوبا یبرا ایصوف اندازه امشب من  

شدم  هیبق  یباز نظارگر  نشستم مجلس از یا گوشه صدا یب  

 

!   باشه نجایا امشب بود  ظلم برم ومدینم دلم رفتمینم امشب اما  

 بود یدلنازک و دلرحم مرد درونم بود عاطفه یب و خشن  ظاهرم هرچقدر

! بودم ناراحت طوبا یبرا ایصوف اندازه امشب من  

   ؛ شدم هیبق  یباز نظارگر  نشستم مجلس از یا گوشه صدا یب

  ایصوف

  کردمیم نگاه دنیرقصیم وسط که  یدختر دو به بودم نشسته خانجان کنار

!   خونه نیا یپسرا به بست دخترشو اشرف اخر کرد زمزمه اروم خانجان

  دخالتهاش!  میدار ماجراها ما  بعد به نیا از حاال بود زرنگ چه یدید

!   ارهیب سرمون  به یچ نیبب شهی م شتری ب اشی گر سلطه  

   کردم زمزمه اروم خانجان  خود مثل هیبق  جلو ظاهر حفظ با

   ؟ رفت یچجور  طوبا فقط!   راحت التیخ!  بکنه  تونهینم یچکار یه

   گفت خاروند صورتشو باال اورد النگوشو پراز یدستها

 و ساده من پدر اما کنه یکار تونهینم  تو به اره یمار و استیس با تو اگه

!   ارهیم در استیس یب  



  دهیخر برام خانجان که یمتیق گرون و نیسنگ لباس انداختم پام رو پامو

  گفتم دادم تکون بود

  زنهی م شین یجور  شما  شین پر زبون  نیا راحت التونی خ بشه که یهرچ

  شهیم خنک دلتون که

  داد اورد در پول دوتا کرد فشیک تو دست بود دختر دو رقص اتمام بایتقر

  گفت دستشون

 همون  انگار یشد سوارم پررو توام دادم رو بهت من ستین خودت دست

!   دیکشیم موهاتو که یخوایم خانجان  

   گفتم دمیبوس اشو گونه شدم خم دمیخند

  بگردم دورش  تا!  خوامیم خانجان نیهم من نه

   گفت زد  یلبخند مغرورانه

!   کنم نصف  اشرف بشه تموم یعروس منتظرم ؟ بهتره  سرت!   باز زبون

  به رفته  کاظم کنمیم حس ایصوف یدونیم رفت یا هیگر چه با طوبا یدیند

  یجون با زنهینم مو کاظم یول اون به دهینکش  بهادر که خداروشکر خانبابا

  و معصومه با شکست زد ویچ همه طوبا طفلک بکشه یچ!  خانبابا یها

!  رفت گذاشت بعدام شد جنگشون  بایفر و اشرف  

   گفتم دمیکش یاه

!  کنه کمکش خدا  

  طوبا میزد  دست میشد بلند جا از ادیم داره عروس گفتن که همه کلکل با

  یصندل  رو نشست اومد لبخند  عروس لباس با

  نکنم یزی ر ابرو نکهیا دیتاک با خانجان دیرقص وسط افتاد زنداداشش بعد

  رو که یحال در دنیکش بارویفر دست بعد یکم مجلس وسط داد حل منم



  دخترا اخرم در و اشرف و خانجان بعد  وسط انداختنش خوردیم سر نیزم

  کنار میرفت همه ادیم داره کاظم نکه یا اعالم با دنیرقص باهم همه اومدن

  کاظم و سودابه  یبابا و بابا خان  و کاظم و خان میکرد سرمون یشال

  شد  یجار هردوشون ونیم عقد غهیص داخل  اومدن عاقد همراه

  یپول خانبابا انداخت سودابه گردن یا سکه پراز و بلند گردنبند خان

 برامون یخوب عروس و خوشبخت گفت زد  سرش تو  سنجاق با همراه

  تکرار  خانبابارو جمله انداخت دستش  تو یانگشتر  کاظمم یبابا!  یبش

 کرد

 

!   رفت سرشون پشت کاظمم رونیب رفتن مردها زدن دست همه  

  نداختنیم حلقه زاشتنیم هم دهن ینیری ش شست یم کاظم بود رسم

 رونی ب خان سر پشت نداشت  کارها نیا به یرقبت کاظم ایگو اما دنیرقصیم

  مشغول کرد  ظاهر حفظ ارهیب خودش یرو به نکهیا بدون سودابه!  رفت

   شد خنده و یشوخ

  شهر از که ییها  ینیریش بودم سادهیوا همه از بدور مجلس از یا گوشه

  نجایا یوقت از هیروس ببره منو بود قرار خان مثال!  خوردمیم بود اومده

بودم  اومده  

 

  ای شیجنگل خونه رفتنمون رونیب ته!  بود نبرده روستام رونیب یحت

!  بود یب یب خونه  

  یا سرفه یصدا با خوردمیم ی نیری ش کردمیم گله دلم تو  که نجوریهم

!   سادهیوا پشتم سودابه دمید برگشتم  

   گفت زد یلبخند



!   میشی م یجار باهم ییجورا هی  بعد به االن از!  ایصوف  خوشحالم یلیخ

  افتاده دلم به ایصوف!  داداشن مثل خب اما پسرعموان شوهرامون هرچند

قا یدق تو  پسر  با شیسن  فاصله پسره ام بچه  

 

!  شهیم کاظم و خان اندازه  

   داد ادامه!  زدیم ذوق با که ییها حرف از شد کج دهنم

!   ها  یخوش و ایسخت مقابل در هم  یبرا  میش یم خواهر دوتا مثل ما ایصوف  

  گفتم زدم یا قهقه

  کاریچ یخوایم بعد به نیا از دونمینم!  من خواهر نه یمن یجار نه تو

  ترش خطرناک تو از!  ینپلک خانوادم و من دروبر خوامیم ازت فقط یکن

!   ستین  

  گفت کرد یاخم

  مامانمو دادم نشون جاتو اومدم من!  یخی دخترک  گهید نشکون دلمو

  توام یگفت میزد  حرف  باهم که روز اون فقط ستای ن یمنت تو بخاطر فروختم

باشم  نداشته کارت به یکار دادم قول!  سوخت  دلم یدیکش یسخت  

 

   گفتم کوتاه دادم تکون یسر

 خوابهیم دار زن مرد با که یزن با من!   باش نداشته کارم به یکار نیافر

!   ندارم  یکار کنهیم ازدواج باهاش و شهیم باردار ازش  

   گفت شد  تر پررنگ ابروهاش ونیم اخم

!   ینبود من یجا  تو نکن قضاوتم یول باشه  



 تو گذاشتم دستمو تو مونده نصفه ینیر یش کردم نگاه  پشت از رفتنش به

  گفت اومد سمتم ها خدمه از یکی  ، بشقاب

!   منتظرتونن باغ تو گفتن خان ، خانم  

 

  باغ سمت  رفتم سروروم کردن مرتب با نهییا جلو رفتم عی سر زدم یلبخند

   گفت زد یلبخند رفتم سمتش  بود نشسته مکتین رو که خان دنید با

 محکم ومدمیم جمع تو خواستیم دلم!  یشد  دلبر لباس نیا تو بیعج

!   کردمیم بغلت  

   گفتم دمیخند

   ؟ بود گرفته جلوتو یک

  ستین کارا نیا یجا که جمع تو گهید زشته گفت دیکش  صورتش تو یدست

 ! 

گفتم اش شونه به دادم هیتک سرمو  

 

  یاریب رو به ممکنه اما شهیم  اهیس ستین گهید که  مقابلت طرف یبرا

  بر لیدل نیا!  یبشکن درونت یکن ظاهر حفظ ممکنه ای یکن هیگر هرروز

   ؟ یدینم بهم جان و یاشل نامه چرا یراست!  ستین اونها نداشتن دوست

   گفت دیکش یقیعم نفس

 مرز اسم به ادمها ونیم یخط داره فرق یکل باهم ها  منطق و ها فرهنگ

  بدم هارو نامه بگو صبح فردا ، نکرده که کارها چه خط نیا شده دهیکش

؛  ستین اش  موقعه االن  



  داد  ادامه دیخند بمونه اونجا  شب زارهی نم گفت طوبا دنبال رفته کاظم

اما  نده نشون خوادیم یهرچ  اونم کنهیم ظاهر حفظ ینحو  به یهرک  

 

  عشقه نشونه نیا ؟  باشه زشت یورز  عشق و کردن محبت دیبا چرا

  نظرم از رفتارا یبعض یگاه یدونیم !  کنه خوشحال رو همه دیبا بهادر

  انقدر ستین ازین که دیمهربون انقدر موارد یبعض تو یگاه!  بهیعج یلیخ

!  بدجنس یگاه و خشک انقدر یگاه بودن خوب  

  گفت دیخند

 عشق موقع که هروقت!  بهیعج یلیخ من یبرا توام یرفتارها  یبعض

  یسرد ادم یلیخ کنمیم حس همش اما یزاری نم کم برام یزی چ تو هیورز

!  یهست  

 

  ؟ یدار یحس  نیهمچ  یحساب چه رو گفتم کنجکاو

!    پدرت قبر سر یرینم اصال تو نکهیا حساب رو گفت رونیب داد نفسشو

  روز کی تنها ای!   زنمی م روستا قبرستون به یسر  پنجشنبه هر من یول

 اگه اما یهست من با کنمیم حس  همش!   یشد ناراحت یاشل مرگ یبرا

!    ستین مهم برات نبودمم  

   گفتم زدم یتلخ لبخند

 دهیخواب خاک خروار ری ز کنم باور خوامی نم چون پدرم قبر سر رمینم

  کردم هیگر  روز کی فقط شیب یاشل  یبرا  نمشیبب حالت اون تو خوامینم

  در تو!  نباشه یکی  هرلحظه ممکنه نهیهم یزندگ بود داده ادی بهم چون

که  قلبت از یا کهیت صورت هر  



 

  داستان وقتا یگاه ایصوف شدینم  ینجوریا کاش!   زنشه  شیپ دلش باز

!   خورهیم رقم  تلخ و رحمیب یلیخ یزندگ  

 میزندگ حفظ سودابه کردن دور یبرا ام وقفه یب  یها  تالش یاداوری با

   گفتم

  یکن  جمع یبتون تا یکن تالش دیبا  ریام خورهینم رقم هوا  رو ینجور یهم

   تویزندگ  ینای بهتر یکن حفظ تویزندگ

   گفت شد بلند جا از

! دنیم شام االن خونه  میبر بلندشو!  باتوعه حق  

 

  گفت خان که کردمیم درست موهامو نهیا جلو داشتم دوش بعداز صبح

   ؟  کنم درست من موهاتو شهیم

 با موهامو سمتمو اومد کردم نگاهش  منتظر انداختم دستامو لیم کمال با

   گفتم انداختم نییپا سرمو  کرد زدن شونه به شروع متیمال

   ؟ هیروس  یبر ینم منو بهادر

پشتم  موهامو  

 

  اتاقشو حداقل مردم دختر رو نی اورد هو بای فر باش داشته انصاف کمی

!   دینکن  اشغال ینجوریا  

   گفت کرد  باز درشو اتاق سمت رفت خورد بر بایفر رتیغ به انگار

؟ تو نیا یاومد که نجاستیا تو اتاق مگه  



  خودش اتاق تو ببرن رو سودابه گفت اش خدمه به رو

خودش اتاق رفت رونیب اومد در اتاق تو از هممون نگاه ریز  

 

 بدون دورهم همه انداختن شام سفره میشد خونه وارد خنده یشوخ با

  لیفام از نفر چند رفتن همه شام اتمام بعداز میخورد شام  کاظم حضور

 تو براشون خانجان موندن بود دور راهشون چون اشرف شوهر  یها

  عروساشو و اشرف بخوابن راحت تا انداخت جا اشرف خود خونه

  کاظم  اتاق تو رفت وقاحت تمام با ام سودابه خونه همون تو رفتن  پسراشم

!   طوبا و  

گفت  بایفر به رو یعصب خانجان میکرد نگاه  هم به متعجب خانجان با  

 

   ؟ میخوریم باهم همه  شام گفتم شدم بلند جا از

   گفت دیکش کمرم رو یدست

 نیا برن بخورن غذا میخوریم غذا کنارهم انیم مردهام  کمه تعداد اره

 یعروس ونیپر شاه واسه داره انگار اشرف بشه تموم ای باز مسخره

  شیعروس  نداره سروصدا انقدر که ماه به پا زن هی رهیگیم

 اول یعروس نکردن یکار  که خداها بنده نگو  یاونجور گفتم زدم یلبخند

   ؟ ستی ن ادتی کاظم

  انگشتر بهت ادتهی بره ادمی لباست اون با تورو شهیم مگه گفت انهیموز

!  یکرد یذوق چه ؟ دادم  

! بودم متنفر ازت موقع اون من بابا برو گفتم کردم کج براش دهنمو  

 



 اومد خان ها  بچه با  یباز یکل بعداز خودمون اتاق تو رفتم  منم رفتنش با

  خورد شویچا فنجون یصندل رو نشست  ختیری م روش و سر از یخستگ

 کرد بغلم پشت از شد بلند جا از خوابوندمشون دادم ری ش هارو بچه تند تند

  گفت

  شبموید یناراحت و استرس تا یبزن رقم برام یعال شب خوامیم امشب

!   ببره بشوره  

 دیبا من االنم دمیکش درد خوردم ک.کت من دنیدزد منو گفتم دمیخند

!  مونده من جون تو شبید ترس هنوز ؟  ببرم استرستو  

  گفت سمتمو کرد حمله

!    جونت از ترس ارمیم در من باشه  

 نکنه داریب خواب از هارو بچه هام خنده یصدا تا بودم گرفته دهنمو جلو

برد  خوابمون عیسر  که میبود خسته انقدر هردو بودن  هم کنار یکم بعداز  

 

   گفت کرد شونه دوباره کرد جمع

  میبر برن راه خودشون که ی جور بشن بزرگ  بچها کمی بزار برمیم

!   سخته مسافرت نایا با ینجوریا  

!   روزه چند مسافرت ییجا  هی میبر  االن پس خب گفتم  

   ؟ کجا مثال گفت متفکر

   شهر میبر !   هرجا دونمینم گفتم

  بزرگ تو  یدار حق ؟ ییروستا یزندگ کرده ات خسته گفت زد یلبخند

  یباش داشته شیاسا تو کنمیم تالشمو تمام من ایصوف اما!  یشهر شده

   ؟ کجاست مشکل بگو بهم ببخش منو هست اگه ینکن حس یکمبود



  چند خوادیم مسافرت دلم من ستین  ها  حرف نیا بحث بهادر گفتم کالفه

!  خوادیم یخوشگذرون روز  

  بهار شروع نمونده نوروز دیع  به یز یچ می ریم زمی عز باشه گفت دیخند

م یریم موقع همون  

 

  عروسشون ، سودابه و بایفر و خانجان  شد  باز در بگم  یزی چ خواستم تا

  انگار که  یجور دنیکش غیج بلند ما دنید با تو اومدن باهم معصومه ،

 درست موهامو داشت که خان بدتر اونها از!  دنید یزی چ یا زه.جنا

!   کرد پرت سنجاقامو شونه بود کرده جمعش خوشگل یلیخ کردیم  

   گفتم متعجب کردم نگاه اشون همه به واج و هاج

   ؟ دیکشیم غیج چرا

  بده خداشانس گفتن باهم همه

 هی  نجایا یخور یم هات سگرمه  با مارو رونیب  گفت خان به رو خانجان

  ؟ بچه رسمش نهیا یعاشق یفکول جوجه

  گونه همه جلو عی سر یلیخ دمیخند بشه رد اومد کرد یاخم معذب خان

  التماس هزارتا و بازور من که گفتم کارش بابت کردم تشکر دمیبوس اشو

!  ننداخت نیزم رومو اون خواستم ازش  

گفت  زد یزیام محبت لبخند خانجان  

 

!  شما ونیم عشق دنید خوبه یلیخ  



  موهامو!   ننیبش  خواستم هیبق از من کرد ترک اتاق عیسر حرف یب خان

  اومده که بود افتاده یمهم اتفاق مطمئنن  کنارشون رفتم  کردم جمع  عیسر

!  من اتاق تو بودن  

   گفت کرد سیخ  لبهاشو انداخت هیبق به ینگاه خانجان

  دل تو که گفتم هیبق به من!  دخترم میشد مزاحمت اشرف بابت ما ایصوف

  امیب که خواستن اونا اما یگذروند منو یا یبد چطور یدار یبزرگ یلیخ

  قلبتو یبزرگ نبارمیا یبخوا اشرف یبرا یکیکوچ مجازات بخوام ازت

!  یبد نشون بهمون  

   گفتم انداختم بهشون ینگاه

  تا نیدیکش زحمت!  من نه خداست  کار اون!  ندارم هیبق یبرا یمجازات من

!  نیشد قائل بهم که یاحترام بابت ممنونم نیاومد نجایا  

   گفت بایفر کرد نگاهم لذت  با خانجان

!   یتر ادم مسلمانا از ؟ یکافر تو گهیم یک واال  

 گفتنیم بهم  هربار ومدیم بدم چقدر  دونهیم خدا!  نداشتم جوابش در یحرف

 کافر

 

  بهم  ناهار و ظهر اذان قبل موندم ها  بچه کنار منم رونیب رفتن اتاقم از

  منتظر سادنیوا همه دمید سالن تو رونی ب رفتم!  منتظرمه خان خبردادن

!   سادمیوا یا گوشه انداختم همشون به ینگاه هستن من  

   گفت رسا و بلند بهم رو انداخت بهم ینگاه خان

!   جلو ایب  

   گفت خان سادمیوا اشرف کنار رفتم جلو



  اصل در!  دنتیدزد عنوان به یگرفت  نظر در اشرف یبرا یمجازات چه

  یریبگ میتصم خودت گذاشتم من اما ان.زند  شهر رفتیم دیبا قانون طبق

 ! 

 سال و سن نیا با من که نیهم!  ندارم یمجازات من گفتم کوتاه یمکث با

!   مجازاته کنم نییتع مجازات  دیبا ییباال  سن و پخته زن  نیهمچ یبرا

 خانجان  کنار رفتم عقب همه رهی خ نگاه ریز (         لطفا ماس سوس)

 خواست همه از کرد حتینص ریز سربه اشرف یکم دوباره خان سادمیوا

!  بشن  جمع ناهار  و نماز یبرا  

 

  اددادهی بهم  یکبر که یکم شکسته پا و دست منم میرفت نماز یبرا همه

  خواست یسبک حس هی دادیم  ارامش حس بهم بیعج خوندم نماز بود

 من و!  یدرمان یانرژ  جور هی یبخون تین خلوص با اگه دمیفهم بعدها

  نماز خوندن بعد بودم ناراحت  هرچقدرم که دمیدیم چشمم به نویا واقعا

!   نشه ترک نمازم بعدها شد  باعث نیهم داشتم یسبک و خوب حس  

  هوی که خان منتظر میبود نشسته تازه  ناهار سفره  سر می رفت نماز بعداز

  و تعجب با همه سفره سر نشست یسالم با رونیب اومد اتاقش از طوبا

  نگاه دونستمیم چون انداختم ریز سرمو من اما کردنیم نگاهش ینیب  زیر

!  کنهی م منتقل ادم به یبد حس چه هیبق رهیخ  

  و بابا خان ام سفره  یباال میشد  خوردن غذا مشغول همه خان اومدن با

  تو غذامو از یقاشق!  بودن روستا مسائل یرو بحث مشغول داداشش

  خوردن مشغول همه کردم هیبق  به ینگاه  گرفتم باال سرمو گذاشتم دهنم

!   طوبا و کاظم به خورد چشمم هوی بودن  

  یکج دهن بهم!  بودن بچه انگار کردم نگاهشون رفته وا دنشونید با

!  کردنیم  



  رفتم زدم ها بچه به سر هی غذا  خوردن بعداز دادم تکون سرمو متاسف

  و کاظم و خان با دارن اومدن طوبا یداداشا و بابا دمید سالن تو دوباره

!   زننی م حرف کاظم  یبابا  

  مونیپش که اتاقم تو برم  برگشتم سمیوا اونجا ادیم بدش خان دونستمیم

 معذب نشستن مادرش خودشو  اتاق تو دمید طوبا اتاق سمت رفتم شدم

   گفتم

   ؟؟ شدم مزاحم

  گفت کرده بغض طوبا

!   تو  ایب ایصوف نه  

   گفت مند گله طوبا کوتاه یمکث با که نشستم دادم یسالم

   ؟ ینگفت بهم چرا ادیم سرم ییبال چه داره ایصوف ینداشت خبر تو

   گفت هیگر ریز زد که کردم نگاه  چشماش تو حرف پراز

!  یگفتیم من به واضح دیبا  

   گفت دیکش باال دماغشو کرد پاک اشکاشو مادرش

!   نکن هیگر ؟  بود کجا شانسمون ما دخترم نکن هیگر  

   گفتم  متاسف کردم صاف گلمو

 خدا یهست  یخوب دختر تو طوبا افتاده یها  اتفاق بابت ناراحتم یلیخ من

!  بوده اتفاق نیا تو یحکمت حتما خوادینم بد برات  

  ی گفتیم نویهم  یبود خودتم گفت ونیگر

  چقدر دونمیم کنمیم درک حالتو گرفتم قرار تیموقع نیا تو بارها من گفتم

!   سخته  



  کنه لعنت منو خدا نکردم باور من  اما یگفت من به تو ایصوف گفت مونیپش

 ! 

  هم دست به دست یچ همه انگار گفتم  گرفتم هاشو شونه نشستم کنارش

  کن نگاه طوبا!  بوده کار نیا تو یحکمت حتما!   بشه ینجوریا تا بود داده

!  برو نده عذاب خودتو نه اگه بمون اره اگه ؟  یای ب کنار یتونیم نیبب  

 مگه ؟ نداره هوو بزرگت خواهر مگه ؟ برو چه یعنی زد تشر مادرش

  هیزار هیگر  اولش ؟ ندارم هوو خودم من مگه ؟ نداره هوو ات عمه دختر

 یک به بره رهیبگ طالق نیا از!  ننیهم مردها همه االن گذرهیم بعد اما

   ؟ نیا بهتراز

...  رمیبم کاش ؟ ایصوف ینیب یم کرد زمزمه طوبا  

  دلم ته!  دیچیپ یم گوشم تو همش  هاش هیگر بود کرده رمیدلگ طوبا دنید

 اتاق تو بود شده کیتار هوا بای تقر فرستادمیم لعنت رو سودابه و کاظم

دم ید کنار زدم رو خونه پرده بودم خودم  

 

...  رمیبم کاش ؟ ایصوف ینیب یم کرد زمزمه طوبا  

  دلم ته!  دیچیپ یم گوشم تو همش  هاش هیگر بود کرده رمیدلگ طوبا دنید

 اتاق تو بود شده کیتار هوا بای تقر فرستادمیم لعنت رو سودابه و کاظم

   دمید کنار زدم رو خونه پرده بودم خودم

  رو پرده زدم یلبخند دنشونید  از نشستن اطیح  تو کنارهم طوبا و کاظم

 تو اومد یا خسته لبخند با کرد باز  اتاق در خان نمیبش  خواستم تا انداختم

  انداخت خودشو که اوردم در کتشو رفتم کنارش دنشید از خوشحال اتاق

   گفت خسته تخت رو



  یاریب ییچا برام یتونیم!  شدم خسته یلیخ ایصوف بود کننده ونهید امروز

  ؟

!   ارمیم االن حتما گفتم زدم یلبخند  

 دیجد نامه هی  ارمیب  هاتو نامه  منم یاری ب یچا  یری م که حاال پس گفت

 شهیهم که یاتاق تو مونده جا صبح برات اومده جان سمت از ام گهید

!    اریب  بردار اونم رمیم  

  دراتاق پشت ببره یچا گفتم خدمه هی به رفتم بسرعت دادم تکون یسر

  خسته خان داخل رفتم  گرفتم وییچا  درم پشت برداشتم رو نامه رفتم خودمم

  گفت دستش گرفت ختمویر که ییچا  نشست

!   نویا بعد بخون شویقبل نامه اول  

   ؟  کجان!  بخونمش دارم دوست یلیخ بده ام یاشل نامه گفتم

!    هاس برگه هیبق ری ز گفت اتاق تو صندوقش به کرد اشاره  

 خوردن مشغول یصندل رو اونم تخت  رو نشستم  برداشتم هارو نامه رفتم

 ؟ گنیم دایهو! )  بود دایهو  صورتش تو یکنجکاو  اما شدم شییچا

(   اه یمرس         نیارین روم به غلطه  اگه سمیبنو یا حرفه یکم خواستم  

!    تنشو یبو دادیم سرخ گل یبو  کردم باز یاشل اول نامه زدم یلبخند

!   کردم بو رو نامه دیچک اشکم  

  یصدا هوی بخونم خواستم تا کردم نگاه یاشل خوش خط به کردم باز بعد

  میدینفهم میکرد نگاه هم به خان با زده وحشت اومد یبلند ادیفر و غیج

   رونیب به  میرسوند خودمونو یچجور



  اشرف پسر  و شوهر  با و باباش و کاظم دمید میرفت صدا سمت هراسون

  که کردن حل رو دعوا کردن مداخله خانبابا و خان کننیم دعوا دارن

!  بارداره که دهیفهم سودابه پدر که دمیفهم  

بود سادهیوا عروسش کنار دهیترس  کردم اشرف به ینگاه  

 

  دنید با اتاق تو اومدم کوفته و  خسته اخرش کردن بحث شب  نصف تا

!  بخونمشون شدینم قسمت کال کردم یاخم ها نامه  

 بعد خوردم صبحونه شدن داریب  بعداز صبح دمیخواب گرفتم کنار گذاشتم

  نامه خوندن به کردم شروع نشستم باغ سمت  رفتم برداشتم هارو نامه

:  که بود نوشته ، یاشل  

  بعد داره دوست کشهیم داره شوی زندگ یها  نفس نیاخر کنهیم حس

 دارم عمر تا بدم ادامه میزندگ به بود  خواسته ازم باشه  هیروس تو مرگش

!  بودن شاد  یبرا کنم تالش  

  و من کنار نتونسته که بود  متاسف کنم حاللش بود خواسته ازم اخر در و

 تونمیم من  که داره مانیا گفتی م گذاشته تنها  نجایا منو باشه هام بچه

!   بسازم خودم یبرا نارویبهتر  

  کردم باز جان اول نامه بستم نامشو لبخند با

:  که بود نوشته توش  

  یها دشمن با ریدرگ فعال اون باشم خودم مواظب دنبالم ادیم عی سر یلیخ

!   پدرم  

   گفتم یعصب



  متاسفم نباشه تو نگران گهید که  یبد نامه جان به رفت ادتی چرا ایصوف

!  برات واقعا  

  بود نوشته توش کردم باز حوصله یب دوم نامه

!   هات  بچه و تیزندگ عشق کنار یبرگشت که خوشحالم برات یلیخ  

  و عشق تو  قیال!  یباش قتهی ال که ییجا یباش شاد شهیهم دوارمیام

!  من یایصوف صداقته  

  که خوشحالم یلیخ و خودم زاده برادر مثل درست دارم دوستت یلیخ

 یب دادم انجام سفرتونو یکارها  من شمی پ یا یب یزود به خانوادت با قراره

!   منتظرتم صبرانه  

  به مهربونم یایصوف فعال گرفتم  پس پدرتم  ارث تمام که بگم دیبا یراست

!  دارید دیام  

خوندم  بار نیچند رو نامه اخر قسمت تعجب با  

!   خونه سمت دمییدو ذوق با شدم بلند جا از جانیه با  

  از ؟  کنه رمیگ غافل خواستیم واقعا یعنی ؟  هیروس  میبر خواستیم خان

!  دادم سرعت هام قدم به دمیکش یغیج ذوق  

کردم پرواز سمتش به  گرفتم خان سراغ عی سر خونه دمیرس  تا  

 

   گفتم باذوق  کردم باز اتاقشو در

   ؟  هیروس یببر  منو یخوایم

   گفت کرد تعجب

   ؟ یدیفهم کجا از



  ریام ممنونم!  بود شده نوشته جان نامه تو گفتم زدم یلبخند

 که نداره یمورد یول!  کنم رتیگ غافل داشتم دوست گفت زد یلبخند

  اش خانواده از بشه اماده گفتم یکبر به میبر دیبا فردا شو اماده!  یدیفهم

!  کنه یخداحافظ  

  تو انداختم نییپا سرمو نبودم زدن  حرف به قادر شد جمع چشمام تو اشک

!!   شکرت ایخدا زدم ادیفر دلم  

   گفت گرفتش  باال چونم ریز گذاشت دستشو کرد یا مردونه خنده

؟ رفتنمون کرد خوشحالت انقدر ؟ چرا یکرد بغ  

  گفتم دادم قورت بغضمو

  اونجا قراره چقدر!  کنمیم جمع توام لیوسا !   کنم جمع لموی وسا رمیم

   ؟ میبمون

   گفت کرد نگاهم عشق پراز

  زامی چ هیبق کردم ستیر و راست کارهامو!  بخواد دلت تو که هرچقدر

!   میری م یکبر و ها بچه تو و من!   کاظم دست سپردم  

!   داشت بغلو هی بنظرم شدم کشینزد  

   گفتم گوشش کنار کردم بغلش

   عاشقتم ابد تا

   گفت بم یصدا با

!    عاشقتم ابد تا ایصوف  

  کردم ولش یداد و غیج با هوی  که بوسه به شدم شقدمیپ  زدم یلبخند

!   کشنیم همو یموها دارن طوبا و سودابه دمید اتاق رونیب میدییدو  



  خانجان و اشرف و بایفر همراه وسط رفتم من اتاق تو برگشت عی سر خان

!  کردم جداشون  

   گفت هممون تعجب کمال در سودابه دهن تو دیکوب یکی اشرف

 بگه یهرچ اون رو یاومد تو  ننداز راه یکش سیک نجایا بعد به نیا از

  یبود زن توام  طوبا!  نینگهدار رو خونه حرمت!  چشم یبگ دیبا

!   ببر زبونتو ایب کوتاه!  گهی د کس شکم تو  کاشتینم یکی شوهرت  

   گفت گستاخانه یکم و یعصب طوبا

 یحروم با دخترت به!   ستین شاهکار که نیا کارنیم خراب زن شکم تو

  کارام تو نکنه  دخالت!  باشه نداشته من کار به یکار بگو شکمش تو

  تو بشه زن خونت تو دختر نداره  افتخار نره ادتی توام!   نهیبیم بد وگرنه

!   یبگ دختر شاهکار از نده جلو نهیس گهید بکارن شکمش  

!   رفت تند یها  قدم با گذشت همه جلو از  

!   بود گرفته یلی خ اشرف حال  کردم نگاه هیبق به دادم قورت دهنمو اب

!  طوبا شیپ رفتم  گذشتم کنارشون از عیسر  

   گفتم بهش دمیرس  تا

  ؟ نیکرد دعوا چرا

 بعد!  گرفت افهیق نیا ختیر پاچه  کله برام  کاظم صبحونه سر گفت یعصب

 یبزرگ نیبب!  یختیر غذا نیا واسه تو منم حامله گفته کاظم به رفته

  خودتو گفت دید منو راهرو تو  بعد!   نگفتم یچیه اما دمیشن  نویا منوها

  ساشویک شد تموم طاقتم گهید بعد حرفها نیا یچ که یمردگ موش به یزد

!   دمیکش  

   گفتم انداختم کمرش دور دستمو



!   ناراحتم یلیخ  طوبا متاسفم  

 خوامیم ام پسرعمه  با!  ایصوف برم خوامیم!   نباش ناراحت گفت الیخ یب

 رفت گرفتن زن بهش بازور میداشت  دوست همو اول از مرده زنش برم

  باهاش خوامیم داره دوسم هنوز گفت بهم روزید!  مرد زنش بعدم شهر

!  ارمینم دوم تیوضع نیا با نجایا من شهر برم  

 

  بازور میداشت دوست همو اول از  مرده زنش برم خوامیم ام پسرعمه با

  دوسم هنوز گفت بهم روزید!  مرد زنش بعدم شهر رفت گرفتن زن بهش

!   ارمینم دوم تیوضع نیا با نجایا من شهر  برم باهاش خوامیم داره  

 اومد رحم به دلش گفتم عذابام از کردم هیگر  یکل روزید اما مخالفه بابام

  یکن کمکم یتونیم تو ایصوف!   رهیم ابروم یریبگ طالق گهیم بازم اما

   ؟  کنم شیراض

   گفتم وردمین رو به اما بودم شده شوکه

!   کنمیم ادی برب دستم از یهرکار  اره  

   گفت زد یلبخند

  انیب  یکن پر اشرف و سودابه خوامیم !  دختر یبخور  دلتو نون شهیهم

 یزخم  صورت و سر با من که  یکن جور برام فرار راه بعد!  بزنن منو

!   برگردم زارهینم بابام اونوقت!  کنم فرار  

  کاظم یباز  عشق شاهد و نهیبش ومدینم دلم کردمیم کمکش!   زدم یلبخند

!  باشه سودابه و  

؟ گهید یندار دوست کاظم تو اما قبول گفتم  



  تا یعروس شب از هوسبازه نی ا!  رهی بم بره ازش متنفرم گفت نفرت با

!  نهیچرک  ازش دلم کرده انتیخ بهم االن  

   گفتم شدم بلند جا از

  برابر نیچند سرش یعنی!  کاظمه  شونه رو کارها هیروس  میبر میخوایم ما

  بهادر کارارو همه کارهیب کال  کاظم که یدونیم ، طوبا شلوغه گذشته

  ازش بهادر نمونه عقب کارها که کشه یم خودشو کاظم  میبر ما حاال کنهیم

  االن!  گذرهینم کارا از اما کنهیم ول ویچ همه  تورو شده بشه ناراحت

  ادیب تونهی نم کاظم میبر فردا ماام  یبر یکن قهر امروز که فرصته نیبهتر

!   کنه کار پدرت  مخ رو و بشه رتیگیپ ادی ز دنبالت  

!   یکنیم کاریچ  نمیبب برو دختر برو یعال ایصوف هیعال گفت خنده با  

  سمت رفتم کردنشون چک بعد زدم ها  بچه به سر هی رونیب زدم اتاق از

  از کردم کز یا گوشه بود  باز بتی غ بحث بودن نشسته هم دور همه سالن

 گوش حرفهاشون به!  خوردم بود اومده خان یبرا سوغات که ییها  گج

!   دادم  

   گفت خانجان بحث ونیم

   ؟ یزد  سر  هات بچه به ایصوف

!   نشد وقت بودم طوبا شیپ واال نه گفتم  

   گفت کنجکاو اشرف

   ؟ صفت سگ گفتیم یچ

   گفتم باال انداختم امو شونه

  گهیم سرش به زده خدا بنده!  گفتیم پرت و چرت تیعصبان  سر از واال

 نایا همه که واال!  افتن یب همه  چشم از روز به روز کردم جادوشون



  من حاال!  سین حرفها نیا هی روس تو میندار اعتقاد که ما اس خرافه

  کردم خور  زیچ کاظم یوقت از نیبب نیپش گفت اس خرافه گفتم یهرچ

  راسته نظرت به خانجان!  من به دهیچسب کاظم افتاده چشمش از دختره

  ؟ حرفها نیا

  گفت رفت غره چشم یمکیقا دهیترس خانجان

!   ایصوف ولکن گفته یزیچ بوده یعصب اون  

  گفت سودابه هوی

 ازم کاظم!  دمیفهم  االن کرده دعا منو دختره  مامان ؟ ییزندا کنه ول ویچ

!   شدم بدبخت خدا!  ادیم بدم کاظم از منم شده دور  

   گفت پاشد ازجا اشرف

!  ام بچه دهن تو زدم اون بخاطر بگو منو ویعوض اون نهینب  ریخ  

  گفتم دادم نشون دهیترس خودمو یالک

!   شهیم دلخور من از بشنوه  طوبا نیکرد بزرگش چه دیکن تموم یوا  

  گفت دیتهد  با اشرف

!  خان  شیپ رمیم ای یگیم گفت بهت یچ گهید  

  گهید دروغ چندتا یالک ترس با  نبود وقتش اما برو بگم خواستیم دلم

  و سر با طوبا همه نیب افتاد راه که یجنجال یدعوا بعد دمیفهم فقط گفتم

!   پدرش خونه رفت اسب با فرستادم رونیب  دمیکش چنگ صورت  

  جدا یک دونمینم اما بود سودابه و اشرف و طوبا نیب دعوا اصطالحا

 صورت تو بود دهیکوب مشت با بود گرفته  گاز اشرف نهیس یکردن

! بود قرمز گنده چنگ  هی بامی فر صورت یحت عروسشون  



 

   گفت پاشد ازجا اشرف

!  ام بچه دهن تو زدم اون بخاطر بگو منو ویعوض اون نهینب  ریخ  

  گفتم دادم نشون دهیترس خودمو یالک

!   شهیم دلخور من از بشنوه  طوبا نیکرد بزرگش چه دیکن تموم یوا  

  گفت دیتهد  با اشرف

!  خان  شیپ رمیم ای یگیم گفت بهت یچ گهید  

  گهید دروغ چندتا یالک ترس با  نبود وقتش اما برو بگم خواستیم دلم

  و سر با طوبا همه نیب افتاد راه که یجنجال یدعوا بعد دمیفهم فقط گفتم

!   پدرش خونه رفت اسب با فرستادم رونیب  دمیکش چنگ صورت  

  جدا یک دونمینم اما بود سودابه و اشرف و طوبا نیب دعوا اصطالحا

 صورت تو بود دهیکوب مشت با بود گرفته  گاز اشرف نهیس یکردن

! بود قرمز گنده چنگ  هی بامی فر صورت یحت عروسشون  

 چمدونمو رفتم اتاقم سمت خونه یاهو یه  به توجه یب طوبا رفتن بعداز

  شدم هام  لباس کردن جمع مشغول  خوب حس پراز و ذوق با رونیب دمیکش

  دراخر خان یها  لباس بعد کردم جمع   هارو بچه لباس شدنشون تموم بعد

  پدرم  با روستا قبرستون سمت  رونیب  رفتم خونه از گذاشتم اتاق کنار

 چاره اما!  بود یمعرفت یب اون بدون هیروس  رمیم دارم گفتم زدم حرف

  دنیبوس ادینم خوابم به چرا که  کردم گله!  بودم هیروس دلتنگ بود یچ

  اونجا بودم رفته بود بار نیاول دفنش بعد شدم دور اونجا از قبرش

  خوامینم کردمیم حس همش اخه  نرفتم زودتر چرا که خوردم افسوس

!   بشه بد حالم رهیبگ دلم قبر  اون دنید با مرده کنم باور  



 بود اخر شب که امشب خواستیم  دلم خونه برگشتم کراستی قبرستون از

!   زدم یلبخند کردم نگاه خودم به نهیا جلو رفتم!  دمیرسیم خودم به یکم  

 از شد باعث درونم یکنجکاو حس رونی ب یصداها  متاسفانه خب یول

  دنیفهم با اومده کاظم گرفته باال بحث دمید سالن تو  رفتم رونیب  بزنم اتاق

!  بره طوبا گذاشتن چرا که انداخته راه داد و غیج ماجرا  

   گفت بای فر به رو اشرف

  عربده داره دنبالش یچجور نیبب!  کرده جادو  پسرتو واقعا ینیبیم

!  کشهیم  

  منو زن نیریم امشب نیهم ای زد داد وارید تو دیکوب گلدون یعصب کاظم

 دمیم طالق رو سودابه صبح فردا ای دیکنیم یخواه معذرت دیگردونیبرم

 ! 

!  ومدینم خوشم خوانیم یچ دونستن ینم که ییادمها از زدم یپوزخند  

   خان  انتظار به  نشستم اتاق تو برگشتم

   گفت سرام از قبل کرد باز اتاق در یانرژ  پر یلبخند با بعد قهیدق چند

   ؟ یبود رونیب

   گفتم باتعجب

   ؟  نگهبانا گفت بهت یک

   گفت اورد باال  پشتش از دستشو

   ؟ خبرا چه  خب!  یبردار بود رفته ادتی  کفشاتو نه



  به کننیم عادت زود یلیخ ادما!  ی بود کجا بده  حیتوض یعنی خبرا چه نیا

  کامال عیمط یلیخ دادینم پس جواب چکسیه  به که یدختر اون طیشرا

گفت کرد یاخم که کردم فیتعر کاظمم یدعوا کل داد حیتوض ویچ همه  

   دارم استراحت به ازین میریم فردا که خوبه!  شده  متشنج یلیخ خونه جو

   گفتم زدم یلبخند

   ؟ یدار استراحت به ازین فقط

   گفت کرد حمله بهم انهیوحش

!  خوادیم دلت خودت نکنا گله فقط  

   ؟ خوادیم دلم یچ گفتم  ناز با دمیخند

کرد باز بندشو پشت  از لباسمو گردوند برم جواب بدون  

 

گفت کرد یاخم  

   دارم استراحت به ازین میریم فردا که خوبه!  شده  متشنج یلیخ خونه جو

   گفتم زدم یلبخند

   ؟ یدار استراحت به ازین فقط

   گفت کرد حمله بهم انهیوحش

!  خوادیم دلت خودت نکنا گله فقط  

   ؟ خوادیم دلم یچ گفتم  ناز با دمیخند

... کرد باز بندشو پشت  از لباسمو گردوند برم جواب بدون  



 کرد اعالم صبحونه سر خان میشد  داریب خواب از یانرژ  پراز و شاد صبح

!   میر یم ظهر تا که  

  گفتم سادمیوا خان جلو اومد دمی پوش یلباس ذوق با من اتاق تو میبرگشت 

   ؟ بپوشمش چطوره نیا

   گفت سرتاپام به کرد ینگاه

  نیا دمینپسند من یبود امروز تراز پیخوشت یلی خ هرروز!  اس مسخره

!  لباسو  

 لباس اومد خودش که کنم انتخاب یا گهید لباس رفتم پکر و حوصله یب

  بود یعال زدم یچرخ دمشیپوش  کرد انتخاب برام یرنگ یصورت

 میکرد بغل اون  یکی من یکی هارو  بچه دیپوش نظرشو مورد لباس اونم

!   رونی ب میرفت  

  گفت کرد بوسه  غرق خان صورت هیگر با خانجان

   ؟  یبرنگرد گهید اونجا ینر  خان بهادر

  گفت من به رو

!   نجایا  من کنمیم دغ بخدا نیبرنگرد گهید ینکن خامش نویا دختر  

 میکرد یخداحافظ همه از کرد جور و جمع خودشو یکم که زد یتشر  خان

  سوار شهر از برسونه شهر به مارو تا میشد یگار  سوار  یکبر همراه

!   می بر  میبش نیماش  

  استرس پراز وجودم تمام که یجور  داشتم یا سابقه یب جانیه و ذوق

! بود  



 اونم کردمیم حس من کنه ارومم داشت یسع خان راه طول تمام تو

  دمیفهم نگرانه برنگردم اونجا برم نکنه نکهیا گفتن با که داره اضطراب

!   هیچ  بابت شیدلنگران  

 من باشه اون هرجا رمینم اون یب بهشتم من که دادم نانیاطم بهش

!   دمیم حیترج  اونجارو  

!  دیبوس  مویشونی پ زد یارامش پر لبخند  

!   بودم  یشهر یزندگ دلتنگ چقدر دمیفهم تازه میدیرس  که تهران شهر تو

!    میشد خارج رانیا از هیروس مقصد به زود صبح میموند تهران تو شبو  

  ویخوب  سفر نیهمچ لحظه اون تا که بود  سفر خوش انقدر بهادر ریام

 سمت به میرفت ما دنبالمون اومد جان فرودگاه یتو بودم نکرده تجربه

!   هیروس تو میپدر خونه  

 شده اطراف محو بهادرم بود خاطره پراز برام ها مکان و ها  ابونیخ تمام

!  بود  

(  شانسه ته ها هیلیخ  هیروس یبر  یباش خدمه  یکبر خوشبحال گمیم)   

 

   گفت ریمتح  و متعجب خان میپدر خونه به دنیرس  با

   ؟ یکردیم یزندگ نجایا

!   زدم لبخند دادم تکون یسر  

   گفت بود رهیخ  اطراف به که همونجور

 نجایا قبال در دادم بهت من که یا یزندگ خونه!  رفت بنفسم اعتماد تمام

!    یموند شمیپ اونجا که یدار ی بزرگ یلیخ قلب تو  ایصوف!  چی ه چهیه  



  با االن!  روستا هی تو ادیب کنه ول تجمالت همه نیا ستی ن یهرکس کار

   ؟ بوده کارهیچ بابات مگه!  برمیم یپ ماجرا عمق به دارم نجایا دنید

   گفتم کردم جمع پشتم موهامو

  تو یحت تو کنار من که بگم نمیا و!  بود تاجرم و کشور وزرا از یکی

 به بده هارو بچه یکبر !  خونه نیا تو  تنها بودن به دمیم حیترج قفس

!   کن استراحت اتاقت تو برو خودتم !  اتاقشون تو ببرن بزار ها خدمه  

  یبازو دور دستمو مونیخستگ به  توجه بدون رفت گفت یچشم ری ز سربه

  جان با قراره ناهار ظهرم!  بدم نشونت رو  خونه ایب  گفتم کردم حلقه خان

   ؟ هیچ نظرت عشاق ابونیخ  می بر  شبم رونیب  میبر عصر!   میبخور

   گفت کرد کمرنگ یتبسم

!   یبگ تو یهرچ  

  اتاق به زدم  انویپ مدتها بعد یقیموس اتاق تو دادم نشونش رو خونه تمام

  یبرا خونه کل گشتن بعداز!  یخال اتاق دنید بود سخت چقدر رفتم پدرم

 غذا بش و خوش یکل با کرد بغلم محکم اومد تا دیرس ام جان  میرفت ناهار

!   میخورد  

  از یخستگ بدم بهادر به کوتاه استراحت هی خواست ازم غذا بعداز جان

!   زهیریم داره روش  

   گفت لبخند با جان!  بخوابه یکم تا یاتاق به رفت خان

  انقدر دمتید که قبل دفعه اون از که داده رخ یریی تغ چه نمیبب بگو خب

   ؟ شده بهتر تیزندگ  ای اس هیروس به اومدن اثر ؟ یشد شاد

   گفتم ذوق با



 از!  بودم ممکن حالت نیبدتر تو یدید منو که  یبار اون جان!  هردو

!   کردم ایاح  خودمو اما داغون و خسته یروح لحاظ  

   گفت زد یلبخند

؟  نیبش موندگار نیاومد ، خوبه  

   گفتم عقب زدم صورتمو جلو یموها

!  نجایا اورد منو کوتاه مسافرت  هی واسه کردنم زی سوپرا  یبرا ریام!  نه  

  گفت داد تکون یسر

  ؟ یدار دوسش تیزندگ از یا یراض االن

   گفتم کردم قالب هم تو دستهامو

!   براش کمه یلیخ داشتن دوست عاشقشم وار ونهید من جان  

   گفت خورد دستش تو السیگ از  یکم یصندل به داد هیتک

   ؟ بمونه نجایا شهی هم واسه شهیم یراض نظرت به

دادم جواب عی سر یلیخ  

  بمونم اگه دیشا!  شهینم موندن به  یراض یطیشرا چیه تحت اون!  ابدا 

  یزجر چه دونمیم من فقط اما کنارم بمونه ادشیز عشق از نرم نجایا

  اخرش شب پدرم!  جان شهی نم  کار نیا به یراض دلم!  نجایا کشهیم

  چادر هی تو!   باشم  کجا ستین مهم بگه بهم که یاشل به بود کرده تشیوص

!   باشه شاد دلم نهیا مهم کاخ هی تو ای  

  گفت دیخند

 دنید شمینم نیا منکر اما!  ارهیم وجد به ادمو باستیز یلیخ عشق دنید

 بردمشیم کردمیم یباز باهاش ساعتها گرفتمیم دماغشو اب که یکس



  بامزه یلیخ خندونهیم منو شیخوب  کنار در شدنش عاشق دنید مدرسه

!  اس  

   گفتم دمیخند

!  نکن ام مسخره جان نشو بدجنس  

  گفت شد یجد هاش خنده ونیم

!    این  نجایا پس یباش هات بچه و عشق کنار اونجا که یگرفت متویتصم اگه

  یا یب هربار!  یزندگ از کنه دلسردت دیشا افسرده نجایا به اومدن ایصوف

 و حال ها مدت تا یبکش مجدد  ییجدا تلخ  طعم دیبا برگشت موقع نجایا

  ناب و قشنگ حس کنه دلسردت حس نیا ممکنه!  باشه سرت تو هواش

!   ببره نیب از عشقتو  

!   نده عذاب خودتو کن عمل همونو  یباش  یخوایم کجا ری بگ میتصم پس  

!  بود اون با حق بیعج!  بودم  حرفهاش ریدرگ دیشد من پاشد جا از

!  بود اشتباه نجایا به ادیز اومدن  

   ؟  بزنم یسر هات   جوجه به تونمیم گفت که صداش با

!  البته گفتم زدم یلبخند  

 

 دنید شمینم نیا منکر اما!  ارهیم وجد به ادمو باستیز یلیخ عشق دنید

 بردمشیم کردمیم یباز باهاش ساعتها گرفتمیم دماغشو اب که یکس

  بامزه یلیخ خندونهیم منو شیخوب  کنار در شدنش عاشق دنید مدرسه

!  اس  

   گفتم دمیخند

!  نکن ام مسخره جان نشو بدجنس  



  گفت شد یجد هاش خنده ونیم

!    این  نجایا پس یباش هات بچه و عشق کنار اونجا که یگرفت متویتصم اگه

  یا یب هربار!  یزندگ از کنه دلسردت دیشا افسرده نجایا به اومدن ایصوف

 و حال ها مدت تا یبکش مجدد  ییجدا تلخ  طعم دیبا برگشت موقع نجایا

  ناب و قشنگ حس کنه دلسردت حس نیا ممکنه!  باشه سرت تو هواش

!   ببره نیب از عشقتو  

!   نده عذاب خودتو کن عمل همونو  یباش  یخوایم کجا ری بگ میتصم پس  

!  بود اون با حق بیعج!  بودم  حرفهاش ریدرگ دیشد من پاشد جا از

!  بود اشتباه نجایا به ادیز اومدن  

   ؟  بزنم یسر هات   جوجه به تونمیم گفت که صداش با

!  البته گفتم زدم یلبخند  

!  شد دور ازم  محکم و کوتاه یها  قدم با شد بلند جا از  

 از یچ همه رونیب  میرفت  باهم کردم  داریب  بهادر اتاق تو رفتم  رفتنش با

!   بود کننده دلتنگ من نظر از و بیعج اون نظر  

  اومده خوشش یلیخ دادم نشونش اسبمو بردمش بود اسب عاشق اون

 گفتیم دینالیم سرماش از اما بود اومده خوشش هیروس از کال!  بود

 بخش لذت من واسه یول!  سوزونهیم استخونمو مغز تا!  تحمله رقابلیغ

   بود امده که یبرف بارش از بودم خوشحال چقدر بود

  یسوغات همه  یبرا گشتم جارو همه  لذت با میموند هیروس تو هفته سه

  تا گذاشتم کنار کردم جمع بود مادرم و پدر خاطرات که یلیوسا تمام دمیخر

!   ساکم تو بزارن  



 زدن  گپ حال در جان و بهادر ریام رفتم نییپا هیروس  تو شام نیاخر یبرا

!   کردن غذا خوردن به شروع  من اومدن با شدم ملحق بهشون بودن  

  گفت جان خوردن غذا ونیم

  و ناتیزم  و هات حساب سود  گرفتم پس پدرتو اموال تمام من ایصوف

  تو به دهیرس کاست و کم یب بود مازیتا  یبرا که یهرچ کال یزندگ خونه

   ؟ یکن کاریچ باهاش یخوایم

   گفتم  گذاشتم بشقاب رو قاشقمو

!  دارم ثروت یکاف اندازه به من  میدید!  جان راجبش کردم فکر یلیخ  

   گفتم گذاشتم بهادر دست رو دستمو

  که یزندگ روستا تو خونه به ام قانع من!  مونیسالمت!  هام بچه بهادر

!   هست که یهرچ  کاست و کم ی ب!  ببخشم اموالمو تمام خوامیم!  دارم

 اما تو عهده به اونا کننیم باهاش  کاریچ رسهی م یک به ندارم ام یکار

  انویپ که یاتاق تو!   خونه میتی بشه تجمالتش تمام با خونه نیا خوامیم

 تو و برقصن باله دمیرقصیم باله که یاتاق تو ننیبب انویپ اموزش زدمیم

 خنده یصدا ابد تا نجایا خوامیم!  بخونن کتاب خوندمیم کتاب که ییجا

!   چهیبپ  

   گفت برداشت چشمام از نگاه یمکث با

 سکه رو سکه تا دیکش ها عذاب کند جون نایا همه کردن  جمع یبرا  مازیتا

که خواستیم وارث نیچند حاال!  بزاره  

 

 سکه رو سکه تا دیکش ها عذاب کند جون نایا همه کردن  جمع یبرا  مازیتا

  ایدن فی ک بخورن خونه تو بخوابن که خواستیم وارث نیچند حاال!  بزاره



 و کوش سخت که داره وارث ه ی اونا یجا  اما!  زحمت بدون!  کنن رو

  ینبود عاشقم اگه دونمیم!  یپدر همون دختر که الحق!  اس خودساخته

!  یگرفتیم ییمایتصم نی همچ  بازم نبود  ریگ روستا اون تو دلت  

  یول!  فرستمیم برات خبرشو نامه با شهیم انجام تتیوص نداره یمورد

   ؟ یباش داشته نجایا یا هیسرما ای یا خونه یخواینم کن فکر خوب

!   کرد اثر روم یبدجور روزتون اون حرف!  نه گفتم زدم یلبخند  

  گفت شد  گم صورتش تو شیاب یها  چشم دیخند

  کنن اش خونه میتی اما باشه تو اسم به زارمیم رو خونه نیا من هرحال به

 ! 

   گفتم زدم  یبخش تیرضا  لبخند

!   گردنت افتاد منم یزحمتها !  ممنونم  

   گفت باال داد ابروهاشو

!   کرده تیتعارف شدن یرانیا عروس  

 دلکندن بود سخت یلیخ تیواقع!  شد تموم  شبم اون میدیخند هرسه

  شهیهم یبرا وقت همون از دلتنگ گرفته یدل با صبح هیروس از دوباره

!   کردم ترک رو هیروس  

  گفتیم ریام

  چقدر من که دهیفهم اونجا گفتیم!  دهید من از یدیجد ریتصو  هیروس تو

  هر کار گفتیم!  هستم یمهربون و یقو و خودساخته دختر دارم دوسش

!   ها پول اون از گذشتن نبود یکس  

!  نبود مهم اصال من یبرا خب یول  



  گوش رتیح  با اونا کردیم فیتعر خاطرات یکل بهادر برگشتنمون بعداز

 یوقت بود برگشته طوبا که بگم نمیا و دادم رو همه یسوغات منم  دادنیم

!  بارداره دهیفهم که گفت نرفته چرا دمیپرس  

   گفتم کیتبر زدم ینیغمگ و تلخ لبخند

!   کرد تشکر لب ریز داد قورت گلوشو نیسنگ بغض جواب در  

  تو خودش خونه رفت اومد شهر از اشرف گذشتنیم سرعت با  روزها

  راه از نوروز دیع رفت کرد ازدواج معصومه باشه سودابه  شیپ تا روستا

!   کردمیم سر بهارو بودن افتاده راه که یطونیش  یها بچه با من دیرس  

 بچه سودابه میشد دار خبر افتاد اهو ی ه خونه تو  یبهار عصر روز هی که

!   بود پسر  بچه خودش حدس طبق!  اومد ایدن اش  

  تلخ کامشونو یکم کاظم اما!  بودن گرفته جشن بودن خوشحال همشون

  ام بچه یحت بود طوبا کنار مدت  تمام  کاظم!   طوبا کنار بودن با بود کرده

!   طوبا شیپ رفتیم بغلش گرفتیم  

  شده عاشقش اون برعکس شده متنفر  ازش طوبا نکهیا بعد کردمیم حس

 ! 

! بود یبیعج مرد کال که کل در  

 

  ثمره داشتم کم کم عشق و ارامش در یچ همه!  بود گذر حال در یزندگ

!   بودم هام بچه شدن بزرگ شاهد لحظه به لحظه!   دمیدیم صبرکردنامو  

  پابرجا ونشونیم یصلح نداشتن هم  کار به  یکار گهید خانجان و بابا خان

!  بود  



 نیا!  کردمیم تجربه رو خانواده داشتن لذت من بگم یکل بخوام اگه کل در

  تمام پدرمم نبود ادمی  مادرم از یزی چ که یمن بود ارزشمند یلیخ من یبرا

  کردمیم سر یاشل مثل یسرد و افسرده زن  با بود یکار  یسفرها  تو مدت

  کین کیپ دعواهاشون از بردمیم لذت بود نیریش برام خانواده نیا داشتن

 باهاشون حداالمکان خودمو هاشون  هیگر و خنده اشونیمهمون رفتناشون

!  بودم داده وقف  

  قلبم یعاشق اول یروزها  مثل درست زدیم صدا اسممو که یبم یصدا با

!  دادم جوابشو  عشق با دیلرز  

 خوردن ییدوتا یفرماندار نامه کن جمع دستم دم از هارو بچه نیا زد غر

   ؟؟  بچه ای گوسفندن نایا

  کردم کینزد  لبام به یچا وانیل زدم یا قهقه

   گفت یکفر

  خنده هی جوابم واقعا االن!  خورهیم  بهم حالم بودنت خونسرد از یگاه

  ؟ خوردن کاغذ که  ینشد ها بچه نگران ینشد نامه نگران ؟ داشت

   گفتم انداختم دنی چرخیم فرفره مثل که  ها بچه به ینگاه

  بود شونیزی چ ها بچه ام اگه!   نبود دست دم بود مهم ات نامه اگه!  نه

!   دنیچرخی نم ینجوریا  

  روم دست تا خودشو کردیم کنترل  داشت شک یب دیکش قیعم نفس چندتا

!   نکنه بلند  

  گفت کرد یاخم که زدم یینما دندون لبخند

 نیبش  نرمال هردو شماها به بده  یرانیا یها  زن استرس از کمی دیبا خدا

!  تو به نه سودابه و طوبا به نه  



   گفتم خاروندم لبمو گوشه

 یا گهید بچه من تازه شونهیبچگ وقت االن!  رینگ سخت گهید ان بچه

!  شدم مونیپش تو  تیوضع نیا با خواستمیم  

  گفت زده  برق یچشما  با سادیوا رفتن از

!  دارم ام گهید چندتا تیظرف یحت خوبن نمیبیم کنمیم فکر که االن  

  میبر شو اماده گفت یمحو لبخند با کرد نگاهم یکم عشق با اون دمیخند

! یب یب خونه  

  بال یخوشحال از دنمونید با ، یب  یب خونه سمت  میرفت میشد اماده عیسر

!   سمتمون اومدن دراوردن  

 دست  داد کشمش نخود یمشت کرد بشیج  تو دست حسن مش مینشست تا

  گفت انداخت بهشون ینگاه یب یب ها بچه

  دختر نجایا!  زرد هم شره هم گفتم یک نیبب!   ترشهیم دخترت نیا ایصوف

!  داره خاستگار شتریب یمشک ابرو چشم  

 به رهیم خودمم مثل نباش نگران!  یب یب منه هیشب  گفتم زدم یلبخند

!   ایدن مرد نیبهتر  

 و تند زبون دست از کشهیم یچ  خانجان گفت انداخت بهم یچندش نگاه

!   تو زیت  

  زد غر حسن مش!  خنده ری ز  میزد هردو  میکن تحمل مینتونست گهید

!    ها زن شما دست از  

رفت باال ما خنده دوباره  

 



  یب یب دادن خبر صبحش فردا میبرگشت خونه به نشستن ساعت چند بعداز

!  کردن تموم حسن مش و  

  هم!   اونجا برد مارو کرد هواشونو دلش هوی که خان هم بود بیعج یلیخ

!    باهم شونی نفر دو مرگ هم شب اون اونا مرز و حد یب یها خنده  

!  اخره شب شب اون که بود شده الهام دو اون و خان به انگار  

  میسپرد خاک به هم  کنار رو هردو  یسرد زمستون صبح و دلتنگ یدل با

!  یزندگ به میبرگشت   

  کنن رها سرد یخاک تو زشونیعز  مجبورا ادما میبرگرد میبود مجبور یعنی

...!   استیدن مسخره یها دیبا از گهید یکی  نمیا!  یزندگ به برگردن  

  خان یاصرارها  طبق گذشتیم داشت که ییها   یبلند باال با  روزگار

!   اومد ایدن به ارسالن سومم بچه شدم باردار دوباره  

 و سودابه  پسر و طوبا دختر شدن  بزرگ  با گذشته ساکت خونه گهید حاال

!   خونه نبود اروم لحظه کی بود هوا  رو من یها بچه  

 ومدنیم اشرف یها  بچه ای با یفر یدخترا  که ویوقت رمیگیم فاکتور و

! یمهمون  

!   دیرس  دستم به هیروس از  جان نامه اومد خبر هرسال  رسم طبق  

  یگاه!  دهیم رو هیروس  یبو کردمیم حس کردم بوش اول معمول طبق

 بود ها بچه وجود فقط و شدمیم طاقت  یب که شدمیم هیروس دلتنگ انقدر

!  کردیم ارومم که  

  سود و نهیهز با که یری خ یکارها از برام توش کردم  باز رو نامه لبخند با

!   شکوه با خونه میتی از اخر در بود نوشته شدیم انجام پدرم پول  

:  نوشتی م برام اونجا تی وضع از هربار  



  غذاهاش  نکهیا نه یقبل!  اورده دیجد  اشپز ها  بچه یبرا امسال سلن خانم

  یمصنوع ناخن هی دیبا حتما یکس  ی لقمه یال  از هربار فقط نه بودا بد

 یندون اونجا تو دیشا!  بود یمصنوع ناخن عاشق اون اخه!  رونیب ادیب

  مخصوص چسب با که هیبلند یکی پالست یها ناخن!  هیچ یمصنوع ناخن

!   داره یمختلف  یها  طرح!  ناخن رو چسبوننیم  

!   یتکنولوژ از بودن  دور بود سخت دادم قورت بغضمو  

  نمک یب غذاهارو کامال متاسفانه اما هیمهربون و خوب خانم دیجد اشپز

!  کنهیم درست  

 بهتره همه از رادشیا نیا داره  یرادیا هی هرکس داره دهیعق سلن خانم

!   داره چاره ینمک یب  

!   نمیبب جان نامه تو یکارکترا هیبق و سلن خانم داشتم دوست زدم یلبخند  

  ایصوف اسم به نجایا اوردن بچه دختر  هی شایپ وقت چند بگم نرفته ادمی تا

  ستین  معلوم پدرشم خرجشو برسونه  نتونسته کنهیم کار بار تو مادرش! 

!   هیمست شب هی حاصل هیک  

 که بود ییجا تنها اونجا تو اتاق  به ببرن رو بچه نیا دادم دستور ایصوف

  تو ادی یلیخ منو دختر نیا!  ندادم رشییتغ بودم داشته نگهش یخال

 باله یا  حرفه یکم مدت تو!  استعداده پراز باهوش تو مثل یحت ندازهیم

!  تو مثل درست رقصهیم  

 

  منو یریپ  سر  که خوشحالم خوبه و یعال یچ همه  نجایا زمی عز یایصوف

 وانیا بچه که بگم اخر در و!   یکرد سرگرم بچه همه نیا ونیم نجایا

!   زنشه عاشق کرده فراموش تورو عشق کامال اومد ایدن به امسال  

!   زدم یلبخند دیباریم سرعت با که ییها اشک ونیم  



  هستم ات نامه منتظر صبرانه یب باشه  خوب حالت ما  اندازه توام دوارمیام

!  جان تو دوستدار  

  خواستینم دلم کردم  پاک هامو  اشک گذاشتم ها  نامه هیبق کنار رو نامه

!   ننی بب  حالت نیا تو منو ها بچه  

  غی ج یصدا گذاشتم رونیب پامو  تا ها بچه اتاق تو  برم  تا شدم بلند جا از

  از همه دینکش یطول شد پاره  دلم بند دمیشن ویزن سوزناک و بلند یها

  منبع به میرسوند خودمونو یچجور میدینفهم رونیب اومدن در اتاقاشون

 به رو صحنه به شدم قفل بود کرده بغل رو سودابه که اشرف دنید با صدا

!   کردم نگاه روم  

  کمرش تو کردن نییپا  باال رو  سودابه زدن  کنار اشرف رفتن جلو همه

... بود رفته نفسش!  نداشت دهیفا زدن  

 با همراه اونو پسر طوبا بود یقلب  ستیا علت که سودابه یناگهان مرگ با

  کاظم داشتن ینیریش  بنسبت یزندگ کرد  بزرگ کاظم کنار خودش  یها بچه

!  بود هاش بچه و زن سرگرم بود شده راه سربه کامال  

 نشد سابق زن اون گهید د ید یبزرگ داغ دخترش مرگ بعد اشرفم

   متاسفانه چوقتیه

  خونه کاظم تیجمع شدن ادیز با شونویزندگ گذروندنیم ام خونه اهل هیبق

 خانواده فقط ما خونه تو اونجا برد خانوادشو ساخت ما خونه بغل یا

  تا صبح از دوتا اون یسرگرم تمام بودن  بابا خان و خانجان با خودمون

   بود ها بچه با گذروندن وقت شب

 اکتفا همونا به اومد کوتاه باالخره دادم خان به که بچه پنجتا بعداز منم

! کرد  



 که یا خانواده کنار همونجا بود یباق  یعمر تا  برنگشتم هیروس به گهید

!  کردم یزندگ بودمشون  ساخته یسخت به  

!   داشتم ارزوشو که ساختم وی زندگ همون که کردمیم افتخار خودم به  

  پشت از خان بودم رهی خ ها دوردست به خونه یها نرده از که یدرحال

   کرد زمزمه گوشم کنار کرد بغلم

.... دارم دوست  

 نویسنده: فاطمه هاشمپور 


