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 رمان آماده شده است کی تیکتاب در سا نیا

www.1roman.ir 

 

 قتیرمان: سکوت حق نام

 کاربر نگاه دانلود  یدی: فاطمه حمسندهینو

 : عاشقانهژانر

 :خالصه

ارباب،  ،یاتفاقات ی. طرهیعموش م یو نزد خانوده شیپدر  یبه روستا یادامه زندگ یبرا هانا

بوده ارباب زاده  دهیکه شن هیاما هد کنه؛یازدواج با پسرش انتخاب م یهانا رو برا یدختر عمو

 یابه ج خوادیازدواج واهمه داشته. اون از هانا م نیاز ا قایخوش گذران و بد اخالقه، عم یپسر 

 اون همسر ارباب زاده بشه.

 شه،یخونه م هیاهال یارباب زاده و باق یدرباره یقیجه حقااون متو ،یورود هانا به عمارت ارباب با

 ...رهیگیم میاون تصم

**** 

سپرد  یکه فرزندش را به خاک گور م یمادر  یزجه  یبود. صدا یقبرستان سرد و باران یهوا

قطرات باران به صورتم برخورد  د،یوز  یشتر یبا شدت ب یز ییانداخت. باد پا یرعشه به اعصابم م

شانه  یزد. دست عمو رو یزن بلند شد،نام فرزندش را صدا م یزجه  یصدا گریکردند. بار د یم

 «یایو ب یپدر و مادرت بفرست یبرا یمونم تا فاتحه ا یهانا جان منتظر م»ام نشست: 

 «عمو جان. نیممنون که هست_»

 ...زانمیز ع یبودند برا یرفتم، که حاال آرمگاه یبه طرف دو تکه سنگ نیسنگ ییگام ها با
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 یدعوت به منزلشان در اصفهان پاسخ مثبت نم یهرگز پدر به درخواست دوستش برا کاش

 ...ردیشکل نگ یداد تا آن تصادف لعنت

 «زانمیخدا نگه دار عز »قبرشان زدم:  یبر نام حک شده رو یشدم و بـ ـوسه ا خم

سردم نشسته بود را پاک کردم و به طرف عمو رفتم: عمو جون  یداغم که بر گونه  یها اشک

 من آماده م...

 ...می...به راه افتادیعمو به طرف روستا نیماش سوار

 «عمو جان ، همسرتون از اومدنم خبر دارن؟_ »

تو  ستین یراض ادی,اون ز  هیو پول پرست سیراستش طلعت زنِ خس»مِن ومِن کرد: یکم عمو

به خواستش ندارم. اگه به خاطر بچه ها نبود تا به حال طالقش  یتوجه  من یول یایهمراهم ب

 «دادم اما افسون که مجبورم تحمل کنم!... یم

 «شه یاز حضورم ناراحت م یعنی»گفتم :  نیغمگ

 «.یبگم, راستش عمو جون بهتر باهاش مدارا کن یچ_ »

 «کنم  یرو م میسع یچشم همه _ »

بود، مخصوصاً خانه  رینظ یروستا ب یآب و هوا دم،یکش یقیعمو شدم و نفس عم یخانه  وارد

 قرار داشت. یکوهستان یعمو که در منطقه ا

نگاه کردن به اطراف بودم، عمو زود تر از من وارد ساختمون شده بود تا با همسرش  مشغول

 صحبت کند.

عمو  دم،یباغ قرار داشت ذوق زده به طرفش دو یکه در گوشه  یرنگ یاسب قهوه ا دنید با

از اسب  یداشت؛ چرا که قسمت اعظم یوضع خوب یاسب بود و از لحاظ مال یسرکارگر مزرعه 

 مزرعه به عمو تعلق داشت. یها

 را درون ذهنم زنده کرد. یکهنه ا یرنگ خاطره  یاون اسب قهوه ا دنید
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**** 

 _ گذشته"هانا

 

 .میبه روستا آمده بود نمیروز بود همراه والد چند

 «دخترم. نمیبب نجایا ایهانا ب»مادرم بلند شد: یبودم که صدا اطیح یتو یباز  سرگرم

 !«بله مامان جونم _ »

مامان ،  یفرشته کوچولو»شد:  رهیرنگم خ یعسل یچشم ها یصورتم را نوازش کرد و تو مادر

 .«همراه پسر عموت برو به مزرعه اسب و نهار عمو و پدرت رو ببر 

نرمش نشاندم , مادر از  یگونه ها یاز سر محبت رو یسه اغذا را از مادر گرفتم و بـ ـو ظرف

 بود که به خاطر ازدواج با پدرم از کانون خانه و خانواده ش طرد شده بود. یخانواده ثروتمند

 .میپدرام به مزرعه اسب رفت میپسر عمو همراه

 «پدرم ببرم. یمنتظر باش تا ظرف غذا رو برا نجایهانا ا_ »

تکان دادم. با دور شدن پدرام از مقابل چشمانم،نگاهم را به دور و  دیتائ یرا به نشانه  سرم

دشت،  انیآب روان از م یسرو و جو ی دهیاطراف مزرعه معطوف کردم؛ درختان سر به فلک کش

اسب باعث شد نگاهم را از آن  ی ههیبلندِ ش یرا به وجود آورده بودند. صدا ییبایز  یمنظره 

 داد. یسر م ههیو ش دیکوب یم نیبا قدرت پا به زم اسب رم؛یبگ بایو ز  سبز عتیطب

در مهارش  یدر گردن اسب انداخته و سع یکه طناب یرفتم،مرد یسمت اسبِ رام نشدن به

اما من به خودم مطمئن بودم. با آرامش به  ستم،یتذکر داد عقب با ینگران یداشت، با صدا

بر  یگر یبا آرامش قدم د.«اش! ! آروم بشیه»سمت اسب حرکت کردم و دستم را جلو آوردم : 

در  یدر آورد ول یچموش باز  یرا نوازش کردم، اسب ابتدا کم الشی دم،یاسب رس یداشتم و جلو

 آخر آرام گرفت و رام شد.
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به عقب  یگام دهیوطناب از دست مرد رها شد، ترس دیکش یا ههیاسب ش یلحظه ا یبرا

 برداشتم.

 یقدبلند با اخم ها یرا به پشت سرم دوختم؛ جوان می! بلند مرد، نگاه عسلشیه یبا صدا اما

پس »بود:  ستادهینداشت، درست پشت سرم ا یجز مردانگ ییبایز  چیکه ه یدر هم و چهره ا

 «شه. یاسب فقط به دست من رام م نی، ا یرامش کن یتوم تونست

مرد نگاه به رنگ شبش را  «ن؟یاسب چموش هست نیشما صاحبِ ا»سخنش با من بود:  یرو

اسب را لمس  شانیپر  یها الیبار دوم  یجلو رفتم تا برا یه اسب دوخت و جوابم را نداد. کمب

ِ » و مانع شد: دیمچ را قاپ یو مردانه ا یکنم اما دست قو  کباریاگه » «؟یکن یکار م یچ یوا یا

با اخم « هم وجود داشته باشه.  یکه بار دوم ستین نیبر ا لیدل یاجازه دادم اسبم رو لمس کن

 در هم به مرد نگاه کردم: ییها

 یم نیکه اسب را ز  یزد و در حال یمرد پوزخند« .ستیمتعلق به شما ن یاسبِ وحش نیا اما»

سوار اسب شد و « منطقه مالِ من هستن ؛ من ارباب زاده م.  نیا یتمام اسب ها»کرد گفت : 

 حرکت کرد...

 «؟یکن یکجا رو نگاه م»شانه ام نشست:  یشدم.دست پدرام رو هر یحرص به دور شدنش خ با

 باال انداختم و پشت سرش به راه افتادم. یشانه ا

 ینیسبز رنگ و ب یداشت؛ چشم ها یمعمول کلیشدم قد متوسط و ه رهیبه پدرام خ ازپشت

چون آن ارباب زاده که چهره  یمن مردان دیاز د یخوش چهره ساخته بود،ول یاز او جوان کشیبار 

 .دندیرس یتر به نظر م نیمردانه و خشن داشتند دلنش یا

 «راه رو خودت تنها برو. یرم تو هم باق یدوستم م یبه طرف خونه  ریمس نیهانا ! من از ا»  -

 «شم ها! یندارم ، گم م ییروستا آشنا یاما من که با کوچه پس کوچه ها_ »

 .«. خدا حافظ یش یبرو گم نم میرو مستق ریمس نیهم»ت : باال انداخ یشانه ا پدرام
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آن  یآمدم و با راه ها یروستا نم نیبه ا ادیترس به دلم افتاد، ز  یدور شدن پدرام کم با

 نداشتم. ییآشنا

را عوض کردم تا  رینداشت.ناچار مس ییرفتم راه به جا یداشتم اما هرچه م یجاده قدم برم در

 ه منزل عمو برم اما متاسفانه کامال گم شده بودم.اطراف ب یباغ ها قیاز طر 

 شوم. ایبه طرف منبع صدا رفتم تا از علت آن جو کیشل یصدا دنیشن با

آنکه در آن اطراف  الیخودش به خ دنی.با نددمیارباب زاده را د یرود خانه اسب قهوه ا کنار

 را لمس کردم. شیبایاسب شدم و بدن ز  کینزد ستین

 !...فیتوانستم سوارش بشوم، اما ح یم کاش

شانه  یرا رو ییکه جسد آهو یوحشت زده به عقب برگشتم. در حال«  ؟یکن یچه کار م_»

 شد. رهیبه من خ دیچک یخون م شیابرو یگذاشته بود و از گوشه  شیها

ها  تیرع یاز ک یجا کرد یب»اخم بر چهره نشاند: « به خدا فقط نوازشش کردم. یچیه_ »

زخم  کیدستم را نزد« .ادیخون م تیشونیاز پ»: دمیحرفش پر  انیم« گستاخ شدن که. طور نیا

 «نجایا»بردم:  شیشانیپ

 «شه. یخودش خوب م ستیمهم ن_ »

خارج کردم و  یز یتم یِ دست مال کاغذ فمیاز درون ک« . قهینه خطرناکه آخه شکافش عم_ »

سرش راعقب  یزخمش گذاشتم. کم یراه پاک کردم و چند عدد دستمال را رو شیشانیپ یرو

 «؟یکن یکار م یچ» : دیکش

 «زخمت فشار بده تا من با پارچه سرتون رو ببندم. یدستمال ها رو رو نیا_»

 «هست؟ زیتم ؟یار یپارچه از کجا م_ »

پاک کردن اشک هام بهم داده اما هنوز  یکه مادرم شسته و برا هیز یتم یاوهوم! پارچه _ » 

 «استفاده نکردمش



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

7 

 

محل زخم گذاشتم پارچه را با کمک  یکه انگشتم را رو یرو بدستش دادم و در حال چهپار 

 خودش بستم.

شب باغ  ت،یبرگرد خونه ت دخترِ رع» افسار اسبش را گرفت و نگاهم کرد:  یتشکر  چیه بدون

 .«شه  یروستا نا امن م یها

 «؟یشه من رو برسون یاما من گم شدم م_ »

 متعجب نگاهم کرد؛ از رُک بودنم جا خورده بود. مردِجوان

 اسبش نشست. یرو «وفتیخب! پشت سرم راه ب یلیخ_ »

 «ناجوانمردانه ست نیاما ا اده،یشما سواره و من پ_ »

 «باال. ایب»به من انداخت:  یقینگاه عم مرد

 تر کردم. کیخودم رو به آغوشش نزد یکم

 «!ه؟یاسمت چ یگفت_ »

 «یبش کینکن بهم نزد ینگفتم، سع یز یچ_ »

 «کنم حاال تو بگو. یم یسالمه و تو شهر زندگ ۱۵ِ یِ اسم من هانا پناه_ »

 شد. رهیجوابم را نداد. و با اخم بهم خ مرد

اسب را  یبلند شد و چند مرد مسلح جلو کیشل یکه صدا میاز باغ فاصله گرفته بود یکم

 «.دشیبکش انِ یده شااون مرد ارباب زا»: دیکش ادیاز مرد ها فر  یکیگرفتند 

دستان قدرتمندش کرده و از  ریمن را اس یاز برخورد گلوله ها به جسممون، ارباب زاده بازو قبل

 .دیپر  نییاسب پا یرو

 زی. ارباب زاده به طرف مرد خدیلرز  یهمه وجودم از ترس م م؛یافتاد نیزم یدو با هم رو هر

از سوار ها با اسلحه قلب ارباب زاده را نشانه  یکیدست مرد زد.  ریز  یبرداشت و لگد محکم
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 کیاز مردان مسلح به طرف هم دست خود شل یکیاسلحه  کیگرفت، اما قبل از شل

افراد مهاجم را با ضرب گلوله از پا در  یزاده فرصت کند و باق اربابامر باعث شد  نیکرد،هم

 آورد.

انداخت: _  یرا درون گودال نیمکه نجاتمان داده بود همه مهاج یزاده با کمک مرد ارباب

مدت داشته  نیا نمیرو که از طرف دولت اومده خبر کن بب تیخاص یکالنتر ب نیکاظم فردا ا»

 «خورده. یم یجه گُه

 «چشم ارباب زاده» سر فرود آورد :  عانهیمط کاظم

 یدیترس»ام انداخت:  دهیو رنگ پر  دهیزاده به طرفم آمد و نگاه نگرانش را به چهره ترس ارباب

 «بچه؟

 دهیند یز یچ نیبود! من تا به حال هچ بیعج یلیآره خ»تکان دادم:  دیتائ یرا به نشانه  سرم

 «قصد کشتنت رو داشتن؟ یجد یبودم اونا جد

 «؟یدیفهم انیداره، اسم منم شا ادیخان دشمن ز  نیپدرم شاه_ »

 دوختم. انیلبم کاشتم و نگاه نگرانم را به شا یبرو ینیر یش لبخند

 «شن. یبرسم خونه مادر و پدرم ناراحت م یکنه وقت یآفتاب داره غروب م_ »

 «!یحاال برو فسقل ینترس به کاظم سپردم برسوندت و بگه تو جنگل گم شد_ »

 شماتت شدم. یدقت یاز طرف عمو و مادر و پدرم به خاطر ب دمیکه به خانه عمو رس یزمان

همان  دیدر قبال من به شدت کتک زده بود؛ شا تیمسئول یب لیآن روز پدرام را به دل زین عمو

 کرده بود. زاریبود که پدرام نوجوان را تا سال ها از من ب یقیکار عمو باعث نفرت عم

**** 

 زمان حال" هانا،
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 زن عمو از فکر به گذشته ها خارج شدم. یصدا با

 «سالم زن عمو!_ »

گدا گشنه رو همراه  یپس محمود گور به گور باالخره تو»: دیزد و لب ورچ یعمو پوز خند زن

 «خودش آورد

 زن عمو را بدهم و اوضاع را بدتر کنم. نیتا مبدا پاسخ توه دم؛یانداختم و لب گز  ریبه ز  سر

 میتیتو رو به  میمجبور  نیهم یو برا ستمین یاما من راض یکن یمحمود گفته قراره باما زندگ_» 

 «کنه و... یخونه قبولت نم میتی یه سال دار چون هجد میخونه بفرست

 «بمونم؟! نجایا دیکن یدر چه صورت قبول م»: دمیحرفش پر  انیم

که  یدر صورت»داد :  یچاقش را تکان کلیلبخش را پر رنگ تر کرد و ه یعمو پوزخند رو زن

 .«کنم نگه ت دارم  یقبول م یخدمتکار ما باش یقبول کن

 شدم. میاشک ها زشیدچار شوم مانع ر  یروز  نیکردم به چن یگاه باور نم چیه

 «قبوله_»

 قهیصد ی فهیکه وظ یآشپز  ریاز فردا به غ میکن یرو برات آماده م یروونیش ریخوبه اتاق ز _ »

 « ؟یمتوجه  یش یم هیتنب یکن یمونه ، اگه کوتاه یدوش تو م یکار ها رو یخانوم هست، باق

 «بله_ » 

 بله خانوم ،یبگ دیبه بعد با نیاز ا یراست_ »

 «گزارم خدمت

 و شقاوت بود. یرحم یب تیزن نها نیکردم ا بغض

 «بله خانوم خدمتگزارم._ »

**** 
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 شخص " سوم

 

 «؟یشرمنده! تو فکر بود»خورد: کهی شیشانه ها ینشستن دست سپهر رو با

برگزار بشه،منم  یساسان مهمون یالیو یامشب قرار تو»تکان داد:  دیرا به نشانه تائ سرش

 «دعوتم.

 «. ستین یساسان آدم درست ؟یدعوتشون رو قبول کن یخوا یم_ » 

 نیهم یبه صاحب مجلسه. برا یاحترام یب یندارم رد کردن دعوتشون به نوع یا گهیراه د_ »

 «فکر بودم. یهم تو

 «با پدرت و تو مشکل داره. میرفتم، ساسان از قد یتو بودم نم یمن جا_ »

کنه  یمردم روستا پخش م نیبرم، وگرنه ساسان ب دیمجبورم با»را باال انداخت:  شیها شانه

 «دارن. یو پسرش با ما دشمن نیارباب شاه

 ؟یهنوز با خانواده ت قهر »: دیکرد پرس یکه کت و شلوارش را به تن م یجا بلند شد، در حال از

» 

 یمادر و پدر پاشون رو کردن تو»دوخت:  نیانداخت و نگاه غم زده اش را به زم نییسر پا سپهر

 «دارن  یشبنم نه؛ با شبنم و انتخاب من مشکل اساس نه،یکفش و حرفشون ا هی

که  یدیرو د یحقم دارن کدوم ارباب»و مشغول درست کردن کراواتش شد:  ستادیا نهیآ یجلو

ترش سر بار  کیکه نه پدر داره نه مادر و با خواهرکوچ یبشه؟! اون هم دختر  تشیرع یدلبسته 

 «مادر بزرگشهِ 

 اش قصد کرد اتاق را ترک کند. ییاز پسر دا ریدلگ سپهر

 «سپهر؟! یناراحت شد_ »

 «از تو انتظار ندارم، حداقل تو درکم کن.»کرد:  انیشا یحواله  ینگاه تلخ سپهر
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عاشق شدنتم مثل  گهید یخل»عوض شدن فضا، گفت:  یسپهر را در آورد و برا یادا انیشا

 «.ستین عاقل نانسا

**** 

 یکوبیدر حال رقـــص و پا عقلیجوان مست ال یرا نداشت مشت یمهمان یتحمل فضا گرید

 .یو شرط بند یقمار سرگرم باز  زیدور م یگر ید یبودند و عده 

تر  قیخندش را عم شیاز خباثت زد و ن یبرق شیشد. چشم ها انیشا یمتوجه کالفگ ساسان

 کرد.

 .زدیبود تا زهرش را بر  دهیمغرور متنفر بود و حاال زمانش رس یارباب زاده  نیاز ا شهیهم

 «!یایکالفه به نظر م_ »

 «.امیدرسته، فقط به خاطر بستن دهن تو و پدر مفت خورت قبول کردم ب_ »

 نیشامپا وانیل هی. با یرک یلیخ»کرد:  انیزردش را نما یدندان ها فیزد و رد یقهقهه ا ساسان

 «!؟یچه طور 

 «.رمیگ یخورم سر درد م ینم_ »

و نابش را  یقو یاز شــ ـراب ها یبه طرف بار رفت و جام انیتوجه به حرف شا یساسان ب اما

 .ختیر  شیبرا

 «.یش یگرم م کمیشه، فقط  ینم تونیز یجام چ هیارباب زاده بخور با  دییبفرما_ »

نکنه بچه مسلمون »گفت:  یخود احساس کرد. ساسان با لودگ یچند تن از حاضران را رو نگاه

 «؟یجام رو ندار  هی نیتحمل ا نکهیا ای یشد

 رفتند. سهیصدا از خنده ر  کیشاهدان  همه

 .دیجا نوش کیجام شــ ـراب را گرفت و  دید یدار م حهیکه غرور خود را جر  انیشا
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صبح بلند  یارباب زاده وقت هیدنیواکنشت د»زد و با خود فکر کرد:  یخند شین ساسان

 «دم. یرو به باد م تتیثیح ،ینیماها بب نیب تیو خودت رو با اون وضع یبش

**** 

و مردانه ش  یقو یدست ها انیرا م فشینثار شبنم کرد و انگشتان ظز  ینگاه مهربان سپهر

 فشار داد.

 «؟ید یچقدر انگشتم رو محکم فشار م یآ_ »

 «تنبه ت کنم. نکهیا یبرا_ »

 «!ه؟یاهم چگن»را درشت کرد :  شیچشم ها شبنم

اجازه  دیتو با ستنیچون پدر و مادر من موافق وصلتمون ن ،یکه زود کوتاه اومد نهیگناهت ا_ »

 «!اد؟یبرات خواستگار ب یداد یم

 ؟یستیا یخانوده ت نم یخب منم از سر بار بودن خسته شدم، تو چرا جلو»: دیلب ورچ شبنم

» 

 «بشه. یاحترام یخواد ب یدلم نم_ »

که  یرنگارنگ یدستبند بافتن دنیمچ دست شبنم نشست و با د یرو یلحظه ا یسپهر برا نگاه

 «؟یدیاز کجا خر  ،یچه دست بند قشنگ»: دیشبنم در دست داشت متعجب پرس

 نیا» کاشت:  شیبایدرشت و ز  یلب ها یرو یلبخند شیچند روز پ یماجرا یادآور یبا  شبنم

 «. میشده با هم دوست بش باعث یگیهانا برام درست کرده، همسا دمیرو دوست جد

 «از جانب من ازش تشکر کن. ادیبه دست هات م یلیآره خ»متقابالً  لبخند زد:  زین سپهر

شده  یسالم کاظم، چ»: دیآ یکه به طرفش م دیاز نگهبانان را د یکیشد و  اطیوارد ح سپهر

 «؟ینگران

 «خان هنوز برنگشتن.  انیسپهر خان ، شا»گفت:  اطیدور اطرافش را نگاه کرد و با احت کاظم
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 ۲حاال ساعت یقرار بود تا سر شب برگرده ول»گفت:  تیدلشوره گرفت و با عصبان سپهر

 «سرش آورده. یینصِف شبه. خدا لعنت کنه ساسان رو حتما بال

 «.میبهتر به ارباب و محافظ ها خبر بد»هم متقابالً  نگران شد:  کاظم

 «رم دنبالش. یم پیرو خبر کن، منم با ج ییتو برو دا_ »

 داد. یم یشد؛ دلش گواه بد پیرفت و سوار ج یپشت اطیسرعت به طرف ح با

**** 

عمارت خارج شد و  یدشوار است؛ از ساختمان داخل شیبرا دنیاحساس کرد نفس کش انیشا

 رهیباغ وجود داشت نشست و با لذت به فواره آب خ انیکه در م یبه باغ رفت کنار حوض بزرگ

نفسش، گمان برد ساسان درون آن جام شــ ـراب سم  یو تنگ جهینِ حسِ سرگشد شتریشد. با ب

برساند و از آن  نشیکرده باشد. از جا بلند شد تا خودش را به ماش راو قصد جانش  ختهیر 

 .ستدیبا شیپا یشوم دور شود اما هر چه تالش کرد نتوانست رو یالیو

 شین انیحال و روز خراب شا دنیکرد، با د یرا نگاه م انیاتاق شا یپنجره  یاز گوشه  ساسان

 .دهیرس شانیتر کرد وبا اشاره به بهراد فهماند وقت اجاره نفشه  قیرا عم شیطانیخند ش

گرفت:  دیلرز  یبه طرف انبار رفت و دست دخترک را که درون خود مچاله شده بود و م بهراد

 «.یت عمل کن فهیبه وظ دهیکوچولو وقتش رس ایب»

 م دخترک افتاد. همراه مرد از انبار خارج شد و به طرف باغ رفت.بر اندا رعشه

مطلق همه جا را گرفته و دخترک  یاهیدرباغ حضور نداشت، س یکس گریاز او و سه مرد د ریغ

 از وحشت در حال جان دادن بود.

 و عفتش را خواند. یپاک یاز تن، فاتحه  شیکنده شدن لباس ها با

 آورد. یبلد بود به زبان م ییهر دعاکرد و  یلب خدا را صدا م ریز 

 «کمکم کن! ایخدا د،یکار دار  یآخه به من چ ن،یتو رو خدا ولم کن_»
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 سه نفر رو نه! نیکرد اما دلِ ا یزجه و التماسش دل سنگ را آب م یصدا

 یبود، اما با ورود مرد جوان یشدن روح و تنش به دست آن سه گرگ وحش دهیآن منتظر در  هر

داد بهت  یقهقهه سر م یزد و گاه یم ادیفر  ینبود و گاه یدر حالت عاد یکه از شدت مست

 زده شد.

صفت ها به سمت آغوش  طانیاز آن ش یکیبه عقب برداشت اما با فشار محکم دست  یگام

 شد. تیمرد مست هدا

بهراد و برادرش بهروز گوشه نشستند و نظاره گره پاره پاره شدن روح و جسم آن  ساسان،

 شدند. انیبه دست شا دخترک معصوم

که چگونه در آغوشش فرو رفته و با  دید یمعشوقه ش را م دایخود ش االتیاما در خ انیشا

 گرفت و ... یعالقه از وجود معشوقه اش کام م

 یصندل یاز عمل انجام شده اش از رو یصفت راض طانیاز شب گذشته بود. ساسانِ ش یپاس

اجرا شد، ارباب  یکه نوشته بود به خوب یا وید، سنار را داشت بلند ش شیکه حاال حکم ِسنِ نما

گـ ـناه قصه انداخت و حاال  یرا مست کرد و به جان دخترک ب انیچون شا یخوشنام یزاده 

 قسمت آن مانده بود. نیتر  یو اصل شیاآخر نم یپرده 

 «مش غالم!_ »

 الغر اندام لخ لخ کنان به طرفش پا تند کرد. رمردیبلند مشت غالم را صدا کرد. پ یصدا با

ناموس به تاراج  انیکه ارباب زاده شا نییباغ، بگو، کجا انیبرو روستا و مردم رو خبر کن ب_ » 

نزده کل روستا  دهیروستا. برو و تا صبح سپ یاز آبرو دارا یکیکرده به دختر  یبرده و دست دراز 

 «.نجایرو بکشون ا

 یبرا ییبه چشم آقا جان تا صبح آبرو»چشم گذاشت:  یلرزانش را رو یغالم دست ها یمشت

 «ذارم. یارباب زاده نم
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خواب  زیپادشاه را ن نیراحت هفتم الیرو کرد به دو هم دست کوته فکرش که با خ ساسان

 «.میبر  نجایبا سرعت از ا دیبا نی! احمق ها بلند بشیآها»بودند:  دهید

**** 

 باز کرد و دور و اطراف خود را نگاه. یرا به سخت شیچشم ها انیشا

هوش افتاده  یدر کنارش ب انیکه با تن عر  یجان یبلند شد و به دختر ب شیزده از جا وحشت

 به تن نداشت. یشد،خودش هم لباس رهیبود خ

رابطه داشته.  یبا دخترک ناشناس یشد، که در حالت مست یاز کار افتاده بود، باورش نم مغزش

شوم از جانب ساسان بوده. به خود لعنت  ینقشه  نیا یکل نبود، طراحهم مش ادیحدسش ز 

کرد، صبح که  یگند را چگونه پاک م نیرا قبول کرده، حاال ا یفرستاد که چرا دعوت به مهمان

شب  نیزنند. لعنت به ا یم شیشانیبه پ یحادثه با خبر بشوند، مهر بدنام نیا ازمردم روستا 

 شوم لعنت !...

 نثار دخترک کرد. یگـ ـناه سوخت و نگاه نرم یدخترک ب یبرا شی ید که قلب سنگبار بو نیاول

 «شو  داری! ب؟یهست یدختر جون تو ک»دخترک نو جوان گذاشت:  فینح یشانه ها یرو دست

کرد؛ که نکند  دایپ شیاز طرف دختر، ترسش افزا یحرکت چیه دنیتکان داد با ند یرا کم دختر

 دختر مرده باشد.

بلند شده به  شیخواند، هراسان از جا یکه نامش را م ییصدا دنیشدن در و شن دهیبا کوب اما

 الیو ینکرد و با شتاب از در پشت یافتاد اما توجه  نیرا بار ها به زم نی. دربدیدو نشیطرف ماش

 خارج شد،

به  یمحکم ءیکرد، با احساس برخورد ش یم دایپ یبود که راه را به سخت کیآنقدر تار  جاده

 تیکه کنار جاده بود هدا یبا شدت به طرف پرت گاه نیماش چاندیهول کرد و فرمان را پ نیماش

متوجه شد در باز  یبپرد ول رونیب نیدر را فشار داد تا از ماش رهیوحشت زده دستگ انیشد، شا

 .دشو ینم
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 معلق زد و به ته در افتاد. نیماش

 .دیبه باغ رس یبعد از چند ساعت رانندگ سپهر

 انیبود که شا بیتمام شده، عج یاطراف باغ متوجه شد مهمون یِ کیو تار  یخلوت دنید با

 برنگشته بود.

 انیاز جانب شا ییصدا چیه دنیرا صدا زد، با نشن انیو شا دیباغ کوب یبه در آهن یبار  چند

 باغ باال رفت. یدلش را لرزاند و از در آهن ینگران

که در رفتارش بود، باز  یمشهود یباغ چرخاند و با نگرانلرزان چشمانش را در اطراف  یها لهیت

 شد. یم رشیمس دنیاطراف مانع از د یکیبلند باغ و تار  یرا صدا زد. درخت ها انیهم شا

آمد به سمت منبع صدا رفت و با  یکه از پشت درخت ها م یفیناله ضع یصدا دنیشن با

 زد: ادیناشناس وحشت زده فر  یجسم مچاله در خون دخترک دنید

 «برات افتاده؟! یمن خانوم! چه اتفاق یخدا_»

 :دینال یحال یتکان خورد و با ب یبه سخت دخترک

 .« دیت...و ر...و خ...دا کم...کم کن..._ »

دخترک را گرفت، مشخص بود به دخترک  یزده  خی یدخترک زانو زد و دست ها یجلو سپهر

متوجه حال  یبود و به خوبسخت دخترک منقلبش کرد؛ پزشک  طیشده، شرا یدست دراز 

 بود. مشیوخ

و  یکرد با کمک تنفس مصنوع یدخترک انداخت و سع انیتن عر  یتنش را کند و رو ژاکت

 دهد.  رییرا تغ مارشیب تیوضع هیامداد اول

 آمد نشد. یباغ م یکه از حوال ییدختر بود، که متوجه سر و صدا یایاح ریقدر درگ آن
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و کلنگ وارد باغ شدند، خشم از چهره  لیاز مرد روستا با ب یبا شدت باز شد و عده ا در

ناموس پرست بودند و زود باور، مش غالم گفته بود ارباب زاده به ناموسشان  د،یبار  یم شانیها

 .ریکرده و حاال آمده بودند تا صواب کنند، و مجرم را دستگ یدست دراز 

چه  نجایا»متعجب شد و گفت:  کلنگ لیاز مرد روستا آن هم با ب یتعداد دنیبا د سپهر

 «افتاده؟! یخبره؟! چه اتفاق

 ادینشد و فر  انیسپهر متوجه تفاوتش با شا دنیبا د دید یغالم که چشمانش درست نم مش

 زد:

آِب رو کرد،خدا  یانداخت و ب ریگ نجایرو ا چارهیدختر ب نیخودشه، خود ناموس دزدشه ا_ »

 «لعنتت کنه!

 «...دیپ یاالن برا نیروغه ، من همد»وحشت زده پاسخ داد:  سپهر

 ینشست، عماد بار ها مزاحم دختر ها شیبازو یاز اتمام حرفش، ضربه چماغ عماد رو قبل

 رتیبود، تا به مردان روستا ثابت کند چقدر با غ یحاال وقت خوب یروستا شده بود ول یمدرسه 

 و جرات است.

ِ رتمندیغ یو چند تن از مردان روستا که ادعا عماد گوش فلک را کر کرده بود به طرف  شانی

 سپهر حمله کردند و او را به ناحق کتک زدند...

را گرفتند و او را کشان کشان به طرف عمارت  شیبازو ریافتاد، مردم ز  نیزم یحال رو یب سپهر

 ارباب بردند

**** 

زخم دور شد، با دست مجروحش  نیبا تمام سر عت از ماش د،یچیپ شینیب ریز  نیتند بنز  یبو

 نیزم یدره منعکس شد، وحشت زده رو یبلند انفجار در فضا یرا فشار داد. صدا شیپهلو

بلند  نشیآتش که از ماش یبه شعله ها یرا سپر سرش کرد. نگاه ناراحت شیو دست ها دیخواب

 شد، انداخت.  یم
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 شیراه رفت اما زانو ها یچند قدم یمجروحش حس کرد. به سخت یرا در پهلو یقیعم درد

 شد و از هوش رفت. نیخورد، چشمانش کم کم سنگ نیسست شد و زم

 

**** 

 "هانا

 

کف مال کرده بودم آب  شیپ یقیرا که دقا ییرا داخل آب رود خانه فرو بردم و لباس ها دستم

 . دمیکش

 بستند! یم لیدستم قند یسرد بود، که انشگت ها یها آب رود به قدر  صبح

با  یرا که به تازگ مانی هیعقب برگشتم و شبنم دختر همسادر کنارم به  یاحساس حضور کس با

 .دمید م،یشده بود یمیصم یهم دوستان

کرده. نفسش را با آه  هیداد گر  یکوچک قرمز شده اش نشان م ینیپف کرده و ب یها چشم

 داد و مظلومانه اسمم را صدا زد: رونیب یقیعم

 «هانا!_»

 :دمیلرزانش را به آغوش کش جسم

 «افتاده؟! یشده شبنم اتفاق یجانم چ_ »

 بغض کرد: گریرا تکان داد و با د سرش

 «!؟یشناس یارباب رو م یسپهر؛ خواهر زاده _ »

 «!ت؟یخواستگار  ادیعاشقته و قرار ب یکه گفت یهمون جوان_ »
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غلطان  دیشکست و قطرات اشکش مثل مروار  شیحرف بغض نشسته در گلو نیا دنیشن با

 دند. ُسر خور  شیگونه ها یاز رو

 «.رنیگ یباغ م یدختر تو هیسپهر رو با  شبید_ »

 :دمیدهانم گذاشتم و متعجب پرس یرا رو دستم

 هیبودم اون  دهیکرده؟! اما شن یارباب به اون دختر دست دراز  یخواهرزاده  یعنیمن  یخدا_ »

 «.ستین یپزشک آبرو داره و اصال اهل ه*و*س باز 

 ق هق کرد. آغوشم فرو رفت و ه یتو گریبار د شبنم

که در سرش نپرورانده بود اما حاال همه را بربادرفته  ییها یپرداز  ایسوخت، چه رو شیبرا دلم

 .دیدیم

**** 

 رفتم.  یسفره گذاشتم و به طرف سماور ذغال یرا رو یمحل ریو پن نان

 ادیفر  یبست وارد آشپز خانه شد، همزمان صدا یرا م شیبلندِ طال یکه موها یدر حال هیهد

 یدرازت رو یخونه باز نذار، اون موها یهزار دفعه گفتم موهات رو تو ه،یهد»زن عمو هم آمد : 

 .« زهیر  یفرش م

 گهیکوتاهشون کنم د یاگه اجازه بد» گفت: یتفاوت یشانه اش را باال انداخت و با لحن ب هیهد

 «.زهیر  ینم نیزم یرو

مادرم  یترس یتو هم م»ه کرد: تک شیدست ها یرا دراز و رو شیسفره نشست و پاها کنار

 «!؟یمحکم بست یطور  نیدعوات کنه که موهات رو ا

 «بافم. یعادت دارم موهام رو م ینه از بچگ»و گفتم:  دمیبافته شده ام کش یبه موها یدست

 «من رو هم بباف لطفا یموها»را مظلوم و سرش را کج کرد:  شیگربه ا یها چشم
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االن برات دو »فرو بردم:  شیرنگ موها ییگندمزار طال انیسرش نشستم و دستم را م پشت

 «.یش یچقدر خوشگل م ینیبافم بب یم سیگ

 بافتم، زن عمو و پدرام کنار سفره نشستند. یرا م شییطال یکه موها یحال در

 «رفته سر کار؟ پدرت»دیبه دور و اطراف خانه انداخت و از پدرام پرس یعمو نگاه زن

عمارت  یارباب راه شکاریاومده، پدرم صبح زود با پ شیپ یباب مشکلعمارت ار  یتو ایآره گو_»

 « شد

 «رخ داده ؟! یچه اتفاق یعنی»را کج کرد و گفت: شیعمو لب ها زن

خان »لب نشاند و جواب داد:  یرو قیعم یخند شیاست، ن یحامل خبر خوب ایکه گو پدرام

 «خاندان ارباب. یو شده تف سر باال ختهیآبرو ر  شبیفرنگ کرده د لیتحص یزاده 

واضح تر حرف بزن پسر، منظورت از :»تعجب باال انداخت  یرا به نشانه  شیعمو ابرو ها زن

 «!ه؟یخان زاده ک

 دردناک شب گذشته شد... یحادثه  فیبا عالقه مشغول تعر  پدرام

دو ساعته دارم  ییهانا، کجا»به خودم آمدم: هیپدرام بودم که با ضربه دست هد یحرف ها محو

 «کنم؟! یصدات م

 «پدرام بود. یحرف ها یحواسم پ_»

 «عمارت. میحاضر شو تا با هم بر  یسفره رو که جمع کرد_ »

 «!؟یکن یفضول یخوا ی! نکنه م؟یچ یعمارت برا_ »

عمارت ، قرار بعد از ظهر ارباب مجازات خواهر زاده ش  ختنیهمه مردم روستا ر  دمیآخه شن_ »

 « کنه. نییرو تع

 هی. هدنیر  ینم ییشما دو تو جا»زن عمو بلند شد:  یبدهم صدا هیبه هد یجواب نکهیاز ا شیپ

 «! ؟ی! نکنه دوباره هــ ـوس کتک خوردن از دست معلمت رو کرد؟یرفته چقدر درس دار  ادتی
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خواد برم عمارت تا  یاما مادر من دلم م»و پشت چشمش رو نازک کرد:  دیلب ورچ هیهد

 «درس و مشق رو ندارم. ینشستن پا یخبره، اصال حوصله  چه نمیبب

عموت  نیاسب بب یهانا! برو مزرعه »بلند شد:  شیکرد و از جا هینثار هد یعمو چشم غره ا زن

 «باهاش دارم. یبهش بگو کار واجب یکرد داشینه، اگه پ ایاونجاست 

 «چشم.:» دمیچ ینیرا داخل س یخال یها استکان

 «.یکار دار  یها زود برگرد که کل یتلل یللیدنبال  ینر _ »

 تکان دادم و از جا بلند شدم. دیرا به نشانه تائ سرم

**** 

 .«رمضون ، من هانام  یسالم مشت_ »

. کیعل»در هم جواب داد:  یکرد و با اخم ها میسرش تنظ یاش را رو یکاله وپشم یمشت

 «عموت ؟!  یپ یاومد

 «بله هنوز بر نگشته؟!_ »

 را آتش زد و سرش را باال انداخت.  گارشیس یمشت

 ینشستم، حتما اوضاع در عمارت ارباب واریکنار د یسکو یکالفه ام را از او گرفتم و رو نگاه

 است که عمو هنوز نتوانسته برگردد. ختهیبهم ر  یلیخ

 یچند اسب سوار که با عجله به طرف مزرعه م دنیبرگشتن به خانه را داشتم، اما با د قصد

 نجکاو شدم. آمدند، ک

! یمشت»زد:  ادیآمد و فر  یداشت به طرف مشت ییآشنا یاز مردان سوار کار که چهره  یکی

 «کن.  نیچند تا از اسب ها رو ز 

 «افتاده؟! یچه اتفاق»: دیمتعجب پرس یمشت
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شب  یاحتمال وجود داره که ماجرا نیشدن، ا بیاز شب گذشته غ انیارباب زاده شا_ »

 «گذشته به اون مربوط باشه.

 یچه اتفاق»دستور مرد سوار رفت. خودم را به مرد رساندم و سوال کردم:  یبه دنبال اجرا یمشت

 «خان افتاده؟!  انیشا یبرا

 «.یدار  ییآشنا ی! چهره ؟یهست یک گهیتو د»صورتم چرخاند:  ینگاه کنجکاوش را رو مرد

 «مزرعه. نیا سیمن هانام دختر محمود خان رئ_ »

همراه چند نفر از کارگرها به »گفت:  یاسبش نشست و رو به مشت یتکان داد و رو یسر  مرد

عمارت نذاره و اون رو به منزل  یپاش رو تو نیبهش بگ ن،یکرد داشیاگه پ نیدنبال ارباب زاده بر 

 «.دیکن تیارباب در کوهستان هدا ییالیو

 «خان.چشم کاظم »گذاشت:  شیچشم ها یدستش را رو یمشت

 «تا دنبال ارباب زاده بگردم. نیبه منم اسب بد»رفتم:  یطرف مشت به

برو  یدست و پا نباش، اگه دنبال عموت یبرو دختر جون انقدر تو»زد:  ادیفر  یعصب یمشت

 «عمارت اونجاست.

 «دور اطراف رو از بر شدم. نیمن ا ن،یکنم به منم اسب بد یخواهش م_ »

 «کار ها مردونه ست برو خونتون دختر جان. نیا»اخم کرد:  یمشت

از اسب ها شدم و با سرعت به طرف کوهستان تاختم،  یکیرمضان سوار  یتوجه به مشت یب

در انتظارم باشد اما قلبم من را به طرف  یسخت هیمطمئن بودم به محض بازگشتم، تنب

 کشاند. یکوهستان م

 **** 

 شخص " سوم
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که  یزمان یسپهر مطمئن» اهر زاده اش انداخت و گفت:به خو ینگاه یبا ناراحت ارباب

 «شده بود؟  یبه دخترِ دست دراز  یبود دهیرس

 یشدم وقت انیمن فقط نگران شا» که از شدت درد لب به دندان گرفته بود، جواب داد:  سپهر

شدم تا بهش کمک کنم اما  کشیاون دختر با تن ب*ر*ه*ن*ه وسط باغ افتاده بود، نزد دمیرس

 «سرم و تا جا داشت کتکم زدن. ختنیبه دست ر  لیها ب ییلحظه چند نفر از روستا همون

 شود.  یآتش از گور ساسان و پدر بد ذاتش بلند م نیبه فکر فرو رفت؛ مطمئن بود ا ارباب

نقاب  نکهینشست، با ا یصندل یرو شیشگیرا به دست گرفت و با ابهت هم شیعصا

 آشفته بود.  اریبه چهره داشت،اما از درون بس یخونسرد

جان مطلبِ  ییدا»گرفت حرفش را بزند:  میبه ارباب انداخت، تصم ینگاه دیبا ترد سپهر

 «بذارم. ونیبا هاتون در م دیرو با یمهم

 «شنوم.  یم»منتظر به سپهر چشم دوخت:  ارباب

به  ییک شدم، عطر آشنادختر  کینزد یوقت» گفت: یمکث کرد و بعد با نگران یکم سپهر

 «داد. یکنه رو م یاستفاده م شهیهم انیکه شا یعطر  یمشامم خورد، لباس ها و بدن دخترِ بو

 « منظورت رو واضح بگو» :دیکوب نیرا به زم شیو عصا دیرا در هم کش شیاخم ها ارباب

ون رو شما خودت ایمنظورم رو واضح گفتم، اما گو»سپهر جا خوش کرد:  یگوشه لب ها پوزخند

 «.نیچپ زد یبه کوچه 

خودت رو گردن  یتا گـ ـناه و بدنام یگفت ییحرف ها رو جا نیبشنوم ا»زد:  ادیبا خشم فر  ارباب

 «برم. یدرنگ زبونت رو م یمطمئن باش بدون لحظه ا ،یگناهم بنداز  یپسر ب

جا خوش کرده  شیکه در گلو یسپهر نشست، با بغض مردانه ا یدر چهره  یبهت و ناباور  رنگ

که  یی! شما؟یکن یم دیمن رو تهد یکه دار  یشما هست نیا ،ییشه دا یباورم نم» بودگفت:

 « .یپدرم رو دار  یجا یکرد یادعا م
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تا بهوش آمدن دخترک و » مظلوم سپهر گرفت: یبا خجالت نگاهش را از چشم ها ارباب

 «کشه یانتظارت رو م یختاگه دخترِ تو رو نبخشه مجازات س م،یکن یآمدن خانوده ش صبر م

**** 

 " هانا

 

 «.نیش داریخان ب انیارباب زاده، شا»زدم:  شیرا تکان دادم و صدا شیها شانه

! چقدر ؟یهست یک گهیتو د»جانش را باز کرد:  یخمار و ب یچشم ها یخان به سخت انیشا

 « چهره ت آشناست.

گردن. من هم با اسب اومدم دنبالتون، اول  یمن هانا هستم، چند نفر سوار دنبالتون م_ »

 نتونیسوخته ماش یاومدم به طرف درّه الشه ها نیستین دمید یجنگل و دشت رو گشتم وقت

 « رو...

تو  یزن یچقدر حرف م»از جا بلند شد و نشست:  یکه زد ساکت شدم. به سخت یادیفر  با

 «دختر اَه!

 «خوام. یمعذرت م_ »

کمکم کن از  ایدختر ب»زد:  می، اما نتوانست با اشاره دستش صدابلند شود شیکرد از جا یسع

بدنم انداخت و از جا  یرا رو کلشیه ینیانداختم، سنگ شیبازو ریدستم را ز « جا بلند بشم.

 بلند شد. 

 « !؟یبا اسب اومد_ »

 «درخت بستم. هیتر به  نییپا یبله، اسب رو کم_ »

لب گرفت و  ریز  زیرا ن شیبودم، لب ها دیکش یکه م یقیعم یراه رفتن متوجه نفس ها نیه در

 را تنگ کرد. شیچشم ها
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 «کمکتون کنم. یخوا ی! من؟یدرد دار _ »

 ی! دوست دار اد؟یاز دستت برم یچه کمک»شد:  رهیسرش را تکان داد و با اخم به من خ یعصب

 «.یحرف بزن یالک

 «عمارت. میبر  دیاسوار شو، ب ایب»گذاشت:  شیپهلو یاسب شد و دستش را رو سوار

 «عمارت اونجا خطرناکه. نیفراموش کردم بگم، نر  یوا»صورتم و گفتم:  یزدم تو محکم

حتما به خاطر ت*ج*ا*و*ز به » لب گفت:  ریبه فکر فرو رفت، ز  یکرد، کم زیرا ر  شیها چشم

 « به عمارت برم. دیاون دختر نبا

 « !؟یکرد یتو به اون دخترِ دست دراز »زدم:  ادیفر  متعجب

خبر دار  دیکس نبا چیموضوع ه نیاز ا ند،یاون دهن گشادت رو بب» نگاهم کرد:  نیخشمگ

 « بشه.

 ریبه خاطر گـ ـناه شما پسر عمه ت گ» گفتم:  یلب نشاندم و با لحن پر از حرص یرو یپوزخند

 «  .نیکردن پاتون رو تو عمارت نذار  دیکنن اون گناهکاره، کاظم خان تاک یافتاده و همه فکر م

 «! من فرار کنم تا سپهر مجازات بشه؟!؟یچ یعنی_ »

ممکنه بخوان شما رو به  نیاگه به عمارت بر »شدم:  رهیخ شیرا گرفتم و به چشم ها دستش

 «به اون دختر اعدام کنن. یجرم دست دراز 

 :دیلب غر  ریرا به هم جفت کرد و ز  شیها دندان

کنم  یدردسر افتاده، نابودت م یوتو سپهر ت یتوز  نهیلعنت بهت ساسان؛ به خاطر ک »

 «.یعوض

 «پدرم  یالیو میبر  دیسوار شو دختر با»را گرفت:  دستم

آغوش شب  نیا نکهیاز فکر به ا د؛یاسب شدم و خودم را در آغوشش جا دادم، ته دلم لرز  سوار

دختر شده، فاصله گرفتم و دستانش را که دور کمرم حلقه کرده بود  کیگذشته قاتل روح و جان 
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 یتو واقعا به اون دختر دست دراز »کنار زدم. سرم را به عقب برگرداندم و نگاهش کردم: 

 «! ؟یکرد

 «!؟یکه ازم فاصله گرفت یدیترس»لب نشاند:  یرو یتلخ لبخند

به اون دختر  یعیحالت طب یمن تو»داد:  رونیانداختم. نفسش را آه مانند ب نییرا پا سرم

 «بود. ختهیمشروبم دارو ر  یاز دشمنانم تو یکینکردم،  یدست دراز 

 یازتون متنفر شدم، شما باعث بدبخت یلحظه ا یول دمیمن نترس»نگاهش کردم:  یشرمندگ با

 «.نیاون دختر شد ی ندهیآ یو تباه

 «نشنوم مفهومه؟! یا گهیحرف د رمیتقص یمن ب»مشت فشورد:  یرا تو میبازو

 «دختر بچه تخس!»: دمیگوشم شن ریآرامش را ز  یتکان دادم. صدا دیرا به نشانه تائ سرم

 . میدیرس یبزرگ یالیارباب زاده به و همراه

روشن بود و  الیو نهی. برعکس تصورم شوممیرفت یشده، به طرف ساختمان داخل ادهیاسب پ از

 به صورتم خورد. نهیآرامش بخش شوم یگرما

 «.اریرو ب هیاول یآشپزخونه جعبه کمک ها یدختر برو از کمد باال»کرد: مینشستم، صدا کنارش

را در آورد، از جا بلند شدم تا بروم اما دستم را  شیبردم، لباس ها شیکردم و برا دایرا پ جعبه

 «.یزخمم رو پانسمان کن دیبمون با»: دیچسب

اطرافش کبود  یقسمت ها شتریگ نبود و ببزر  ادیز  یز یبه زخمش انداختم محل خون ر  ینگاه

 نیاز سر دردش دلم را لرزاند ا ادیفر  یزخمش گذاشتم، صدا یشده بود. با چندش دستم را رو

 اندازه قدرتمند و با جذبه بود. یمرد ب

سر انگشتانم با بدنش برخورد کرد؛ ته دلم تکان  یلحظه ا یکردم، برا زیدستمال زخم را تم با

خورد و چهره ام گلگون شد. در طول مدت پانسمان زخم، ارباب زاده با دقت به چهره ام  یفیخف

 شده بود. رهیخ
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 «!ه؟یاسم پدرت چ_ »

 «پا خانوم دکترم ها! هیپانسمانتون تموم شد، منم »را باال آوردم:  سرم

 . دمیکوب گریرا به هم د مینشاندم، و دست ها میلب ها یرو یضیعر  لبخند

 «اب نداشت؟!سوالم جو_ »

 «تصادف مردن.  یتو شیاسم پدرم مسعود و اسم مادرم فروغ هست، اون ها چند ماه پ_ »

 یها لهیدر ت ییاز آشنا یمتفاوت شد، برق یزاده به فکر فرو رفت، نگاهش به من کم ارباب

 چشمانش نشست.  یِ مشک

 «!؟یبرام بکن یکار  هیبرام  یتون یم_ »

پدرم رو خبر کن، از  ایبرو به روستا و کاظم »و گفت:  دیکش یقیرا تکان دادم، نفس عم سرم

 «باشه! ر،یسپهر هم خبر بگ

 «.امیها من زود م دیچشم، شما از جاتون تکون نخور _ »

 عجله سوار اسب شدم و به طرف روستا تاختم... با

ن پچ پچ کردنشا یاز مردم روستا هم آنجا بودند و صدا یتعداد دم،یعمارت رس یدر اصل یجلو

 « .نمیخوام ارباب رو بب یسالم آقا م»تر رفتم و رو به نگه بان گفتم:  کیبلند بود. نزد

تفاوت حواله ام کرد و گفت:  یب یپرپشت بود، نگاه ییها لیقلچماق با سب یکه مرد نگهبان

 «چقدر شلوغه. نجایکه ا ینیب یبرو خونه تون بچه جون م»

  «نمیحتما ارباب رو بب دیاما آقا من با_ »

 «دارم. یمهم امیاز طرف ارباب زاده پ»آوردم و ادامه دادم:  نییپا یرا کم میصدا

صداقت را از  یبردن اسم ارباب زاده نگه بان جا خورد، ابتدا با شک نگاهم کرد اما وقت با

کرد،  ریعمارت نگاهم را اس ییبایچشمانم خواند، در را باز کرد. وارد عمارت شدم، شکوه و ز 
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سر سبز قرار  یباغ انیکه م یچشمانم را دور تا دور عمارت چرخ دادم، به طرف ساختمان

 . داشتمداشت گام بر 

 .ستادمیا میاز پشت سرم سر جا ییصدا دنیشن با

 «!؟یخوا یم یجا چ نی! ا؟یهست یتو ک_ »

 :دمیرو به عقب و نگاه منتظر کاظم خان را د برگشتم

 «!ن؟یارباب زاده هست شکاریپ شما»

 «!؟یهمون دختر تو مزرعه باش دیدرسته و تو هم با_ »

 «بله از طرف ارباب زاده براتون خبر آوردم._ »

 «!سیه»دهانم گذاشت و گفت:  یدستش را رو کاظم

کرد. دستش را از  تیهدا اطیاز ح یدستانش کرد و مرا همراه خودش به گوشه ا ریرا اس مچم

! اصال اون ؟یدار  یغامیآروم بگو از ارباب زاده چه پ ییحاال با صدا»دهانم برداشت:  یرو

 «کجاست؟!

نگران  یلیخ یهست از طرف یزخم شونیکردم ا دایمن امروز صبح ارباب زاده رو کنار جاده پ_ »

 «سپهر خان شدن.

 تیرو از موقع یدر ضمن ساکت باش و کس م،یارباب رو خبر کن دیبا ایهمراهم به عمارت ب_ »

 «ارباب زاده با خبر نکن.

 یکه وسط سالن قرار داشت نشستم، کاظم به سمت اتاق ارباب رفت و از جلو یمبل یرو

 ینفس هم نم یدر آن حوال یکس یحت ایچشمانم دور شد. سکوت در سالن حکم فرما بود گو

 به تن یکه لباس خدمتکار  یباز شد، دو زن یکنار  یاز اتاق ها یکیبعد در  یقی. دقادیکش

ها  یاز صندل یکی یگرفتند و او را به طرف مبل ها آوردند و رو ار  یدختر  یبازو ریداشتند ز 

و نگاه  دیسف یدختر، لب ها شانیفرو رفتم چهره پر  یدختر در بهت و ناباور  دنینشاندند. با د

 کرد.  یم یمرگ را در ذهنم تداع ادیفروغش تنها  یب
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 «دختر افتاده؟!  نیا یبرا یچه اتفاق»لب زدم:  یآرام به

دختر همون  نیا»و گفت:  دیکش یقیاز زنان خدمتکار که متوجه تعجبم شده بود، آه عم یکی

 «شده. یکه شب گذشته بهش دست دراز  یا چارهیب

. دیمحابا به اشک نشست و قلبم آه کش یب میدر وجودم رخنه کرد، چشم ها یقیعم اندوه

 گرگ صفت شده بود. یمُشت یِ توز  نهیک یگـ ـناه قربان یب یدخترک

 یو زانو دیجانش را دور خود تن یب یرفتن خدمتکار دخترک که حاال تنها شده بود، دست ها با

 غم در آغوش گرفت. 

قلبش  یرو فشینگاهم را حس کرد، سرش را باال آورد، دست ظر  ینیدوختم به او، سنگ چشم

 . دیقلبش کوب ینه چندان محکم رو ینشست و ضربه ا

 نیقیداشت اما دلم  دیبلند شدم و کنارش نشستم،دستم ترد یصندل یرو از

 سرش نهادم. یو سرم را رو دمیرا به دور تن لرزانش تن میها بازو

 ستن،یو گر  دنیخورد، مانند گنجشک باران زده شروع کرد به لرز  یفیکم جانش تکان خف جسم

 دلم آتش گرفت و قلبم آب شد.

 سقف عمارت را لرزاند. ،یبلند مرد یها ادیفر  ینگذشته بودکه صدا یادیز  زمان

به خون نشسته و رگ گردن  ییبا چشم ها دیمحاسن سف یرمردیعمارت با قدرت باز شد و پ در

تو سوراخ  نیبنده؟! رفت یچه آخور  یناموس ها سرتون تو یب یآها»زده، عربده سر داد: رونیب

 «موش؟! 

 پنهان کرد. بانمیو سر در گر  دیمرد، دخترک پناه آورده به آغوشم لرز  ادیفر  یصدا از

 رساندند، قصد آرام کردنش را داشتند. رمردیجوان همراه نگهبان در با سرعت خود را به پ یمرد

عفت  یشونم، دخترم رو ب یمادرتون رو به عزاتون م»: دیکش ادیفر  گریتقال کرد و بار د مرد

 «. نیمن چوب حراج زد یبه آبرو ن،یکرد
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آمد و در برابر مرد  نییبود، از پله ها پا بیعج طیکه در آن شرا دیبع یبا آرامش ارباب

 .ستادیا

پس ارباب، »ارباب برد و با خشم مهار شده چشم در چشم ارباب دوخت:  بانیدست به گر  مرد

 «!؟ییروستا نیا ی! تو مسئول جان و مال اهال؟ییگن تو یارباب که م

 «!؟یدختر  نیتو پدر ا»گفت:  مرد رینشست و رو به پ یصندل یبا آرامش رو ارباب

 و پسر جوان به سمت دخترک نشانه رفت. رمردینگاه پ جهت

! به ؟یجا چه طور سر در آورد نیدختر ف*ا*ح*ش*ه ا یا ه،یهان»: دیگلو در  گریبا د رمردیپ

 «داد، اما اون با حرف هاش خامم کرد. یبه دختر جماعت آزاد دیمادرت گفتم نبا

شد:  خکوبیم شیو محکم ارباب سر جا یجد یبردارد اما با صدا زیخ هیبه سمِت هان خواست

 «.ستیبا»

شواهد و »ارباب شروع به صحبت کرد:  یاز گفتن هر حرف شیبه طرف ارباب برگشت، اما پ مرد

 کیدختر ت*ج*ا*و*ز کرده، من به عنوان  نیمن سپهر به ا یده خواهر زاده  ینشون م نیقرا

 .«آورم  یامروز دخترت رو به عقد سپهر در م نیو هم مونم یکار خطا کار م یارباب پا

گواه حال خرابش بود.  شیکنار ارباب نشست، لرزش پاها یصندل یآرام گرفت و رو رمردیپ

گرفته و  یبا صدا رمردیگفت. پسر جوانِ همراه پ یدر دستش شد، ذکر م حیبه تسب خینگاهم م

! ؟یچه کرد هیهان» دخترک لرزان در آغوشم گفت: هیداد و رو به هان واریبه د هینزار تک یحال

 «کمر بابا شکست، آخه تو رو چه به باغ خارج شهر و روستا؟! ،یدبدبختمون کر 

جوان  نیکار زنان بود، اما ا یو زار  هیگر  ست،یبلند گر  یدست گرفت و با صدا انیرا م سرش

و  زیعز  هیگر  نیقدر اخورد شده و ناموس دست خورده؛ چ رتیاز سر غ ست،یامروز مردانه گر 

 .فیبود و شر 

را  یقال ینم ناک گلها ییانداخته بودند و با چشم ها نییآمده، سر پا شیمتاثر از جو پ حاضران

وارد سالن شدن. نگاه  ریپ یبار با آرامش باز شد، عمو و روحان نیکردند. در عمارت ا ینگاه م
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ه طرف ارباب برد و رو به ارباب را ب یدر آن مکان رنگ تعجب گرفت. رو حان دنمیعمو با د

 «شاهد ماجرا باشن. کیخوان از نزد یساالر خان و پسرش به عمارت اومدن، م»: تگف

عاقد خطبه رو خوند اجازه بده  نکهیبعد از ا»زد و در جواب عمو گفت:  یلب حرف ریز  ارباب

 «شه. یفکر کردن احساساتم مانع از انجام عدالت م ان،یب

 گذاشت یآشکارش را عدالت م یِ عدالت یب نیبود که ارباب نام ا جالب

 «خونه. میبر  ای! با من ب؟یکن یکار م یجا چ نیهانا ا»قبل از خروج به طرف آمد:  عمو

 «خودت برو محمود خان اجازه بده دخترت بمونه.»بلند گفت:  یبا صدا ارباب

 سر تکان داد و رفت. عمو

 یبار بود م نیسپهر را گرفته بود به سالن آمد، اول یهاکه دست  یبعد کاظم در حال یکم

 الغر تر. یمردانه اما کم یارباب زاده بود قد بلند با صورت هیشب دمش،ید

داد به چه اندازه  یقرمز و به خون نشسته اش نشان م ینشست، چشم ها هیکنار هان سپهر

 یند و سرش را تکان مک یناخنش را م یو ناراحت است دائم با انگشت پوست گوشه ا یعصب

 داد.

 «.یپسر بش نیقراره عقد ا»انداخت و کنار گوشش گفت:  یچادر رنگ هیسر هان یرو خدمتکار

 بود. رهیفشورد به رو به رو خ یرا م میکه دست ها ینشان نداد و همان طور  یواکنش چیه هیهان

 یشما رو به عقد سپهر ساالر  لمیبنده وک ایآ یاحمد هیخانوم هان»عاقد بلند شد:  یصدا

 «!ارم؟یدرب

 یطور ساکت به گوشه ا نیهم هیهان ینداد، عاقد سه بار خطبه را خواند ول یجواب هیهان

متن  ادداشتیرا زمزمه کرد و عاقد شروع به  ینامعلوم زل زده بود. ارباب کنار گوش عاقد مطلب

 «بزن. دختر جان انگشت»رساند و گفت:  هیکرد، متن را به دست هان
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 نیدانست آخر ا یسوخت، خدا م شیزل زد، دلم برا میچشم ها یبغض کرد و تو هیهان

 شد! یشوم به کجا ختم م یقصه 

غلطان  دیکاغذ زد، موروار  یلرزان، انگشت اشاره اش را درون استامپ و رو یبا دست ها هیهان

انداخت. سپهر هم جواب بله اش را با  نییو سرش را پا دیسبز رنگش چک یاشک از چشم ها

 شده داد و برگه را امضا زد. دیکل یدندان ها

 یجان امشب به خاطر نجات آبرو ییدا»بلند شود رو به ارباب گفت:  شیاز جا نکهیاز ا قبل

رو بدون ماه پشت ابر  نیاما ا ،یزد میشونیپ یرو یو مهر بدنام یپسرت عدالت رو نابود کرد

 «مونه. ینم

 یبسته شدن در سقف ها یصدا د،یعمارت باال رفت و در را محکم بهم کوب یاز پله ها سپهر

 سالن را لرزاند.

 به ارباب انداخت: یاز جا بلند شد و نگاه هیهان پدر

بارش نکردم وگرنه که  یز یچ یدیسف شیبود؟! من به حرمت شما که ر  یجوان چ نیمنظور ا »

 «.دمیبر  یسرش رو گوش تا گوش م

داره حال اون که خودش گـ ـناه کار  یپاک یجوان ادعا نیا»بلند شد: شیصندل یز روا ارباب

 «.یواقع

 نیبرم به شهر، ا یارباب، من خواهرم رو م»آمد و دستش را گرفت:  هیجوان به سمت هان پسر

 کیهفته با  نیکنم به خدا که جوابش رو بده. خواهرم رو هم تا آخر ا یجوان متجاوز رو حواله م

خانواده ما  یبود ول یز یو خون و خون ر  تیحق ما شکا نیبر  یو م انیم یصور  یعقد و عروس

 «ست.یاهلش ن

 بلند شد: شیاز جا یگفت و به سخت یذکر  رمردیپ

 «.ادیز  عزت»
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بزند اما زبانش  یخواست حرف یم ایدر دستان برادرش بود، نگاهش به من گو هیهان دست

 قاصر بود.

 «! ؟یتو دختر خان»ه من انداخت:ب یا رهینگاه خ برادرش

 «نه من هانام عموم کارگر اربابه.»-

 «بود؟! یمنظور اون جوان چ دیدون یزنه؟! شما م یچرا خواهرم حرف نم» -

 «دختر محمود.»بلند اسمم را خواند:  یبا صدا ارباب

 «برم ارباب اسمم رو صدا کردن. دیخبر ندارم ، با یز یمن از چ» -

**** 

 «!؟یدیرو د انیتو شا»ارباب به خود آمدم:  یصدا با

 «بله ارباب._ »

 «؟ینیش یچرا نم_ »

 «نه؟! ایدونم  یرو م قتیمن حق دیبدون نیخوا یشما م»ارباب نشستم:  یمبل رو به رو یرو

 «.یدهن قرص باش زانیم نیخواد به هم یدلم م ،یهست یدختر با هوش_ »

 «پسر گناهکارتون بلکه به خاطر ترس از خشم شما. دفاع از یدهنم قرصه ارباب اما نه برا_ »

 .دیکوب نیزم یمار نشانش را رو یارباب تو هم رفت و عصا یها اخم

 «.ستیگستاخ ن نقدری! دختر محمود ایگستاخ_ »

 .«منه. من دختر مسعود و فروغم  یمحمود عمو»را باال گرفتم و گفتم:  سرم

 :ستادیسرم ا یکرد و از جا برخواست و باال زیچشمانش را ر  ارباب

 «!؟یدون یم ی! از مادرت چ؟یتو دختر فروغ» -
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 «ارباب؟!  هیمردن، منظورتون چ شیمادرم و پدرم چند ماه پ» -

 تلفن داخل اتاقش را برداشت: یسکوت کرد و گوش ارباب

 «بده. انیتلفن رو به شا یالو کاظم، گوش» -

 :ختیارباب واقعا تعجبم را بر انگ یحرف ها آمد اما یخان نم انیشا یصدا

 یتا کار ها یمون یرو منزل دوستم م یتا آخر امروز با کاظم و کلفتت برو به شهر مدت انیشا» -

 «بدم. بیرو ترت کایرفتنت به آمر 

روستا  یکه گفتم، اگه برگرد نیهم»زد:  ادیشد و فر  یعصب انیشا یحرف ها دنیبا شن ارباب

 «رو به حرف پدرت گوش کن. نباریکشونه پس ا یم از من تو رو تا مرض اعدام مانتقا یساالر برا

 و به من نگاه کرد. دیتلفن کوب یرا رو یگوش ارباب

خوش حال  دنتیفرستم دنبالت، مادرم حتما از د یرو م شکارمیبرو به منزل عموت فردا پ» -

 «شه. یم

**** 

 شخص" سوم

 

دستانش گرفت و  انیداد، سرش را م هیتک وارید یتلفن را قطع کرد و به گوشه  یگوش انیشا

 فشورد.

 یِ امروز روزِ شاد نکهیخواست، از ا یم هیبود، مرد بود اما دلش گر  دهیامانش را بر  سردرد

 دشمنانش

 آتش خشم سراسر وجودش را سوزاند. بود

به اشک نشستن،  شیکه چشم ها یروز  نیبود، آخر  افتهیخودش را درمانده ن نطوریبود ا سالها

 روز
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 مادرش را در یسوخته  میبود که جنازه ن ییها

تواند انتقام مادرش  یکرد م یبود و چه کودکانه فکر م افتهیعمارت  یشده  نینفر  یانبار  گوشه

 را

 .دید یتر از مقابله با آن ها م فیشد خودش را ضع یکه به عمرش اضافه م یاما هر سال رد،یبگ

 را پاک کرد و از جا بلند شد. شیدر دل قفل به خود آمد، اشک ها دیچرخش کل یباصدا

 وارد حال شد. د،یکش یم نیزم یآن را رو یکه در دست داشت و به سخت یبا ساک لباس کاظم

 «ارباب زاده لباس هاتون رو آوردم.» -

 «لش چه طوره؟!نبود، حا یعصب ادیاز احوال عمارت برام بگو، سپهر که ز  ،یلطف کرد» -

 تیدخترک رع نیکه سپهر خاطر ا دیدون یبگم واال، خودتون م یچ»سراش را تکان داد:  کاظم

 «خواست. یشبنم رو م

چه کار  نجایا وایش»شد:  رهیبود خ ستادهیکه پشت سر کاظم ا وایو با تعجب به ش دیکش یآه

 «کنه؟!  یم

 «ندارم. یر یوگرنه من تقص اد،یپدرتون گفت همراهت ب»کرد و گفت:  یتک خنده ا کاظم

جان چقدر  انیشا»را کج کرد:  شیاخم کرد و لب ها ینگاه کرد، کم انیجلو اومد و به شا وایش

 «سرت آوردن. یی! چه بال؟یالغر شد

نشده، برو باال استراحت کن، تا  یز ی! چسیه»خارج از تحملش بود:  وایش یو ناله ها نک

 «.امیب

 «چشم.» -

 یعنیتا چه زمان ممکنه موضوع مسکوت بمونه؟! »را به کاظم داد:  شینگاه مشک انیشا

 «منظورم مسئله گناهکار بودنِ منه.
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زود، دخترک که روزه سکوت گرفته و صمم بکم الم تا کام  یلیدارن خ دهیپدرتون عق» -

 «شما گناهکار شناخته شده. یدونن سپهر جا یزنه، اما ساسان و پدرش هنوز نم یحرف نم

 «رم استراحت کنم. یمن م»را فشار داد و رو به کاظم گفت:  شیها قهیشق

 یکه رژ لب سرخ رنگ تو یدر حال وایش دنیسرش را تکان داد. به طرف اتاقش رفت. با د کاظم

 فارق بود. ایچقدر از دن د،یبلند خند دیخند د،یکش یدرشتش م یلب ها یدستش را رو

 «خان؟! انیافتاده شا یاتفاق» -

 ی نهیس یهم سرش را رو وایحلقه کرد، ش وایش ینشست و دستش را دور شانه ها وایش کنار

 یدارد لبخندِ محو تیهمسرش جذاب یهنوز هم برا نکهیارباب زاده گذاشت و خوش حال از ا

 لب نشاند. یرو

 گرم شد و به خواب رفت. شیدست ارباب زاده پلک ها ینوازش ها با

 دشیتخت خواباند و به صورت سف یاب رفته بود رورا که درون آغوشش به خو وایش ان،یشا

 سمت هانا، دختر فروغ ومسعود دیشد، ذهنش پر کش رهیخ

 ِ  یبود،حتما به زود یزبان نیر یبامزه و ش دختر

 شد. ینسبتش با او م متوجه

**** 

سحر  مینس یتنش بود، خنکا یرکاب کیداد، تنها  هیبه طرف تراس رفت و به نرده ها تک انیشا

 انداخت. یرا در عضالتش م یفیلرز خف یگاه

 برد. یآسوده غرق در خواب به سر م یالیسوق داد، که با خ وایرا به طرف ش نگاهش

 بود زد زیبه او که فارق از همه چ یدل پوزخند در

 آسوده خاطر باشد. شهیتواند هم یاحمق م کیفکر کرد، تنها  و

 ملحفه سپرد. یاتاق برگشت و تن سردش را به گرما به
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متوقف  انیدراز کرد تا او را به آغوش بکشد اما دستش م وایش یرا به طرف بازو دستش

اشک  یدخترک در گوشش زنگ خورد، قطره  یالتماس ها یآن شب افتاد، صدا ادیشد، 

لب زمزمه کرد"لعنت به من" نفسش  ریرا با نوک انگشت گرفت و ز  شینشسته درون چشم ها

 را بست. شیداد و چشم ها رونیرا آه مانند ب

اطرافت رها  یهر چند کم تو را از غم و دل آشوبه ها یساعت ینعمت بود چرا که برا کی خواب

 کرد. یم

 شد. داریاز بهم خوردن در کمد ب یناش یبا سر صدا صبح

 زیخ میتخت کند و ن یکوفته اش را از رو یبه اطرافش انداخت و سپس شانه ها ینگاه گنگ اول

 "وایزد"ش ادیدر آن مشهود بود فر  یکه کالفگ ییشد، با صدا

 زد. یبرگشت به طرفش و لبخند خجول وایش

 «!؟یانقدر سر و صدا راه ننداز  یتون ی! نمیکرد دارمیب» -

 با ناز به طرفش آمد و کنارش جا گرفت. وایش

 «کنم. دارتونیخان، کاظم گفتن ب انیشا اهیروم س» -

 «.یکار رو بکن نیبا آرامش ا یتونست یم»شد:  " گفت از جا بلندی"هوم

 یبا شوهرش شوخ یزن عاد کیداد، تا مثل  یم دانیبه او م شهیهم انیشا د،یخند زیر  وایش

 نا مفهوم بود. نشانیب یکند، حصار اختالف طبقات

 «ت هیاز تنب نیا»گرفت و گفت:  وایش یاز بازو یمحکم شگونیقبل رفتن ن انیشا

 گم شد. انیشا یمستانه  یقهقهه ها انیم وا،یآخ بلند ش یصدا

*** 

 «ارباب زاده؟! یتو فکر »خان زد:  انیبه شا یلب گذاشت و چشمک یرا گوشه  گارشیس کاظم
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 هیحس گند دارم، حس  هی»: دیکش رونیب یگار یزد و س قشیرف یشانه  یرو یدست انیشا

 «.یفرار  یبازنده 

 «جوش نزن. ،یگرد یتو دوباره بر م»ارباب گرفت:  گاریس ریتکان داد و فنک ز  یسر  کاظم

 «اون جا موندم. وایش نیغربت به دلم نشست و با هم ارید یهم آب و هوا دیشا» -

 گهیارزه، تا سال د ینکن خان زاده، روستا بدون تو مفت نم یشوخ»مکث کرد:  یلحظه ا کاظم

 «جواب بمونه. یب دیکارشون نبا ا،یب

 را به نشانه چَشم بر هم زد. شیو چشم هاکرد  یکج یخنده  انیشا

 «.زمیعز  یش یپس چرا سوار نم»: دیرا سفت چسب انیشا یبازو وایش

 «.امیتا ب نیتو ماش نیبش»را آزاد کرد: شیبازو انیشا

که  ینگاهش را به روستا انداخت و در حال نیآخر  انینشست. شا نیاطاعت کرد و تو ماش وایش

مراقب ارباب و سپهر باش و بهش »فشرد گفت:  یآغوشش م انیکاظم را محکم در م یشانه ها

 «عالمم اما... یدونم ته نامردا یم ن،ییجلوش و سرم پا اهیبگو،روم تا آخر عمرم س

 باشد ریتوانست دلگ یم زیگرفته، غروب چهارشنبه ن بیحس کرد دلش عج کاظم

به طرفم آمد و  مدنیشب بود که به خانه برگشتم. زن عمو به محض د ۱۲ساعت  یها حدود

 یچ»:دمیصورتم گذاشتم و با بغض نال یکرد، دو دستم را رو مینثار گونه ها یمحکم ی لهیس

 «شده زن عمو؟!

 «! ؟یگرد یشب برم ۱۲ رونیب یاز صبح رفت»: دیکش ادیعمو دست به کمر گذاشت و فر  زن

 «زن عمو به قرآن سر راه مجبور شدم به عمارت ارباب برم.» -

 یدروغم بهم م یتلل یللیدنبال  یخُبِ خُبِ رفت»: دیعمو ابرو گره زد و لب به دندان گز  زن

 «.یباف
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که از قبل در دست داشت، ضربات  یدفاع به من بدهد با تکه چوب یاجازه  نکهیا بدون

 نیرحم تر ا یدادم اما او ب یکردم و زن عمو را قسم م یاز درد ناله م د،یبه پشتم کوب یمحکم

نوازش کرد اما چرا  دیرا با میتی نکهیصورتم روان شد مگر نه ا یا بود. قطرات اشکم روحرف ه

 داد؟! یم یحقازت و نامرد یزن بو نیا ینوازش ها

مظلوم از  نینکن هانا چرا که نفر  نیلب گفتم، نفر  ریرا پاک کردم و ز  میپشت دست اشک ها با

 هر

 چوب  یآهش صدا یبرنده تر است و نوا غیت

 خدا ! یصدا یب

اشاره کرد و گفت:  اطیدست به زانو گذاشتم و از جا بلند شدم، زن عمو به گوشه ح یسخت به

 یبخواب یبعد اجازه دار  یشور  یاالن م نی! همه رو هم؟ینیب یاون رخت چرک ها رو م»

 «!؟یدیفهم

م: فشردم پاسخ داد یدندان م ریرا ز  میکه از شدت درد لب ها یانداختم و در حال ریبه ز  سر

 «چشم!»

 «و زبون نفهم. یلنگه نه نه ت دردسر ساز »عمو سر تکان داد و گفت:  زن

گرمم را به  یآب پوست دست ها یآب لگن گذاشتم خنکا ینشستم و دستم رو تو اطیح گوشه

تک تک لباس ها را شستم و  یدهانم گذاشتم و ها کردم، به سخت یگزگز انداخت، دستم را رو

پتو  یزده ام را به گرما خیمثل جنازه جسم خسته و  دمیه اتاقم رسب یکردم. وقت زانیبعد آو

 کردم یپشت کمرم را حس نم یبودم که درد زخم ها ستهسپردم، آنقدر خ

را در دست  شیاضیر  یکه کتاب ها یدر حال هیشدم، هد داریاز خواب ب هیهد یبا صدا صبح

 «!یشد داریچه عجب ب»کرد:  ینگاهم م یداشت، با دلخور 

 «شده؟! یز یسالم چ» -

 را به طرفم پرت کرد: شیپوزخند زد و کتاب ها هیهد
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به  یوا یسینو یهام حل نشده برام خوش خط م نیر یهر کدوم از تم ن،یکتاب ها رو بب نیا»

 «!.یکه بهت گفتم رو انجام ند یحالت اگه کار 

 داشت؟! ییچه معنا شیدفعه ا کیرفتار  رییشدم، تغ رهیخ هیتعجب به هد با

من مثل قبل باهات  ینکنه فکر کرد هیچ»نگاهم را حس کرد و ابرو باال انداخت:  ینیسنگ هیهد

 ییو چه آزار ها یکرده مامانت چه فتنه ا فیمادرم برام تعر  ره،یخ یدیکنم؟! خواب د یرفتار م

 اکنم ت یخدمتکار رفتار م هیمن نداده! از امروز منم مثل مادرم باهات مثل  چارهیکه به مادر ب

 «.ادیحساب کار دستت ب

 یکنم تو یحاال دارم حس م دم،یخودم نال یچارگیب یاز اتاق، بغضم شکست و برا هیرفتن هد با

 گرفتار شدم. یچه برزخ

 کردن. رمیمختلف تحق ییو به بهانه ها دنیاز من کار کش ابیاسب تو آس نیبعد از ظهر ع تا

 رفتم. اطیو به طرف ح دمیبه صدا در آمدن در از جا پر  با

 «پشت دره؟! یک» -

 «من الفتم خدمتکار ارباب. د،یجان باز کن خانوم»

زن با مهر و محبت  ریبودن، پ ستادهیپشت در ا بلویس یزن تپل و مرد ریپ کیرو باز کردم و  در

 «!؟یهانا باش دیبا یآسمون یِ به به سالم مادر جان، تو پر »نگاهم کرد و دست انداخت دور کمرم:

 «!ن؟یکار دار  یبله حاج خانوم، شما با من چ» -

 دیمادر ارباب، من رو فرستاده دنبالت رخت و لباست رو بپوش که با»زد و گفت:  یلبخند زن

 «عمارت. میبر 

 فرستد دنبالم. یارباب افتادم، گفته بود خدمتکارش را م روزیحرف د ادی

 «تا حاضر بشم. دیع کنشما زن عموم رو مطل»طرف خونه دعوتشون کرد و گفتم:  به



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

41 

 

را که از  دیسف یو دامن یمشک یراهنیناچار پ افتم،یمناسب ن یاتاق هرچه گشتم لباس یتو

 یبه جا مانده بود، تن کردم، هنگام شستن صورتم با بهت به چهره  میمادرم برا یلباس ها

گود  یچشم ها یو پا دهیخشک یبا لب ها شهیشدم، الغر تر از هم رهیخ نهیپژمرده م در آ

 هیشب زمیچ چیبود، ه یهم به خاطر ضرب دست زن عمو کبود و زخم میگونه ها یافتاده، رو

 نبود! یآسمان یپر  کی

عمارت باشکوه  نیوسط ا نجایتو دلم افتاد، من ا یبیعج یعمارت ارباب که شدم، دلهره  وارد

 کلفت بود بودم تا مهمان. کی هیشب شتریب

 کردم. یمعنا دار خدمه ط یرا با نگاه ها ریمس طول

سپهر از حرکت  ی نهیبه س نهیباز شد و من س کبارهیدر به  دم،یدر عمارت که رس یجلو به

 .ستادمیا

 « حواست کجاست احمق؟!»نگاه مملو از خشمش را به من دوخت و گفت:  سپهر

 «خوام ارباب زاده.  یمعذرت م»تر کردم و گفتم:  دهیانداخته،د ریبه ز  سر

لب جواب داد:  ریبه صورت، گلگون شده از خجالت و غصه ام انداخت و ز  یبیعج نگاه

 «نداره، من رو ببخش. یاشکال»

الفت به  یباره با سقلمه  کیکردم که به  یزد، با چشم رفتنش را دنبال م رونیدر عمارت ب از

 از فکر در آمدم. میپهلو

 «که خانوم بزرگ منتظرته! ایحواست کجاست دختر؟! ب» -

 ماند. اطیکه همان راننده بود، داخل ح ییبلویالفت به راه افتادم، مرد س دنبال

سالم دست  یصدا دنیبود. با شن نیو دلنش بایز  اریشدم، در نظر اول اتاق بس یاتاق بزرگ وارد

 و به طرف خانم بزرگ برگشتم. دمیاز نگاه کردن به اتاق کش

 یصورت جا خوردم، هرگز گمان نم یرو طیغل یشیقد بلند و خوش چهره با آرا یزن ریپ دنید با

 جوان و سرحال باشد. یزن ندیگو یبردم خانوم بزرگ که م
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 «دخترم. نیبنش» -

 «مبل مقابل خانم بزرگ نشستم. یرو»

 «درسته؟! یدختر فروغ باش دیتو با» -

 «بله خانوم جان» -

 تعارفم کرد. زیم یرو ینیر یتکان داد و از ظرف ش سر

 برداشتم. ینیر یش یتوجه به ترحمِ نگاه خانم بزرگ، مشت یگرسنه بودم که ب آنقدر

 «!؟یکن یم یچند وقته با خانواده عموت زندگ» -

 که تو دهانم بود را قورت دادم. ینیر یش

 «ماهه. ۳حدودا » -

 «.امرزدشیشه؟! خدا ب یمن محسوب م یمادرت دختر ناتاتن یدون یم»تکان داد و گفت:  سر

 «خونه بزرگ شده؟! نیمادر من تو ا یعنی یچ»فتادم و با تعجب گفتم: سرفه ا به

 ۲۰کرد اما  یم یخونه زندگ نیتو ا یسالگ ۱۷ارباب بود و تا  یدرسته، مادرت دختر معشوقه » -

 «ال قبات ازدواج کرد. هیرو بهم زد و با پدر  لیاص یاز خان زاده ها یکیازدواجش با  شیسال پ

بهتره  تون،یممنون از مهمون نواز »لم شکست، از جا بلند شدم و گفتم: کالمش د یتو ریتحق از

 «من برم. 

 «قبات بر خورد؟! زیر ی! به ته؟یچ»: دیبزرگ اخم کرد و لب ورچ خانم

 «.نیکن نیبه مادر و پدرم توه نیشما حق ندار »رو قورت دادم و گفتم:  بعضم

 شیاز پ شیزد که قلبم را ب یزد و با دست اشاره کرد از آن جا برم، اما قبل رفتن حرف یپوزخند

 سوزاند.
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باشه  یستیاما حاال که حاضر ن یکن یعمارت کلفت یتو یایبدم، ب شنهادیخواستم پ یم» -

 «.ستین یمشکل

زدم و با سرعت به طرف  رونیغرق در اشک شد،از در عمارت ب میها دهیشکست و د بغضم

 چشمه رفتم.

**** 

 شخص" سوم

 یدان ینم»داد و رو به الفت گفت:  هیاش تک یبزرگ خوش حال از رنجاندن هانا به صندل خانم

 ادیزنده شد، به  میشدم،باز هم خاطرات جوان یچه حال نجاستیدختر فروغ ا دمیفهم یوقت

فخرالزمان  یآورد مجبورم کرد برا نجایکرد و به ا غهیکه فخر الزمان رو ص یارباِب بزرگ زمان یدار 

فخرالزمان کتک نخوردم و با چشم  یها ییرو که به خاطر بدگو ییکنم، چه شب ها یتکار خدم

 «.دمیاز اشک نخواب سیخ

 یشه اون روزا یمگه م»و گفت:  دیکش یو راز دار خانم بزرگ بود، آه حسرت بار  مهیکه ند الفت

 «!ن؟یدخترک دار  یبرا یال چه نقشه اسخت رو فراموش کنم؟! حا

هانا زن جاه طلب و پول  یزن عمو» را به الفت دوخت و گفت:  شیطانیبزرگ نگاه ش خانم

 «تحت فشار بذاره. شتریشه هانا رو ب یپول مجبور م یبا مقدار  ه،یپرست

 گم به یدم به طلعت و بهش م یتومن م ۵۰امروز »چاقش را تکان داد:  کلیو ه دیخند الفت

قابل  ریهانا سخت و غ یرو برا یکه زندگ یرسه به شرط یپول به دستت م نیاندازه هر ماه هم

 «.یتحمل کن

 شدن. یسر دادن و راض یدو از فکراشان قهقهه ا هر

 یرو یُشرُشر آب مرهم یرا درون آب گذاشت، صدا شیبه طرف چشمه رفت و دست ها هانا

 اعصاب خرابش بود.
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 یچ نجایسالم تو ا»شانه اش وحشت زده به عقب برگشت:  ینشستن دست شبنم رو با

 «!؟یکن یکار م

 نشوند و گفت:  شیبایز  یلب ها یرو یلبخند شبنم

 «.نجایا امیاکثر اوقات م من»

 «!؟یهنوز ناراحت»: دیتکان داد و از شبنم پرس یسر  هانا

استگارم جواب فراموشش کردم، امروز هم به خو»شانه هانا گذاشت و گفت:  یسرش را رو شبنم

 «مثبت دادم.

 سپهر را فراموش کرده بود؟! یراحت نیبهت زده نگاهش کرد، چگونه به ا هانا

 «.یدوستش داشت یلیآخه چرا؟! تو که خ» -

 «اون حاال زن داره. یاز طرف ست،یبا من ن یزندگ یهــ ـوس باز و بدنام مناسب برا یپسر » -

 «خانوم بزرگ بودم.  شیمنم امروز منزل ارباب و پ»شبنم را فشورد و گفت :  دست

 یگفت مادرِ من دختر خونده ش م یم»زد و ادامه داد:  یمنتظر نگاهش کرد، لبخند تلخ شبنم

 «شه.

 بدهد. شیکرد دلدار  یهانا گوش سپرد و سع یبا دقت به حرف ها شبنم

 یتو را همراه یعلت چیه یاست که ب یکس جور نعمت است، دوست کیداشتن دوست  واقعا

است و  قیکند، او نه هم خون توست نه به سبب عقد نسبت به تو مسئول او فقط رف یم

 شود. یم تیفهمد و مرهم زخم ها یهمراه، زبانت را خوب م

به خون نشسته به طرف آن ها  ییخودشان بودند که سپهر با چشم ها یدختر در حال و هوا دو

 «!؟یجا زد یزود نینامرد، به ا یا:»شبنم گفت  آمد و رو به

تو که  ایمن نامردم »دوخت:  نیرا به زم سیداد و نگاه خ رونیرا آه مانند ب قشینفس عم شبنم

 !؟یکرد یناموس یب
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 «عقدت بود؟! روزیتو که د اینامردم  من

» :دیاش را به دست گرفت و غر  قهیسر داد و به طرف شبنم پا تند کرد،  یبلند ینعره  سپهر

 «سر انگشتم رو هم به بدن دخترک نزدم چه طور ممکنه باهاش هم خواب بشم؟! یمن حت

 «رو باور کنم؟! یمردم دروغ؟! حرف ک یو همه  یگ یتو راست م»-

حرف عشقت رو حرف »شد:  رهیو به صورتش خ دیبه طرف خودش کش یشبنم را کم قهی سپهر

 «من رو باور کن.

خواد  یدلم نم ا،یدنبالم ن گهید»: دیاش را از دست سپهر کش قهیسر برگرداند و  شبنم

 «.نمتیبب

 اشک حلقه زده  نیبه سپهر کرد و با سر آست پشت

 «خدا حافظ عشقم!»چشمانش را پاک کرد :  در

 برد. شانیو همراه خودش به طرف خانه  دیدستم را کش شبنم

 .میهول کرد یکرد، کم ینگاهش م تیمادر شبنم که با عصبان دنید با

 و گلگون شبنم کرد. دیصورت سف یحواله  یلیجلو آمد و س نهیچاقش دست به س مادر

شبنم به اشک نشست، بغضش را فرو خورد و با بهت به مادرش نگاه کرد:  یقهوه ا یها چشم

 «! ؟یهست یکار کردم؟! چرا عصبان یمگه چ»

خبر به گوش  یخوا یبدنام؟! م یاون پسره  دنید یاز صبح رفت» : دیبا خشم غر  مادرش

 «رو بهم بزنه؟! شینامزدت برسه تا اون هم نامزد

 «.دنشیرم د ینم گهید»انداخت:  نییرا پا سرش

شکفت؛ چه خوب  میلب ها یرو تیخودش را به آغوش امن مادرش سپرد، لبخند رضا سپس

 که شبنم مادرش را دارد...

**** 
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 یملحفه  انیکه م یند عمو به اتاقش رفتم و عمو را در حالبل یسرفه ها یصدا دنیشن با

 ادیبلند فر  یقلب به تپش افتاد و ترس در وجودم رخنه کرد. با صدا دم،ینشسته بود د یخون

 «!ست؟یخونه ن یپدرام ، زن عمو کس»زدم: 

 «چه شده هانا؟! »با عجله وارد اتاق شد:  پدرام

 «.رهیم یبابات، عمو داره م» -

کولش انداخت و رو به من گفت:  یباره متوجه پدرش شد، به طرفش رفت و اورا رو کیبه  پدرام

 «پدر ببرم درمانگاه. اریپولم رو ب فیهانا برو ک»

 «چشم.» -

اعالم کرد عمو متاسفانه مبتال به سل شده  نهیدکتر بعد از معا م،یرفت مارستانیپدرام به ب همراه

 کند. یجدا از ما زندگ یاست تو اتاق ست بهتر یاز نوع مسر  یمار یو چون ب

 داد. هیتک مارستانیب یراهرو واریسرش گذاشت و سرش را به د یدستش را رو پدرام

 «! ه؟یخطرناک یمار یپدرام، سل ب» -

 یبراش بودم و باهاش لج م یپسر بد شهیهم»غم نگاهم کرد، و نفس را تکان داد و گفت:  با

 «د...دونستم ممکنه انقدر زو یکردم اما نم

شانه ام  یاجازه نداد حرفش را ادامه بدهد. دستش را دور کمرم حلقه کرد و سرش را رو بغض

معذب بودم اما دستم  نکهیگذاشت، متوجه شدم از شدت غم و اندوه به آغوشم پناه آورده، با ا

 .زدیرا پشت کمرش گذاشت تا با آرامش اشک بر 

 و سالم کردم. دمیزن عمو از جا پر  یبه خون نشسته  یچشم ها دنیباره با د کی به

و با اندوه  ختیر  یکرد، زن عمو اشک تمساح فیتعر  شیاز جا بلند شد و ماجرا را برا زین پدرام

 عمو کرد. یها یخوب یدرباره  ییسرا هیشروع به مرث یمصنوع

 .میجدا برد یعمو را به اتاق لیرخت خواب و وسا میکه به خانه برگشت یزمان
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 خاطر قبول کردم. تیبه گردن من افتاد، که با رضا زیاز عمو ن یر نگه دا تیمسئول

**** 

ممتد عمو وارد اتاق شدم و دستان سردش را در دست فشوردم،  یسرفه ها یصدا دنیشن با

داده به  هیو دور دهانش را پاک کردم. تمام مدت پدرام تک ختمیر  شیقاشق قاشق سوپ را در گلو

 «.یهست یخوب یلیا! تو دختر خهان»در نظاره گرِ اعمالم بود. 

 از کنارش گذشتم. یحرف چیه یب

 داشت . یمتاسفانه هنوز با من دشمن دمیمطالعه اش د زیرا پشت م هیاتاق شدم که هد وارد

 را جمع کردم. شینشستم و خورده کاغذ ها رشیتحر  زیم نییپا

 «!نم؟یرو بب تیدرس یشه کتاب ها ی! م هیهد» -

 «.رونیشه از اتاقم گمشو ب ینه نم»بلند شد و گفت:  شیاز جا هیهد

از در  هیافتاده اتاق رو ترک کردم لعنت به من که خواستم با هد ییجا بلند شدم و با شانه ها از

 .میایدر ب یدوست

 «!؟یکن یکار م ی! چیه»را گرفت:  میبه طرف آمد و باز ها دمیراه پدرام را د سر

 «.ییبایو ز  فیهانا تو چقدر ظر »کمرم حلقه کرد: توجه به حرفم دستش را دور  یب

 اش را پس زدم: نهیرا تکان دادم و با دست س خودم

 «هست؟! یشرمانه ا یچه رفتار ب نیعقب ا برو»

 یطور  نیکاش من رو هم ا ،یکن یم یاز پدر خوب نگه دار »را نوازش کرد:  میزد و موها یلبخند

 «.یکن یپرستار 

 زن عمو باعث دور شدن پدرام شد. یپا یاز طرف من، صدا یاز هر واکنش قبل

 «! هیک نیدم در کارت دارن بب»نگاهم کرد:  ینیعمو به طرفم آمد و با بد ب زن
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 شیکرده بود و با چشمان آرا زیاش را تم وستهیپ یشبنم که ابرو ها دنیدم در با د رفتم

 کرد تعجب کردم. یشده اش نگاهم م

 «!؟یسالم هانا جان خوب» -

 «!؟یشبنم تو ازدواج کرد» -

رضا شدم، خب تا آخر  دیحم ی غهیص شبید»زد:  یزده ام را گرفت و لبخند تلخ خی دستان

 «.مهیهفته عروس نیا

داد بهم بر  یاگه جواب ینامه رو به سپهر برسون ول نیا»به دستم سپرد و ادامه داد:  یا نامه

 «نگردون.

عطر  یو با تکان دادن دستش از آنجا دور شد، بو دیرا بوس میتکان دادم، جفت گونه ها یسر 

 .دیچیپ یکه زده بود هنوز در کوچه م یزنانه ا

 ماه بعد... هفت

 "سپهر

شد؛  یباز نم یاز شدت خستگ میوارد خانه شدم چشم ها ادیخسته و کوفته از کار ز  یتن با

رفته بود، به  یدببستن قرار داد به  یمعاون شرکتم؟ برا یشلوغ بود احمد یلیامروز سرم خ

 آمدم. یبر نم سمیشرکت تازه تاس یاز پس اداره تمام کار ها ییتنها

 و قار و قور! شکم گرسنه ام را در آورد. دیچیپ مینیب ریز  مهیخوش ق یبو

 به استقبالم آمد. هیام ندادم و به سمت راه پله حرکت کردم، که هان یبه گرسنگ ییبها

 رفت. یراه م یرفتم براش سخت بود دستش را به کمرش گرفته و به سخت راه

 «؟یخور  یشام م زمیسالم عز »و کتم را گرفت :  فیآمد و ک جلوتر

 اتاق شدم، به دنبالم آمد. یمنتظرش راه ینگاه کردن به چهره  بدون
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کنارم هم  هیسرم فشار دادم، هان یرا رو میتخت رها کردم و دست ها یخسته ام را رو تن

 نشست.

 «حوصلت رو ندارم  رونیگمشو از اتاق ب»تلخم زمزمه کردم: یصدا با

و معصوم  یمشک یدو گو نیشد، لعنت به ا رهیسردم خ یمظلومش به چشم ها یچشم ها با

 کند. یو رو م ریدل را ز  بیروز ها عج نیکه ا

خانوم  هیهان»گفتم :  یتر  میغلتان اشکش را با انگشت به دام انداختم و و با لحن مال دیمروار 

 « کنه بذار بخوابم یذوق ذوق م یهمه بدن از خستگ ادیخستم خوابم م رونیبرو ب

را ماساژ داد، از خدا  میانداخت و گردن و شانه ها میدستش را دور باز  میتوجه به حرف ها یب

 خواسته

 آسوده به کارش برسد. یالیتا او با خ دمیشکم درزا کش یرو

 بسته شد. نمیسنگ یچشمانم گرم خواب شدند و پلک ها قهیاز چند دق بعد

 دمیخورش کش یبعد از ظهرگذشته بود. به آشپز خانه رفتم و کم ۵شدم ساعت از  داریب یوقت

 یرا رو شیها دیوارد سالن شد و خر  وهیبا دو پاکت م هیباز شدن در آمد هان یتا بخورم که صدا

 «نخور بزار برات داغش کنم سرد یجور  نیا یوا»گذاشت به طرفم آمد :  زیم

 «خوبه یجور  نیخواد هم ینم»تکان دادم و گفتم :  یجوابش سر  در

 «سرده. یطور  نینه ا»-

بد بخت به  یبچه  نیو ا یبست نبود با نقشه خرم کرد ،یدار  یچرا دست از سرم بر نم»-

 «وجود اومد.

 .دمیو حرمت در  دمیگرفتم و نعره کش دهیچهره اش را ند یتو بغض

 دست به شکم گرفته از خانه خارج شدم ی هیتوجه به هان یرا تن کرده ب کت
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که هانا دوست شبنم نامه  یکردم، زمان یفکر م شیزدم و به چند ماه پ یقدم م ابانیخ در

 شبنم را به دستم رساند... یخداحافظ

*** 

 "گذشته

 

واب زحماتم رو حافظ مادر جان خوب ج-خدا » با خشم نگاهش را از خانم بزرگ گرفت: مادر

 «یداد

 «!؟یر  یم یدخترم؟! تو کجا دار  هیچه حرف نیا»-

 هیبدون حضور من و خسروخان سپهر رو عقد »را سر:  شیلباسش را تن کرد و روسر  مادر

و بچه م رو بدنام شهر  نیسپهر رو همه جا زد ییآبرو یطبل ب ن،یدختر دست خورده کرد

 «. نیکرد

به اصرار پدرش و ارباب به  شبیهم که از د هیو خانم بزرگ جرّ و بحثشون باال گرفت، هان مادر

سوخت اما همزمان  شیرو به رو بود. دلم برا یعمارت نقل مکان کرده بود با بهت شاهد صحنه 

 از حضورش در قلبم النه کرد. یقینفرت عم

دختر و  نیمادر، ا میبر  ایبسپهر جان »رفت:  یرا برداشت و به طرف در خروج فشیک مادر

رو به عهده  تیکرده مسئول یکه به دخترک دست دراز  یتا اون کس نجایخانوم بزرگم بمونن ا

 «.رهیبگ

بمون تا من  هیهان شیتو پ»از آن که دنبالش بروم خانم بزرگ گفت:  شیاز در خارج شد، پ مادر

 «با مادرت صحبت کنم.

نگاه کردن  هیچ»حرکت دادم:  یرا عصب میو پاهامبل نشستم  یرفتن خانم بزرگ، گوشه  با

 «داره؟!

 .دیگز  یسرخش را م یکرد و لب ها یرنگش نگاهم م یدرشت مشک یبا چشم ها هیهان
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 را به من دوخت. یجلو آمد و نگاه خجالت زده ا آرام

 «آبروت کرده؟!  یو اون ب یانیشا یمعشوقه  یگ یچرا به همه نم» -

 «! ی! ازت متنفرم لعنت؟یکن یچـــرا گــــورت رو گم نم»زدم و گفتم:  یبلند ادیفر 

فشورد و  شیگلو یزانو زد، دستش را رو میپا یکه در اندامش بود جلو یبا لرزش مشهود هیهان

 کرد. ییصدا یب یناله 

! ه؟یچ»نفرت بار به چشمان پر از خواهشش دوختم:  یحلقه کردم و نگاه شیرا دور بازو دستم

 «رگت شده؟!چه م

 ام گذاشت.  نهیس یحلقه کرد و سرش را رو میرا دور بازو فشیظر  دستان

 کرد. یم هیو گر  دیلرز  یکنم، اما همچون گنجشک باران زده م شیجدا خواستم

 «!؟یدیترس ادمیفر  یشده دختر؟! از صدا یچ» -

 را پشت کمرش گذاشتم و آرام نوازش کردم. دستم

به نامزدم  یکن یآبروت کرده، کمک م یب یک یسینو یم ارمیکاغذ و قلم ب کیاگه  هیهان» -

 «نشون بدم؟!

لبش را  یخواسته ام خم شدم و گوشه  رشیرا بلند کرد و تکان داد، خوش حال از پذ سرش

 گلگون کردم.

در زدن  یرفتم که صدا زیم یزدم و به طرف کشو یقرمز شد، لبخند دشیگرد و سف یها لپ

 آمد.

 نجایسالم ا»بودمش: دهیکه کنار چشمه همراه شبنم د ینا بود همان دختر را جواب دادم، ها در

 «!؟یخوا یم یچ

به زبان آوردن حرفش دو دل بود، از در فاصله گرفتم و  یبرا ایگو دیچیرا بهم پ شیها دست

 «.ستمیخونه؟! تنها ن یتو یایب یدوست دار »گفتم:
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 «نامه از طرف شبنم آوردم، امروز عقدش بود.  کیمن فقط »-

درست »:دمیچفت شده نال ییاعتماد نکردم ، با دندان ها میلحظه به گوش ها کی یبرا

 «!...دم؟یشن

 شد. یم یکند و چشمانم از اشک پر و خال یگذاشتم، نفسم جان م میگلو یرو دست

 یآقا سپهر، چ»گذاشت:  میبازو یبه حال خرابم برد و با عجله به سمتم آمد، دست رو یپ هانا

 «براتون افتاد؟! یشده چه اتفاق

 «کنه! یبغض داره خفه م م»:دمینال یحال یصورتم تکان داد، با ب یرا جلو دستش

 «هست؟! نجایا یخدمتکار ها کس»زد:  ادیطرف سالن رفت و فر  به

 میه از گلوباره چون آ کیگذاشتم و با مشت ضربه زدم، نفسم به  نهیس یدست رو یسخت به

بودم  ریسخت اس یدر جدال ییدادم و نفس نفس زدم ؛ گو واریبه د هیتک یحال یخارج شد. با ب

 ریز  نیزم یرمقم به رو یعقل و قلب و تن خسته و ب نیب یعشق و نفرت، جدال نیب یجدال

 حماسه عاشقانه را سرود. کی انیپاسقوط کرد و  شیپا

 به دستم وصل بود. یتختم بودم و سرم یرا که باز کردم، رو میها چشم

 داد.  یداغش پوستم را قلقلک م یکنار دستم بود و نفس ها هیاطرافم نگاه کردم، سر هان به

 «! ؟یحالت چه طوره؟! بهتر »زد و گفت: قیعم یبازم لبخند یچشم ها دنیبعد با د یکم

 «!؟یر رو کردکا نیخراب، چرا لعنت بهت چرا باهام ا»گرفته جواب دادم:  ییصدا با

 نیکردم؛ تمام دردم ا یم هیدر غم عشقم خون گر  نیکرد و اندوهگ یم میبهت زده تماشا هیهان

 شد. یارزش شمرده م یبود در نظر شبنم ب تیقدر با اهم نیمن ا یکه برا یبود چرا عشق

 «!؟یخوا یم یچ هیچ»به خود آمدم:  میدست ها یرو هیگرم هان ینشستن دست ها با

تو  ونم،یتا آخر عمرم بهت مد»: دیصورتم کش یتر شد و دستش را نوازشوار رو کینزد هیهان

 «با اشک هات شرمنده م نکن.  یمن یناج
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اما شبنم  نیبود و دلنش بایمهربانش نگاه کردم، ز  یو به چشم ها دمیرا عقب کش سرم

 کس مثل او نبود.  چینبود، ه

 یرا قلقلک داد و تلنگر  میگلو ریز  نفسش د،یکش یقیم گذاشت و نفس عم نهیس یرا رو سرش

 به احساسم زد. 

 ازیبهت ن یلیآرومم کن، االن خ»دورگه زمزمه کردم:  ییو با صدا دمیچیپ شیرا دور بازو دستم

 «دارم.

 «...یمن و م یمطمئن»تعجب سرش را باال آورد:  با

 در قلبم. زیتامل بر انگ ینشست و آرامش شیلب ها یرو مهرسکوت

 **** 

 "حال

 

خاموش متوجه نبود  یچراغ ها دنیآرام تر کرد به خانه برگشتم و با د یزدن اعصابم را کم قدم

 برد.  یپناه م شیبه خانه پدر  ییپر کردن تنها یشدم، اکثر اوقات برا هیهان

 یسراغ یاحوال یسالم مادر جون خوب» تلفن نشستم و شماره منزل مادر را گرفتم:  یگوش کنار

 «دارم. میپسر  هی نجایا ینگ یر یاز ما نگ

 ادیکه گه گاه م هیهان نیبازم صد رحمت به ا رمیسراغتو بگ دیبا رزنیدلم منِ پ زمیسالم عز » -

 «ما. دنید

 «خودشو تو دل شما و پدر باز کرده! یخانوم خوب جا هیکه هان نمیب یآره م» -

کم نداره هم خانواده داره هم  یازخانوم یز یآره مادر چ»سر داد و گفت:  یقهقهه شاد مادر

بهش  ییچه زخم زبونا ینادون یدونه اون اوال که عروسم شده بود، از رو یخوش بر و رو خدا م

 «جوابم رو نداد. یزدم و اون با متانت و صبور 
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مخصوصاً حاال که قرار  اندازد،یو آرزو کردم کاش خدا مهرش را به دل من هم ب دمیکش یآه

 . میشو یاست صاحب فرزند

تو  میشام رو با هم بخور  ایب نجاستیا هیسپهر جان حاال که هان»مادرم به خود آمدم:  یصدا با

 «!یرها کن یطور  نیزن پا به ماهتو ا ستیهم خوب ن

الو »زنگ بلند شد:  یرا قطع کردم، هنوز از جا بلند نشده بودم که صدا ی" گفتم و گوشی"چشم

 «.دییبفرما

 «سالم سپهر من شبنم هستم.» -

خواست که بعد از شش ماه با تلفن  یبست، چه م خی میخون در رگ ها شیصدا دنِ یشن با

شناسم  ینم یشبنم»سرد و خشک جواب دادم:  یبا لحن د،یکش یاعصابم م یزدنش ناخن رو

 «خداحافظ.

، کاش هنوز شناختم ینم یفشردم، کاش شبنم میدست ها نیرا قطع کردم و سرم را ب یگوش

و از جا  دمیکش یقیام را فشورد، آه عم نهیقلب س یوار عاشقش نبودم، دوباره درد لعنت وانهید

 کنم". یکردم"فراموشش م یبلند شدم دائم تکرار م

 

**** 

 "هانا

 دار گذاشتم.  یرا گره زدم و سرم را رو یرچ از قال نیرمق و خسته آخر  یب ییدست ها با

شدم  رهیخشک و زبرم که خ یبه دست ها انم،یاطراف یحجم نا مرد درد داشت به اندازه دلم

 بار درد خم. ریغبار و اندوه پنهان شده بود و کمرم ز  ریجوانم قلبم ز  یفراموش کردم دختر 

 آمدم. رونیب الیخ یایخانم از دن هیزک یصدا دنیشن با
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دو تومنش رو من بر  دنیتومن خر  ۴رو  میکه فروخته بود یقبل یهانا به زن عموت بگو قال» -

 «رو هم بده به خود زن عموت.  یالباق دارمیم

 عمو شدم.  یخانه  یراه یهزار تومان پول فروش قال ۲" گفتم و با برداشتن ی"چشم ریبه ز  سر

 یعنیتعجب کردم،  متیگران ق دو جفت کفش پاشنه بلند دنیبا د دمیخانه که رس به

 . میمهمان داشت

 مبل لم داده بود بهت زده شدم.  یکه با آرامش رو هیهد دنِ یشدم و با د ییرایوارد پذ اطیاحت با

 یرو رینظ یو ب ظیغل شیزرق برق دارش و آرا یماه به شهر رفته بود اما، لباس ها ۶فقط  او

 پوش کرده بود. کیش یزن اشراف زاده  کیچهره ش او را مبدل به 

کهنه و پاره ام در برابر کت و دامن  یلحظه قلبم از شدت اندوه مچاله شد، لباس ها کی یبرا

 کردند. یم یدهن کج هیهد متیگران ق

 «.اریب یچا هیهد یهانا برا یستادیچرا ا»لبش سر داد و گفت:  یرو یعمو لبخند مصنوع زن

 آشپز خانه شدم. یراه ریسکوت کردم و سر به ز  میشگیعادت هم به

توانستم  یتا غمخوارم بود و م داشتم یحسادت کردم،کاش من هم مادر  هیچرا به هد دروغ

 درس بخوانم و پزشک بشم. هیهمچون هد

 «جان! هیهد دییبفرما»خم شدم:  هیهد یاتاق شدم و جلو یراه یچا ینیس با

 یبو ،یاوف! هانا چند وقته حمام نکرد» داد:  نیگذاشت و ابرو چ شینیب یدستش را رو هیهد

 «.ید یپهن گوسفند م

 «رو بذار و گمشو برو حمام کن. یچا ینیس»عمو اخم کرد و تشر زد:  زن

راه حرف  میتو گلو دهیاما بغض چسب دیلرز  یبغض به هر دو نگاه کردم، چانه ام به شدت م با

 زدنم را بسته بود.
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دهات  نیافراد ا هیگم گمشو تو حمام خدا رو شکر ما مثل بق یم یکر »زن عمو گفت:  دوباره

 «گرفت. یوگرنه لجن سر تا پات رو م میبه حموم نمره بر  میستیمجبور ن

و  هیهد یقهقهه ها یدر لحظه آخر صدا دم،یدو اطیو به طرف ح اوردمیدر خانه را تاب ن حضور

 زن عمو رعشه به اعصابم انداخت.

شهر شده بودن برگشتن و حضورشون  یعمو راه ی نهیمعا یاز ظهر عمو و پدرام که برا بعد

 زن عمو رو تحمل کنم. یها هیو کنا شیباعث شد کمتر ن

توجه به  یب هیخورد و زن عمو و هد یم یقیعمو قاشق قاشق سوپ رق میسفره نشسته بود سر

 حرمت سفره در حال گفت و گو بودن.

 «!ن؟یدیشده رو شن عیمردم شا نیکه ب ییمادر جان حرف ها یراست»-

 شدند. رهیپدرام همه سکوت کردن و به او خ یصدا دنیشن با

 «!؟یدرباره چ یینه واال مادر چه حرفا»عمو سرش را باال انداخت: زن

مردم  نیب دم،یساسان شن یساسان پسر ساالر خان بودم از زبون دو تا از رُفَقا شیپ شبید»-

 «شده!  بود که مرتکب یگناه کایبه آمر  انیپخش شده علت رفتن ارباب زاده شا

 «!؟یوا! چه گناه»:دهیپرس هیبار هد نیا

پسر خواهر ارباب آقا سپهر رو  شیهفت، هشت ماه پ ادتونهی»زد و جواب داد: یپوزخند پدرام

مراسم مسخره جفتشون رو عقد  کیکردن و با  ریدختر تو باغ بود دستگ کیکه با  یدر حال

 «کردن؟!

قراره ت*ج*ا*و*ز به  نیاز ا هیراستش قض»شد: رهیعمو سر تکون داد و منتظر به پدرام خ زن

 «رو پنهان کرده. زیاون دختر کار ارباب زاده بوده و ارباب با نقشه همه چ

 کیارباب زاده با اون همه غرور و جذبه ش خام  یعنیامکان نداره  نینه ا»با تعجب گفت: هیهد

 «زده؟! یکار  نیدختر شده و دست به همچ
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ارباب زاده همه جا نقل مجلس شده  یجا بود دختر، آوازه بدنامجذبه ک»زد: یپوزخند پدرام

به عنوان  دایاز کلفتاش به اسم ش یکیهم  کایوقت سفر به آمر  دمیساسان شن نیتازه از هم

 «معشوقه همراهش رفته.

 «.دینکن بتیقدر غ نیا گهیبسه د»بزند اما با تشر عمو سکوت کرد: یگر یخواست حرف د هیهد

 شبنم بروم. دنیگرفتم به د میکه تمام شد تک تک ظرف ها را شستم و تصم غذا

از خدمه منزل ارباب را در حال صحبت  یکیراه  نیتن کرده از خانه خارج شدم، ب یمناسب لباس

 .دمید وارمانیبه د وارید ی هیهمسا ایبا ثر 

 «خانم. هیخانم، سالم نسب ایسالم ثر »رفتم و گفت:  جلو

 لبخند زدن و سالم کردن. دنمیدو با د هر

 ییهانا دخترم زن عموت بهت غذا»اخم کرد:  یشد و کم رهیخانم با دقت به چهره ام خ بهینس

 «ده؟! یخوردن نم یبرا

 انداختم و سکوت کردم.  نییرا پا سرم

اون  یره چشمه و لباس ها یصبح م ۵هر روز  یاگه بدون بهینس یه» من جواب داد:  یجا ایثر 

بزرگ شده  نکهیندازه با ا یشوره بعدم بساط تنور و نون پحتن رو راه م یطلعت مفت خور رو م

 «.ستین یکم نداره و تنبل و ناز ناز  یاز خانم یز یشهر چ ی

ماشالله صدقول » : دیگونه ام کش یزبرش را رو ینگاهم کرد و دست ها نیبا تحس بهینس

کردم اما  یم یبود تو رو براش خواستگار  یسرم جوان درستهوهللا به قد و باالت مادر اگه عماد پ

 «براش.  یفیتو ح

رفتن باغ و  حشیعار و تنها تفر  یسوخت، پسرش تنبل بود و ب چارهیخانم ب بهینس یبرا دلم

 دختران بود. یمزاحمت برا جادیا

 «وقته شب؟! نیا یر  یهانا جان کجا م یراست»: دیپرس یبا کنجکاو ایثر 
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که براش هم  رشیاما با مادر بزرگ پ شهیعروس گهیشبنم طفلک چند روز د دنیرم د یم» -

 «تونه بکنه؟! یمادره هم پدر چه کار م

 هیدوستت همون نیا»: دیمقدمه پرس یخانم غرق در افکارش شد و ب بهیآمدن اسم شبنم نس با

 «آقا سپهر بود؟!  یکه دلداده 

آهسته گفت:  ییبه اطرف کرد و با صدا ینگاه هیتکان دادم، نسب دیرا به نشانه تائ سرم

 «شده؟! یارباب زاده چ یماجرا نیدیشن»

 «چه طور مگه. میدون یآره م»جواب داد:  ایثر 

پچ پچ و حرف زدنش با  یکردم صدا یم زیکه داشتم اتاق ارباب رو تم شبیراستش د»: بهینس

 «. ادیب اینبه د دینبا یحروم یگفت اون توله  یداشت بهش م دم،یخان رو شن انیشا

هـ ـرزه  نقدریا یعنیخدا مرگم بده »: دیکش یخفه ا غیدهانش گذاشت و ج یدستش را رو ایثر 

 «!فه؟یو کث

 کردم و به طرف خانه شبنم رفتم.  یعذر خواه ایو ثر  بهینس یها یطاقت از حراف یب

 نیغمگ ییو صورت ها انیگر  یمحض ورودم به خانه مادبزرگ و خواهر شبنم را با چشم ها به

 «شده؟!  یخدا مرگم بده مادر بزرگ، چ»:دمید

 یبگذره، چه نون رمیخدا از سر تقص»و گفت:  دیهم کوب یرا رو شیبزرگ شبنم دست ها مادر

 «طور نمک به حروم شد!  نیدختر گذاشتم که ا نیتو دهن ا

ا شده، چر  یچ یشبنم»را پاک کردم:  شیطرف اتاق شبنم رفتم، کنارش نشستم و اشک ها به

 «!ن؟یختیقدر بهم ر  نیا

 «طالق گرفتم، از شوهرم جدا شدم.»بغضش را فرو خورد و گفت:  شبنم

 «بود؟! نکنه به خاطر سپهره؟! یمشکلتون چ ،یشد وانهید یچ»وحشت گفتم:  با
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که عقد  یدوران نیطاقتش رو ندارم، ا گهیدرسته من د»لبش را گاز گرفت:  یگوشه  شبنم

 «بودم برام حکم مرگ رو داشت. گهید یکرده کس

کنار اومده،  شیبا زندگ گهیاما شبنم جان سپهر د»کردم متقاعدش کنم:  یکردم و سع بغلش

 «زنش بارداره. دمیمن شن ست،یاوضاع به صالح ن ختنیبهم ر 

سپهر مال منه شده باشه اون دختره »گفت:  یحرف کهیرو از سر گرفت و با  هیدوباره گر  شبنم

 «.رنیگذارم سپهر رو ازم بگ ینم یزنم ول یبزنم م شیخراب رو آت

 حرف بزند یگر یآمد از کشتن د یشدم چه طور دلش م رهیبه شبنم خ مغموم

***** 

 " انیشا

 

 یگر ید یقیعم یعمق جانم را سوزاند و باز پک ها گاریس یرا فرو خوردم، تلخ گارمیس دود

 محمود به خودم آمدم. ی. با صدایگر ید یوتلخ

 «.میدیارباب زاده رس»-

 روان کردم. میرو به رو یزده  زییشدم و نگاهم را به عمارت پا ادهیرنگ پ یبنز مشک از

سوخته  یچوب ها یگذشت و هنوز بو یعمارت م نیبا ا دارمید نیسال از آخر  کیبه  کینزد

 شد حس کرد. یبتول را م یب یب یخش خش جارو یخانم و صدا بهیکنار تنور نس

کرده بود، تار  رییرت شدم و در حجم آغوش پدرانه ارباب عمارت فرو رفتم، پدر اما تغعما وارد

بار  ریاستوارش ز  شهیبود و کمر هم افتهیچانه امتداد  ریاش تا ز  قهیکنار شق شیر  دیسف یها

 غم خم بود.

 «بابا جان؟! یباالخره اومد»نشاند و گفت: میشانیپ یرو یـوسه ا بـ



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

60 

 

اومدم که جبران کنم »پسرش کرد:  یایدن یکه آخرتش را فدا یشدم در برابر پدر  ریبه ز  سر

 «بابا.

 .مینگاهم کرد و وارد ساختمان عمارت شد نیبا تحس پدر

را  میقد و باال شیمحض ورود خانم بزرگ به سمتم آمد و با اشک حلقه زده در چشم ها به

 رسد کرد.

 « انیارباب شا یاستخوان ترکوند» -

 «اما هنوز فرزند نا خلف شمام مادر جان.»دستش زدم:  یرو یرسم ادب بـ ـوسه ا به

با دلهره نگاهم کرد و گفت:  یخانم بزرگ کم م،ینشست زیپشت م یدعوت خانم بزرگ همگ با

 یچه کار ها م یخوش گذرون ریاز عموت شاهرخ چه خبر سالم و سالمت بود؟! خودت اونجا غ»

 «!؟یکرد

 سکویاگه بشه اسم رفتن به د»زدم و سرم را خاراندم:  شیدر حرف ها زیر  به متلک یا قهقهه

رو کار  ایفرنیکال ییایدر  یها یاون هم با حضور پر  ایدر سواحل اطراف در  یرفتن و خوش گذرون

 «دونست من صبح تا شبم رو سر کار بودم. دیمف

 یپشت سرت کل میجور  نی!!! بچه جون همسیه»دستش کوباند و گفت:  یبزرگ رو خانم

 «و نوشت بزن.  شیراحت دم از ع الیبهت دادن اون وقت تو با خ یحرفه مردم لغب بدنام

از فردا با  دیبا ن،یزاده رو پر رو کرد تیغلط کردن، مفت خوران رع»را پررنگ کردم :  میها اخم

 «زبونش رو قالف کنن. غیبه جون تک تکشون تا ت وفتمیشالق ب

ها نظارت  نیکار زم یاز فردا خودم شخصاً رو دیفکر کردم، با یتم و کماز شام به اتاقم رف بعد

خراب هست و سرکارگران  یحساب یکشاورز  یها نیبودم اوضاع زم دهیکردم ؛ از محمود شن یم

 خورند. یرا م تیحق رع

**** 
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سر به  هیکاظم، برو اسبمو آماده کن قرار »شلوارم را محکم کردم و کاظم را صدا زدم:  کمربند

 «.میها بزن نیزم

 گفت و به طرف اسطبل رفت. یچشم کاظم

 آمد  یکه به طرف باغ م دمیرا د یدور دختر جوان از

 لب نشاند. یرو یضیجلو آمد و لبخند عر  یکم

 «خانم بزرگ اومدم. دنید یم برا هیسالم من هد» -

با مرد ها هم کالم که  یاز دختران شهیحوصله جواب سالمش را دادم و سوار اسبم شدم، هم یب

را  رتیغ نیچاره زنت، هر چند ا یگفت ب یم یبه شوخ یزار بودند، سپهر گاه یشدند ب یم

 کرد. ینداشتم اما مسئله زنم فرق م میهم خوابه ها یرو

دفتر اسناد شدم، مسئول دفتر خواب بود،  یراه یجلب توجه چیه یب دم،یکه رس نیسر زم به

شما ها رو راه  یچه خبره؟! ک نجایا»زد:  ادیو فر  دیزدم از جا پر  نیزم یکه رو یبا ضربه محکم

 «داده انبار

 «اومده. یسرکش یبرا انه،یارباب زاده شا شونیا»:دیبا خشم غر  کاظم

 دفاتر را نشان داد. یبا من من جا دیوضوح رنگ از رخ مسئول اسناد پر  به

هم متوجه مسخره بودن  ریل صغطف کیاز پرونده ها را برداشتم و با دقت مطالعه کرد، یکی

 :دمینگهبان کوب نهیس یشد با خشم پرونده را تو یارغام م

 «!د؟یخور  یم یچه گه نجایهست ا معلوم»

 «عماد خان دستور دادن. رمیتقص یگه خوردم ارباب زاده من ب»: دیبا التماس نال نگهبان

 «دونم. یتا حاال خان شده من نم یعماد لمپن از ک»زدم و گفتم:  یپوزخند

شده ارباب  یچ» وارد انبار شد و گفت:  یالیخ یاشاره کرد تا عماد را صدا کنند، عماد با ب کاظم

 «زاده؟!
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! پول نمک مرغوبو ؟یکرد لیو م فیکجا ح ویکه بابت برنج از انبار دار گرفت یا نهیهز » -

 «کجا؟!

 کوباندمش. واریبه د دم،یاش را چسب قهیکوره در رفتم  از

من با ساالر خان و سامان خان در تجارت  انندیارباب در جر  د،یکن یارباب زاده اشتباه م»: عماد

 ...« لیتحو ینمک همکار شدم و هر چ

 انبار باروت را داشت. ریز  تیحکم کبر  مینام ساالر خان برا دنیشن دم،یحرفش پر  وسط

هم  ییخوره پوال یالق مضربه ش ۲۰از اموال ارباب  یکاظم، عماد به جرم دزد»: دمیخشم غر  با

 «گردنه. یکه برده بر م

**** 

پشت  زیمانده ضربات شالق را ن یعماد بلند شد، با اشاره دستم کاظم باق یآه و ناله  یصدا

پسر محمود خان بود با ترس و لرز جلو  ایاز سرکارگران جوان که گو یکی. دیکمر کاظم کوب

 «رو براتون باز گوکنم؟! یشه مسئله ا یسالم ارباب زاده م»آمد:

 «.ایشنوم، همراهم ب یم» -

پدرام  ینشستم و منتظر حرف ها یصندل یرو م،یپدرام به اتاقک کوچک ته مزرعه رفت همراه

 شدم.

ساسان خانه منم قبال تو دار و  یاز آدم ها یکیعماد  نیراستش ارباب زاده چه طور بگم، ا» -

چشم نظر به  رتیغ یب یخانزاده  دمیفهم یز زمانا یساسان خان و آدم هاش بودم ول یدسته 

 «خواهرم داره از گروهش جدا شدم.

 جوان اعتماد کرد، اشاره کردم ادامه بدهد. نیشد به ا یفکر کردم، م یکم

و تجاوز به آن دخترک نقشه ساسان  شیسال پ کی یماجرا دمیارباب زاده از زبان بهروز شن» -

حرفا هستن،  نیبردار کردن مرد ده اون ها خطرناک تر اعماد هم مسئول خ نیخان بوده و هم

 یکاره اما آب و هوا یخودش خشخاش م ینایتو زم یگفت ساالر خان پنها یبابا محمود م
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کرده  زیچشم طمع ت نیهم یکشت خشخاش مناسب تره، برا یشما برا یکوهستان ینایزم

 «.یبه اموال ارباب

 را در دلم روشن کرد، آتش کلبه سوخته و جسد جزغاله مادرم. یمیپدرام آتش قد یها حرف

 یبه پشت سر برگشتم، دخترک را خوب م یفیظر  یصدا دنیجا بلند شدم، اما با شن از

افسرده ش دوختم، نگاه براقش کدر  یشناختم، هانا دختر عمه فروغم، نگاهم را به چشم ها

پدرا، بد بخت »: دیغر، با بغض نالخوش تراشش ال کلیتنش مندرس و ه یشده بود لباس ها

 «عمو حالش بده. میشد

 زمیشده عز  یچ»مهربان گفت:  یبا وحشت بلند شد و مچ دست هانا را گرفت و با لحن پدرام

 «شده؟! شیبابا طور 

گفت باهام  مایصبح حالش بهتر بود برام از قد»گفت:  زانیبغضش را شکست و اشک ر  هانا

بردنش درمونگاه منم  هیکه نفسش رفت، مادرت با کمک هدزد که سرفه کرد انقدر  یحرف م

 «فرستادن تو رو خبر کنم

محمود خان به شور افتاد نا  یدست هانا را رها نکرد و او را دنبال خود کشاند، دلم برا پدرام

 «.امیمنم همراهتون م»خود آگاه گفتم: 

 .میدرمانگاه شهر شد یهانا و پدرام راه همراه

 

**** 

 "هانا

 

قرآن زدم و از جا بلند شدم، دلم به  یرو یالرحمن را سر قبر عمو تالوت کردم، بـ ـوسه ا ی سوره

چون او  یبود، کاش مرد فیمردن ح یکوه درد داشت، با خودم فکر کردم"عمو برا کیاندازه 

 گذاشت"  ینم میشد و تنها یکس م یمنِ ب یپشتوانه 
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 یباز به خانه  ایگو ست،یاز زن عمو ن یمتوجه شدم خوشبختانه خبر  دمیخانه که رس به

 خواهرش رفته بود.

 نظافت بودم که زنگ در به صدا در آمد. مشغول

 شبنم پشت در از تعجب چشمانم دو تا شد: دنید با

 «روستا.  ییآ ینم یگفت چند ماه یطرف ها، مادربزرگت م نیچه عجب از ا سالم،»

گفته بودم خبرت نکنه  یاهوم!!! به مامان»رژ خورده اش نشست:  یلب ها یرو ینیدلنش لبخند

 «دارم. زیبرات سورپرت امیتا ب

اومدم هم خبر ازدواج مجددم »کادو اشاره کرد:  یدرون دستش و آن جعبه  ینیر یجعبه ش به

 «.ارمیبهت بدم هم از عزا درت ب

 «.یاز همسرت جدا شد شیازدواج مجدد؟! شبنم تو که دو ماه پ»تعجب گفتم:  با

 «داخل؟! امیب یکن یدعوتم نم» -

 دعوت کردم و کنارش نشستم.  ییرایرا به پذ شبنم

 «.فیبه تعر  یخب شبنم خانم بهتره شروع کن» -

 «.دمیو قاپ سپهر رو دزد دمیباالخره به هدفم رس»به گردن دادو گفت:  یقر  شبنم

! سپهر که زن ؟یگ یم یدار  یچ»گفتم:  ادیبه فر  کینزد ییو با صدا دمیحرفش پر  وسط

 «داشت.

 «قرآن هم شاهد آن. هیبه قول سپهر خدا خودش اجازه داده آ»زد:  یمصنوع یقهقهه ا شبنم

 «مونده. یباق هیآ نیعمل کرده و تنها ا نشیسپهر به تمام واجبات د یعنی» -

امشب ما مراسم  ،یحاال هر چ»را از نگاهش خواندم:  نیشد، ا ریدلگ میاز حرف ها شبنم

 «!؟ییایم ،یخوام تو هم باش یم میداد بیازدواجمون ترت یبرا یکوچک
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 «.امیباشه حتماً م»گفتم:  یرا پنهان کنم، با لبخند کمرنگ میلیم یکردم ب یسع

 «.یایاز عزا در ب نکهیا یمن برا هیهد»بسته کادو را کنارم گذاشت و گفت:  شبنم

 یو چشم ها یمشک پیپدرام با تدر به خود آمدم  یشبنم بودم که با صدا یفکر حرف ها یتو

 قرمز وارد اتاق شد،

 بود... یکار  یوقتش در مزارع برنج مشغول شال شتریروز ها ب نیا

 ؟یسالم هانا جان مهمون دار -

 که دستش بود را گرفتم. یا وهیم یجا بلند شدم و به استقبالش رفتم پاکت ها از

 آره شبنمه دوستمه -

 تبه شبنم انداخ ینگاه متعجب پدرام

 کرد. یکردن شبنم هم با تعجب به پدرام نگاه م رییاِاِاِ واقعا ! چه قدر تغ-

و مردانه تر از  یعوض شده بود؛ چهره اش جد یلیهم داشت پدرام بعد از مرگ عمو خ حق

 .دیرس یسابق به نظر م

 یگم پدرام در حال یم تیفوت پدرتون رو تسل یآقا پدرام ! راست نیکرد رییتغ یلیشما هم خ -

 شبنم خانوم دینشست گفت : لطف دار  یشبنم م ییمبل رو به رو یکه رو

 شیرا جلو یوارد اتاق شدم و چا یچا ینی. با سختمیر  یچا شانیآشپزخانه رفتم و برا به

 شبنم دور نماند. نیب زیبه سمتم روان کرد که از نگاه ت یگذاشتم، پدرام لبخند مهربان

 ! ؟یدست گلت درد نکنه، نهار پخت -

 آره پختم. -

 یشد گفت : هانا خانوم فعال من م یکه از اتاق خارج م یرا خورد و بلند شد درحال شیچا پدرام

 رم شما با دوستت راحت باش .
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 ه؟یپهلوم زد و گفت: خبر  یرفتم پدرام شبنم با آرنج تو با

کردم گفتم: نه  یم نیرا نفر  نشیکه شبنم و دست سنگ یپهلوم گذاشتم و در حال یرا رو دستم

 ؟ هیمنظورت چ ؟یچه خبر 

 زد چرا انقدر مهربون شده؟! یم ریتو رو با ت هیپدرام سا نیا -

 ام را باال انداختم شانه

 ییهوی ییعوض شده، محبت ها یلیچند ماه که عمو مرده خ نیدونم چشه تو ا یخودمم نم -

 رهیگ یمادرش م یکنه طرف منو جلو یم

دختر  هیرو با  یکه مدت هیعیده خوب باالخره اونم پسره طبعاشقت ش دیشا ؟یگ یم یجد-

 کنه دایجا باشه نسبت بهش احساس پ هیجوون خوشگل 

خواهر  کایخواد مل یکاراش طلعت حساس شده و م نیکنم به خاطر ا یفکرو م نیخودمم ا -

 زادش را واسش عقد کنه

 ؟یبهش دار  یاحساس خاص یگم حاال خودت چ یره، م یطلعتم از رو نم نیاوف ا -

 زیحس برادرانه بهش دارم، نه چ هیاالن که باهام خوب شده فقط  یقبالً  ازش متنفر بودم ول -

 .یا گهید

 بلند شد و وسائلش را جمع کرد شیاز جا شبنم

 !ینره تو مراسمم شرکت کن ادتیبرم،  دیبا گهیمن د یخب هانا جون زحمتت دادم گل -

ناهار رو  ومدنیطلعت و پدرام که ن یبر  یخوا یحاال چه زود م یبعد چند ماه اومد ؟یکجا بر  -

 من بمون. شیپ

  دیرا پر مهربوس یشد و گونه ها خم

 فعال خدا حافظ ختهیکار سرم ر  ینه قربونت برم، از االن تا شب کل-

 ...میو از هم جدا شد میرو در آغوش گرفت گهیپشت در بدرقه اش کردم لحظه آخر هم د تا
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**** 

 .انیشا

 

 دوختم. اطیرا به ح میزدم و نگاه مشک میانگشت ها نیب ریاس گار،یبه س یقیعم پک

 دختر محمود خان، از تراس فاصله گرفتم و به سالن رفتم. هیرفتن هد با

 شاد خانم بزرگ بود. یلبخند هنوز بر چهره  آثار

 که دختره رفت. یانقدر معطل کرد ان،یشا-

 را باال انداختم: خب بره. میها شانه

را مرتب کرد: بره؟! انگار  شیبلند شد و لباس ها شیمتحرک چوب یصندل یبزرگ از رو خانم

 یشب گذشته م رو فراموش کرد یحرف ها

 !ه؟ییمنظورتون چه حرف ها-

زد گفت: پس  یلنگ م یگرفت و کم یراه رفتن از عصا کمک م یکه برا یبزرگ در حال خانم

خوش بر و رو ثروتمند  ه،یدختر دانشجو پزشک نیا م،یبر  هیهد یبه خواستگار  فردا شب قراره

 تو... یول رهیگ یفهمم سپهر دو تا دو تا زن م یشه. من نم ینم دایبهتر از دختر محمود برات پ

 نیرو بدون مادر جون ا نیا یول ام،یباال آوردم: باشه همراهتون م میتسل یرا به نشانه  دستم

 دختر هزار هم درس خونده و ثروتمند باشه، تهش ه

 تر من. نییو پا تهیرع کی دختر

بغلش را به دست الفت  ریکه ز  یانداخت و در حال نشیپر چ یشانیپ انیبزرگ اخم م خانم

که تو  یبدون با گند نویا یجون ندارم باهات دعوا کنم، ول گهیش داده بود گفت: من د مهیند

دختر ارباب  چیه اد،یانداختت تو فرنگ که حاال حاال مونده تا گندش درب پس یو اون توله  یزد

 شه، از ما گفتن بود... ینم نتز  یزاده 
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**** 

 "هانا

 

 نینا مفهوم خاندان ارباب را نفر  ییزد و با صدا یبلند شد، زجه م هیهد ی هیگر  یهم صدا باز

 کرد. یم

 ادامه بده تا صبح از غصه مرده ها. یجور  نیا هیپدارم، هد -

 انیشا یهمسر  یرو ولش کن، خواست خدا بود که برا هیرا گرفت و گفت: هد میبازو ریز  پدرا

 خان انتخاب بشه.

 یدون یکرد گفت: تو نم یبلندم را نوازش م یکه موها یو در حال نمیبنش شیپا یکرد رو واردارم

که  یاخالق نیبا ا هیرحم یمرد خشن و ب انمیشا هستن، خود ییخانواده ارباب چه جور آدم ها

 خوره! یفصل کتک م کی یداره کمِ کم شب هیهد

 !؟یدون یتو از کجا م یگرفتم گفتم: وا یکه از آغوشش فاصله م یحال در

 : تو جات خوبه، انقدر وول نخور.دیبا خشم غر  پدرام

 انیشا یچشم ها یرو جلو انیمادر شا یعنیارباب زن اول  دم،یشن بهیادامه داد: از نس بعد

 زن تو اون خونه از اسب و قاطرم کمتره. گاهیآتش زده، کال جا

 .هیچاره هد یلب گفتم ب ریز 

 یتمام شد، مسئله  هیهد یاز خوردن صبحانه از آغوش پدرام خارج شدم وگفتم: ماجرا بعد

 خودمون بگو.

 گهیا برداشت:خب در  شیچشمش گذاشت و از جا بلند شد و تفنگ شکار  یرو یدست پدرام

 من رفتم.
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پچ پچ زن عمو و  یصبحانه را جمع کردم و به راهرو رفتم که صدا زیاز رفتن پدرام، م بعد

 پنهان شدم. واریپشت د دم،یرا شن هیهد

 کردن رو. یقرار  یب نیبس کن ا هیهد -

 خوام یو گفت: من نم دیکش غیدر جوابش، ج هیهد

 یبدنام یها به کنار آوازه  نیسالمه ا ۱۸سالشه، من فقط  ۳۲شم، اون حداقل  یر یاون پ زن

 هاش همه جا بخش شده من...،

 جوجه مزلف خان زاده وسطه؟! یگفت: نکنه پا یو با لحن مرموز  دیدو هیحرف هد نیعمو ب زن

 ینممن  ه،یاوضاع تو خونه ارباب چه جور  د،یدون یمن و من کنان جواب داد: شما که م هیهد

اون خونه بپوسم، تازه اگه به خان زاده بودنه ارباب زاده سامان پسر  یها واریخوام پشت د

 بدنامه... انیکوچک ساالر خان که صالح تر از شا

دارم که اگه درست اجرا بشه  یخوب یشب حاضر شو، من نقشه  یدونم، تو فعال برا یم یچ -

 .میش یدختره هانا هم خالص م نیاز شر وجود ا

 گذرد" یزن م نیداند چه در سر ا یلشوره چون طوفان دلم را به تالطم انداخت، خدا م"د

**** 

 شخص" سوم

 

که مدت  یدر فکر سامان خان هیبودند، هد ریدر گ یخانه به نوع یشب شد، همه احال باالخره

که به او  یها بود دور از چشم برادر و مادرش با اون رابطه داشت، پدرام در فکر هانا و عالقه ا

نگران و  یداشت همه به نوع شیکه طلعت برا یشوم یکرده بود و هانا در فکر نقشه  دایپ

 .بودندآشفته 

 کنم. یبه صدا در آمدن زنگ در خانه، پدرام از جا بلند شد: من باز م با
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گمشو تو آشپزخونه کمک  ،یسادیوا نجایبه هانا انداخت و گفت: چرا ا ینگاه کوتاه هیهد

 خدمتکار.

مهمون  یپاره و تن بو گند گرفته جلو یلباس ها نی: الزم نکرده، با ادیحرفش دو انیبه م طلعت

 .این رونیتا صبحم ب لهیبرو طو ،یها باش

 گفت: چشم. ریسر به ز  هانا

 شد، از بعد مرگ محمود به اجبار طلعت آنجا اتاقش بود. لهیطو یافتاده راه یبا شانه ها و

 کنند. دایو اجازه داد قطرات اشک راهشان را پ دیاز کشاز کاه ها در  یانبوه یرو

 ها ینامرد نیحقارت، از ا نیشکسته بود از ا قلبش

 مادر کرد..." یسر کرد، که مرا حادثه ب تیخورد شکا یلب زمزمه وار خواند"دختر  ریز 

 یقیشومش به خواب عم ی ندهیخبر از آ یشد و ب نیاز اشکش کم کم سنگ سیخ یها چشم

 فر رفت

**** 

 هفته بعد" سه

 

 یپشت در بود در را باز کردم، با پرت شدن جعبه ا هیزنگ در خانه به خود آمدم، هد یصدا با

 .دمیکش یخفه ا غیام ج قهیبه کنار شق

 مغرورت متنفرم... یبا بغض گفت: لعنت بهت خانم بزرگ، از تو و نوه  هیهد

 شده؟! یخانم چ هیهد -

 !؟یانداخت و گفت: درد و مرض شده فضول میموها نیدست ب هیهد

 .هیتو رو خدا هد یآ یشود: آ دهیکمتر کش میرا گرفتم تا موها دستش
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 ها، گمشو تو آخورت. یکن یرگیخ نمینب گهید دهیبر  سیگ -

زدم من  یدلم پوزخند یدستش فرار کردم و به داخل اتاقم پناه بردم، تو ریاز ز  یر یسر به ز  با

 را اتاقم بدانم؛ فیکث ی لهیطو نیعادت کردم ا یحت

لب زمزمه  ریخواست خدا بوده ز  دیشدن و کتک خوردنم، شا ریتحق قیکنم من ال یفکر م یگاه

 کلفت احمقم" کیکردم" من فقط 

 باز شدن در به خود آمدم، زن عمو بود. ینشستم، با صدا لهیطو یرا کنار در چوب یساعت چند

 کارت دارم. رونیب ایهانا ب -

اتاق  یبه صورتم پرت کرده بود را گوشه  هیکه هد یشدم، جعبه ا ییرایسالن پذ یراه همراهش

 .دمید

 .اریعمو اشاره کرد: اون جعبه رو ب زن

 زن عمو گذاشتم. یو جعبه را جلو رفتمیپذ عانهیمط

 .نیفخر نگاهم کرد: بش با

ست  هیلباس عروسِ هد نیگذاشت: ا میخارج کرد، جلو یقرمز رنگ یداخل جعبه لباس محل از

 نگاهش کن.

 لب گفتم: مبارکه. ریز 

 !!!ادیبه تنت م نمیبپوشش، بب-

شده بود،  نییبراق تز  یلباس قرمز را که با پولک ها دم،ینپرس یکردم، اما از ترس سوال تعجب

 .ستادمیزن عمو ا یجلو دمیپوش

 .دمیرو پوش نیناراحت نشه ا هیزن عمو، هد باستیز  -

 صبح به همراه پدرام به شهر رفته، خانه خواهرم. هیزد و گفت: هد یعمو پوزخند زن
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را  میهوا بیروز ها عج نیتفاوت گذشته که ا یرفتن پدرام، دلم گرفت پدرام ب دنیشن با

 داشت.

 .نجایا ادیبردن عروسش م یاز خباثت زد: فردا ارباب برا یزن عمو برق یها چشم

 رفته شهر؟! هی: خب پس چرا هددمیتعجب پرس با

 جواب دادن به سوالم شروع به حرف زدن کرد. یعمو به جا زن

 !؟یترس یاز من م -

 کردم، دروغ چرا از زن عمو وحشت داشتم. سکوت

 جمیبرادر افل یبا مرد مورد عالقه ش تو رو برا ه،یداد: بنا داشتم بعد از شوهر کردن هد ادامه

 ...یاون رو خر کن بتیظاهر دلفر و با  یعقد کنم، تا کمتر دور و بر پسرم بچرخ

 شهیزشت برادر زن عمو و آب دهن هم ستاد،؟چهرهیلحظه ا کی یحرف قلبم برا نیا دنیشن با

زن عمو؟!  نیگ یکه نم یچشمم ظاهر شد، با بغض گفتم: جد یاز گوشه لبش جلو زانیآو

 .یمن رو زن برادرت نکن یرو بکنم ول تیحاضرم تمام عمر کلفت

 و با التماس گفتم: تو رو خدا زن عمو، غلط کردم، تو رحم کن. هیگر  ریز  زدم

 تمام شودم می: خـــفـــه شو تا حرف هادیکش یبلند غیعمو ج زن

 کردم. یرا پاک م میاشک ها نیآست یشدم، با گوشه  ساکت

 .یکار با ارزش بکن کیکه تو برام  نهیکنه ا یمنصرف م ممیکه من رو از تصم یتنها راه -

 !؟یعمر بد بختم نکن کیبکنم، تا  یکنان گفتم: چه کار  نیف نیف

به قدر  هیکن تا هد ینقش عروس رو باز  یارباب زاده برو، مدت یبه حجله  هیهد یفردا بجا -

 از روستا دور بشه. یکاف

 وحشت نگاهش کردم: چه...چه کنم؟! با
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برادر  ایبهتره  یبش یعمو بلند شد: تا صبح خوب فکر هات رو بکن همسر ارباب زاده  زن

 من. جیافل

 شدم. رهیزده به رفتن زن عمو خ بهت

 چرخ یا یدار  نیچرخ، سر ک یا ی"چه بد کردار 

**** 

 یمن باشم، لباس قرمز رنِگ براق، چهره  نهیعروسک بزک کرده درون آ نیشد ا ینم باورم

 لیر و اکلبا روغن معط زیبدنم را ن یبه خودم زدم حت ینقاب تور، پوزخند ریشده، ز  شیآرا

 ارباب زاده. یکنم، آن هم برا یعروس را باز  کیآراسته بودند، قرار بود نقش 

 یتور رو تا دم حجله از رو نیهانا، ا یخوشگل شد یلیزن عمو به خودم آمدم: خ یصدا با

 صورتت بر ندار.

 و وحشت زده گفتم: حجله؟! من... دمیزن عمو را چسب دست

 ،یستیفهمه عروسش ن یم نهیتو رو بب یامشب وقت ستینترس ارباب زاده که کور ن سیه -

 .هیافتن دنباله هد یگردنن و م یبرت م ایحفظ آبرو سکوت کنن  یمجبورن برا ایاون وقت 

 وارم. دی: امدمینال یچارگ یب با

سرم انداخت و گفت: اجازه نده  یرا رو یرنگ دیساز و دهل بلند شد، زن عمو چادر سف یصدا

 خان چادرت رو برداره. انیجز خود شا یکس

 : هانا کجاست؟!دیاز زن عمو پرس هیرا گرفتند، انس میبازو ریز  ایو ثر  هیباز شد و انس در

 عمو جواب داد: همراه پدرام به شهر رفته. زن

صدا  کیبود، همه  تیپر از جمع یتنگ و کاهگل یکوچه  دم،یعبور کردم، به کوچه رس اطیح از

 .ختندیر  یسرم م یکشدند، نقل رو یکل م
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حرف  ادیرا مرتب کرده بود،  ششیبه تن داشت و ته ر  یخان جلو آمد، لباس محل انیشا

 چاره همسرش. یب ست،ییخان مرد تند خو انیگفت شا یپدرام افتادم م

 اسب نشاندم. یغم نگاهش کردم، بغلم کرد و رو با

 .میبرو نینشساز و دهل و رقـــص چاقو ندارم محکم ب یسر و بم گفت: حوصله  یصدا با

 ببرد با سرعت به سمت عمارت تاخت. انیداماد با آرامش عروس را از م دیعکس رسم که با بر

 رفت. یم مانیسره قربان صدقه  کیخانم بزرگ  م،یشد ادهیخانم بزرگ از اسب پ یصدا با

و چند نفر از اقوام ارباب به استقبال آمدند زنان کلفت، به صف شدند و کل زدند و  ارباب

 دادند. لیرقـــص تشک یدسته ها اطیدرون ح لیتران جوان فامدخ

 ارباب همه سکوت کردند: عاقد آمد ساکت. یصدا با

عقد با  یو سفره  بایچراغ ز  نهیبه آ یداشتم که توجه شیارباب زاده نشستم آنقدر تشو کنار

 شکوهم نکردم .

 !!!اورد؟یچه بر سرم ب ستمین هیهد ندیبودم، اگر ارباب زاده در حجله نقاب را بردارد و بب نگران

 بلند در جواب عاقد گفتم: بله! یخورد از فکر خارج شدم و با صدا میکه به پهلو یسقلمه ا با

گم شد، با اشاره  اطیجوانان به صف شده در ح یگلوله ها کیشل نیکل زدن زنان ب یصدا

رنگ را در گردنم  یا روزهیفعقب بردند و گردنبند  یدست خانم بزرگ به ارباب زاده چادرم را کم

 انداختند.

داغ  میشانیآرامش بر پ یفکر از عاقبت شومم از بـ ـوسه  یب د؛یرا بوس میشانیخم شد و پ بعد

 شدم...

 یاز طرف ارباب و بانو با سالم و صلوات راه هیاز خوانده شدن خطبه عقد و گرفتن هد بعد

 حجله شدم.
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 یرز پر پر شده رو یکوچک کناره اتاق، گل ها یشده بود، شمع ها نیتزئ بایز  یلیخ اتاق

 که فضا را معطر کرده بود. یسوخته ا میملحفه تخت و در آخر عود ن

 دارد" یپوشال یعروس بایاتاق ز  نیکه ا فی" چه ح

 .نیبرهنه ام جا خوردم: سالم چه زود اومد یبازو یخان رو انینشستن دست گرم شا با

 کرد. میزده اش تماشا انیسالمم را نداد، تنها با نگاه عص جواب

 !ن؟یو با ترس گفتم: شما مست دمیبا وحشت خودم را عقب کش د،یچیپ مینیب ریالکل ز  یبو

 نقابم را گرفت و با خشونت کنار زد. یبه حرفم نکرد، گوشه  یتوجه

 زد یزهر دارش را به چهره ام دوخت و پوزخند نگاه

آورد، چه احمق بودم که گول  یسرم م ییچه بال یعنیشده بود،  دیکل میاوحشت دندان ه از

 را نکرده بود؟! شینجایطلعت را خوردم، چرا فکر ا یتشر ها

 طرفم گام برداشت و گونه ام را نوازش کرد. به

 !؟یمن رو احمق فرض کرد-

 تنم را لرزاند. یرگ و پ شیپنهان درون صدا خشم

 خواستم... یدفاع از خودم را نداشتم، با من و من گفتم: ارباب زاده، من فقط م ییتوانا

 !ن؟یاحمقت درباره من چه فکر کرد ی! تو و زن عموسیلبم گذاشت : ه یرا رو انگشتش

 شدت ترس عرق کردم. با هق هق گفتم: مجبور شدم به خدا زن عموم کتکم زد، مجبورم کرد از

 ه مجبورت کرد، خوبه!را چند بار تکان داد: ک سرش

 گردنم گذاشت، فشار نداد. یرا رو دستش

 ترسوندت؟! یاز چ -

 زن برادر فلجش بشوم و ... نکهیاز ا نکه،یگفتم: از ا یچارگیراه باز کردند با ب میها اشک
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کنه،  یچیمن جرعت کرده تا از دستورم سر پ تیبسه تا ته ماجرا رو خوندم، رع سیه -

 نیجرعت نکنند از ا گهیش برسم که د ارهیاز زن عموت و دختر پت یببره،حسا یمن رو م یآبرو

 کارا بکنند.

را  دمیکه من کش یقرار است انتقام حقارت دیکردم، شا یاحساس شادمان شیحرف ها دنیشن از

 پس بدهند.

ت سرجاشه، فردا که خطبه عقدت با همون برادر  هیرا فشار داد و گفت: و اما تو هم تنب میگلو

 .ادیفلج طلعت رو خوندم حساب کار دستت م

من رو بد بخت  یخوا یارباب شما که نم یلرزان گفتم: چــــــ ییبا صدا ستاد،یاز تپش ا قلبم

 !؟یکن

 .ستمینثارم کرد، انگار اصال آنجا ن یتفاوت یب نگاه

 کنم، ارباب غلط کردم. یزانو زدم: ارباب التماست م شییپا یجلو

گرفت به محض خروج خانم بزرگ و الفت وارد اتاق شدند، با  شیتوجه به من راه اتاقش را پ یب

 .دندیکش ادیفر  دنمید

کرد و الفت من و خانواده ام را  یم ییزد و نوحه سرا یم یلیبزرگ بر صورت خود س خانم

 .نینفر 

را  میموها دند،یو لباس عروس را در تنم در  ختندیگ خدمتکاران سرم ر دستور خانم بزر  به

 در حال جان دادن بودم. شانیمشت و لگد ها ریبه گوشم زدند، ز  یلیو س دندیکش

 کردند. ینم میکردم رها یچه التماس م هر

 رفت و از هوش رفتم.  یاهیس میکم چشم ها کم

***** 
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غالم  هیکر  ینشستم و با بغض به چهره  اطیپاره گوشه ح یو لباس ها یصورت زخم با

 کردم. یبرادر طلعت نگاه م

 خورد. یاراده تکان م یب شیشده بود و دست ها یدهنش جار  آب

از او  یینشسته بود و خانم بزرگ مشغول باز جو یطلعت که زن کهن سال بود گوشه ا مادر

 رندیسراغ بگ هیاز طلعت و هد یرد دیبود، تا شا

شاهد  دیحاال با انش،یآب روان م یو جو دهیبا آن درختان سر به فلک کش بزرگ عمارت اطیح

 بود. یم میخورد شدن غرور و دود شدن آرزو ها

 انیبودند، نگاه غضب آلود شا ستادهیسرم ا یباال یخان و کاظم خان با دو اسلحه شکار  انیشا

 خودم حس کردم. یرو دهیو کت و شلوار اتو کش یشهر  یبایز  پیخان را با آن ت

 را گرفتم، با بغض گفتم: ارباب زاده رحم کن، کتکم بزن، اصال من رو بکش اما ... دستش

 اجازه نداد حرفم را ادامه بدهم. هیگر 

: ساکت کاظم دیگوش ارباب زاده زمزمه کرد، ارباب زاده با خشم غر  ریز  یز یآمد و چ شیپ کاظم

 .ومدهیبه تو ن ایفضول نیا

افتادم، او هم آن روز چون من  هیهان یعقد اجبار  ادیعاقد هن و هن کنان آمد، مرد  ریبعد پ یکم

 مرگ داشت؟!... یآرزو

 لب باز نکردم یشروع کرد به خواندن خطبه مرگم، سکوت کردم حت عاقد

جواب بله رو بده، وگرنه  عیام از وحشت وجودم رو گرفت: سر  قهیشق یاسلحه رو یحس سرد با

 .زمیر  یجا خونت رو م نیهم

 افتاد. نیخان زم انیاسلحه از دست شا یعصب ادیفر  یصدا دنیشن با

شبنم، جلو آمد و  یدست ها ریاس شیغرق در خون بود و بازو شیکه چشم ها یدر حال سپهر

 !؟یسادیسر هانا وا ی: چرا اسلحه به دست باالدیخان را چسب انیشا ی قهی
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 !ه؟یربطش به تو چ -

 خان کرد و به طرفم آمد: حالت خوبه؟! انینثار شا ینگاه تاسف بار  سپهر

نجات من، حتما کار شبنم است: نه  یآمده باشد، آن هم برا نجایشد سپهر خان به ا ینم باورم

 ببر. نجایتو رو خدا من رو از ا ست،یحالم خوب ن

 یچفت شده از سر خشم نگاهم م یخان که با دندان ها انیبه سمت شا یپوزخند تلخ سپهر

تو هم لنگه  ،یکن هیتنب یمقصر اصل یرو بجا گرانید شهیهم نکهی! ارتت؟یغ نهیاکرد انداخت: 

 .یپدرت

 : دهنت رو ببند سپهر.دیغر  یعصب انیشا

 رفتارت فکر کن. یرو کمیبرم، تو هم  یخان بازوم رو گرفت و گفت: من هانا رو با خودم م سپهر

 .شهیم هیمونه و به خاطر اشتباهش تنب یم نجایدختر ا نیرا گرفت: ا گرمیخان دست د انیشا

 .نیهم ادیو مصمم تر از قبل گفت: هانا همراهم م دیدستم را کش سپهر

رسم  یبرگردم حسابت رو م یوقت یول یذارم بر  ینثارم کرد: فعال م یخان نگاه نفرت بار  انیشا

 خانم کوچولو

**** 

 شخص" سوم

 

 خواباند و تکانش داد. شیپا یسهند را رو ه،یهان

سهند رو  ریش شهیخواند رو به هانا گفت: هانا جان لطفا ش یم ییبچه الال یطور که برا نیهم

 .اریب

نشست، با  هیو بعد کنار هان ستیتا مطمئن شود داغ ن ختیدستش ر  یرا رو ریش شهیش هانا

 شد. رهیلذت به نوزاد چهار ماهه خ
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 دارم! یخواهش هیجان، سهند قرار داد: هانا  یلب ها یآرام سر پستانک را رو هیهان

 !زم؟یشده عز  ی_ چ

شه سهند  یما اگه م دنید ادیلبش را گاز گرفت گفت: امشب سپهر بعد از سه هفته م گوشه

 .ییباال ابونیخ شگاهیرو نگه دار تا منم برم آرا

 از فسقل خاله که آرزومه. یدلم تو جون بخواه، نگه دار  زی: عز دیرا محکم بوس هیهان یگونه  هانا

که با کمک سپهر از روستا به شهر آمد و در  شیماه پ کیگونه نرم سهند را نوازش کرد،  هانا

 ساکن شد؛ دختر آرام، مهربان و البته صبور. هیمنزل هان

 بکند. شیاز اوضاع زندگ یتیبود گله و شکا دهیماه ند کی نیا تمام

رساند غم و  هیبه هان اش همراه شبنم را یحیسپهر خبر سفر تفر  یافتاد وقت شیسه هفته پ ادی

 دم نزد. یخواند ول هیمظلوم هان شهیغصه را از نگاه هم

جان  هیآهسته گفت: هان ییو با صدا دیوول خورد، هانا با مهارت او را به آغوش کش یکم سهند

 برو حاضر شو.

و  زیتم یول ینقل هیگذشت که زنگ در آپارتمان را زدند، واحد هان یم هیساعت از رفتن هان کی

 آشپزخونه کوچک داشت. کیرن بود، دو تا اتاق خواب و مد

 آمدم. رونیدوباره زنگ از فکر ب یصدا با

 بود. نیرا جوواب دادم، خاله شه در

 هیبه هانا و هان یادیشد و عالقه ز  یهانا محسوب م یمادر سپهر بود که خاله ناتن نیشه خاله

 داشت.

 تو؟ امیب یکن ی_ هانا جان تعارف نم

 .دییدر کنار رفت: شرمنده خاله جان بفرما یاز جلو هانا

 کجاست؟! هیمبل وسط سالن نشست: هان یرو خاله
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 .رانیگرده ا یامشب سپهر بر م شگاه،ی_ آرا

بچه تو  کی نکهیو قبل از ا ادیپسر سر عقل ب نیو گفت: خدا کنه ا دیکش یآه پر سوز  خاله

 دامن شبنم بذاره طالقش بده.

اکتفا کرد و  یداشته باشد، تنها به تکان دادن سر  یچه احساس طیشرا نیدانست در ا ینم هانا

 با سهند شدم. یمشغول باز 

رنگ رو پشت پلکش زد و در آخر با  یصورت هیو سا دیپشت چشمش کش یچشم کلفت خط

 کرد. لیرا تکم ششیزدن رژ لب قرمز آرا

ساکت  شهیدختر هم نیداد ا یملوسش کرده و بود و نشان م یادیرنگ تنش ز  یصورت تاپ

 شده بود. طانیش یادیامشب ز 

و لبخند نشسته کنار چال  بایز  یآن هم با آن لباس ها هیهان دنیوارد خانه شد و با د سپهر

 هیحس را به هان نیوقت ا چیبود ه بیعج شیلحظه دلش ضعف رفت؛ برا کی یلپش برا

 نداشت.

 نینشان داد و بدون کوچک تر  هیهان یشانیبر پ یرفت و تمام ذوقش را با زدن بـ ـوسه ا جلو

 : سهند کجاست؟!دیاز او پرس فیتعر 

 .دهیهاناست احتمال تا االن خواب شیزد و گفت: تو اتاق پ یلبخند تلخ هیهان

بر  انـتیحس گنگ را خــ ـ نیمست شده بود و ا هیعطر دلنواز حضور هان دنیکه از شن سپهر

 حس را دور کند. نیا هیشد و خواست با آزار هان نیدانست خشمگ یشبنم م

فقط به خاطر  امینسناس تو که نم افهیق دنید ی_صد دفعه بهت نگفتم بچه رو نخوابون برا

 خوابش نکن. یبچه ست پس الک

 دهیرا فراموش کرد و بغص چنبره زد درون گلوش، به زور و بر  دنیلحظه تپ کی یبرا هیهان قلب

 ...م.کن ی...دا...رش می...د بیگفت: ب...بخ....ش دهیبر 

 .دیاتاقش خز  یسپهر دور شد و تو یچشم ها یجلو از
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 هینثار خودش کرد و دنبال هان یشد، لعنت شیتازه به خودش آمد و متوجه حرف ها سپهر

 رفت.

 کند دلش آتش گرفت. یم هیتخت افتاده و گر  یجسم مچاله اش که رو دنید با

 !؟یکن یم هیگر  ،یخانوم هیگوشش گفت: هان ریو ز  دیلرزانش را به آغوش کش جسم

 شهند تنگ شده. یحتما دلت برا دیو لرزانش گفت: ببخش زیر  یبا صدا هیهان

وابسته تر شود و نتواند  هیهان دیترس ینداد م شیرا پاک کرد اما دلدار  هیهان یاشک ها سپهر

 نبودش را تحمل کند. یروز 

شت او را لعنت کرد، که به شبنم دا یعالقه ا یشد و جدا هیشب هانا متوجه بغض نگاه هان آن

 یآرزو یها رانهیراحت بر و الینامزد سابقش را رها کرد بود و حاال با خ دیبا حم شیچرا که زندگ

 چادر زده بود. هیهان

داشت دوباره با  لیبود چرا انقدر تما بیعج شیشب را به صبح رساند برا یبه سخت سپهر

 شیفکر کرد شبنم اصال برا ینبود و لحظه ا یکاف شیرابطه داشته باشد، مگر شبنم برا هیهان

 مناسب هست؟!

روز ها کنار  نیبازار شد. ا یراه لهیلباس و وس دیخر  یبرا نیصبح روز بعد همراه خاله شه هانا

نبود و چه  ریاز کتک و تحق یخبر  گریداشت د بیعج یاحساس آرامش هیو هان نیشه

 دارد. حالت ادامه نیبه ا شیکرد زندگ یسادلوحانه گمان م

 گفت. یاز گذشته ها م شیراه رفتن دست هانا را گرفت و با محبت برا نیه نیشه

 : خاله جان چرا مادرم از خونه و خانوادش جدا شد؟دیهانا پرس ناگهان

چاره ت رو مجبور کردند، اون به خاطر نجات جونش عمارت  ی: مادر بدیکش یقیآه عم نیشه

 رو ترک کرد.

 د؟یکن فیشه برام تعر  یکنجکاو شد: م هانا
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 تیمورد اذ شهیبا غم گذشته را به خاطر آورد: مادرت دختر زن دوم پدرمون بود و هم نیشه

پدرمون  نکهیساکت بود تا ا شهیهم یول دیکش یم یسخت یلیگرفت، اون خ یخانم بزرگ قرار م

 دیطول کش ماه ۳جدل  نیجنگ و جدل افتاد ا نشونیخان و ساالر خان خان ده باال ب اریاسفند

خان به شرط ازدواج مادرت فروغ با برادرش شاهرخ قبول کرد ماجرا ختم بشه،  ساالرتا باالخره 

طول  یلیمادرت رو با زور کتک بردن عمارت ساالر خان و به اجبار نامزد شاهرخش کردند اما خ

فرار  ییپسرک روستا کیعمارت و گفتن مادرت همراه  ختنیکه ساالر خان با افرادش ر  دینکش

 کرده.

 ادیز  یمادرش سوخت با بغض گفت: پس اونم مثل من سخت تیمظلوم یدلش برا هانا

 !ده؟یکش

 ...دهیتو رس یاالن دوره خوش ی_ درسته دخترم ول

هانا  یها را داخل خانه گذاشت و از هانا خواست بعد از ظهر را کنارشان باشد ول دیخر  نیشه

 با اصرار خواست برگردد.

و سهند گذرانده بود  هیرا که در کنار هان یماه کی نیراه هانا غرق افکارش بود، ا نیب در

 شدند. یعمرش محسوب م یروز ها نیدلچسب تر 

 اهیمرد س دنیکند، به عقب برگشت و با د یم بشیتعق یبود که حس کرد کس یکوچه تنگ در

نجا دور شود که کرد. با وحشت خواست از آ یاز ترس غالب ته دیآ یکه به سمتش م یپوش

 دهانش نشست... یرو یدست

 یسرد و نمور گرفتار شده بود، نم یبسته و دهان چسب زده شده وسط آن انبار  یدست ها با

 کشد. یانتظارش را م یدانست چه اتفاق شوم

شد: به به  انیقاب چهارچوب نما انیخان م انیباز شد و چهره شا یبد یانبار با صدا یآهن در

 خانم کوچولو.

 !؟یخوا یاز جونم م یعقب نشست: چ یوحشت کم با
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 از چنگ من فرار کنه. ی_ جونت رو، سابقه نداشته کس

 انیبود شا دهیباشد، از پدرام شن یموجود نیخان چن انیبرد شا یکرد، اصال گمان نم بغض

 ییها ییحرف را باور نکرده بود و به حساب بدگو نیدارد اما ا یاختالل روان ینوع یخان از کودک

 شود گذاشته بود. یاز او م شهیکه هم

 : ازم دور شو...دیدستش از جا پر  یخان رو انینشستن دست شا با

 خیسرد و  یلیهانا ادامه داد، پوست هانا خ یزد و به نوزاش گونه  یخان پوزخند ترسناک انیشا

 .یخوام به حرف هام گوش کن یگوش هانا زمزمه وار گفت: من فقط م ریزده بود ز 

 کرد. یو تپش قلبش را حس م دیچیپ یکرد، دستانش را از شدت استرس بهم م نگاهش

 یده یو تو جواب مثبت م میآ یسپهر م یبه خانه  تیخواستگار  یمن برا گهیچند شب د -

 .یدیفهم

کنار گوشش زمزمه کرد:  انی، شا انیزل زده بود به شا یحرکت چیه یو منگ بود، ب جیگ هانا

 !؟یدیفهم

 خوام باهاتون ازدواج کنم، من... ی_ اما من اصال نم

 دیمنجمد شده اش حرف در دهانش ماس یلب ها یرو انیگرم شا ینشستن لب ها با

 

قلب هانا را داشت چرا که گستاخانه بر لب ها و گونه  دنیقصد به آتش کش انیشا یها لب

 را نداشت. یحرکت نیکوچک تر  ییتوانا یتاخت و هانا با بهت و ناباور  یهانا م یها

 .دیچش یهانا م یبار بود که بدون وجود مشـ ـروب مست از جام سرخ لب ها نیاول یبرا انیشا

 .ستین ینیب شیقابل پ شیکار ها شهیبود هم گفته

عقب  انیقدرتمند شا یپنجه ها نیرا از ب شیو دست ها دیبه خود آمد، سرش را عقب کش هانا

 !؟یکن یکار م ی: چدیکش
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 که بهش عالقه مندم. یزد و گفت: ابراز محبت به دختر  یبیعج لبخند

که  یزد و از کنارش بلند شد، دور تا دور اتاق را گشت و گفت: با کار  یخند شیخوش ن بعد

 نیبه خاطر ا دیشه بر گردوند، اما تو با یرفته رو هم نم یمن رفته آبرو یدختر عموت کرد آبرو

 .یبش هیتنب یکه کمکشون کرد

نگاه لرزان هانا گرداند: به موقعش حساب  یرا تو شیمشک یها لهیسمتش برگشت، تبه  دوباره

 .میدار  مییخورده حساب ها کیرسم اما من و تو  یدختر عمو و زن عموت رو هم م

حرکت  نیخانه شدا یافتاده از انبار را ترک کرد و راه یاز جا بلند شد، با شانه ها یسخت به

 .ندهیسخت در آ یزندگ دیبود و نو یبرا یبزرگ دیخان تهد انیشا

**** 

 "هانا

از سرما را  یدیموج جد دیوزش محکم باد نو یرا لرزاند، صدا میاستخوان ها یسرد زمستان سوز

که عمارت سپهر در آنجا بود انداختم و بغضم را فرو  ینگاهم را به باغ بزرگ نیداد، آخر  یم

 بانهیآمدند و چه غر  میخواستگار  یب برااربا یخدمتکار ها لیالفت و اسما شیخورد، هفته پ

 یمغرور و ب یکه به سپهر دادم خطبه عقد دائمم را با خان زاده  یبا وکالت نامه ا شیشب پ

 را صبح به دستم دادند. میاحساس خواندند و سند بردگ

 ارباب بود، باز هم بوق زد. شکاریکه راننده اش کاظم پ ینیماش

 ۰گذاشتم، خاله و سپهر جلو آمدند نیداخل ماش یلباسم را به سخت ساک

رو ترک  نجایا یو مظلوم مجبور  بانهیانقدر غر  دیتو با رم،یبم ی: الهدیرا بوس میگونه ها خاله

 .یکن

: خدا نکنه خاله جون، منم نهیاز ک یبه آن نگاه مهربان خال دمیرا گرفتم و لبخند پاش دستش

تو خونه  یو سخت یمیتیسال  ۲ یما تلخبا ش یدوماه زندگ نیشه ا یدلم براتون تنگ م یلیخ

 کرد. نیر یعمو رو برام ش
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مادرت  نیمن فدات بشم دخترم، ع ینشاند: اله میشانیپ یبر رو یبـ ـوسه ا گریبار د خاله

 بودم براش. یخواهر بد فیح یمهربون و خوش قلب

ساکت  یهانا، بخوا ریمحکم جلو آمد و اخم به چهره نشاند: خوب گوش بگ یبا قدم ها سپهر

بهت اشاره شد برو مخابزات زنگ  انیدونم تو، انگشت شا یتو سرت بزنن من م یو بذار  یباش

 بزن بهم.

 نگاه زاللش را درک کردم : چشم یِ نگران

داد و شبنم  یسهند را در آغوشش تکان م هیبودند، هان ستادهیبا فاصله از هم ا هیو هان شبنم

 کرد. ینگاهشان م یبا حسرت خاص

زد، هر چند به قول خاله سر و ته  یرا بهم گره نم زمیسه عز  نیا یدست سرنوشت زندگ کاش

خاله  ابد،یآرامش نم ردیخان را دارد و تا چهار زن نگ اریاسفند یسپهر را بزنند خون مرد ساالر 

 ینشود و گمان نبرد سوگل یاالتیزد تا خ یشبنم م یحرف ها را به عمد و بلند بلند جلو نیا

 مارت سپهر شده.ع وخانه 

شدم، امشب قرار بود دو اتفاق بزرگ در عمارت  نیلرزان سوار ماش یافتاده و پا ها یشانه ها با

 ارباب از مقامش یر یکناره گ یگر یاعالم ازدواج ارباب زاده و د یکیرقم بخورد  یارباب

 مشامم را قلقلک داد. شیمحض ورودم به روستا عطر خاطرات نه چندان خوش دو سال پ به

ازدواج را درک  نیقبول ا یبرا شیبود، علت پافشار  انیبه نام شا یحل معادله ا ریهنوز درگ مغزم

 کردم . ینم

 در عمارت از فکر در آمد و نگاه از رو به رو گرفتم. یجلو نیماش ستادنیا با

 دهیچیدرختان عمارت پ در شاخ و برگ یدلنواز بهار  میرو به اتمام بود و نس یسرد زمستان یهوا

 بود.

 .میکرده و وارد ساختمان شد یعمارت را ط یسنگ فرش یرو راه
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تازه اضافه شده به  یشدم با دقت به مجسمه ها لیوسا یو طراح نشیدر چ رییتغ متوجه

گرفتم و به صاحب عصا  لیاز وسا دهید یتلق تلق عصا یصدا دنیکردم که با شن یسالن نگاه م

 نگاه کردم.

 فشرد. یو دست به عصا، پوزخند کنج لبش قلبم را م دهیبزرگ بود با کمر خم خانم

 سالم خانم بزرگ. -

 داد. هیمبل تک یرا با نگاه نفرت بار داد و گوشه سالن بر رو جوابم

 !؟یستادی_چرا ا

 هول شدم و به سرعت نشستم. یکم شیصدا دنیشن با

 د، دلم را به شور انداخت.ش یالفت و خانم بزرگ رد و بدل م نیکه ب ییها نگاه

 ،یهست یانداخت: دختر خوشگل میبه سر تا پا یقیچانه زد و نگاه دق ریبزرگ دست ز  خانم

 .یمثبت رو دار  یژگیو نیخوبه حداقل در برابر ارباب زاده ا

از  تیعلت فرار دختر عمو دیشا ه،یمرد تند خو و حساس انیسکوتم ادامه داد: شا دنید با

 .یباش یو براش زن خوب یحواست رو جمع کن دیپس با انه،یشا یِ تند خو نیازدواج هم

 خجالت زده شدم و گوشه لبم را گاز گرفتم: چشم. انیلفظ زن شا از

 عمارت گفت: شفق. یاز کلفت ها یکیبزرگ رو به  خانم

 بود جلو آمد: جانم خانم؟! یر یاندام که در حال گرد گ زیر  دخترک

 به اتاقش._عروس ارباب زاده رو ببر 

 .ستادیچشم گفت و کنارم ا دخترک

و تابلو فرش  یصورت یها واریزدم، اتاق با د تیاز سر رضا یاتاقم لبخند محو دنیمحض د به

که دور تا دورش را پرده زده بودند و در  یتخت خواب بزرگ و چوب ،یاز نقوش بهار  بایز  ییها

 بودند. نیشو دلن بایز  یکف اتاق همگ یکرم صورت یبایز  چهیآخر قال
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 انیکه شا یکمد لباس یاز تو نیبر  نینگاهم کرد: عروس خانم خوش آمد یبا مهربان شفق

 .دیبش یسالن قرار به همه معرف دییایو ب دیرو تن بکن دهیخان براتون پسند

 _ باشه.

رنگ، دور  دیکت و دامن سف کیرفتن شفق به طرف کمد رفتم و لباس کاور شده را برداشتم،  با

 و درشت. زیر  یها نیو نگ ییطال زیر  یبا گل ها یدوز 

آرزو داشتم لباس  یحلقه زد و غم در دلم نشست، چقدر در نوجوان میچشم ها یتو اشک

تمام  نیساله و بدنام باشم، ا ۳۲ یهمسر مرد یسالگ ۲۰در سن  دیحاال با یعروس به تن کنم ول

 بود. یحقم از زندگ

را در نگاه خانم بزرگ بخوانم، شفق  یتوانستم بهت و ناباور  یآمدم، م نییآرامش از پله ها پا با

 با اسفند به استقبالم آمد: ماشالله چقدر خانم، چقدر خوشگل.

در سالن جمع شده بودن  یزدم و گوشه مبل نشستم خدمه و خانم بزرگ همگ یخجول لبخند

عمارت، با  یخدمتکار ها هیشد، شفق و انس ریاز پله ها سراز  یخان با اقتدار خاص انیکه شا

 و دست زدن. دنیکل کش دنشید

 چه خبره؟! نجای: ادیمتعجب شد و ابرو در هم کش دنشانیکل کش دنیخان از شن انیشا

 بزرگ گفت: عروس رو آوردن. خانم

 را حس کردم. دنمیخان جلو آمد، برق نگاهش در هنگام د انیشا

داغ  یپنجه ها نیدستم را ب یزده  خیسرد و  یمقدمه انگشت ها یمبل نشست و ب یرو کنارم

 فشار داد: خانم بزرگ همه خدمه هستند؟! شیو قو

 _ آره پسرم هستند.

خانم  دیصداش کن دیهانا همسره منه، با نیدیدختر که د نیخان رو به همه گفت: ا انیشا

 گذرم. ینم یازش به آسون نمیبب یاحترام یاگه بهش ب کیکوچ
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 خان از سالن رفتند. انیصدا چشم گفتم و با اشاره دست شا کی خدمه

گلگونم را بـ ـوسه باران کرد، در آن  یخان حلقه دستش را دور گردنم انداخت و گونه ها انیشا

سرخ تر از قبل  میکه داشتم خجالت بود و بس، با هر بـ ـوسه اش گونه ها یلحظات تنها حس

 خورد. یدرون دلم تکان م یز یشد و چ یم

فکر حال دخترک هم  ،یدانستم انقدر تشنه ا یکرد و گفت: نم یبزرگ سرفه مصنوع خانم

 باش.

رنگ و  یدور زن ها هیسرخم انداخت: مادر جان من مدت یبه لپ ها یقیخان نگاه عم انیشا

 آتشم تند باشه. دیدارم با یحاال که انتظار سر آمده و همسر  دم،یوارنگ رو خط کش

 را داد. انیشا یزهر دار جواب حرف ها یبزرگ با لبخند خانم

 یپنجه ها انیرا م کمیفاصله گرفتم و با انزجار خودم را جمع کردم، اما انگشتان بار  انیشا از

 . ستیکرد و در چشمانم نگر  ریقدرتمندش اس

انتقام از من وا داشته  یبرا مشیاو را از تصم زیچه چ دم،یزهر خشم در نگاهش به خود لرز  از

 بود و حاال او را به عنوان شوهر کنارم قرار داده بود.

 خانم بزرگ از جا برخواستم و رو به او گفتم: خانم بزرگ یسرفه مصنوع با

 _بله

 .یعنیکار کنم االن  یچ دیدونم با ی_ خب راستش من نم

 .گمیم خودم بهت یبپرس ستی: از خانم بزرگ الزم ندیحرفم پر  انیم انیشا

 شگریاتاقت، آرا ینگاهم کرد: االن برو تو قیلبش را خاراند و عم ینگاهش کردم، گوشه  منتظر

 مراسم شب. یبرا یش یو آماده م میکن یرو خبر م

 !؟یچ ی_ مراسم برا
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کنم، اونا  تیو کنار گوشم گفت: شب قراره به همه معرف ستادیخان بلند شد کنارم ا انیشا

 . هینه هد یخبرند و من قراره بهشون بگم از اولم هذف ما تو بود یموت بفرار دختر ع یاز ماجرا

باال رفتم و  یتوجه به همه به طبقه  یافسوس خوردن را نداشتم ب یتوان و حوصله  یحت گرید

کابوس نجات  نیتونست من را از ا یخواب م ایرفتم گو یقیآغوش اتاقم به خواب عم یو تو

 دهد.

 یرو یحیمل شیرا به تن کردم و با کمک شفق خدمتکار عمارت آرا یکمرنگ یو دامن صورت کت

 چهره نشاندم.

  ونیسالن شدم،سالن با دکراس یراه و

به خرج داده  یکه در طراح یقگیبه آن همه خوش سل یشده بود لبخند یعمارت طراح یسنت

 خان نشستم. انیمجلس کنار شا زبانیم ییبودند زدم و با راهنما

 تنت؟! هیچ نی: ادیخان با خشم غر  انیاز دهانم خارج بشود شا یمکال نکهیاز ا قبل

 .دیهمون که خودتون فرستاد گهیانداختم: کت و دامنه د میبه لباس ها ینگاه

 نشست. نهیکرد و دست به س یکالفه ا پوف

 یخان، م انی: شادمیزدم و پرس ایجرعت سوال کردن نداشتم اما باالخره دلم را به در  نکهیا با

 .دیشه بهم نگاه کن

 لرزانم و گفت: هوم! یآورد و زل زد به مردمک ها نییرا پا نگاهش

 گفتم: خب شما چه طور با من... دهیگرفتم و لب گز  یناخنم را به باز  یگوشه  پوست

 لبش نشاند: فکر کن عاشقت شدم. یگوشه  یو پوزخند دیحرفم دو انیم

 .دی: منو احمق فرض نکندمیدزد نگاه

 یصورتم طور  یبرداشت و از جا بلند شد قبل از رفتن از کنارم خم شد تو یرا از صندلاش  هیتک

گفت: دلم برات سوخت،  یجد یداد، با لحن یگونه ام را قلقلک م شیکه حرم نفس ها
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که جونم رو چند  یهست یفکر کردم که تو همون دختر فضول نیبه ا دیکه خواب تمیعصبان

 پس جوان مردونه نبود تو رو به خاطر دختر عموت مجازات کنم. داز خطر حفظ کر  شیسال پ

بهش فکر  ادی: ز دیکش مینیزد و انگشتش را نوک ب یکردم که لبخند محو یزده نگاهش م بهت

 نکن کوچولو.

 ! ؟یرقـــص دو نفره چه طور  کیرا گرفت و از جا بلندم کرد: با  دستم

 خجالت گفتم: موافقم با

 از خدمتکاران اشاره کرد. یکیزد و خطاب به  یخان وشکن انیشا م،یتسالن رف انیهم به م با

 را پخش کرد. یتیمنظور ارباب زاده را گرفت و با کمک گرامافون آهنگ ال خدمتکار

من  م،یخان جا گرفتم و با هم شروع به رقـــص کرد انیمن در آغوش گرم شا تیسکوت جمع با

دست مهمانان  یبعد صدا یخوردم اما کم یم چرخ انیوارد نبودم و فقط در آغوش شا ادیز 

 یصورتم زوم بود، با وحشت نگاهم م یکهن سال رو ینگاه گنگ مرد تیجمع انیبلند شد در م

 !ه؟ی: اون مرد کدمیخان پرس انیکرد، از شا

 زد و پاسخ داد: ارباب ساالره یخند شین

 پدر من و البته من. دشمن

 کرد؟! ینگاهم م یمدل نی_ پس چرا ا

 کردم. دایکه سالهاست پنهان کرده رو من پ یز ی_ چون متوجه شده چ

 !؟یچرخ خوردم: چ گریدور د کی

 آن نشاند... یرو یو پر از حس قیرا شکار کردو بـ ـوسه عم میپاسخ به سوالم لب ها یجا به

 

 .دیبـ ـوسه اش سراسر وجودم گرم شد، اما ناگهان عقب کش از
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خوردند،  یتاب م چیپ رومندشین یپنجه ها انیهنوز هم مانگشتانم  ستاد،یا تیبه جمع رو

 میجمع شد نجایامشب ا زیعز  یبمش شروع به صحبت کرد: مهمان ها یو صدا یجد یبا لحن

از ماست که متاسفانه  یکیمن و  یکنم، هانا دختر عمه  یتا من همسرم هانا رو به همتون معرف

 که بهش تعلق داره برگشته. ییکرده اما حاال به جا یم یزندگ ارو دور از م یمدت

خان  انیشا م،یرفت کشانی کیگفتند، با آرامش به سمت  کیکف زدند و تبر  یها همگ مهمان

 ینثارم م یچشم غره ا لیفام یمرد ها یدراز شده  یکرد و در جواب دست ها یم یمرا معرف

 .دیکش یخط و نشان م میکرد و برا

نگاه  یبا لحن مرموز  انیچهره اش شدم شا یِ متوجه گرفتگ میشد ساالر خان که کینزد

ساالر خان چه  نجاست،یا یک نیرا به سمت چهره درهم ساالر خان روان کرد: به به بب اهشیس

 خبر از ساسان و سامان؟

 یکم یپوزخند  یلبش به نشانه  یشد، گوشه  رهیخ انیخان نگاه از من گرفته و به شا ساالر

تفاوت شروع به حرف زدن کرد: ساسان چند  یب انیشا یکج شد، در جواب دست دراز شده 

 کنه. یاز روستا به شهر کوچ کرده و اونجا تو شرکت کار م هیوقت

را باال انداخت و لبش را خاراند:  شیابرو یدست دراز شده اش را جمع کرد، خان گوشه  انیشا

 کنه؟! یم تیفعال یا نهیدر چه زم

 التیهر دو تحص ،یبسنده کرد پلمیکه ساسان و سامان بر خالف تو که به د یدون ی_ م

 .هییایمیمر و ش یمواد پل دیدارند، شرکت ساسان هم مربوط به تول یدانشگاه

شما  هیزد و گفت: خوبه پس از سرما یکالم ساالر خان قهقهه ا شیتفاوت به ن یب انیشا

 ذارن یشرکت زدن و کالسش رو م

 نیو ا میکشاورز  یها نیو نظارت به زم یروستا بزرگ شدم و عاشق کشاورز  یتو یناز جوا منم

 باعث افتخارمه.

گفت: درسته  گریخان رو نداشت بار د انیاز جانب شا یهمه خونسرد نیخان که انتظار ا ساالر

 .ستنیمن بدنام ن یارباب زاده اما حداقل پسرا
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کالغ  کیخان،  یشد رزنیلبش گذاشت: پ یآتش زد و گوشه  یگار یتفاوت س یب انیشا

 .یکن یها رو تکرار م یخاله خان باج یچهل کالغ ها

را  گاریخاص بود س یلیخ دنشیکش گاریدادم؛ مدل س انیانگشتان شا انیم گاریرا به س نگاهم

 یم رونیزد و دود را حلقه حلقه ب یبه آن پک م یآورد و گاه یانگشتانش به رقـــص در م نیب

 فرستاد.

و به من اشاره کرد: دختر فروغ و  دیانگشتانش نوش انیاز شــ ـراب سرخ م یخان جرعه ا ساالر

 ه؟ییاون مرد روستا

 .دیشناس یپوزخند زد: دختر فروغ هست اما پدرش رو شما خوب م انیشا

اون فکر  یتون یفشار داد: نم انیکت شا یاخم کرد و گوشه انگشتش را رو گریخان بار د ساالر

 یکه تو سرت هستو اجرا کن یفیکث

 . دید میگفت: خواه دیکش یم یگر یکه مچم را به طرف د یدر حال انیشا

 یعمارت خاموش شدند، مشت یکنم تک تک چراغ ها ینگاه م اطیبه ح ستادم،یپنجره ا کنار

خواست از بسته بودن درب عمارت مطمئن شود، با خاموش  لیزنان از اسمائ ادیرمضان فر 

 تخت نشستم ینگاه از پنجره گرفتم و گوشه  یک نگهبانشدن چراغ اتاق

آمد که او  ییمقدمه اش، ته دلم ندا یازدواج ب شنهادیخان و پ انیشد سمت شا دهیکش ذهنم

 یز یچه چ میتیو  تیرع یزد در پس ازدواج با دخترک بیبرد اما عقلم نه یازدواج م نیاز ا ینفع

 نهفته است.

شده با  ختهیبا حس عطر حضورش که آم اریاخت یاتاق شد و گره کرواتش را شل کرد، ب وارد

 گرفت.  یشتر یبود، قلبم تپش ب گاریدود س

 نثارم کرد، ناخودآگاه جمع تر نشستم. یتفاوت ینگاه ب انیشا

 و گوشه لبش کاشت. داردیبر م نستونیو گارینخ س کیرنگ داخل کتش  ییطال یجعبه فلز  از

 ست؟یکند: سردت که ن یپنجره را باز م گاریدود کردن س نیه در
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 کردم: نه. نگاهش

 نهیکردم و دست به س یبعد سوز سرما در هوا جوالن داد لرزش تنم را مخف قهیچند دق اما

 نشستم.

 نشست. یکاناپه چوب ینگاهم را حس کرد و دوباره رو ینیرا بست، سنگ پنجره

گاه گردنش با بسته  هیرا تک شیراستش قالب کرد و دست ها یپا یاش را رو دهیبلند وکش یپا

 «شه؟!  یم یپس مراسم امشب چ»زمزمه کردم یبه آرام شیشدنش چشم ها

 : فراموشش کن.دیگو یطور چشم بسته م همان

 کردم با مشغول کردن خودم بحث را عوض کنم.. یو سع دمیکش خجالت

خان بلند  انیشا یاسم بودم، که صدالب ضیمشغول تعو یجا بلند شدم و پشت جا لباس از

 نکنه دایدرز پ یمن نسبت بهت جا یلیم یامشب و ب یماجرا یشد: راست

 شود. یمگر م یول رم،یبگ دهیرا نا د میبه گلو دهیکردم بغض چسب یخوردم سع جا

 تخت سپردم. یخسته ام را به خنکا تن

 رود. یم نییتخت پا ی گوشه

 کند. یرها م الیفکر و خ ییایخوابد و مرا در دن یخان پشت به من م انیشا

 دزدد. یخواب چشمانم را م یسخت یب

*** 

خورد، پس از  یکه گوشه تخت گذاشته شده م یصبحانه ا ینیو نگاهم به س زمیخ یجا بر م از

 سالن شدم. یخوردن صبحانه راه

 .دمیدر حال خروج از عمارت د یرونیخان را با لباس ب انیشا

 رفتم و با خجالت سالم کردم. جلو
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 ؟یتکان داد: صبحونه ت رو خورد سر

 جوابش سکوت کردم. در

 شکست. یکس یقدم ها دنیسرد حاکم بر دو طرفمان با شن یفضا

کند: سالم خانم  ینشاند و به پشت سرم اشاره م میشانیپ یرو یبه مقدمه بـ ـوسه ا انیشا

 بزرگ.

 ؟یخوب زکم،یداد: سالم عز  ییرا با خوش رو انیبزرگ جواب شا خانم

 در جواب خانم بزرگ زد: بله مادر جان یلبخند محو انیشا

شه هانا رو  ی: خانم بزرگ م دیگو یکند و باز رو به خانم بزرگ م یاز خروج عقب گرد م قبل

 .دیکن یسرگرم کیمشغول 

ر جواب خواد در راه رفتن کمکش کنم و د یبه کمرش زده و با اشاره دست م یبزرگ دست خانم

 . یاتاق نقاش ایفرستمش کتابخونه و  یتخت، م التی: خدیگو یم انیشا

کتابخونه ست  کیکند: برو طبقه باال اونجا  ینگاهم م یخان خانم بزرگ با تلخ انیرفتن شا با

 چشمم نباش. یخودتو مشغول کن و تا بعد از ظهر جلو

 سالن رو ترک کردم. نیسنگ طیخدا خواسته مح از

 تک تک اتاق ها شدم. دنیطبقه باال رفتم و مشغول د به

 میسالن بزرگ کتابخانه با آن همه قفسه و کتاب، تمام ناراحت دنیاز در ها را باز کردم و با د یکی

 .دمیقفسه ها سرک کش انیبه م یوصف نشدن یو با شوق دیپرکش

طعنه  دنیدم و از ترس شنروز را در کتابخانه بو م،تمامینهار نشست زیهمه سر م انیآمدن شا با

 نرفتم. نییبه طبقه پا

پر از  زیبود که ما سر م یاتاق بزرگ و مجلل یبر خورد قاشق و چنگال ها تنها سمفون یصدا

 . میخورد ینهار م فاتشیتشر 



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

95 

 

در دستم  یکرد، با برخورد قاشق نقره  یمرا معذب م نیبود و ا یکی انیمن وشا یغذا ظرف

خان  انیو شا متیکت و شلوار گران ق یدرون ظرف رو یست هااز ما یبه ظرف ماست مقدار 

 .یبا خشم فرو خورده نگاهم کرد: دست و پا چلفت انیشد، شا دهیپاش

شلوارس را پاک کنم اما با برخورد  یرو یمعذرت خواستم و با دستمال قسمت ماست عیسر 

 دستم را گرفت و مانع از کارم شد: الزم نکرده! شیدستم با پا

  شیمصونع یسرفه  یصدا دنیبودم که با شن شیبایدر نگاه ز  غرق

 . دمیکش رونیب شیقو یپنجه ها انیانداختم و دستم را از م نییرا پا سرم

 .میاتاقمان شد یو راه میخان از جا بلند شد انیشا دیبعد با ببخش یقیدقا

 کن؟ زیتم ویزدکه  ی: گندستادنیاز ورود به اتاق دستم را گرفت و واردارم کرد به ا بعد

 کار کنم؟  ینگاهش کردم : چ یسوال

 _ شلوارم رو بشور

انجام کارم  نیکند، در ه ضیرا تعو فشیمنظورش شدم با خجالت کمک کردم شلوار کث متوجه

 .یکن یو اتوش م یشور  یکرد: خوب م ینگاهم م یز یآم ریبا پوزخند تحق

 _ چشم ارباب .

 از شستن و اتو کردن لباس به اتاق برگشتم.  بعد

 بود، کنارش نشستم. دهیتخت دراز کش یرو

 _ هانا!

در چهره اش مشهود بود: بله  یکردم، دستانش را پشت سرش قفل کرده بود و خستگ نگاهش

 ارباب

 بهم انداخت: خسته م پاهام ماساژ بده. یگنگ نگاه
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 کار را از من بخواهد. نیخوردم، انتظار نداشتم ا جا

 .یبه من خدمت کن ادینکنه بدت م هیگفت: چ تیبرداشت کرد و با عصبان یگر یرا جور د تعللم

 .دمیانداختم و لب گز  نییو کم رو بودم، با خجالت سر پا ریکه سر به ز  میشگیعادت هم به

 رفت، با فشار دستم نگاه از چهره ام گرفت. شیآرام به سمت پا دستم

 .یخور  یکار ها م نیدرد ا _ خوبه به

 خان؟ انی_ کدوم کار ها شا

 زد اما حرفش را فرو خورد. یکننده ا ریتحق پوزخند

 د؟یندار  یبا من کار  گهیکه تمام شد، از جا برخاستم: د کارم

 برام، هنوز گرسنه م. اریب نییظرف غذا از پا کیرا بست و گفت: برو  شیها چشم

 غذا درخواست کنم. ینیآشپزخانه شدم، تا از اقدس س یلب گفتم و راه ریز  یچشم

 متوقف کرد. میاز خروج در به صدا در آمد و من را سر جا قبل

 از شهر اومده. لتونیوارد اتاق شد و گفت: ارباب وک یخشک و جد یبا چهره ا کاظم

ونه پرونده ست اون رو براش ببره بخ کیکمد  یآخر  یبا انگشت به کمدش اشاره زد: تو کشو ا

 . امیتا ب

 _ چشم.

 سرد به یخان نگاه انیکه رفت، شا کاظم

 ؟یخودت رو جمع و جور کن ادیم بهیغر  یشه وقت ینم تیانداخت: حال من

را کامال پوشانده بودم، اما از ترس  میموها یرنگم انداختم حت یبه پراهن بلند و سرمه ا ینگاه

 . دیو گفتم: ببخش دمیلب گز 
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را بست و کم کم به خواب  شیبود چشم ها دهیتخت دراز کش یهمون طور که رو انیشا

 نیاست که به ا نیتر از ا نیکه خوابش سنگ نیکارم دو دل بودم، اما با فکر ا یبرا یرفت کم

اش و تپش  نهیشدن قفسه س نییحس باال پا دم،یکنارش دراز کش اطیشود با احت داریب یزود

 کرد .و رو  ریدلم را ز  گوشممنظم قلبش کنار  یها

گوش دادم، عاشقش نبودم اما  شینفس ها یقلبش بردم و به صدا کینزد اطیرا با احت سرم

کس کرده  یکس به من ب نیتر  کیشده او را نزد یجار  نمانیکه ب یعقد یخطبه  نکهیفکر ا

 به او وابسته شوم. شتریکرد ب یوادارم م

را  میخان گذاشتم و چشم ها انیشا ی نهیس یشدند، سرم را رو نیسنگ میکم چشم ها کم

 بستم.

 یقفسه  یخان درست رو انیشدم، دست شا داریام ب نهیس یرو یجسم ینیحس سنگ با

 ام بود.  نهیس

 خان. انینکرد، با ترس شانه اش را تکان دادم: شا یتکان خوردم اما فرق یکم

 باز کرد و گفت: هوممم. چشم

 .شمیدارم خفه م دیدست تون رو بردار  شهی_ م

 هوا دستش را دور کمرم حلقه کرد و با تشر گفت: ساکت شو تا بخوابم. یو منگ بود، ب جیگ

لرزان  ییرو شد، با صدا ریگرفت، دلم ز  یرا نشانه م میگلو ریداغش که ز  یبرخورد نفس ها از

 گفتم:

 کشم یخجالت م ینجور یبرم ا دی_ تو رو خدا بذار 

 کنارم. یاومد یخودت نم یدیکش یگفت: اگه خجالت م یحال یب با

 ادی_ من اصال خوابم م
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روز پر  ایرا بست،گو شیداد و از کنارم فاصله گرفت و باز چشم ها رونینفسش را ب کالفه

 حال بود یخسته و ب یجور  نیداشته که ا یکار 

 دینداشتم با یکار یرا مرتب کرده به سالن رفتم، عادت به ب میتخت بلند شدم و لباس ها یرو از

 جور کند . میبرا یخواستم کار  یاز خانم بزرگ م

را در  یمیو گرامافون قد یچند کارگر که ساعت چوب دنیشلوغ بود با د یعمارت کم نییپا قهیطب

 جا چه خبره؟ نی: ادمیدست داشتند متعجب پرس

 یکهنه به انبار  لیو وسا دهیخانه از شهر خر  لیدست کامل وسا کیجوابم را داد: ارباب  الفت

 شه. یمنتقل م

 شدم . یبردند راه یم یرا به انبار  لیکه وسا یدنبال کارگران یتکان دادم و محض کنجکاو یسر 

را شلوغ  اطیکارشان ح نیباغ بودند و هم یزکار یدر حال تم گریرمضان و چند باغبان د یمشت

 کرده بود.

 کرد. دایپ شیافزا میکنکاو یانبار  کیکلبه سوخته که نزد دنید با

 

 سر و صدا رد شدم و وارد کلبه شدم. یب طایکنار خدمه داخل ح از

کهنه داخل کلبه تار عنکبوت  یها زیها و م یاز صندل یکلبه کامال سوخته بود و تعداد لیوسا

 بسته بود .

شدم که  رهیو با تعجب به زن خ ستادمیا دادیرا نشان م ییبایکه چهره زن ز  یتابلو بزرگ دنید با

خواستم برگردم اما  دمیسوخته ترس مین یوزش باد در کلبه را محکم بست، از حضور در کلبه 

 شد . یدادم در باز نم یهر چه قدر در را تکان م

 نداشت. یا دهیکردن اما فا ادیکردم به داد و فر  شروع
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 "  انیشا

 

 .دمیه اش کرده بودند ترسکه دور  یکلیه یقو یمرد ها دنیآرام به طرف کلبه رفتم، با د آرام

 ادیپشت کنده درخت پنهان شدم، چند مرد مسلح فر  اریاخت یب دمیرا که شن غشیج یصدا

 .دندیکوب یزدند و با لگد به شکمش م یم

دهانم فشار دادم تا  یعرق کرده ام را رو یصحنه به تالطم افتاد، دست ها نیا دنیاز د قلبم

 هق هقم به گوششان نرسد. یصدا

 کرد. یبود و با دهن بسته ناله م ریپدر اس یها دست

 مادر را گرفت و محکم به طرف کلبه هلش داد. یاز مرد ها موها یکی

 و رو کرد.  ریبلندش دلم را ز  غیج یصدا

 و با فندک روشن کردند. ختندیجلو بروم، دور تا دور کلبه را نفت ر  دمیترس یم

وارد کلبه شدم، دود همه جا را  یکوچک چهیاز در  دم،یکلبه رس یبه درپشت اطیح گریطرف د از

 پوشانده بود.

  یبغض گفتم: مامان با

 تو ایبرو ن انیگفت: برو شا ادیو فر  غیرا به من دوخت و با ج نگاهش

 فاصله انداخت نمانیافتاد ، آتش ب شیپا یاز چوب کلبه که مثل مشعل سوزان بود جلو یا تکه

 !!!ی: ماماندمیکش ادیفر  باز

شد،  لیآتش به سمتم ما یآمد شعله ها یکلبه م رونیگلوله از ب کیشل یتر آمدم ، صدا جلو

قبل از گر گرفتن لباسم در آغوش مادرم فرو رفتم،به عقب هلم داد، شعله آتش دامنش را 

 گرفت.
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 رونیکه مرا از آتش ب یاز شعله ها دفن شد، با حس دست یمن و مادر در انبوه ادیفر  یصدا

کلبه مثل خنجر  انیزد صحنه شعله ور شدن مادرم م ینفس نفس م دم،یاب پر کشد از خو یم

 فرو دادم.  یرفت، بغضم را با آه یدر قلب فرو م

محوطه عمارت به پشت ساختمان رفتم، غرق در  یشلوغ دنیشدم، با د اطیح یراه اریاخت یب

رفتم  یر چه جلو تر مآمدم، ه رونیاز فکر ب مینیب ریچوب سوخته ز  یافکارم بودم اما با حس بو

 آتش گرفتار شده بود. یشعله ها انیدر م اطیسوخته ته ح میشدم، کلبه ن یمتعجب تر م

 یم نییباال پا یگذاشتم، نفس به سخت میگلو یشد، دست رو یتداع میمرگ مادرم برا صحنه

 شد.

 خوردم. نیسست شده و به زم میاز کلبه زانو ها غیج یصدا دنیشن با

 جلو رفتم. یشد، به کند یم شتریکمک خواستن ب یگذشت صدا یم شتریچه ب هر

 خان ، خانوم بزرگ کمک  انیها کامال واضح شد: شا صدا

 جلو رفتم. بیعج ییرویشد هانا در کلبه باشد، با ن ینم باورم

 .دمیهانا را د فیهوش و نح یکلبه شدم، گرما صورتم را سوزاند، جسم ب وارد

 .دمیپر  رونیاز کلبه ب و دمشیحرکت به آغوش کش کی با

 صورتش زدم. یتو یمحکم یلیکرد، س یخس خس م شیباغ خواباندمش، گلو یچمن ها یرو

 دمیترس یلیکرد به سرفه کردن، دستم را گرفت و زمزمه کرد: خ شروع

 .دیلرز  یموقع حرف زدن م شیصدا

 

ام  نهیکم جانش به قفسه س ینفس ها رد،یو اجازه دادم آرام بگ دمیآغوش کش گردرید بار

 کردند. یبرخورد م

 پنجه م گرفتار کردم و محکم فشردم.  انیرا م فشیظر  انگشتان
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حال از جا بلندش کردم و به  نیاست، با ا دهیترس یول دهیند یجسم بیشدم آس متوجه

 .میرفت نیطرف ماش

 ارباب. میر  ی_ کجا م

 جواب گفتم: درمانگاه. در

 دانستم. یماجرا م نینگ زد، خودم را مسئول اعذاب وجدان به دلم چ حس

 

 رهیخ نیماش رونیتمام مدت به ب م،یرا به درمانگاه روستا منتقل کردم، در را برگشت بود هانا

 دادم. یشکستن سکوت نم یبرا یحیبود، ترج

 بگم؟ یز یچ هیتونم  یخان م انیسوال کرد: شا اطیکرد و با احت یسرفه مصنوع هانا

 چشم نگاهش کردم: حرفت رو بزن یگذاشتم و با گوشه  نیماش شهیش یدست چپم را رو آرنج

 یلیحالت نگاهش را به من دوخت: من خ نیسرش را کج کرد و مظلوم تر  د،یرا گز  لبش

 شدم. ریتو کلبه اس یوقت دم،یترس

 خوشحال یلیخ دمیو با تعلل ادامه داد: شما رو که د دیسرش کش یرو یبه شال سنت یدست

 شدم شما...

 ام آورد قهیشق کیحسم زل زد، گوشه انگشتش را نزد یکرد، با تعجب به صورت ب سکوت

 قرمزه صورتتون سوخته؟ قتونینه، گوشه شق ی_ وا

 .ادیاما نه ز  دیکش یم ریت یطرف راست صورتم افتادم، زخم کم زیناچ یسوختگ ادی تازه

 !!!ستین یمهم زی_ چ

 و با بغض گفت: دندیلرز  شیها مردمک

 بال سرتون اومد، خدا مرگم بده . نی_ به خاطر من ا
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 با تشر محکمم سکوت کرد. رد،یاش بگ هیمانده بود گر  کم

 گفت. یم یز یلب چ ریکرد و ز  ینگاهم م یچشم ریبه عمارت، هانا ز  دنمانیرس تا

 که زدم توسط خدمه باز شد. ی، در با تک بوغ دنمانیمحض رس به

 دانستند اتفاق چند ساعت قبل به گردنشان است. یم دند،یترس دنمیتا ازخدمتکاران با د چند

رمضون باغبان که کنار نگهبان  دنیشد، پشت سرش را افتادم به محض د ادهیپ نیاز ماش هانا

 خشم به دلم چنگ زد. ستادهیا

 !ارمیاحمق، پدر جفتتون رو درم کهی: مرد دمیاز سر خشم غر  یادیفر  با

 خان.  انیو با بغض اسمم را صدا زد: شا دیدو متر به هوا پر  ادم،یفر  دنیبا شن اهان

 و نگاهبان هر دو وحشت زده به التماس افتادند. رمضون

 .دمیحرکت گرفتم و به جلو کش کیهانا را که با  کیبار  یبازو

 .دیخند یمن م شیپدر به ر  یبوده اون وقت شما دوتا ب ریاس شی_ زن من وسط آت

 دهم. یروزه را فشار م کیکردم بال جوجه  یالغر بود، که حس م یهانا به حد یهابازو

 بودند. ستادهیزدم، ا یم ادیخدمه با تعجب دور من که با خشم فر  کل

اش  دهیخورد، نگاه خجالت زده و ترس ربودیاس میپنجه ها انیبه بدن لرزان هانا که در م نگاهم

شدن قفس  نییسرش را در آغوشم پنهان کرد، باال پا دمش؛یدلم را سوزاند، به طرف خودم کش

گرفت و با دلهره، به من که مشغول  یسرش را باال م هیکردم، هر چند ثان یاش را حس م نهیس

 انداخت. یم یدو بودم نگاه آن خیتوب

 پدر و خانم بزرگ را به سالن کشاند. ادم،یداد و فر  یصدا

هر چه بود، جسمش را از درون خورده  شیمار یفت بر  یروز ها سخت تر از گذشته راه م نیا پدر

 بود.
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را پشت اقتدار نگاه و  شیسالخوردگ یسالش بود ول ۷۶بزرگ با خشم جلو آمد،  خانم

 کرد. یچهره اش پنهان م ییبایز 

 .دیکوب نیرا به زم شیعصا ستادویا میجلو

 ان؟یچه خبره شا نجای_ا

به  دیعمارتم و نبا نیخانم بزرگ فراموش کرده بود من ارباب ا دم،یکش میموها انیم یدست کالفه

 جواب پس بدهم. یکس

 یرو دیگستاخ خانم بزرگ گرفتم: بهتر بر  یسالن اشاره کردم و نگاه از چشم ها انیم یراحت به

 مجازات بشن. شونیدو نفر به خاطر سهل انگار  نیقراره ا د،یو دخالت نکن دینیبش یاون صندل

 تیداد سر جنگ دارد گفت: هنوز مهر ارباب یکه نشان م یزخند زد و با لحنبزرگ پو خانم

 ؟یخشک نشده دنبال مجازات خدمه ا

 رو مجازات کنه. نیکه متخلف هیکار هر ارباب نی_ ا

 _ پس منم مجازات کن. 

 : چرا دیباال پر  میدو ابرو هر

 چیجواب داد: چون من دستور دادم کلبه رو بسوزونن و ه دیبار  یکه از لحنش م یالیخ یب با

بدبخت  نیبشه هانا ست، نه ا هیتنب دیکه با یفضول خانم تو کلبه ست، کس نیخبر نداشتم ا

 ها

 رعشه به اندام هانا افتاد و خودش را در آغوشم جمع کرد. ه،یآمدن اسم تنب با

گفتم: رمضون و  یمحکم یصدا کردم با یرا کم م شیها یخانم بزرگ و خودسر  یرو دیبا

کلبه رو  دیکه شما گفت نیهانا در کلبه باشم. ا ینگهبان اشتباه کردند، ممکن بود من به جا

 دو نفره  نیمهم حماقت ا ست،یآتش بزنن مهم ن
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 یضربه شالق م ۱۵یبودند اشاره زدم: هر دو نفر  ستادهیکاظم و عبدهللا که گوشه پله ها ا به

 شه یاه نصف مم نیخورن و حقوقشون ا

 درست کاظم و عبدهللا شد. ریرمضون و نگهبان جوان اس یها بازو

 مظطرب و خجالت زده بود. یهانا کم م،یهانا را گرفتم و باهم به طبقه باال رفت یبازو

 کردم. تیهانا را به داخل تاق هدا میرا که باز و با اشاره ابرو در

لباسم به هانا چشم دوختم، بد  ضیتعو نیتعلل وارد شد، به طرف کمد رفتم در ه یبا کم هانا

باور را داشتم که  نیپدر ا یحرف ها ریتحت تاث یگرفتم، از نوجوان یاز او زهر چشم م ینبود کم

 و خدمتگذار به مردش باشد. عیمط دیزن در همه حال با

 زدم: هانا! شیصدازد  یاز خشم درونش موج م ییکه رگه ها یجد ییصدا با

در پنهان لرزش بدنش  یسع شیکه با نگه داشتن بازوها یجلو آمد و در حال عیسر  یلیخ

 داشت گفت:جانم ارباب!

را وجب  شیگره خورد سر تا پا یینافذ و ابروها یلبم رو داخل دهنم فرو بردم و با نگاه گوشه

 کردم.

 ست؟ بهیپر از مرد غر  اطیح یدیتو کلبه ته باغ، مگه ند یرفت ی_ امروز با اجازه ک

 انداخت و چانه اش را به گردنش چسباند. نییخجالت سرش را پا با

 چانه اش نگه داشتم و سرش را رو به باال دادم ریکه در دست داشتم را ز  یسگک کمربند سر

 ؟یداشت طنتینکنه قصد ش ؟ید ی_ جوابم رو نم

 نقدریاو ا یو گستاخ یبه پر حرف یدختر  دیرس یبه ذهنم هم نم د،یلرز  یبه وضوح م بدنش

 ترسو و شکننده باشد.

 پاره شدن هوا با چرم کمربند ترس را به دلش انداخت. یصدا دم،یکنار او کوب زیرا به م کمربند
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ترساندن دختر  شتریب یگل کرد برا طنتمیو در خود جمع شد، ش دیکش یخفه ا غیج

 .میرو به رو یکوچولو

پشت سرش گذاشتم و خم شدم تو  واریداشت، دستم را به دبه عقب بر  یآمد و او گام جلو

 صورتش.

 هان. ؟ی_ چرا سکوت کرد

 نهیس یدست سرد و لرزانش را به رو د،یحلقه زد و رنگ از رخش پر  شیدر چشم ها اشک

 برهنه ام گذاشت و هل داد رو به عقب.

 دستش گذاشتم. یجا تکان نخوردم، دست رو از

 دست هات بهم خوردن؟ ی_ با اجازه ک

 گفت: درد داره؟ یشد، گردن کج کرد و با لحن مظلوم یاز گوشه چشمش جار  اشک

 .میدونم بهتر امتحانش کن ی_ نم

 کنم ارباب. یرا به چپ و راست تکون داد: نه خواهش م سرش

 !یار یبه بار ب یخراب کار  گهید نمی_نب

 تکان داد: چشم چشم. نییزده سرش را باال و پا وحشت

لباس  دنیبود، فاصله گرفتم و مشغول پوش ستادهیاتاق ا انیو بهت زده م دهیاو که هنوز ترس از

 شد. دهیشدم، ناگهان دستم توسط هانا کش میها

 یخشکش را رو یزد لب ها یدر نگاهش موح م یتشکر و قدر دان ینگاهش کردم، نوع یسوال

 دیپوست دستم گذاشت و بوس

 کنم. یموش نم_ ممنون ارباب لطفتون رو فرا

تجربه کرده بودم، بـ ـوسه  یادیز  یدست از حس بـ ـوسه اش داغ شد، قبال بـ ـوسه ها پوست

 داشت. گرید یبـ ـوسه حالوت نیا یبود ول دهیداغ که پشتش ش*ه*و*ت و هــ ـوس خواب یها
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بد  یلیخ تونیشونیگوشه پ یگفت: وا یهانا در صورتم چرخ خورد سپس با نگران نگاه

 .ارمیرو ب هیاول یاز آشپزخانه جعبه کمک ها دیسوخته، بذار 

بـ ـوسه اش  یجا یآنکه منتظر جوابم بشود، با سرعت اتاق را ترک کرد و رفت، دستم را رو یب

 رفتنش را دنبال کردم. ریگذاشتم و با تعجب مس

 مادرانه و مهربان بود. شیرفتار ها چقدر

که در ذهن داشتم  ییردم و ذهنم را به سمت نقشه هاتخت خواب رها ک یخسته ام را رو تن

 بردم...

 " سپهر

 

 بار مچاله شد. نیهزارم یسهند، قلبم برا دهیو صورت رنگ پر  فیبدن نح دنید با

 سهند گذاشته و غرق در خواب بود. یدست ها یسرش را رو هیهان

ه گذرانده سر بچ یمشخص بود، تمام شب را باال شیاشک خشک شده از کناره پلک ها رد

 تب سهند هنوز باال بود. یول میبود

 و نفسم را محکم فوت کردم. دمیکش میموها انیدر م دست

از نگاه مظلوم سهند و  م،یبگو شیبرا میکه از غم ها یخواست، آغوش یآغوش م یکم دلم

ً یکه جد ییاز شبنم و داروها ه،یهان یها یدلخور  خورد و خودم را به  یدور از چشم من م دا

 آوردم. ینم ادشیرا به  شیو نابارور  زدمیچپ م یکوچه 

 

اما قبل از خوردن آب  ختمیآب سرد ر  یوانیبلند شدم و به آشپزخانه رفتم، ل میاز جا یعصب

 نشست. میشانه ها یرو هیدست سرد هان

 .حال درونم جواب دادم یبه تلخ یطرفش برگشتم و نگاه خسته اش را با لبخند به
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 را پاک کردم. شیشانینشسته در گوشه پ عرق

 زم؟یعز  یداشت ی_ کار 

 انداخت. نییرا درون هم قالب کردم و سرش را پا شیها انگشت

 اومده. نیی_ راستش تب سهند پا

 نگاهش کردم  منتظر

 _ خب الحمدهللا 

 لبش گذاشتم و گفتم: زخم شد. یانگشتم را رو د،یگوشه لبم را گز  باز

 کنه. یلبخند زد و گفت: امروز همش بغلم بود، کتفم هنوز درد م خجول

خواست آشپزخانه را ترک کند که دستس را گرفتم و گفتم: کجا  د،یبار  یم طنتینگاهش ش از

 کجا؟

 رم بخوابم یتعجب نگاهم کرد: م با

 میمبل نشست یرو م،یرفت ییرایرا گرفتم و به اتاق پذ شیبازو

 شده سپهر؟ یز ی_ چ

 ؟یراستش گذاشتم: درد دار  یبازو یرو دست

 کنه. یدرد م یلیرا لمس کرد و مظلومانه گفت: اهوم خ شیبازو

 آشپزخانه، پماد مسکن درد را برداشتم و کنارش نشستم. یاز کشو ها یکیجا بلند شدم و از  از

دردش  دمیو لباسش را کنار زدم: برات ماساژ م دمیرا مال شیبازو یرو کرد،ینگاهم م یکنجکاو با

 کم بشه.

 و لبخند زدم. دمیکش شیبازو یداد، دستم را رو هیزد و تک یز یتشکر آم لبخند

 شدن با او را بچشم. یکیطعم  گریزد و اجازه داد بار د یجوابم لبخند در
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سهند اتاق  یمامان گفتن ها یدست من، چند ساعت بعد صدا یبود و نوازش ها هیهان تن

 را گرفت.

 م برداشت نهیس یسرش را از رو هیهان

 _ سپهر جان من برم به بچه برسم.

 بمون خودم هستم. زمیدست را گرفتم: نه عز  مچ

خواندم تا به خواب  ییالال شیو برا دمیسهند رفتم و بدن عرق کرده اش را در آغوش کش سراغ

 تب نداشت. گریرفت، بدنش سرد از قبل بود و د

نماز  یرا جمع کنم و برم که صدا لمیوسا به طلوع بود به اتاق خواب رفتم تا کینزد آفتاب

 کرد. خکوبمیسر جا م یلحظه ا یبرا عیخواندن هان

 خواند. یو با وقار نماز م بایآرامش موقع خواندن سوره حمد دلم را لرزاند، چه ز  یصدا

آبرو بشود و دست سرنوشت  یب دیبا هیمثل هان یو فکر کردم چرا دختر مومن دمیکش یقیعم آه

 او را قسمتم بکند.

 شرکت شدم. یاز کنارش رد و راه آهسته

**** 

 لبم را پررنگ تر کردم. یلبخند رو مینیب ریغذا ز  یبو دنیچیخانه را باز با پ در

 میها قهیشق یکاناپه وسط حال رها کردم و دستم را گوشه  یتر رفتم، تن خسته ام رارو جلو

 گذاشتم.

نگرانش  یام نشست و صدا قهیشق یبود که دست سرد شبنم رو ریاس میدست ها انیم سرم

 دیچیدر گوشم پ

 ؟ی_ سالم سپهر جان خوب

 از شوق گرفت. یآراسته اش برق یو چهره  بایلباس ز  دنیحسم با د یب نگاه
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 ترم. یعال نمیرو بب بامیز  یگوشش گفتم: بانو رینشاندم و ز  میپا یرا رو او

 شیبلندش را با ناز تکون داد و شروع کرد به حرف زدن، دستم را محکم دور پهلو یموها

و حاال برابرم  ستادمیهمه ا یکه به خاطرش جلو ستیو فکر کردم او همان دختر  دمیچیپ

 تیبود نها نیا د،یگو یاز خودش م میدوخته و برا مینشسته و نگاه پر مهرش را به چشم ها

 !ستم؟یام چرا خوش حال ن دهیرس میزوآر  بهخواسته ام و حاال که 

 یز ی: چدمیو پرس اوردمیپر استرس شبنم بود طاقت ن یشام تمام مدت نگاه به چشم ها موقع

 زم؟یشده عز 

 حواله صورتم کرد یرا تکان داد و لبخند پر استرس سرش

 بشه؟ یز یچ دی_ نه چرا با

کردم و  یدر دهانم سرفه ا بیمزه عج دنیچیادامه غذا شدم، با پ دنیگفتم مشغول جو یآهان

 شد. یبدتر م دمیجو یداد و هر چه م یم یغذا مزه مزخرف دم،یآب نوش یکم

 رهیشبنم خ دهیبه صورت رنگ پر  نانهیب زیر  یرا با خشم در بشقاب رها کردم و با نگاه قاشق

 شدم.

گرد و تر کرد، صورت  قیبه سمتم روان کرد و لبخندش را عم یرا با مهربان شینگاه عسل شبنم

 سپهر جان؟ ینازش گفت: دوست ندار  یبود، با صدا یواقعا دوست داشتن دشیسف

تو غذا  ی: چه کوفتدمیچفت شده غر  یدندان ها ریاز ز  شتر،یب یزدم و با خشم یپوزخند

 قاشق ازش خورد. کیشه  ینم یحت دهیم یغذا مزه گند ؟یکرد

 .ختمیر  ادیو گفت: حتما ز  دیتو صورت خودش کوب یدو دست شبنم

 نیکه گره کور بهم خورده بود گفتم: چندم ییکردم و با اخم ها میدست ها ریاش را اس چانه

 ؟ید یآت و آشغال به خوردمون م یخور  یدوست هات رو م یجادو جنبال بیبارته که فر 

 متقابال اخم کرد: خب سپهر جان!!! شبنم
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به خاطر  یحق ندار : سپهر جان مرض سپهر جان درد، مگه نگفتم  زیرو م دمیکوب مشت

 .یار یها رو درب یمسخره باز  نیا یینازا

داد گذاشت  یدستم که با قدرت چانه اش فشار م یدستش را رو د،یکرد و لب ورچ بغض

 بود. هیکم کردن عالقه ت به هان یدارو برا کیفقط  نیگفت: بسته سپهر ا

 .دیچشممش چک یغلتان اشک از گوشه  دیمروار 

 .یکن یکار ها م نیتمام گفتم: دفعه آخرت باشه از ا تیو با جد دیسرش کش یرا رو دستم

ندارم که قرار باشه با  هیبه هان یقرمز رنگش را فشار دادم: من عالقه ا ینیکردم و سر ب مکث

 .یجادو جنبل کمش کن

کمرش گذاشتم و چندبار  یدست رو خت،یمحابا خودش را در آغوشم رها کرد و اشک ر  یب

 کوچولو... سیه سیضربه زدم: ه

 کردم لرزش بدنم را متوقف کنم. یکردم سع یم میکه آب رو تنظ یحال

 سردته؟ ؟یلرز  یم یو با تعجب گفت: دار  ستادیدرون چهارچوب در ا انیشا

 .دمیشما ترس ادیفر  یباال انداختم و گفتم: از صدا شانه

 کوچولو تیگوشه لبش جا خوش کرد و آرام زمزمه کرد: رع یمحو لبخند

آب آماده  میپر از آب شد، دستم را درون آب گذاشتم برگشتم طرف ارباب تا بگو یکیسرام وان

 برهنه اش رو به رو شدم. کلیاست که با ه

 یپراهنم و خجالت قهیبه  دهیچسب ینگاه گرفتم و با سر  دهیورز  یعضالن کلیاز آن ه یسخت به

 نشسته در چهره گفتم: ارباب حمام حاضره.

گفتم: با من امر  دیترد یرا بست، با کم شیو چشم ها دیدر آب دراز کشحرف جلو آمد و  یب

 د؟یندار  یا گهید
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 زیسبز رنگ رو بر  یدر چهره اش ظاهر شود گفت: اون شامپو یواکنش چیه نکهیا بدون

 .یبدون دیبگم خودت با دیکار ها رو من نبا نیکف کرد شروع کن به ماساژ، ا یداخل آب وقت

را که به خاطر بخار آب بود پاک کردم  میشانیعرق پ ختم،یم و در آب ر به طرف شامپو برد دست

 شیعضالن یبازو یخان نشستم و با دلهره دستم را رو انیپشت شا یسطح سنگ یو رو

 .دمیکش

 _ شروع کن عجله دارم.

 حرف به خودم آمدم و شروع به ماساژ دادن کردم. نیا با

 یحمام کن دیخان بلند شد: بعد از من خودت حمام کن، صبح به صبح با انیشا یصدا باز

 .یو بعد به حمام نمره بر  یهفته صبر کن کی دیحمام با یکه برا ستیمثل روستا ن نجایا

 خان. انیآهسته جواب دادم: چشم شا ییصدا با

که دلم  یداشتم، حس میاز لمس اندام مرد رو به رو یبیشد ، حس عج یبا سکوت سپر  یقیدقا

 خواست ساعت ها ادامه داشته باشد. یم

شدم به جز جز وجودش، با تکان که خورد، متوجه اشتباهم شدم و نگاه  رهیخ اریاخت یب

 دمژیدزد

 کردم پوزخند زد. یو خجالت زده نگاهش م دهیجا بلند شد و به من که ترس از

 دختر کوچولو. یکن احساساتت رو کنترل کن ی_ سع

 ارباب. دیکردم، ببخش ی: گستاخدمیخجالت لب گز  با

 و به حوله اش اشاره کرد. ختیبدنش ر  یآب گرم را رو یلگن فلز  از

 را آماده کنم. شیرفتم تا لباس ها رونیب

از  دمیکش یم شیپر پشت و مشک یموها یرا رو یکه شانه چوب یبعد در حال قهیدق چند

 کردم. خیکه زد از خجالت  یحرف
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 .یکن به احساساتت مسلط باش یمن با توست پس سع یها به بعد همه کار نی_ از ا

 یهوست دائم سع یکنم دوست ندارم از رو یبشم، خودم اقدام م کیاگه خواستم بهت نزد من

 .یبش کیبهم نزد یکن

شدن به شوهرم  کینزد یحق من است که برا نیا م،یتواستم بگو یانداختم و کاش م ریبه ز  سر

 کرد. یله م شیغرور و خود خواه یپا ریرا ز  میمشتاق باشم، چرا احساسات و خواسته ها

تخت نشستم،  یو رو دمیکش یقیدر اتاق رو به رو شدم آه عم شیخال یکه بلند کردم با جا سر

 خوش نبود. یاز روز ها یو تاب خورده بود و خبر  چیپ نیچن نیا میدانم چرا کالف زندگ ینم

خدمتکار عمارت  هیانس یصدا دنیبعد از ظهر خودم را مشغول خواندن کتاب کردم ، با شن تا

 نگاهش کردم. یخواندم برداشتم و سوال یکه م یرمان یسرم را از رو

 افتاده؟ یاتفاق هی_ سالم انس

 زد و جواب داد: یلبخند کم جان هیانس

 .دیایا هم خواستن ب_ خانم بزرگ و ارباب و پدرشون همه در سالن جمعن از شم

 کردم: زیرا ر  میها چشم

 هم هست؟ یا گهی_ کس د

شما تازه  یاومدن، ناسالمت یعروس یشما و دادن کادو دنید ی_ آره چند تا از اقوام ارباب برا

 .دیعروس

 یزدم، من که حت یدلم به کلمه تازه عروس پوزخند معنادار  یگذاشتم و تو یصندل یرا رو کتاب

به تازه عروس ها  مینشده بود کجا بمیهم از آغوش همسرم نص یبـ ـوسه خشک و خال کی

را عقد  یموضع داد و من پاپت رییباره تغ کیبه  انیدانم چرا شا ینم یشباهت داشت؟! حت

 کرد.
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و از کتابخانه بزرگ عمارت که با آن قفسه  دمیکش یقیجواب افکار پرشانم تنها آه عم در

 یشباهت به موزه نبود راه یاش ب قهیعت اءیپر از اش نیتر یکهنه و و یاو کتاب ه یچوب یها

دست کت و دامن  کیساده ام که شامل  یبه لباس ها یسالن شدم، قبل از ورود نگاه

 دلهره وارد سالن شدم. یو پولک دار بود انداختم و با کم یقهوه ا یو شال دکرمیسف

زدم و به  یشبنم و سپهر لبخند کم جان دنیخان بود اما با د انیاول از همه دنبال شا نگاهم

 سمتشان رفتم.

 لیاز مهمانان را جلب کرد، اکثرا افرادفام یگرمم با شبنم تعجب عده ا یاحوال پرس سالم

 جمع بودند. یساالر 

هم با لبخند و  یکردند، بعض یزمزمه م یز یلب چ ریکردند و ز  یاخم م دنمیبا د یبعض

 دادند. ینگاه کنجکاوم را م جواب یمهربان

رفتارش در نظرم زننده  دم،یجوان د یرا در حال گفت و گو با زن و شوهر  انیشا تیجمع نیب در

 تنها گذاشته بود. بهیشلوغ و غر  یبود، او عمال همسرش را در مهمان

 یبه مهمون ی: هانا تو چقدر ساده اومددیپرس یبا لحن متعجب دیکه سکوت مرا د شبنم

 .تیمعرف

 یلباس ها نیهم ،یمهمون یانداختم و گفتم: خب راستش خبر نداشتم از برگزار  نییرا پا سرم

 .ارهیخان رو در ب انیسادم هم ممکنه داد شا

 .یرتیمرد متعصب و غ انیشا دمیکنار خودش نشاندم و گفت: آره از سپهر شن شبنم

 سرم را باال آوردم ینگاه ینیصحبت با شبنم بودم که با سنگ گرم

 د؟یداشت یکار  دیی: بفرمادمیدو مرد جوان اخم در هم کش دنید با

لحظه تنم را به سرعت  کیاش در  دهیو در  یآب یو بور بود و چشم ها یکلیاز جوانان که ه کی

 .میآشنا بش بایبا دو الهه ز  میگفت: اومد ییبا پرو دیکاو یم
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با ما داشت و گرم صحبت با  یادیبه دور و اطرافش انداخت، سپهر فاصله ز  ینگاه شبنم

 بود. بهیچند مرد غر 

محجوب تر بود  یو کم یکه چشم قهوه ا یزد و رو به پسر دوم یلبخند یدر کمال ناباور  شبنم

 د؟یاومد ییآشنا یگفت: شما هم برا

تاب و  بایسکوتش را شکست و رو به شبنم گفت: بله من سامان و برادرم ساسان تقر  پسر

رو برامون مفرح  یتونه مهمون یحضور شما خانوما م یول م،یها رو ندار  یطور مهمون نیتحمل ا

 تر کنه.

و کنارش  دیدستش رو بوس یدستش رو به سمت سامان دراز کرد و سامان در جواب رو شبنم

 نشست.

 زیت یبه شبنم زدم که از چشم ها یهمان طور شک زده ناظر صحنه بودم با اخم سقلمه ا منکه

 ساسان دور نماند نیب

 د؟یکار به دوستتون دار  یگفت: چ یخنده مسخره ا با

دست ساسان  ریانداختم و خواستم از اونجا دور بشم که مچ دستم اس نییزده سرپا خجالت

 شد

 .بایز  یبانو دیاستی_ب

 آقا. دیگره خورده گفتم: مراقب رفتارتون باش ییاخم ها با

 ندارم بانو اما واقعا دوست دارم باهاتون صحبت کنم. ی_ من قصد بد

را جلب کنند، کنار ساسان  انیرفتارم نظر اطراف دمیترس یم یکل کل نداشتم، از طرف حوصله

 شنوم یم دیدار  ینشستم و گفتم: اگه صحبت

 شد کمانیبه نزد ینیس یخدمتکار 
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خودش و  یم سرخ رنگ براشــ ـراب به مهمانان شد، سامان دو جا یمشغول تعارف جام ها و

 توجه به حضور ما مشغول ادامه صحبت مسخره اش با شبنم شد. یشبنم برداشت و ب

 خودش و من برداشت. یجام شــ ـراب برا کیهم  ساسان

نرد با چند تن از  یاورا غرق در باز  یخان بود نگاه کردم، اما وقت انیکه شا ییاسترس به جا با

 آرام گرفت. مالیخ یکم دم،ید لیجوانان فام

 د؟یخور  یبه ساسان دادم، به جام اشاره کرد: نم گریرابار د نگاهم

 باال انداختم و جواب دادم: حرام است. سر

 حرکتش کرد. یچاشن یمصنوع یجمع تر نشست و سرفه ا یکم

 د؟ی_ مومن ماءب هست

 یزنم، از صحبت با شما هم اگه راه فرار  یمن لب به حرام نم یول د،ی_ هر چه نامش رو بذار 

 .ختمیگر  یداشتم م

 .دیارباب بدنام و خطاکار شد کیشما که زن  فیکرد و گفت: ح یخنده ا تک

از  انیبدهم اما به سرعت ادامه داد: هرچند شا شیپاسخ دندان شکن به گستاخ خواستم

 م نزده.دستتون ه یبندم حت یداشته، شرط م یا گهیازدواج با شما مقاصد د

و  یعصب یرا بدهم، صدا شیجواب گستاخ نکهیخشم نگاهش کردم، قبل از ا یتعجب و کم با

 ؟یشرط ببند میدرباره من و زندگ یباش یخان لرزه بر اندامم انداخت: تو سگ ک انیدورگه شا

 خان انیخان تنم را لرزاند با من من گفتم: شا انیخون شا اچهیغرق در در  یها چشم

 خودم؟ شیپ یومدیزمزمه کرد: چرا ن تیزهر دارش را به من دوخت و با عصبان نگاه

 .دیخط و نشان کش میو با نگاه زهر دارش برا دیانداخت، مچ دستم را محکم چسب نییرا پا سرم

تنه  یاز کنارمان رد شد ول الیخ یجوالن دهد ب ادیتوانست ز  ینم انیکه در حضور شا ساسان

 کرد،که نشان از حرصش داشت. انینثار شا یمحکم
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 سالن برد. یبه سمت راه رو دیرا محکم فشار داد و کش دستم

 تفاوتم. یسپس با اخم زل زد به صورت ب ستادیا وارید یبه رو یرو

 کنارخودم؟ یومدی_ چرا به محض ورود ن

 .دیبود بهیجواب دادم: شما مشغول گفت و گو با چند زن و مرد غر  ریبه ز  سر

 .نیبه من نگاه کن نه زم یزن ی: حرف مدیکوب واریم به درا محک دستش

 .دیاطالع نداد یکدوم به من درباره مهمون چیاما شما ه د،یترس سرم را باال گرفتم: ببخش به

 یاگه کم ،یتمام مدت تو کتابخونه سنگر گرفته بود یبه نشانه تاسف تکان داد: جناب عال یسر 

دور و برت چه  یش یمتوجه م یدور بش یگذرون یکه هر روزت رو اونجا م یاز اون کتابخونه کوفت

 خبره.

 بچگانه و نا درست بود. یهفته کم کی نیکردم ، حق داشت منم رفتارم در ا سکوت

 یدست لباس کیگفت: برو به اتاقت و  شیپنهان در لحن صدا یتیراه پله اشاره کرد و با جد به

 که رو تخت برات گذاشتم رو بپوش.

 .ینیش یو کنارم م یبه مهمون یگرد یمرتب بر م یلیاما خ یکن ینم شیآرا

 .نمیرا بب دمیبه طرف اتاق پا تند کردم،دوست داشتم لباس جد عیگفتم و سر  یآرام چشم

به  ینیداد آفر  یبه پوستم م ییبایکه جلوه ز  رشیز  دیسف راهنیو پ یکت و دامن زرشک دنید با

 رفتم. یلباس به سالن مهمان ضیخان گفتم و بعد از تعو انیشا قهیسل

دستم را فشرد سپس رو  یشینما یخان نشستم، با مهربان انیتوجه به همه، کنار شا یبار ب نیا

 .امرزهیگفت: همسرم هانا، دختر عمه فروغ الزمان خدا ب انیبه اطراف

 یشبنم که جام شــ ـراب سرخ م دنیسر تکان دادند، نگاهم را گرداندم، با د نینفر با تحس چند

 انداختم. میشانیبه پ نیداده بود، با نفرت چ هیدر آغوش سامان تک بایو تقر  دینوش
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بور و  یبود و موها یا دهیاطرافمان کرد،زن قدر بلند و کش یاز زن ها یکیخان رو به  انیشا

 داد. یحس نشان م یچهره اش را سرد و ب دشیصورت سف

ادامه تحصالتش  یخواستم بدونم برا یداشته م لیهانا تا دوره متوسطه تحص ی_ خانم ملک

 تونه اقدام کنه؟ یم یک

 تونه شروع کنه. یبه من انداخت و گفت: هر زمان که دلش بخواد م ینگاه مهربان زن

 کردم بغض نکنم اما... یدوختم و سع انیبهت زده ام را به شا نگاه

 یداشت آرزو انیشوم، من عاشق درس خوندن بودم و حاال شاتوانستم مانع لرزش چانه ام  ینم

 کرد. یمن را براورده م

 لبخند زد، لبخندش از التهاب درونم کم کرد. یبهم انداخت و به آرام یقیعم نگاه

 انیچون شا یتوسط مرد میشد آرزو یبهت بودم و باورم نم یچند رفتن مهمانان فقط تو تا

 برآورده شود.

 مینگاه ساسان رو ینیساسان و برادرش بودن، تا لحظه آخر خروجشان سنگکه رفت  یآخر  نفر

 بود.

 کرد. ینم دایرا پ تشیموقع یبود ول یمنتظر گفتن حرف ییگو

از  یکیرفتن مهمانان سپهر و شبنم که هر دو از خوردن مشـ ـروب در حال خود نبودند، در  با

 طبقه باال جا گرفتند. یاتاق ها

 ؟یهست جیشانه ام نشست: چرا انقدر گ یرو انیشا دست

 _ هنوز از کار شما متعجبم.

 باال انداخت و پشت سرش را خاراند: کدوم کارم؟ شانه

 ارزش باشم. یب یلیشما خ یکردم برا یدرس بخونم، راستش گمون م دیکه اجازه داد نی_ هم

 چانه ام گذاشت ریانداختم و سکوت کردم، دست ز  نییرا پا سرم



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

118 

 

خونه  نیا یننداز، در ضمن من هواسم به همه آدم ها نیی_ صدبار گفتم سرتو انقدر پا

 هست.

 کرد خکوبمیخانم بزرگ سر جا م یخان به اتاق خواب بروم که صدا انیدنبال شا خواستم

 !ستی_ هانا با

 حرکت کرد انیمن و شا نیب شیپر معنا نگاه

 _ با هر دوتون کار دارم.

 فرو برد و جواب داد: خستم مادر جان شیکالفه دست در موها انیشا

 کار من مهم تره. ی_ خسته باش

گفت: تو و هانا با  انیکه در چهره ش مشخص بود رو به شا تیزنان جلو آمد و با عصبان عصا

 درسته؟ دیهم رابطه نداشت

تو  دیخوا یمدر هم گره خورد و گوشه لبش به نشانه پوزخند کج شد: باز  انیشا یها اخم

 د؟یدخالت کن مونیزندگ

 من را گرفت و گفت: رابطه ما به خودمون مربوطه. مچ

اصرارم  یعلت اصل یکن یطلبکارانه گفت: درک نم ینکرد و با لحن ینیبزرگ عقب نش خانم

 کی دینبا یو صاحب اموال ساالر  ییروستا نیازته؟ تو ارباب ا یازدواجت داشتن فرزند یبرا

 ؟یوارث داشته باش

 کنه. یهمسرت ازت دور  یداد یاجازه نم یداشت یزنانگ یبار مرا نشانه رفت: اگه کم نیا

 شد. دهیبه رخم کش میدر هم رفت و باز هم کمبود ها یام از شدت ناراحت چهره

 میخان هر دو پکر شد انیحرف خانم بزرگ من و شا با

تا  رمیبگ انیشا یرو برا یا گهیمجبورم زن د د،ینکن تونیزندگ یبرا یماه فکر  نی_ اگه تا آخر ا

 اون رو سر به راه کنه.
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منو بشنو از فکرت خارج  یخانم بزرگ حاال حرف ها دیبا تحکم گفت: حرفاتون رو زد انیشا

 تمام. یدخالت کن میکن اجازه بدم در زندگ

 

 شدن محکم دستم دنبال ارباب رفتم. دهیکش با

 و تن خسته اش را به تخت سپرد. ارباب کت و کرواتش را در آورد میاتاق شد وارد

خواد  یبم و خسته اش پرده گوشم را نوازش داد: دلم م یشستن صورتم بودم که صدا مشغول

از  یدارم که تو هم جزئ یمن اهداف بزرگ ،یبد تیمرب یاز فردا خوب دل به درس و آموزش ها

 کوچولو. یرشد کن دیکنار من بودن با یبرا ییاون ها

 تخت نشستم. یشانه باال انداختم و رو الیخ یب دم،ینفهم شیاز حرف ها یز یچ

 گاه کرد. هیسرش تک ریتخت کامال دراز کشد و دستش را ز  یرو

تخت  یکاناپه وسط اتاق بخوابم که مچ دستم را گرفت و به کنارش اشاره کرد: رو یرو خواستم

 د هاش رو ندارم.خانم بزرگ گزارش ببرن، حوصله غرلن یبخواب، ممکنه صبح خدمتکار ها برا

 .ختیخان را بر انگ انیپوزخند شا دنمیگوشه تخت مچاله شدم، مدل خواب معذب

تو  یتحول کی: از فردا قراره دمیرا شن شیصدا گریبار د دیایب میخواب به چشم ها نکهیاز ا قبل

 رشیاز من ممکنه مجبور به پذ یرویبشه، سر منشاء اون تحوالت منم، تو هم به پ جادیروستا ا

 .یبذار  ونیشد باهام در م یو هر چ یخواد بهم اعتماد کن یدلم م ،یبش یخطرات

 .دیترسون یمن رو م دیشدم و با دلهره گفتم: ارباب دار  جیشاخه به شاخه اش گ یحرف ها از

کار هامه،  تیماجرا ها مراقبت از تو اول نیاز گوشه چشم بهم انداخت: نگران نباش تو ا ینگاه

 عقد نامه م. یپا یهمه امضا هام بودم و هستم مخصوصا امضا یمن پا

 یو جذاب گرفتم، جمالت آخرش همچون آب بر رو یطاقت از آن نگاه مشک یرا ب میها چشم

 دوارمیهم فشار دادم و زمزمه وار گفتم: ام یرا رو میقلبم را خاموش کرد، پلک ها یآتش نگران
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 خواب رفت.توجه به من به  یخان هم ب انیبعد شا یکم

زدم و سرم را به سمتش بردم و با دقت  یلبخند محو دمیآهسته اش را که شن ینفس ها یصدا

 انیشا ینفس ها یبرسه که صدا یکردم زمان یوقت فکر نم چیه دم،یجز جز صورتش را کاو

 شنوم. یروز م انیباشد که در پا یینوا نیخان آخر 

و به خواب  دمیکش یکرد آه مانمیپش شینگاه ها یسرد ادیدستم را به طرفش ببرم که  خواستم

 رفتم.

 و جا بر خواستم. دمیکش قیعم یخان اه انیشا یخال یجا دنیشدم با د داریکه ب صبح

 یمشک دیآمد، دست و صورتم راشستم و کت و دامن سف یم یادیز  یسر و صدا نییطبقه پا از

از راهرو عبور کردم و در راه پله سرم انداختم،  یرو یتنم کردم و در اخر شال بلند طرح دار 

 .ستادمیا

 کرد. خکوبمیخواند م یاسم سپهر را م ادیکه با فر  یخانم بزرگ در حال یصدا

 ؟یکن یم رزنیمنه پ گری_ سپهر چرا انقدر خون به ج

 یآبرو نذاشت برامون جلو شناخت،یاز بس مست کرده بود سر از پا نم دیزن پاپت شبید

 .لیفام

شما دست و پاش رو  دیدم عقا یو من اجازه نم یدر جواب گفت: مادر شبنم دختر شاد سپهر

 ببنده.

خان که  انیشا دنیشانه ام نشست، برگشتم و با د یرو یبروم که دست نییاز پله ها پا خواستم

گذاشت، لبخند زدم و سالم  یم شیاش را به نما دهیورز  یتن کرده بود و بازوها یدیسف یرکاب

 کرد.

چشم خانم بزرگ  یخواد جلو یو گفت: برو حمام رو آماده کن فعال نم دیکش یقیعم سنف

 بکنه. یاز شبنم رو سر تو خال تشیممکنه عصبان یباش

 براتون آماده کنم؟ یی_ ارباب چه لباس ها
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آماده  یرونیخودتم لباس ب یت هست، راست قهیسل یتفاوت شانه باال انداخت : هر چ یب

 .لمیدفتر وک میتو روستا و بعد از اون بر  میر خوام با هم ب یکن م

 اتاق شدم. یگفتم و با عجله راه یچشم

**** 

 "  انیشا

 

سر و صدا از  یکرده بود ب قهیکه هانا سل یکیش یلباس ها دنیاز گرفتن دوش و پوش بعد

خانم بزرگ و پدر شده  تیعمارت خارج شدم، رفتار سبک سرانه سپهر و شبنم باعث عصبان

 بود.

با  یکرد، چهره اش به قدر  یشاداب به اطراف را نگاه م یدرشت شده و صورت یبا چشم ها هانا

را  شیگونه ش زدم، چشم ها یرو یتوجه به همراهانم بـ ـوسه محکم ینمک شده بود که ب

 درشت تر کرد و اسمم را با بهت صدا زد.

 خان!!! انی_ شا

سرخ و  یبا لپ ها ریمس انیشود، هانا تا پا نیو اشاره کردم سوار ماش دمیتپلش را کش یها لپ

 کرد. یبراندازم م یچشم ریافتاده ز  یسر 

 اش کردم. ادهیپ نیدستش را محکم گرفتم و از ماش میدیبه دفتر وکالت رس یوقت

 یمانتو، کاش هانا را مجبور م انیم فشیظر  کلیکرد و ه میاز شالش عصب ختهیر  رونیب یموها

 بپوشد. یکردم به عادت زنان روستا نقاب و لباس سنت

 .میکار دار  یلیدختر کوچولو امروز خ نیبه هانا اشاره زدم : بش م،یشد لیاتاق وک وارد

اشاره کرد  یاز من و هانا استقبال کرد و به آبدارچ یجلو آمد و به گرم یصالح یپدر آقا لیوک

 .اوردیب یچا
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 .میما کار ها رو جلو بنداز  دیار یزود تر پرونده ها رو ب شهی_ جناب ملکان اگه م

 موضوع را گرفت. یرکیلب گفت و با ز  ریز  یچشم ملکان

 ها رو امضا کن. نیدخترم ا ایگفت: ب یهانا گرفت و با مهربان یورق جلو چند

 ی: من امضا کنم؟ آخه من چدیملکان به خود آمد و بهت زده پرس یکه تو فکر بود، با صدا هانا

 ندارم. یکه کار ادار 

 او  یکند که من جا هیخواست هانا را توج ملکان

مدرسه رفتنتو  یبه منه تا بتونم برات کارا اریوکالت تام االخت کیورقه  نی: خانم کوچولو اگفتم

 اداره به اون اداره بکشم؟ نیده زنم رو دائم از ا یاجازه نم رتمیکه غ یدون یدرست کنم، م

: لبت رو خون دمیبا محبت نگاهش کردم و لبش را کش د،یشد و لب گز از خجالت سرخ  هانا

 .ینکن فسقل

برگه ها  یلرزان پا یینگاه از من گرفت و با دست ها میهانا رنگ تعجب گرفت، با اشاره ابرو نگاه

 را امضا زد.

 راحت پرونده را جمع کرد و از کنارمان بلند شد. الیبا خ ملکان

زدم، معلوم بود  یم دیهانا را د یچشم ریبودم و ز  یچا دنیل نوشرا آورد در حا یچا یآبدارچ

 القا کردن آرامش بهش دستش را گرفتم و با شصتم پوست را نوازش کردم. یدلهره دارد برا

 .دیبهش کردم منظورم را گرفت و نگاه دزد یدرشتش دوباره بهم زل زد،اخم یچشم ها با

 به بازار بزرگ شهر ببرم. دیخر  یگرفتم هانا را برا میتصم م،یراه برگشت به روستا بود در

 سمت بازار  چیبه راننده گفتم: بپ خطاب

 بازار؟ میر  یتعجب نگاهم کرد: ارباب م یبا کم هانا

 خوام برات لباس مناسب بخرم. ی_ بله م
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 و گفت: خوب شد من اصال لباس مناسب نداشتم. دیکش یآه هانا

لباس با تعجب  یمختلف و فروشگاه ها یمغازه ها دنیبا دهانا  م،یهم به سمت بازار رفت با

 کرد. یاطراف را نگاه م

شده اش را پهن کرده  یطرح دار و پولک دوز  یها یزن بساط روسر  ستادم،یا یدست فروش کنار

 بود.

 رنگت رو بده. یآب یهانا را به سمت بساط زن بردم و رو به زن گفتم: اون روسر  دست

داشتم گمان برد از اشراف باشم با احترام  یشهر  پیو ت کیش ییباس هامن که با ل دنیبا د زن

مختلف و  ی( هاالمیا یمردم کرد ها یسنت یها ی)روسر یو تک تک گل ون ستادیدر برابر ما ا

 پولک دارش را نشانمان داد. یشال ها

 یش تا رو یآمد و بلند یسر هانا انداختم، به صورتش م یشده را رو یپولک دوز  یآب یروسر 

 گرفت. یرا م شیها نهیکتف ها و س

 یمخف رشیرا کامال ز  شانشیپر  یآن را دور سرش بستم و موها رهیبرداشتن شال با گ بدون

 کردم.

ته دلم را  میگلو ریکرد و برخورد نفس گرم هانا با ز  یمدت هانا با تعجب و خجالت نگاهم م تمام

 متنوع هم برداشتم. یگل ون و یقلقلک داد، کارم که تمام شد چند دست روسر 

دوست داشتم لباس  شهیهم نیخان ا انیسکوت را شکست و با وجد گفت: ممنون شا هانا

 تن کنم. یسنت

را از نظر گذراندم: منم دوست دارم  شیسر تا پا قمیگرفتم و با نگاه عم یرا به باز  شیها انگشت

 بهیغر  یچشم ها یدار پنهان بشه تا کمتر جلو نیبلند و آست یها راهنیپ نیب فتیاندام ظر 

 ظاهر بشن.

 انداخت. ریشد آرام اسمم را زمزمه کرد و سر به ز  یهانا انار  یها گونه
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 یبرا یو مجلس یاطراف چند دست لباس بوم یزن را حساب کردم و از مغازه ها ریپ پول

 .دمیهانا خر 

و اسمش درون  یلیکردم اما نسبت فامجز عشق و عالقه با او ازدواج  یبه خاطر هدف نکهیا با

 بگذرم. اجاتشیها و احت ازیتفاوت از کنار ن یداد ب یشناسنامه ام اجازه نم

و با  ستادیا یم شانیجلو یگذراند و گاه یبراق تک تک مغازه ها را از نظر م یبا نگاه هانا

 چقدر قشنگه! نیخان ا انیگفت: شا یپر از ناز و نوازشش م یصدا

 توانست ذوقش را خاموش کند. یکرد و نم یم زیدختر بچه ها جست و خ مثل

بهت  یخشک شد و با چشم ها شیباره سرجا کیدست فروش هانا به  یرزنیعبور از کنار پ با

 نگاه کرد رزنیپ دهیزده به اندام خم

 تمام شد؟ نتیشده؟ بنز  ی_ هانا چ

 د: طلعت، زن عمو طلعته.مچ دستم را محکم فشرد و با چانه لرزان زمزمه کر  هانا

 بود. ستادهیدور از ما ا ینان سنت ینیبود که با س یرزنیانگشتش به پ جهت

 هانا؟ ی_ مطمئن

 کنه. یکار م یچ نجایا یانداخت: خودشه ول نییبغض سرش را پا با

 .میکن بشیتعق دیبا ش،یدید اریخودت ن ی_ به رو

 " هانا

 

 .میکرد یم بیمناسب، طلعت را تعق یخان و با فاصله ا انیشا همراه

 .ستادیکوچک ا یخانه ا یدر چوب یگذشت و جلو رانهیو و کیبار  یچند کوچه  از

 دیچیپ اطیدر ح یدختر  یآشنا یرا که زد صدا در
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 در رو باز کنم. امی_ صبر کن االن م

مده و برآ یکه با شکم هیاز حدقه در آمده به هد یخان با چشم ها انیکه باز شد من و شا در

 .میشد رهیدر چهار چوب در بود خ دهیرنگ پر  یچهره ا

 شده؟ یجور  نیا هیخان چرا هد انی_ شا

 بهشون گذشته. یچند ماه چ نیدونم تو ا ی: نمدیابرو در هم کش انیشا

 .دینگاه مادر و دختر را به سمتمان کش انیسالم شا یتعلل صدا یو با کم میتر رفت جلو

 از ترس زمزمه کرد: خان زاده؟ دهیپر  یعمو با رنگ زن

 ؟ییبه من نگاه کرد: هانا تو یهم با بهت و ناباور  هیهد

به التماس افتاد: ارباب غلط  یخان افتاد و با عجز و زار  انیشا یزن عمو به پا یاز هر عمل قبل

 ارباب رحم کن دخترم حامله است به بچش رحم کن. م،یکرد

 اشاره کرد: مادرت رو ببر تو خونه. هیو به هدفرو برد  شیموها نیب یکالفه دست انیشا

 میمادرش را گرفت و وارد خانه شد یشانه ها ریز  هیهد

ها دود گرفته و ترک خورده  وارید رانه،یو میشد گفت خانه بهتر بود بگو ینم م،یخانه شد وارد

 بود و فرش کف اتاق پاره.

 رفت. یراه م یدست به کمر گرفته و به سخت هیهد

 .دیلرز  یعمو هنوز م زن

 براتون افتاده؟ یبا تعجب به هر دو نگاه کرد و گفت: چه اتفاق انیخان نشستم، شا انیشا کنار

 به خدا... دیعمو با عجز و البه گفت: خان رحم کن زن

 حوصله گفت: ساکت شو. یب انیشا

 واست افتاده؟  یاتفاق یشده؟ چ ی: خب خانم دکتر چدیکرد و پرس هیبه هد رو
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و  ریسوخت، کم تحق شیدلم برا میانداخت، دروغ بود اگر بگو ریبغض کرد و سر به ز  هیهد

 عاملش دل بسوزانم. یبهم نشده بود که حاال بخواهم برا نیتوه

 یدون یعفت کردن، نم یگفت: خان زاده دخترم رو ب شیها هیگر  نیو ب هیگر  ریعمو باز زد ز  زن

 .میبه سرمون آوردن تا دم نزن یچ

 عفتش کردن؟ یب ایبا تعجب و شک گفت: ک انیشا

کرد، جواب داد: سامان خان پسر ارباب ساالر در  یهق هق م هیکه از شدت گر  یدر حال هیهد

 یوقت دمش،یفروشگاه بزرگ پارچه و لباس داره، اون موقع ها که دانشجو بودم د کیشهر 

 کرد.و زبون چربش رامم  یشد و با محبت دروغ کیهستم بهم نزد یک دیفهم

و به شکمش اشاره کرد: نطفه حرومش رو کاشت تو شکمم و زد  دیکش قیعم یکرد نفس مکث

که پشتم راه  یعاتیابروم کرد، به خاطر شا یخودشه، ب یبچه  نیقبول نکرد ا یحت زیهمه چ ریز 

 .امیب رونیتونم از خونه ب ینم یانداخت از دانشگاه اخراج شدم، حت

 انه را پر کرد.خ یمادر و دختر فضا هیگر  یصدا

 از خباثت زد و به فکر فرو رفت. یخان برق انیشا یها چشم

 : از پدرام چه خبر ؟دمیپرس اطیاحت با

خواست حق  یو رفت خونه ارباب ساالر م اوردیزد و گفت: بچه م طاقت ن نهیس یعمو تو زن

 .یاما به جاش کتک خورد و آجان ها بردنش شهربان رهیخواهرشو از اون خدا نشناس ها بگ

 گفت: االن زندانه؟ یتفاوت یرا باال داد و با ب شیابرو یگوشه  انیشا

افتاده زندان، به  شهیم یماه کیدورگه شده بود پاسخ داد:  هیکه از شدت گر  ییبا صدا هیهد

 .دنیماه حبس بر  ۶براش  یخاطر کتک کار 

عمو  یپدرام تنها عضو خانواده  دم،یکش یقیانداختم و آه عم ریز پدرام سوخت سر به  یبرا دلم

 با من داشت. یبود که رفتار مهربان
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کنم تا آزاد  یم یر یگیپسرتو پ یاز جا بلند شد و خطاب به زن عمو گفت: کار ها انیشا

 نگو. یبه کس یز یما چ دارید نیدخترت برگرده از ا یخواد آبرو یبشه، اگه دلت م

 خان نگاه کردند. انیزده به شا رونیب یاز حدقه  ییبا چشم ها هیعمو و هد زن

 اسمم را با تحکم صدا زد: هانا انیشا

 _ بله ارباب

 .میدار  یادیز  یکار ها ای_ زود همراهم ب

 از خانه خارج شدم. انیگفتم و همراه شا یگذشت، چشم یخان چه م انیدانم در سر شا ینم

 "هیهان

نم خاک باران  یشدم، بو رهیخ ی شهیش یگشت فرشته ها روپنجره نشستم و به رد ان کنار

 .دیو باز غرش آسمان آرامش فضا را در  دیچیپ مینیب ریخورده ز 

 یتکانش داد ول یرعد و برق کم یشدم، صدا رهیگهواره خ انیدر م دهیبه سهند خواب نگران

 نکرد. دارشیب

 ربوده بود. میسپهر مدت ها بود خواب را از چشم ها ادی

 نیسنگ یلحظه آرامش باشد، هنوز نگاه ها کیسر تا سر عذابم  یسهم من از زندگ دینبا چرا

آن روز به خانه مادرم رفتم و حرف از طالق زدم چشم غره  ینبردم، وقت ادیاز  مانیحاج آقا و ا

 حاج بابا در دم ساکتم کرد.

 زنگ به حصار ذهن برگشت. یصدا دنیافکار با شن پرنده

 خسته دلم از جا کنده شد. یافتاده و نگاه ییشانه هاسپهر با  دنید با

 یاستقبالش رفتم: سپهر جان چرا انقدر خسته ا به

بود، جسمم خستس اما روحم  ادهیانداخت: امروز کارم ز  یجالباس یو کالهش را رو کت

 سرحاله یحساب
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 نیسهند را تماشا کرد اما کوچک تر  یکاناپه وسط سالن لم داد و با عالقه خاص یرو و

 به من نداشت. یتوجه

 به حال برگشتم و کنار سپهر نشستم. یچا ینیس کی با

اونجا  یاتفاقات خوب م،یروستا بود شیگفت: دو روز پ یو با خوشحال دینوش یاز چا یکم سپهر

 برام افتاد.

 .زمیعز  یرا باال انداختم: چه اتفاقات میابرو

 دادن بارداره. یدرمانگاه روستا اونجا تشخص می_ تو راه برگشت، شبنم حالش بد شد و ما رفت

 دنیخوب شد، تنها آرزوم د یلیزد و گفت: خ یشدت شک به سرفه افتادم، سپهر تک خند از

 بچه م بود.

 ندارد. یگفت بچه ام که انگار سهند وجود خارج یجور 

 یم یکه غلط نجایخشم نگاهش کردم و با تحکم گفتم: پس حاال که آرزوت برآورده شده ا با

 ؟یکن

 چه جور حرف زدنه؟ نیا هیبرخوردم جا خورد و با بهت گفت: هان از

سهند، سپهر را به طرفش کشاند، سپهر خم شد و سهند را که خواب  غیج یلحظه صدا همون

 آغوشش پناه داد. یزدنش بود تو غیبد علت ج

 ی: حق ندار دمیشد، به طرف سپهر رفتم و بچه را از بغلش کش رهیو حسادت بر عقلم چ خشم

 برو با بچه شبنم خوش باش. ،یبه بچه م دست بزن

 ه؟یادا ها چ نیا ه،یزد: گمشو اون ور هان ادیخشم فر  با

 سهند بلند تر شد... هیگر  غمیج یصدا دم،یزدم و باز سهند را به سمت خودم کش یبلند غیج

 .ستادمیا میمحکمش بهت زده، سر جا یلیسپهر و س ادیفر  با

 را در بغلش نگه داشت و وارد اتاق خوابش شد. هدیسهند ترس سپهر
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 میابرو رو به رو انیکور م یبودم، تا سپهر را با اخم و گره ستادهیحرکت ا یمدت ب تمام

 .دمید

 انهیبده علت رفتار وحش حیفقط برام توض ه،یحالت ممکن اسمم را خواند: هان نیخشک تر  با

 ه؟یچ شتیچند لحظه پ

بدم، اصال  حیکه برات توض یهست یاز سر خشم گفتم: تو ک یادیبار سکوت نکردم و با فر  نیا

 .یبخوا حیکه توض یستین یگاهیدر جا

خواهد گردنم را خورد  یمشت کرد که انگار م یرا جور  شیو دست ها دیسپهر از خشم لرز  فک

 کند.

 یکن بابت ب یواهعذر خ عی! من شوهرتم و پدر سهند سر هی: هاندیچفت شده غر  یفک با

 .تیادب

دنبال شبنم  یبهتر بر  دم،یازت ند یشوهر  یستیزدم و گفتم: تو شوهر من ن یپر معنا پوزخند

 هـ ـرزه و بچه ح*روم زاده ت

او از شدت خشم و بدن من از شدت ترس و البته  کلیاجازه نداد ادامه بدم، ه ادیبا فر  سپهر

 .دیلرز  ینفرت م

 .دیکش رونیرا ب شیگوشم نواخت و با خشم کمربند چرم ریز  یمقدمه ضربه محکم یب سپهر

که تا آخر عمر بلبل  رمیفکت رو گل بگ یجور  دیبا یاز کُپنت حرف زد شتریب یلی_ امروز خ

 بره. ادتی یزبون

 را محکم گرفت و سرم را خم کرد. میو موها دیچیرا دور دستش پ کمربند

 .دیوسط سالن خواب زیم یکه باال تنه ام رو یجور 

 دستش به تقال افتادم. ریو ز  دمیکش غیمحکمش که به پشتم خورد از شدت درد ج ی ضربه
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که خسته شد و پرتم کرد کف  دینکرد، انقدر ضربه زد و التماس شن میرها یلحظه ا اما

 سالن اتاق.

 خورد. یم چیدر باسن و کمرم پ یوحشتناک درد

 خدا دستت رو بشکنه. ،یعوض یبغض گفتم: لعنت با

از مفهوم شوهر  کمیخوبه  دیجلو آمد و با پوزخند گفت: کتک خوردنم آدمت نکرده؟ شا سپهر

 بودنم برات بگم؟

 زد و کشان کشان بردم سمت اتاق خواب. میها سویدر گ چنگ

 .دیرا در  میلباس ها یرحم چیه یتخت انداختم و ب یشد، رو یو ضعف مانع دفاع م درد

جلوم، که  یار یسرت رو باال ب یا آخر عمرت جرعت نکنت نجا،یهم ارمیازت در ب یپدر  هی_ هان

 ؟یشبنم هـ ـرزه ست و بچه من حروم

 .دمیلرز  یاز قبل م شتریو من ب میبعد هر دو برهنه بود یلحاضات

 تن پر دردم آه از نهادم بلند شد. یزدن سپهر رو مهیخ با

: بلند دیز کار کشجان دادم و التماس کردم که بالخره دست ا شیو دست و پا ریمدت ز  تمام

 چشم هام گمشو. یشو از جلو

 رو پرت کرد وسط اتاق. میخشونت تن کبود و زخم با

 .دیچیپ یلگن و باسنم م هیدر ناح درد

 کن. هیگر  یزد: اگه باز هــ ـوس کتک کرد ادیکنم که فر  هیاز شدت درد گر  خواستم

 را بست شیسپهر کالفه نگاهم کرد و چشم ها دم،یدهنم گذاشتم و از درون بار  یدستم را رو دو

 یتمام نامرد ها یبود، سپهر رو شتریتنم ب یکه عمقش از زخم ها یکردم ، درد یدرد م قلبم

 .دیپاش ینمک میو بر زخم ها دیکرده بود او به ناحق تنم را در  اهیعالم را س
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که با ترس در آستانه  و ناله سهند قلبم را سوزاند، سهند هیگر  یکردم که صدا یم هیگر  آرام

 .میختیر  یبه طرفم و حاال هر دو به حالم هم اشک م دیآغوش بازم دو دنیبود، با د ستادهیدر ا

خوردم و خواستم از اتاق  یباز سپهر از ترس تکان مهین یچشم ها دنیتکان خوردن تخت و د با

 قدرتمند سپهر شد. یدست ها ریمچ دستم اس ستادنیخارج شوم که قبل از ا

 ؟یکن یم هیگر  هی_ هان

تنها جوابم به سپهر بود، بلند شدم اما او باز دستم را رها نکرد، سهند وحشت زده زد  سکوت

 تخت خواباند. یسپهر کالفه از دست ما دو نفر هر دو را در آغوش گرفت و رو ه،یگر  ریز 

 ...میآغوش سپهر پناه گرفته بود انیبعد من و سهند هر دو م یقیدقا

 را با درد بست. شیو چشم ها دیگونه ام کش یکبود یم شصتش را روبا خش سپهر

 را شکست. مانیچک چک فندکش سکوت اتاق خواب کوچک و ساده  یصدا

 ... دیکش یم گاریتنها در اوج خشم س سپهر

 !هی_ هان

 جواب دادم : بله  آرام

تونم  یباشم که همه خواسته هات رو برآورده کنم اما نم یتونستم مرد یخواست م ی_ دلم م

 ذارم واسه تو و پسرمون. یکه م ییحاللم کن بابت همه کمبود ها

 .ی_ سپهر فقط بهم قول بده سهند رو فراموش نکن

از لذت بـ ـوسه اش  یز یچ نیبودم اما ا ریاز او دلگ د،یرا بوس میموها یزد و رو یتلخ خند سپهر

 کرد. یکم نم

 سهند جون منه، نفسم به نفسش بسته س. هی_ هان

سبک تر شد، اما فقط  یکرد کم یم ینیدلم سنگ یکه رو یلبم جا گرفت و بغض یرو لبخند

 .یکم
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 _ زخم هات درد دارن؟

 .کمی ی_ آره ول

سرم تکان داد: راحت بخواب من حواسم به سهند  ریرا ز  شیزد و بازو گارشیبه س یپک باز

 هست. 

شده بود به عمق جان  ختهیآم گاریبستم و عطر سرد سپهر را که با دود سحرف چشم  یب

 ....دمیکش

 شتریسپهر به قلبم ن یخال یجا یول دم،یچشم باز کردم سهند را غرق در خواب کنارم د یوقت

 بود که از خود به جا گذاشته بود یز یچ نیآخر  نهیقاب آ یاش رو یزد، فقط نامه چند خط یم

و بابا خسرو  یسفر، نگرانم نباش به مامان مهر  میر  یبا شبنم م یجان من چند روز  هی" هان

 مهربانت سپهر"  یسپردم هواتو داشته باشن، شرمنده رو

 ؟یخداحافظ یزود و چرا ب نقدریقلبم گذاشتم و فکر کردم چرا ا یرا رو نامه

 .دیکش کند، که رفتار احمقانه ام او را به جنون یآمده بود خدا حافظ سپهر

درشت  دیدر آن صورت کوچک و سف شیدرشت و مشک یچشم ها دم،یرا در آغوش کش سهند

پدرش  هیشب شیبه رنگ شب و صورت مهتاب یکرد، چقدر چشم ها یتر از حد معمول جلوه م

از سر عالقه کاشتم  یاش را که تنها وجه اشتراکش با من بود، بـ ـوسه ا ییخرما یموها یبود، رو

 کم کنم... میگرفتم به خانه مادر سپهر برم و از دلتنگ میتصم ردم،ا ترک کو اتاق خواب ر 

 ه؟یبلند شد: ک یمامان مهر  یصدا

 میی: مامیبلند گفت یصدا با

 .میفرو رفت یباز شد من و سهند در آغوش پر مهر مامان مهر  در

 داخل خانه. میرا بـ ـوسه باران کرد و تعارف کرد بر  مانیبا ذوق گونه ها مامان
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 یمکان برا نیقرار داشت، آرامش بخش تر  یباغ بزرگ انیخانه سپهر که در م یبا صفا اطیح

 زده ام بود. خیقلب سرد و 

 .دیبوس یدر سهند را محکم در آغوش گرفته بود و م یاز همان جلو یمهر  مامان

 جان. هیاسمم را صدا زد: هان اطیو با احت ستادیمامان ا میدیعمارت که رس به

 سپهرش دوختم: جانم مامان. هیشب یو چشم ها دیم را به چهره سفمنتظر  نگاه

 نباشه. ندیکه برات و جودشون خوشا ینیرو داخل خونه بب یی_ ممکنه کسا

 نم؟یبب ارویرا باال انداختم: ک میابرو یتعجب گوشه  با

 یمدت دیاومده با شیبراشون پ یکار  ایو هانا مهمون ما هستن، گو انیبا دلهره گفت: شا مامان

 رو تو شهر بمونن.

 یبه نگران دیام را که د دهیبه تنم نشست، مامان چهره رنگ پر  یفیلرز خف انیآمدن اسم شا با

 ؟ینیبش اطیتو ح یخوا یگفت: دخترم م

 مامان. ستین یز یباال انداختم : چ سر

 . دیلرز  یحرفها م نیموقع گفتن ا میصدا

 یمبل رها کرده بود و پاها یتنومندش را رو کلیمبل نشسته بود، ه یرو م،یخانه شد وارد

 هم سوار کرده بود. یاش را رو دهیکش

 و سالم کرد. ستادیمامان همراه هانا ا دنید با

 را نداشت. دنمیانتظار د ایرا درشت کرد، گو شیچشم ها دنمیسالمش را دادم، با د پاسخ

بازو  انیدر سرم جان گرفت، شب بود و قهقه مردان، شب بود و من برهنه م ریها و تصاو صدا

 .دمیکش یو درد م دمیچیپ یمرد به خود م نیا یها

سالن را به قصد  یدیانداخت، با ببخش میچشم ها ی شهیخواسته حلقه اشک پرده بر ش نا

 تلخ رها کردم. طیاتاق طبقه باال و فرار از آن مح
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 اشک شکستم... زشیرا با ر  میگلو کهیختم و بغض چنبره زده در بار تخت اندا یرا رو خودم

 و با تعجب و بهت نگاهش کردن. دمیکش یخفه ا غیپشت سرم ج انیشا دنید با

 رمیدستگ یز یپشت نگاهش چ یبهم انداخت، از حرف ها ینیجلو اومد و نگاه غمگ دیترد با

 نشد.

 باال. یومدیو شمرده شمرده گفت: چرا ن ستادیا کنارم

 ندارم. ییلب زدم: من اونجا جا آرام

 !زم؟یچشمش نگاهم کرد: به خاطر منه؟! هنوز برات نفرت انگ یگوشه  با

 عوض شده که نفرتم از شما کم بشه؟! یز ی_ مگه چ

 کنه؟ جادیتو ا میتو تصم یر ییتونه تغ یانکه تجاوز بهت خواست من نبوده هم نم ی_ نه، ول

 ندارم! یخوب یروح طیگم االن شراتونم ب یدونم، فقط م ی_ نم

 باغ یو نگاه دوخت به سبز  بشیگذاشت درون ج دست

 خوب! دیبرات دارم، البته شا یخبر خوب ی_ قصد نداشتم ناراحتت کنم، ول

 ؟ینگاهش کردم: چه خبر  یسوال

 یآبرو کرده، به تالف ینفر رو ب کیتجاوز به تو بوده، حاال خودش  یکه پشت ماجرا ی_ اون پسر 

 رو آب. زمیر  یانتقامم که شده، پتشون رو م یکه در حقم شده، برا ینامرد

خبر  نیمن بهتر  یخوشحال نشدم، برا گهیدختر د کیحس نگاهش کردم: از بدبخت شدن  یب

 روزا حضور سپهر کنارمه. نیا

 کنه؟ یم تتی: هنوز اذدیکش شیدست داخل موها کالفه

 فقط کنار شبنم و بس.. رانهیکه ا میزمانگفتم: فعال رفته مسافرتم اما  ریبه ز  سر

 باهاش صحبت کنم... دی_ با
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 زد... یدر راهه، دلم بد شور م یحرف از کنارم گذشت، مطمئن بودم خبر بد یب

 "هانا

 

دلم هــ ـوس  دم،یخان دراز کش انیرخت خواب انداخت، کنار شا مانیتو اتاق مهمون برا خاله

 را کم کردم. مانیبه سمتش رفتم و فاصله  ان،یشا یاکرده بود، با بسته شدن چشم ه طنتیش

 .دمیرا بوس شیگلو ریاش گذاشتم و ز  نهیس یرا رو سرم

 همسر و محرمم است، آرام تر شدم... انیشا نکهیبا فکر ا یخجالت داشتم، ول یکم اولش

 یشد، م شتریخورد وسوسه ام ب انیرا نداشتم، نگاهم که به شا میبـ ـوسه ها اریاخت گرید

گذاشتم و از جام لب هاش  شیلب ها یراحت لبم را رو الیاست با خ نیدانستم خوابش سنگ

 .دمینوش ینیر یشــ ـراب ش

 بازش گره خورد. ینگاهم به چشم ها دمشیبوس یبا عشق م یحال در

 قورت دادم و فاصله گرفتم. یدهنم را به سخت آب

 خان. انی_ شا

 سرخ بود. بیعج شیکرد، چشم ها یسکوت فقط نگاهم م در

 بودم. دهیرا نچش شیگاه طعم لب ها چیه یول دمشیبوس یم ینبود که پنهان یشب نیاول

 ناله کردم که... اریاخت یب ان،یشا یپنجه ها انیشدن مچ دستم در م ریاس با

 .دیارباب مچ دستم رو شکست ی_ وا

 ؟یکرد یم یچه غلط ی_ داشت

 فشرد. یمچم را م باال نرود، اما با خشم شیکرد صدا یم یسع یلیخ

 نکردم... یبغضم را قورت دادم: ارباب من ... من کار بد یسخت به
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 دورگه بود. یاز شدت خجالت و البته ناراحت میصدا

 .اوردیزل زدم به لب هاش که محکم بهم فشار م تیمظلوم با

 ....دمی_ من فقط همسرم رو بوس

از  یز یکمتر کرد اما چ یرا کم شیفشار دست ها انیجمله را گفتم، شا کی نیدر رفت تا ا جانم

 کرد... یخشم موج زده پشت نگاهش کم نم

 شده؟ یامشب؟! خانم ح.ش.ر  ی_ پس هوسم رو کرد

 خورد. یدر کالمش به گوش م طنتیرگه ش یکم میخجالت نگاه دزد با

 کنار شما... یوقت یلی_ خب من خ

 یهــ ـوس آغوش امن مردانه اش را م کنارش هستم دلم یکردم، شرم مانع شد بگم وقت سکوت

 کند.

 ؟یمانع خواستنت بش یبه طرف خودش و ادامه داد: و نتونست دمیکش

 بس کن، اما باز سکوت کردم. میبکشم و بگو غیخواستم ج یم

 ه،یخجالت زده ام: چ یو نگاه دوخت به چشم ها دیدر آغوشم کش رانهیحرکت غافلگ کی در

 لپات گل افتاده؟

 غلط کردم. د،یبس کن _ تو رو خدا

 ؟یکن یغلطو چند شبه م نیگفت ا میگلو ریشد و ز  خم

 خواستم فرار کنم. یکردم، م سکوت

 ؟یکن یم ی_ گفتم چند شبه تو خواب بهم دسـت دراز 

چشم غره اش  دنیهوا لبخند زدم اما با د یو حرف مسخره اش خنده ام گرفت، ب یلحن جد از

 هفته ست کیبا ترس جواب دادم: 
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 برق زد و سرش را جلو آورد شیها چشم

 چیگوشم گرفت و زمزمه کرد: ه یشد، لباش را مماس الله  یتر م کیهر لحظه به من نزد سرش

 وقت از عاشق شدن خجالت نکش خانم کوچولو!

دانم حسش چه بود، اما حس من تنها عشق بود و  یدستش سپردم، نم یرا به نوازش ها خودم

 بس

 انداختم. دیکاو یحرکاتم را م طنتیخجالت نگاه از او که با ش با

 ؟یکش ی_ هانا کوچولو خجالت م

 ..دمیلرز  شینهفته پشت صدا یمهربان از

 نگاهش را احساس کردم ینیسنگ

 بهم! دیزل نزن شهیخان، م انی_ شا

 .دیفر خورده ام فرو برد و نفس کش یموها انیرا م سرش

 _ نگاهت تب دار شده جوجه

 کردم یم یرا با آرامش بستم، حاال تمام کمال احساس خوشبخت میها چشم

**** 

 هیپسر عمو پدرام از خانه خارج شد و من هان یآزاد یخان به دنبال کار ها انیآن روز شا یفردا

 ...میبا هم درد و دل کن میکرد دایفرصت پ

 انیشا ینشده  ینیب شیو پشبنم گفت و من از اخالق دوگانه  یسپهر و باردار  یاز نامرد هیهان

 خان.

به روستا  دیو با شودیآزاد م ندهیخبر داد، پدرام تا چند روز آ انیهمان روز بود، که شا عصر

 .میبازگرد
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دل کندم و همراه همسر تازه مهربان شده ام به روستا باز  یبه سخت یو خاله مهر  هیهان از

 .میگشت

مربوط به انتقام از ساالر خان و پسر  ییکند، نقشه ها یرا عمل شیخان نقشه ها انیبود شا قرار

 خالفکار بد ذات از منافع روستا. یو کوتاه کردن دست عده ا شیها

 دگرگون شد... زیچند روز بعد همه چ یکند ول ریکردم خدا آخر و عاقبتمان را به خ یدعا م دائم

بود تا  بین کنارم نبود، عجخا انیشا دم،یاز خواب پر  امدیکه از سالن م ییبا سر و صدا صبح

 نشدم. شیخال یبودم و متوجه جا دهیموقع خواب نیا

 سالن شدم. یبه سر و صورتم از طرف اتاق راه یدگیآراسته و رس یلباس دنیاز پوش بعد

در حال پچ پچ  یهمگ یساالر  لیو چند تن از زنان فام یعمارت شلوغ بود، خاله مهر  سالن

 عمو خسرو ) پدر سهر( سخت گرم گفتوگو... و انیو شا نیبودند، ارباب شاه

 .میایهمه لبخند زدن و دعوتم کردند، به جمعشان ب دنمید با

 بودند. ییرایو الفت گرم پذ هیآرامش کنارشون نشستم، انس با

 در رنج بودند. یهمه از آشفتگ یینداشت و گو یادیز  یو صفا یشاد جمع

 را جلب کرد. یچند نفر توجه همگ یپا یباره باز شد و صدا کیعمارت به  در

 سخت متعجب شدم. یو البته پدرام ، آن هم در جمع خانواده ساالر  هیزن عمو و هد دنید با

 جذاب و مردانه شده بود. یلیخ ینو و شهر  یمرتب و لباس ها شیبا آن ته ر  پدرام

 نظر داشتم. ریتمام حرکاتش را ز  اریاخت یب

که  نیدل از نگاه کردن به پدرام کندم، هم م،یرو به رومبل  یرو هینشستن زن عمو و هد با

 قلبم را دگرگون کرد. انیشا یصورتم را برگرداندم چشم غره 

 ماجرا از چه قراره؟ دیبا تعجب پرس نیشاه ارباب



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

139 

 

زن بارداره که  نیکه به شدت در هم بود جواب داد: ماجرا مربوط به ا ییبا اخم ها انیشا

 قرار گرفته. تیمورد تجاوز و آزار و اذ

عفت کرده و بعد منکر  یدختر رو ب نیسامان پسر کوچک ساالرخان ا ایخان ادامه داد:گو انیشا

 کرده. یشده و از قبول او و فرزند درون بطنش شانه خال زیهمه چ

 یبار به حرف آمد: سامان خواهرم رو ب نیو خانم بزرگ رنگ غم گرفت، پدرام ا یخاله مهر  نگاه

 گذرم. یزد به خدا که ازش نم شیشونیپ یرو یعفت کرده ومهر هرزگ

 ؟یتو پسر ارشد محمود سرکار گر مزرعه ا نمیپدرام را برنداز کرد: بب نیبا تحس نیشاه ارباب

 یباق اریرا مشت کرد و رو به ارباب گفت: بله همونم، خوش حالم پدرم به د شیدست ها پدرام

 آبروش نشد. ختنیرفت و شاهد ر 

سرد و خشک  یبه عمارت شد و با لحن هیاز آوردن طلعت و هد انیبزرگ متوجه منظور شا خانم

 زده بود گفت: هیتک شیکه به عصا یدر حال

ماجرا  نیبه ا یارباب موظف کیدعوت کن پسرم، تو به عنوان  نجای_ سامان و ساسان رو به ا

 .یکن یدگیرس

خودشون رو به عمارت  ۵تکان داد و گفت: زود تر خبرشون کردم، قراره تا ساعت  یسر  انیشا

 برسونن.

 .ایرو به من کرد و ادامه داد: همراهم ب سپس

 عمو در اتاق مهمان جا گرفتن. یدستور خانم بزرگ، خانواده  به

 .میاتاقمان شد یخان راه انیهم به دنبال شا من

 یزل زد بهیاون طور به مرد غر  ی: به چه جرعتدیحرص غر  پر از ییبا صدا انیمحض ورود شا به

 هان؟

 منه، و من دلتنگش بودم. یانداختم: خب اون پسر عمو نییخجالت سر پا با
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تر از قبل به سمتم پاتند کرد و  یچرا که عصب امدیخان خوش ن انیجوابم به مذاق شا ییگو

 .یدلتنگش بش یکن ی: غلط مدیام را چسب قهیبا خشم 

قدر دلبسته  نیشما ا یعنیناشناحته از جانب خودم، گفتم:  یطنتیجمع شدم و با ش خود در

 .دینیرو بب گرانیمحبتم به د دیتون یکه نم دیمن هست

دونم، درست مثل اسب محبوبم که  یم مییخان پوزخند زد و گفت : من تو رو مثل دارا انیشا

 . وفتهیب یدم دست کس یاجازه نم

 من اسبم؟! یعنی: دمیپر از حرص غر  ییصدا با

به هر حال  یحدت از اسب با اصلو نسبم هم کمتر باشه، ول دیام را محکم فشرد: شا شانه

 .یمن هست ییجزئ ملک و دارا

و حساس  یرتیهام غ ییمن چقدر دربرابر دارا یدونست یگوشم ادامه داد: اگه م ریز  سپس

 ...یدیلرز  یهستم، از شدت ترس به خودت م

 تخت رها شدم. یخان خودم رو به درون اتاق پرت کردم و رو انیدور شدن شا با

 میبه من اوضاع زندگ انیشدن عالقه شا شتریگفتم، با ب یبه من م یبیدانم حس عج ینم

 شود... یبردم بدتر م یکه گمان م یز یبرعکس چ

 راهرو... یحوصله از اتاق خارج شدم و راه یبعد ب یساعت

 .دمیپچ پچ از طرف اتاق مهمان شن یزدم که صدا یم قدم

 زد یم هیکنا هیزن عمو داشت به هد ایگو

دست تو بود، نه  ریاالن ز  یخونه و زندگ نیا ،یکرد ی_ دختر احمق اگه از ازدواجت فرار نم

 هانا...

کنه و  یشون دوباره سرباز م نهیخونه بخوره ک هیمامان! اگه حرفامون به گوشه اهال سی_ ه

 نکنن.ممکنه بهم کمک 
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 هر روز طعم تلخ دیبا ی: اگه زن اون پسر نحس هم بشدیعمو باز نال زن

 .یرو تحمل کن ریو تحق کتک

 مونه. یپدر نم یمحزون جواب داد: حد اقل فرزندم ب یبا لحن هیهد

ً یسوخت اما قبال عم هیهد یبرا دلم  نهیبود، هنوزم نسبت به من ک ریاز دست زن عمو دلگ قا

 داشت.

خجول  طانشیپدرام و نگاه ش دنیشانه ام از در فاصله گرفتم و با د یرو ینشستن دست با

 لبخند زدم.

 _ سالم پدرام.

معرفتت تنگ  یب هیپسر عمو یهم چون من خشک جواب داد: سالم دختر عمو، دلت برا او

 نشده بود؟

 .یمعرفت یب یگ ی_ خوبه خودتم م

 پدرام... ینامرد یلیرا گرفت: خ میگلو بغض

قرار  ییچه بال یدون یم ؟یخبر رفت یب هویانداختم و گوشه لبم را گاز گرفتم: چرا  نییرا پا سرم

 شد؟ یم یچ دنیرس یاگه اون روز سپهر و شبنم به دادم نم اد؟یبود سرم ب

 .ینامرد یلی: خدیاز چشمم چک دیهمچون مروار  اشک

 صورتم گرفت، با خجالت اشک چشمم را پاک کرد یمردد جلو آمدو دستش را جلو پدرام

 .نهیها رو نب دیمروار  نیا رهیپدرام بم ی_ اله

 دمیاز جا پر  انیسر و خشک شا یصدا دنیخدا نکند که با شن میبگو خواستم

 تو راهرو یاجازه اومد ی_ به به هانا خانم، ب
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 یخواست از خانواده  یخجالت زده از کنارم فاصله گرفت و گفت: ارباب هانا فقط م پدرام

 کنه. ییدنایعموش د

نداره،  هیبه طلعت و هد یام کرد و گفت: هانا عالقه چندان دهینثار نگاه ترس یپوزخند انیشا

 بوده  زشیعز  یپسر عمو دنیهدفش د نکهیمگه ا

 کند. یکرد مسئله را ماست مال یخان شده بود، سع انیکه متوجه لحن دلخور شا پدرام

رو کرده  میکرد لیکه ما بهت تحم یجبران سخت تیفعل یزندگ دوارمی_ خب دختر عمو جان ام

 باشه. 

 تکان داد و از کنارمان فاصله گرفت. یسر 

 را در چنگ گرفت میبهم انداخت و بازو ینگاه زهردار  انیشا

 _ بهت گفته بودم تو اتاقت باش.

 ؟یدیبا پسر عموت دل و قلوه م یاومد

 نکردم. ی. منکه کار بدد،ی: بس کندمیع شده از درد نالجم یچهره ا با

و  فیاگه انقدر ظر  ،یسبک سر  یلیبا خشم کشان کشان بردم به طرف اتاق و گفت: خ انیشا

 کردم. یمهمونت م یکتک درست و حساب کیامشب  یمظلوم نبود

 سوزد. یم تیدلم برا فیدردناکم را فشرد: ح یبازو

 !ی: دستم رو شکستدمیبغض نال با

 اتاق و با خشم گفت: چند بار بهت گفتم من حساس هان؟! یکرد تو پرتم

و دم  یعصب یلیبودم با دلهره گفتم: شما خ واریبه د دهیچسب بایجمع شدم، تقر  ادشیفر  از

 !یمزاج یدم

 تکرار کن. ؟یگفت یمحصورم کرد: چ واریخودش و د نیجلو و ب آمد
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 رو گفتم. قتیکدر گرفتم: من فقط حق یها لهیترس نگاه از آن ت با

حساسم، نه تحمل خــ  یلیخشن زمزمه کرد: من خ یگردنم فرو کرد و با صدا یرا تو سرش

دور و بر  ادیمسئله هم ز  نیا انیپس حواست به کارات باشه، تا پا نیدارم نه تحمل توه انـتیـ

 ...نمتیپدرام نب

 .میایشام به سالن ب یاجازه نداشتم برا یشب تو اتاق نشسته بودم و حت تا

 رفت گرفتم... یراه م یکه با خستگ انیباز شدن در نگاه از شا با

 .نمیجلو بب ایلم داد: ب مانیتخت دو نفره  یکت و شلوارش را داخل کمد پرت کرد و رو انیشا

 انداختم و جواب ندادم. نییرا پا سرم

 .نمیکم ماساژم بده بب هی ای: بشیزد به بازو اشاره

 انداخت: چه مرگته؟ شیچنگ در موها یهم نگاهش نکردم، عصب باز

 حال ماساژ دادم... یحرف جلو رفتم و شانه اش را ب یب

 در دلم چنبره زده بود... یهودگیو ب یتنگ بود، احساس روز مرگ بیعج دلم

 موش زبوتو خورده؟ ،یو گفت: چرا ساکت دیکش یپوف کالفه ا انیشا

 حوصله م  یلب زدم : نه ب رامآ

 کلیبه ه فمیو مرا چون عروسک در آغوش گرفت، نسبت جسه ظر  دیدراز کش بایتقر  انیشا

 و فنچ بود. لیف نیدرشتش درست ع

 فرو برد و مشغول نوازش شد.  سوانمیگ انیرا م شیها دست

فردا سامان و  ،ی، دادم کاظم ببره پاسبان میگرفت تنامهیشکا کیو پدرام  هی_ امشب از هد

 عمارت. انیساسان کت بسته م
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بخوابم  یگفت: نکنه منتظر  طنتیدور از انتظار زد و با ش یرمق نگاهش کردم، لبخند یب

 سروقتم. یایب

اخم ها فقط  نیصورتم: ا یو خم شد رو دیکش یحسم پوف کالفه ا یو ب نیصورت غمگ دنید با

 .یشیم هیکنه سخت تنب دایامشب اجازه دازه مهمون صورتت باشه، ادامه پ

 کاشت و محکم دستش را دور بدنم حلقه کرد. میلب ها یرو ینیسنگ یبـ ـوسه  سپس

 یکردم، اما ناراحت تر از آن قلبم بود که در حصار ب یم یاحساس خفگ شیفشار دست ها از

 شد. یپژمرده م شیها یمهر 

پچ پچشان مشخص بود، که از ماجرا با  یجمع شده بودند، از صدا اطیروستا در ح مردم

 خبرند.

دفاع  هیهد یشده  مالیاز حق پا لیوک کیآمدو مثل  تیجمع نیب یخان با ابهت خاص انیشا

 کرد.

 د،یبار  یو خشم از نگاه خسته اش م یسامان که کالفگ د،یسامان رس لیبه حرف ها و دال نوبت

 خود کرد... لیبرادرش ساسان را وک

 ؟یقاض دیتا به حال شما شد یانداخت: از ک انیو شا تیبه جمع ینگاه با پوزخند ساسان

دختر رو لکه  نیشد، اما محکم نگاه دوخت به ساسان: بردارت عفت ا انیمهمان چهره شا اخم

 دار کرده موضفه هر چه زود تر عقدش کنه...

 وسط؟ تو رو سننم؟ نیا یکاره حسن ی_ اون وقت تو چ

 را تکاند: هوم کو جوابت؟ انیگوشه کت شا ساسان

 مردم. لی_ من ارباب روستام، وک

 زد. یبود، انداخت و لبخند محو ستادهیدر سکوت ا انیبه من که کنار شا ینگاه ساسان

 مردم، خودش متهم و گناهکاره؟ ندهینما ایدن ی_ کجا
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دختر دست  کیبه  انیارباب شا دیدون یزد: همه م ادیرو به مردم روستا کرد و فر  ساسان

 لیادعا داره وک انیبار من شا نیاون زمان حق اون دختر رو گرفت که ا یکرده، اما ک یدراز 

 مردمه؟

 .دیرنگ غم گرفت و خانم بزرگ نگاه دزد نیارباب شاه نگاه

 بشود. نیگرفتم حرف بزنم و اجازه ندهم به همسرم توه میبار تصم نیاول یبرا

 ست،ین نیبر ا لیدست به گـ ـناه زده دل سهیخواسته و با دسبه خاطر گـ ـناه نا انیکه شا نی_ ا

 برادر شما بتونه قصر در بره!

رو  انیشا تیدر جوابم زد و گفت: من صالح یگرفت، اما پوزخند نیساسان رنگ تحس نگاه

 قبول ندارم، اون خودش گناهکاره...

 جلو آمد و گفت: پس حرف مردم حجت باشه. نیشاه ارباب

 غرق در ترس و اندوه شد... هیپدرام و هد نگاه

کرد و گفت: خدا رو  هیبه هد یکشاورز نگاه یها رمردیاز پ یکیبه مردم ده نگاه کردند،  همه

بچه  نیخان با مدرک و شاهد پدر ا انیپناه بمونن، حاال که شا یزن و بچه ش ب نیا ادیخوش نم

 دونه، من با نظرشون موافقم. یرو سامان خان م

 رو گفتن. نیصدا هم کیمردمم  هیبق

بود با خشم شروع کرد به دست  دهیفا یب ان،یخراب کردن وجه شا یکه نقشه اش برا ساسان

 ...دید دیکارتون بد خواه نیاز ا دیاما بدون د،ی: باشه باشه شما برنده شدستادیا یزدن و گوشه ا

حس به  یسرد و ب یبود، نگاه رهیبه مهلکه وسط عمارت خ یکه تمام مدت با کالفگ سامان

 کنم. یدختر رو عقد م نیعصر فردا ا گهیانداخت و سپس گفت: بسه د هیهد

 و پدرش گرم صحبت شدند. انیپراکنده شد و شا تیبعد جمع یخشم عمارت را ترک کرد کم با
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 دیکش شیبه کت سرمه ا یبه طرفم گام برداشت، دست هیلحظه ساسان خان با طمائن همان

 .بایشم گفت: سالم عروسک ز و کنار گو

 جواب دادم: سالم یآرام به

شما که شده اسباب  ییبایبه ز  ییبانو فیگوشم گفت: ح ریرا کم کرد و ز  مانیفاصل نامحسوس

 پدر. یب انیشا یباز 

 .دیبار  ینامعلوم از عمق چشمان او م یمن و حس یخشم نگاهش کردم، نفرت از چشم ها با

 ...یکیلب زد: عروسک سرام آرام

 دی: حد خودتون رو بدوندمیکش عقب

کنار  یها نیاز سند زم شتریب یز یکنم، اما حد تو چ یکه خودم مشخص م هیز ی_ حد من چ

 رود و اموال ارباب شاهرخه.

 د؟یزن یحرف م یاز چ د؟یگ یم یدرشت نگاهش کرد: چ ییچشم ها با

 کرد  تتیپدر سوخته اذ انیاگه شا یراست گم،ی_خوشگل خانم سر وقتش بهت م

 پسرعموت محفوظه شیتر زمزمه کرد: جات پ آروم

من و او  نیب یگفت؟ چه نسبت یم زیقلبش گذاشت، از چه چ یگفت پسر عمو دست رو یوقت

 که به او داشتم از چه بود؟ یحس عالقه ا نیبود، ا

 سرفه مصنوعه کرد و ازم فاصله گرفت ساسان

 " انیشا

 

 داد، خشم سر تا سر وجودم را گرفت. یساسان گوس م یهانا که با دقت به حرف ها دنید با

 با پدر و خانم بزرگ را کوتاه کردم و به سمتشان رفتم. سخنانم
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 توجه به من از کنار هانا گذشت... یب ساسان

او را تحت سلطه خودم  یگر یخشم و پرخاش با روش د یکردم به جا یو سع ستادمیهانا ا کنار

 در آورم.

خان چقدر خوب که  انیشا یرو به من کرد و گفت: وا نیدلنش یاز فکر در آمد و با لبخند هانا

 کردن. یمردم حرفتون رو باور کردن و آبرو دار 

 کردم... تیو رضا یمردم از ته دلم احساس خوش حال تیفکر به حما با

 منعطف شد... میچموش رو به رو یگاه یدوباره ذهنم به سمت دختر آرام ول اما

 ؟یکرد یبا ساسان پچ پچ م یداشت یخب بانو نگفتن چ _

خورد، با خودم  یام م نهیباز س قهیبه  شیکه حرم نفس ها یتر شدم طور  کیاو نزد به

تجربه  ایمحروم کرده، غرورم  بایو ز  فیدختر ظر  نیمرا از دست نزدن به ا یز یچه چ دمیشیاند

 !!!وایبا ش یتلخ همخواب

 نیافتاد، نگاهم ب رونیسرش ب یسنت یآب یاز روسر  شیاز موها یسرش را باال گرفت، طره ا هانا

 در نواسان بود. شیو مو دیصورت سف

 رفت. شیاش به سمت روسر  دهیکش یها انگشت

گفت با من  یکرد گفت: ساسان م یم تیهدا یرا به سمت روسر  شیطور که موها نیهم

 داره. یلینسبت فام

دانستم اما دلم  یخواد، جوابش را م یم میگره کور خورد، ساسان چه از زندگدر هم  میها اخم

 .یباهاش حرف بزن نمینب گهیکند : د یرا وارد باز  میخواست دختر بچه رو به رو ینم

 ...ستیکارت برام قابل بخشش ن نیگوشش گفت: ا ریز 

 خان. انی_ گفتم که چشم، شا

 شد: جان دهیخواند کش یکه اسمم را م ییبه لب ها نگاهم
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 لطفا. د؟یامروز منو تو عمارت تنها نذار  شهی_ م

 بدهم... یجواب نگاه خواهشمندش را به تلخ امدین دلم

رو هم  دمیاز شهر خر  تیکه برا یتنت کن، چادر عرب یدست لباس درست و حساب کی_ برو 

 .ایسر کن بعد همراهم ب

 خان انی: شادیدرخش یاز خوش نگاهش

 _ جانم

 ممنونم. ایدن کی گفت: یخوش با

 نشست، همه وجودم را لرزاند. میگلو ریـوسه اش که ز  بـ

خان گفتن  انیرا نثار شا میتا به حال جانم ها یکنارم فاصله گرفت و من با خود فکر کردم از ک از

 کردم؟!! یم شیها

  هانا

سر  یرنگ پولک دارم را رو یمشک یگل ون دم،یبلندم را پوش قهیگلدار و جل یآب یکرد راهنیپ

 را به دقت پشتش پنهان کردم. میانداختم و موها

 .دمیبود که پوش یآخر چادر مشک در

داده بغض کردم و اشک در چشمم  بمیگمان بردم فر  دم،یخان را ند انیجلو در رفتم و شا یوقت

 به حلقه نشست...

خان فکر  انیشا یوا :دمیگوشم خوش حال در آغوشش پر  ریدرست ز  شیصدا دنیبا شن اما

 .دیکردم رفت

 خنگ من دروغ گوم مگه؟ یجوجه  یضربه آرام پشت کمرم زد و گفت: ا چند

 اش چسباندم و گفتم: نه  نهیرا به س سرم
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اگر خدمتکار ها نگاهشون بهمون  میستادیدر ا یبه اطراف انداخت و گفت: االن جلو ینگاه

 ...یبش ریشب انقدر فشارت بدم تو آغوشم که س دمیقول م میبر  ایبده، ب یلیبخوره خ

 رنگش نشستم. یبنز مشک نیزده از آغوشش فاصله گرفتم و داخل ماش خجالت

 فرمان قرار داد... یدستش را رو یرا راه انداخت، و با حالت خاص نیماش

 م؟یر  ی_ ارباب کجا م

 .ادی_ نگو ارباب خوشم نم

 .انیارباب ، ارباب شا گنی_ همه م

و  یکن یسرتو کج م یخان، دوست دارم وقت انیبه من انداخت و گفت: تو بگو شا یقیمع نگاه

 خان. انیشا یگ یم

 ...دمیخند زیخجالت زده شدم و ر  یحرف کم نیا با

 کنار رود. میر  یادامه داد: م سپس

 م؟ینیکنار روز رو بب یها نیزم میر  یحرف ساسان افتادم: م ادی

 م؟یدار  نیاونجا زم ،یدون یدر هم فرو رفت: از کجا م انیشا یها اخم

 کنار رود هم... نی_ ساسان گفت، سند زم

 فرمان قطع شد. یخان بر رو انیبا مشت محکم شا حرفم

 اسمشو از زبونت نشنوم، مفهومه؟ گهی_ د

 یباره آتش خشمش زبانه م کیگفتم و با ترس و البته تعجب نگاهش کردم، چرا به  یآرام بله

 د؟یکش

 حلقه شد. میبه دور بازو انیدست شا نیشدن از ماش ادهیبه مقصدو پ دنیرس با

 لب نشاند. یپررنگ به رو یمتعجبم را نثارش کردم، در جواب لبخند نگاه
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 است؟ هیخان، امروز عقد هد انی_ شا

و پر آب جواب داد: اهوم امروز حال اون سامان  بایز  یراه رفتن به طرف رودخانه  نیدر ه انیشا

 یمردم روستا سوء استفاده م یشه، اون و برادرش سالهاست دارن از سادگ یحروم زاده گرفته م

 دست و پا کردن. یخودشون مال و زندگ یکنن و برا

 نیذهنم را مشغول کرد: چرا چندبار به جان شما سوء قصد شده؟ کار هم یگر یسوال د باز

 از حضور شما ناراحتند؟ یگر یافراد د ایه دونفر 

جواب داد: خودمم هنوز  شیرایبم و گ یزد و با صدا شیپا یبه سنگ جلو یخان لگد انیشا

 نی! چون ساسان و سامان بزرگتر هیچه کسان ایو  یعداوت از جانب چه کس نیدونم ا ینم

روستا جرم  یمرز هاو خوردن مشروبه که خارج از  یمجلس بزم و خوشگذران یخالفشان برگزا

 شود... یمحسوب نم

سوء قصد باشد، اصال مگر  نیممکن بود که پشت ا یدرهم رفت، پس چه کس یام کم چهره

 ساده است... یروستا کیدار و ارباب آن هم در  نیزم کیاز  شتریب یز یخان چ انیشا

 و چشم هات رو ببند. استیبار لب گشود: ب نیا انیباز سوال کنم که شا خواستم

 چه کار کنم؟ ؟ینگاهش کردم: چ متعجب

 هینکن، وگرنه  یطور  نیدرشت شده از تعجبم انداخت و گفت: چشمات ا یبه چشم ها ینگاه

 کنم. یلقمه چپت م

 کرد سمت رودخانه. تمیچشمم گذاشت و هدا یرو دست

و او  دمیخان چسب انیآبم از شدت ترس به شا نیمتوجه شدم در ب میمچ پا یسیحس خ با

 به حرکت ادامه داد. همچنان

 خان کنار رفت... انیفرستادم، دست شا رونیبه صورتم، نفسم را با آرامش ب میوزش باد مال با

از  یکوتاه غیشده دورش، ج دهیتن یها چکیدرختان بلوط و پ نیب یکلبه کوچک چوب دنید با

 و شروع کردم به بپر بپر کردن... دمیکش یخوشحال
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باره آرام  کیبه  تمینظر داشت، با درک موقع ریتمام حرکاتم را ز  یخان با لبخند محو انیشا

 انداختم. نییگرفتم و با خجالت سرم را پا

مونه، دخترک گنده خجالتم  یبچه ها م نیقهقهه اش بود که به آسمان رفت:ع یبار صدا نیا

 کشه. ینم

 حواله کردم: اِ بدجنس نباش!  انیشا یبه بازو یکوتاه مشت

 داد. هیرا به وجودم هد شیدست ها یونه ام را نوازش کرد و گرمادو انگشت گ با

نشسته بود  یخان هم گوشه ا انیکردم، شا یم یرا بررس شیبا دقت همه جا م،یکلبه شد وارد

 زد. یآتش زده اش را پک م گاریو به س

منم امتحان  شهیخان م انیجلو رفتم و گفتم: شا یبا کنجکاو گاریدود حلقه حلقه س دنید با

 کنم؟

و عاقل  دینگاه نا ام دنیکردم اما با د گاریبه س یرا گوشه لبم گذاشت، فوت محکم گاریس انیشا

 بکشم. گاریس ستمی: خب بلد ندمیش با خجالت سرم را عقب کش هیاندر صف

 .یبنوش یخوا یم یکه از ن یمثل زمان یپک بزن دیحوصله گفت: با یب انیشا

و تلخش تا عمق  ظیزدم، دود غل گاریبه س یبار پک محک نیگذاشت، ا را گوشه لبم گاریس باز

 ام گذاشتم و محکم سرفه کردم... نهیس یرا سوزاند، دست رو میگلو

 .ستین یخوب زیچ ؟یامتحان کن یخوا یچرا م یستیبلد ن ی_ وقت

 یدسته صندل یخاکسر شده بود انداخت و رو بایدر دستش، که تقر  گاریبه س ینگاه

 خاموشش کرد.

 را از جعبه اش در آورد و گوشه لبم گذاشت. یبعد گاریس

 رو روشن کرد و از دستم گرفت. گاریفندک س با

 داره. دنیکش گاریس نی_ ا



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

152 

 

 یآرامش را به جانش م میدر دستش بودم و با تلخ گاریس ینگاهش کردم، کاش جا قیعم

 .دمیکش

 از جا کنده شد و همراهم آمد. میبا صدا سپهر

 کرد. یم یباز  شینهار خوردن فقط با غذا قعمو

 ناراحت بود. نیچن نیا یقو هیداد، که سپهر با آن روح یعذابش م یز یچ انگار

 شکستن سکوتش به حرف آمدم یبرا

 ؟یکار  لیمسا ایبود  حیتفر  یکه داشت یسفر دو هفته ا نی_ سپهر، علت ا

 رفتم. لمیتحص یکارا یبرا یعنیحوصله جواب داد: کار،  یب

 ؟یبد لیادامه تحص یخوا یم یعنی لت،یتحص ی_ کارا

جا  ادیز  رانیخوام بخونم تو ا یکه م یرشته ا یعنی شه،ینم رانیا یاز برنج خورد: آره، تو یقاشق

 درست کردن کار هام... یکه رفتم آلمان برا نهیا وفته،ین

 باشم نه حاال. انیمن حق داشتم زود تر در جر  ر،ینگران شدم، و البته دلگ یکم

 سوال کردم: دیترد با

 ؟یبر  یمن و سهند رو هم م نکهیا ای ؟یر  ی_ خب تنها م

 کردم غرورم را شکسته ام. یسوال، حس م نیا دنیپرس یباال آمد برا جانم

 تونم مراقب شما ها باشم. یرم نم یدرس خوندم م ی_ برا

 .دمیرا خودم هم شن شیشکست، صدا دلم

 اندخت... نییچه چرا بدون ما، سرش را پا یعنی

 تونه به شبنم و بچه اش باشه اون وقت من... ی_ پس حواست م
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حق رو به  یانقدر با مظلوم باز  ه،یقاشق را پرت کرد داخل بشقاب: بس کن هان یعصب

 خودت نده!

 ؟یچه حق ؟یزن یحرف م ی_ از چ

آلمان، دورادور  میشبنم قراره بر جفتمون رو روشن کنم، من و  فیخوام تکل یمن م نی_ بب

 یتون یم یطور  نیا دم،یطالقت م ینکش یسخت یادیز  نکهیا یمراقب تو و پسرم هم هستم، برا

 .یمن آزاد بش دیو از ق یازدواج کن

را پتک کرد و در سرم  قتیسرم خراب شد، چه ظالمانه حق یرو ایدن شیحرف ها دنیشن با

 به نام ناخواسته بودن، اضافه بودن... یقتیکوباند، حق

 یبه رنگ خونش گرفتم، از آشپزخانه خارج شد، کتش را برداشت و ب یبغض نگاه از چشم ها با

 .امدهیاصال ن ییرفت، گو یخداحافظ

 کرد. داریبرخورد محکم در بود که سهند را ب یصدا

 توجه به حال بدم خود را به آغوش پسرکم رساندم... یب

 زدم. یحوصله در خانه قدم م یگذشت، ب یز رفتن سپهر ما یروز  ده

اقوام به روستا برده بود، چون حوصله  دنیمسافرت و د یبرا یسپهر سهند را چند روز  مادر

 سفر کردم. یشده را نداشتم، سهند را تنها راه نینفر  یآن روستا یخان و اهال انیشا دنید

سر انداخته و در  یرفتم و چادر گلدارم را رو یزنگ در خانه به سمت جالباس یصدا دنیشن با

 را باز کردم.

 هیبه دستم داد و گفت: خانم هان یمامور اداره پست متعجب شدم، مامور نامه ا دنید با

 ؟یاحمد

 _ بله درسته

 .دی_ امضا کن
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 را که نشانم داد را امضا کردم و به خانه برگشتم... یدفتر  یرو

 مهر دادگاه پشت نامه ثابت ماند. ینگاه رو ستادم،یدر خانه ا پشت

 دادگاه بود" هیرا باز کردم"احضار  نامه

 نگهداشتن بدنم را نداشت. ییتوانا میدادم، پاها هیدر تک به

 خورد. نیبه زم ستادنیناتوان از ا میکم زانو ها کم

م و تما خواستیسپهر مرا نخواسته بود، از اول نم شد،یرا در دستم مچاله کردم. باورم نم نامه

 ماند. جهینت یمحبت به او ب یتالشم برا

 کنند. دایراهشان را پ میزانو گذاشتم و اجازه دادم اشک ها یطاقت سر رو یگرفت ب دلم

آن روزش،  یخداحافظ ی. صداشدیسپهر در سرم پخش م یهر قطره اشک صدا ختنیر  با

که به او داشتم را  یمهر و ظالم بود، چرا آن همه عالقه ا یچه ب ش،یگفتن ها هیهان یصدا

 نخواند.؟ میچرا حرف دلم را از چشم ها د؟یند

به  دهیخم یبا کمر  رزنانیگرفتم و چون پ واریلرزان از جا برخواستم، دستم را به د ییپاها با

 سمت اتاق رفتم.

 رونیبه تن کردم و آرام به سمت ب یکرد، لباس ساده ا ینم میلحظه رها ییطالق و فکر جدا اسم

 تم.گام برداش

 دم،یچیرنگم را محکم دور خودم پ یآمد، چادرم مشک یم نیکوچه به نظرم خفه و سنگ یهوا

 روح و قلبم... یمشترکم با مرد ب یزندگ یخانه و خاطرات لعنت نیخارج از ا ییرفتم، جا یم دیبا

سبز  یپنجره  یبه رو یدرست رو دم،یمان د یسر کوچه  یدر امام زاده  یبعد خود را جلو یکم

شمع ها روشنش کرد،  هیبرداشت و با شعله بق یهمراه دخترکش شمع تازه ا یزن ستادم،یرنگ ا

 گذاشت... یخواند و شمع را پشت پنجره سبز باق ییلب دعا ریز 
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را  یکردم، شمع خاموش تیپنجره گذاشتم و ن یها لهیم یجلو رفتم، دست رو دیباترد

مدت باهات قهر کردم، اما تو که  هی تیخر  یاز رومهربون درسته  یکردم " خدا تیبرداشتم و ن

 پدر بزرگ بشه" یکمکم کن و نذار سهند ب ،یبا دادن سهند نعمت بهم تموم کرد

شانه ام  یرو یفاصله گرفتم، در فکر بودم که دست واریتاقچه گذاشتم، از کنار د یرا رو شمع

 ؟یینجایانداخت: دخترم ا نیمادر در گوشم طن ینشست و صدا

دست  تیزدم و درون آغوشش فرو رفتم، با هدا یپررنگ یلبخند یاز خوش دنشیو با د برگشتم

مادر به سمت خانه رفتم فقط لحظه آخر نگاهم به پنجره سبز خورد، شمعم خاموش شده بود، 

 و وادارم کرد همراهش بروم دیمادر دستم را کش

**** 

 "هانا

و با  نیر یش یلیسال داشت و خ ۲حدوداً  دم،یسهند را نوازش کردم و گوشه لپش را بوس یموها

 مزه بود...

 برازندته. یلینگاهم کرد و گفت: مامان شدن خ طنتیبا ش انیشا

سالمه، بچه  ۲۱خان! من خودم هنوز بچه م فقط  انیو گفتم: اِاِ شا دمیخجات گوشه لبم را گز  با

 ...هیچ

من کجا بچه س؟  ینم کوچولونشست و دست انداخت دور گردنم: خا یصندل یکنارم رو انیشا

 ؟یفکر منم باش دینبا شمیساله م ۳۳تازه من دارم 

 انیبود، شا یسپهر واقعا بامزه و خوردن یانداختم و جوابش را ندادم، پسر کوچولو ریبه ز  سر

 نیو گفت: ا دییچندبار هم گردنش را بو د،یبچه را از آغوشم گرفت و محکم گونه اش را بوس

 .هیدوست داشتن یلیبچه فوقالعاده س، خ

 چانه ام را محکم گاز گرفت. انیبه سهند بود که ناگهان شا نگاهم

 ه؟یچه کار  نیا یدرشت نگاهش کردم: وا یچشم ها با
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وسوسه  یخشمزه ا یلیگفت: خ یتوانست خودش را کنترل کند، با بدجنس یکه نم انیشا

 رسم. یخدمت م یتموم بشه حساب یبذار مهمون ،یبخورمت خانم شمیم

 از شرم گلگون شد و نگاهم رنگ خجالت گرفت. میها گونه

 خورمت" ینکن م نیگوشم زمزمه کرد " جوجه همچ ریز  انیشا

جا  شیلب ها یکه رو یبا لبخند ثابت یدر بلندشد، از کنارم فاصله گرفت، خاله مهر  یصدا

 هللا صاحب خونه. ایخوش کرده بود وارد اتاق شد: 

 دیدار  اریرنگش گفت: اخت یو ضمن مرتب کردن کت و شلوار مشک ستادیا نهیآ یجلو انیشا

 عمه جان...

 کرد. لیخاله دست و پا زنان خود را به طرف خاله متما دنیبه محض د سهند

دورت بگرده  یگفت: اله شیذات یعشق سهند را به آغوش گرفت و با مهربان تیبا نها خاله

 کرده دایمادربزرگت، نگاه بچم چقدر بهم اُخت پ

 .ومدیمادرشم م شدیشدم، رو به خاله گفتم: چه خوب م یتخت بلند م یکه از رو یحال در

پسره سپهر  نیگلم کنم تف سر باالست، ا یبگم که هرچ یو گفت: چ دیکش یقیآه عم خاله

بنده  نینو سر ا یباز  هیو  دهیبخت برگشته، دم به ساعت آزارش م هیآرامش نذاشته واسه هان

 ارهیخدا در م

 داند... یم هیهان یخود را مقصر ماجرا دانستمیدر هم فرو رفت، م انیشا چهره

 بروز ندهد، اما غم چهره اش به وضوح قابل مشاهده بود. یز یکرد چ یسع

باال  دنشید یمحکم و مردانه اش حلقه کرد و سرم را برا یم، دستم را دور بازو۹جا بلند شد از

 خان انیبردم: شا

 نگاهم کرد: جان دلم. مهربان
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که من  دیهست یمرد نیشما نبود، شما خوش قلب تر  ریخودم جرعت دادم و گفتم: تقص به

 ...دمید

 یزندگ یدونم کوچولو ول یرا به قلبم بازگرداند، آرام لب زد: م یدلگرم کننده اش خوش لبخند

 کنه، دوست دارم به جبران گناهم کمکش کنم. یو ناراحتم م هیهان

 د؟یرا به خاله که سرگرم لباس پوشاندن به سهند بود داد و گفت: به گمونم آماده ا نگاهش

که همه  نییطبقه پا میپسرک بامزه را نوازش کرد و گفت: آره خاله جون بر  ییخرما یموها خاله

 منتظرن

بلند  یروسر  انیبود، از ترس شا دهیو پوش کیانداختم، ش دمیبه کت و دامن سرمه سف ینگاه

که هر ماه در عمارت  یخانوادگ یبا هم پا به مهمان یهم به سر داشتم، همگ یرنگ یسرمه ا

 ...میشد، گذاشت یبزرگزار م

 ؟یدوست داشت یدوخت و گفت: مهمون میچشم ها ینگاهش را تو انیشا

 لبخند زمزمه کردم: اهوم با

با شکوه و  شهیمفکر کردم، مثل ه یتخت نشستم، به مهمان یاز کنار در فاصله گرفتم و رو آرام

 در آن حضور داشتند... انیشا یمجلل برگزار شد و اکثر اقوام و خانواده پدر 

زود بخوابم که صبح کسل  دیرم، با یدر حال شل کردن کرواتش گفت: فردا به کنار رود م انیشا

 نباشم...

 ؟یچ یباال رفت: کنار رود برا اریاخت یب میابرو گوشه

روستا  یخوام تو یتخت نشست و گفت: م یانداخت، کنارم رو یجالباس یرا در آورد و رو کتش

ها حاصل زحمتشون رو مفت بفروشن به مردم شهر  ییقراره روستا یکنم، تا ک سیکارخونه تاس

 از سودش نداشته باشن؟....  یو خودشون سهم

درمانگاه مجهز اون  کیکردم گفتم: روستا نه مدرسه داره نه  یم یباز  میکه باکش مو یحال در

 د؟یوقت شما فکر کارخونه ا
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 !؟ی_ پس خبر ندار 

 ؟ی_ از چ

 کیده  یتو گهیده، قراره از هفته د یسراغت و درست م ادیکه بعد از ظهر ها م ی_ خانم معلم

 نمیهم یول میرو ندار  شیبعد هنوز آمادگ یدوره ها یبزنه، برا ییدوره ابتدا یمدرسه برا

 ...متهیغن

خوبه، چه طور زود  یلیخ نیو گفتم: ا دمیکوب گریدستم را بهم د ی، با خوش حالوجد آمدم به

 تونستم کمکش کنم. یتر به خودم نگفت؟! م

 در هم رفت... یاز ناراحت انیشا ی چهره

 شده؟ یز یصورتش و گفتم: چ یاجزا ینگاهم را چرخ دادم رو یکنجکاو با

 نیفرو کرد: مطمئنم مرد روستا نسبت به ا ختشیو بهم ر  شانیپر  یدستش را درون موها کالفه

 کنند... یم یر یتحوالت موضع گ

 شود. یو نامرتب است، جذاب تر م ختهیبهم ر  یچقدر وقت ش،یرفت سمت موها نگاهم

 گفتم؟! یچ یشد حواسم به حرفش نبوده، دلخور گفت: متوجه شد متوجه

 یم نایو دعوا و ا ینیردم و بدبراجع به م یآمد و سرم را تکان دادم: آره داشت رونیفکر ب از

 .یگفت

 به گونه ام زد و گفت: مشخصه کامال که حواست بهم بوده. یتلنگر 

بهت  شتریدرست کن ب ختهیبهم ر  شهیفکر گفتم: موهات رو هم یزدم و ب یمسخره ا لبخند

 ...ادیم

 ؟یکن یم ریرا سمتم روان کرد: تو کجا س دشینا ام نگاه

 جواب دادم: تو موهات... اریاخت یب

 دهانم گذاشتم... یحرف نا مربوطم شدم و دست را رو متوجه
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اش  دهیپهن و ورز  نهیبه س یرا باز کرد، نگاه دزدک راهنشیشانه باال انداخت و دکمه پ انیشا

دانستم امشب چه  یبازم را جمع کنم،نم شیتوانستم ن یلبخند زدم، نم اریاخت یانداخت و ب

 رهیجالب و جذاب شده بودند، انقدر خ میبرا انیشا یمه حرکات و رفتار هامرگم بود که ه

 نگاهش کردم که متوجه شد.

 ؟یمن کشف کرد یتو یدیجد زیبه خودش انداخت و با تعجب گفت: هانا، چ ینگاه

 ... دمینگاهم را دزد عیسر  ست،یمنظورش چ دمیخوردم؛ فهم جا

 کرد... شیدست پاچه ام لبخند را مهمان لب ها رفتار

 د؟یندار  یمادر  لیخان شما فام انیعوض کردن بحث گفتم: شا یبرا

 .ستین رانیدارم که ا ییدا کیکم،  یلی_ دارم اما خ

 کجاست؟ تونیی_ خب دا

 ...ادینکن، خوابم م یام را فشار داد: فضول ینیب نوک

 جا بلند شدم و به طرف کمد رفتم. از

تنه لـ  میکه بان یانیدوباره زل زدم به شا دم،یپوش یرنگم رو م یکه لباس خواب صورت یحال در

 ـختـ و شلوارک کوتاه در حال مرتب کردن لباسش بود.

 کشو. یرو بذار تو نیتا خورده اش را به طرفم گرفت و گفت: هانا ا لباس

افتادم،  یخانم بزرگ در مهمان یها هیو کنا شین ادیآمدم و لباس را از دستش گرفتم، باز  جلو

 خوب از من دفاع کرد.  یکه زد سکوت کردم، اما خاله مهر  یر برابر هر حرفهرچند د

گفتم:  انیدر هم رفت، لباس را داخل کشو گذاشتم و رو به شا شیاز فکر به حرف ها صورتم

 من بخت برگشته... یکرده بود رو دیامروز خانم بزرگ باز کل

حرف  نیداد به تاج تخت و بالشتم را در آغوش گرفت: اوال نگو بخت برگشته از ا هیتک انیشا

 گفت؟! یبهت م یبعدم مگه چ اد،یخوشم نم
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 یتو یدیگفت؟! مگه ند یبهم م یگفتم: چ یشاک یرا درشت کردم و با لحن میها چشم

ون شکل ماهه رابطم ۲مادر شدن ندارم، آخه ما فقط  ییگه من توانا یبرگشته م لیجمع فام

 از من داره؟! یبه خودش گرفته چه انتظار  یدرست

گه،  یجواب داد: خب راست م یدر برابر آن همه حرص و جوش من با خونسرد الیخ یب انیشا

 بچه از خودم ندارم... کیسالم شده  ۳۳خوام،  یمن بچه م

که  یلیمنه سر زبون دفاع از خودمو دارم، نه فا یدید د،یآورد ری_ شما هم من رو مظلوم گ

 .دیکن یازم سوء استفاده م دیدار  رهیطرفمو بگ

و پوزخند زد: فعال که خوب سر و زبون  دیابرو در هم کش امد،یخوش ن انیحرفم به مذاق شا نیا

جلوم و حرف رو  یستادیحاال ا یچشمم نگاه کن یتو یجرعت نداشت شیچند ماه پ ،یکرد دایپ

 ...یار یحرفم م

خور و مظلوم  یتو سر  یبده بتونم از حقم خودم دفاع کنم؟! البد دوست دار  یعنیاخم گفتم:  با

 .یسوارم بش یباشم، تا بتون

کنم  یآور  ادیبهت  یندار  ازین ،یسرکش شد یادیگفت: تو ز  یزد و با بدجنس یخند شیر 

  ه؟یچ گاهتیجا

سالم و  یعمر  نکهیباشه از ا یهرچ گاهمی: جادمیشده، از شدت خشم غر  دیکل یدندان ها با

 .میکردم راض یزندگ هیحاش یب

زد: انقدر به  ادیگران آمد، بالشت در دستش را محکم پرت کرد سمتم و فر  یادیز  شیبرا حرفم

 لهیاگه بندازمت گوشه طو ؟یکن یم یو زبون دراز  یستیا یمن م یکلفت رو دادم که جلو یتو

 منه... هیدلسوز  یصدقه سر  ینره هر چه هست ادتیپس  رهیتونه جلومو بگ یکس نم چیه

شده بود،  دهیام کوب نهیدر فضا حاکم شد، خم شدم، بالشتم را که محکم به س ینیسنگ سکوت

 شمیکردم، همه ذوق و شوق چند لحظه پ یحس م میبغض را در گلو یاز جا برداشتم، تلخ

 کرده بود... خی میو دست ها دیلرز  یم اریاخت یبدنم ب د،یپر 
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 شد...  دهیکش نجایبه ا مانیشد که کلکل ساده  چه

تخت  یبه طرف تخت رفتم، بالشتم را رو یشدم و با ناراحت میشانه کردن موها الیخ یب

 .دمیتوجه به او گوشه تخت دراز کش یداد، ب یآزارم م انینگاه شا ینیگذاشتم، سنگ

 سوزاند... یبغض بود که قلبم را م ینیرفته بود، فقط سنگ میاز چشم ها خواب

 زیدانستم او ن یکند، اما م یتر از آن بود که بخواهد بابت حرف نا مربوطش عذر خواه مغرور

 بکشد... نجایخواست کار به ا ینم

 فندک سکوت مسخره اتاق را شکست.... کیچ کیچ یرا بستم، صدا میها چشم

 و اجازه دادم بغضم بشکند... دمیسرم کش یرا آزورد، پتو را برداشتم و رو مینیب گاریبد س یبو

 که حس کردم تخت تکان خورد، ختمیر  یاشک م آرام

شانه ام گذاشت و آرام  یبا پتو در آغوشم گرفت، سرش را رو د،یچیرا دور شانه ام پ دستش

 من... یدختر کوچولو ییزمزمه کرد: هانا

توانست آرامم کند، چشمم را محکم  یشرمنده اش هم نم یصدا نیبود، هم یامشبم کاف یبرا

 ارباب... ادیجواب دادم: خوابم م یبستم و به سرد

خطاب  زیناچ یمرا کلفت شیکنم، اما خود او چند لحظه پ شیارباب صدا نکهیبود از ا متنفر

 کرد.

 نگو هانا... یجور  نی: نگو، ادیگرفته نال ییصدا با

 لختم، آزار دهنده بود. یه شانه هارا کنار زد، جلوتر آمد، برخورد نفس گرمش ب پتو

 بازوانش محصورم کرد. انیسرم بکشم که اجازه نداد، محکم در م یپتو را رو خواستم

 ینجور یدلم چرا ا زمیشانه لختم زد: عز  یرو ینشست، آرام بـ ـوسه ا میبازو یداغش رو یها لب

 ها؟ هیچه اصرار  میشینم م،یبچه دار بش یتو دوست ندار  ؟یلرز  یم

 نکن. تمیبغض زمزمه کردم: اذ با
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 کردم... یتی: من چه اذدیگوشم رو بوس پشت

 و تا سر شانه ام، امتداد داد. دیگردنم را بوس دوباره

االن کنارش باشم، حرف چند لحظه  خواستمیکرد، اما نم یرو م ریها داغش حالم را ز  نفس

 "  ،ی"کلفت، دلسوز دیچیدوباره در گوشم پ ششیپ

که جاشون تو  یی: بهتر با کلفت هادمیمدت پسش زدم و با خشم غر  نیر ابار د نیاول یبرا

 براتون افت کالس داره... د،یس هم خواب نش لهیطو

 براقش کدر شد، ناباور و بهت زده اسمم را خواند: هانا! نگاه

 تحملش کنم... یتوانستم لحظه ا ینم یکه حت یبودم، طور  یعصبان یلیرا ندادم، خ جوابش

 ندارم. تونیبه دلسوز  ازیچون ن د،ی_ اسمم رو هم صدا نزن

 سرم از شدت درد به ذوق ذوق افتاده بود... ختم،یر  یحرف ها اشک م نیگفتن ا نیه در

 میهم رفت کنار تراس، با رفتنش، اشک ها انیتخت و در خود جمع شدم، شا یرو دمیکش دراز

 و خودم رو سر زنش....کردم  یگرفت، بلند هق هق م دنیبار  یشتر یبا شدت ب

 گذاشتم. شیخال یجا یدستم را رو دم،یغلت میجا سر

بهم  زیباشد، اما همه چ مانیبرا ییایشب رو کیتوانست  یم شبیگرفت، د یلیخ دلم

 ...ختیر 

 "شکستیغرورم را م دیاون نبا ستم،یجا بلند شدم و با خودم زمزمه کردم "من اصال ناراحت ن از

که نامش  یحس مسخره ا نیدانستم ا یحوله ام را برداشتم ، نم یجالباس یحوصله از رو یب

 جا خوش کرده بود. میبغض است چرا در گلو

 بوده... نجایا انیاز من شا شیبخار آب حمام متوجه شدم پ دنیطرف حمام رفتم، با د به

حمامش را حاضر کرده و صبحانه هم خورده، آن وقت با عجله  لیوسا ییخودش به تنها یعنی

 عجله کار دستش بدهد، اگر تصادف کند چه؟! نیسمت کنار رود رفته، نکند هم به
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 یآب را باز کردم، گرما ریزد، سر تکان دادم و ش یکه به سرم م یمختلف یاز دست فکر ها کالفه

 درونم را کم کرد... شیاز تشو یآب کم

 از گرفتن دوش از حمام خارج شدم... بعد

پارچه  یشلوار مشک کیمدل مردانه و  یلباس چهارخانه ابدست  کیکه شمال  یساده ا لباس

 سالن عمارت شدم... یبود به تن کرده و راه یا

 بافت... یم یبافتن زیدر حال غذا دادن به نوه اش بود و خانم بزرگ ن یمهر  خاله

 خانه حکم فرما بود... یبر فضا یبیعج آرامش

 :دمیبه چند تکه کارتون دور و بر خانه انداختم و از خاله پرس یمتعجب نگاه

 ه؟یچ یکارتون ها برا نیا خاله

و گفته  دهیاز شهر خر  یبرق لهیخان چند وس انینثارم کرد و پاسخ داد: شا یلبخند مهربان خاله

 خونه بکشن. یسر و رو یدست انیعصر امروز چند نفر کار گر ب

کارتون  نیهمه قرار داشت، انداختم:خاله ا یبه کارتون که رو یگفتم و با تعجب نگاه یآهان

 ه؟یرنگ ونیتلوز  هیاول

 تکان داد و گفت: آره خاله. یسر  خاله

 گرده که وصلش کنه؟ یبر م انیشا ی_ خب ک

امروز قرار همراه چند مهندس و نقشه  اد،یتا شب نم انیخاله خانم بزرگ پاسخ داد: شا یجا به

 بزنه.... دیرو کل دشیساخت کارخانه جد یز یکش برنامه ر 

از بعد اومدن به  ونم،یکنم، من عاشق تلوز  یباال انداختم و گفتم: خب تا شب صبر م یا شانه

 تماشا کنم... یالیسر  چیعمارت هم نتونستم ه
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مثل  یبود ول یبا سهند شدم، بچه بانمک یخان، مشغول باز  انیتا برگشت شا یسرگرم یبرا

دلتنگش  هیاز هان یهفته دور  کیتوانست بعد از  یسنگدل چه طور م معرفت و یپدرش ب

 نکند؟ یر ینشود و بهانه گ

کودک سه ساله است، چه  کیزدم " کمتر چرت بگو هانا او فقط  بیدل به خودم نه در

 !"هیچ یدلتنگ فهمدیم

و دم و نشسته بود و به کنترل  ونیبه خانه برگشت، من کنار تلوز  انیاز ظهر همان روز شا بعد

که  ،یزد مراقب باش خرابش نکن یم بیخانم بزرگ نه زین یکردم، گاه یدستگاهش نگاه م

 داده. دشیبابت خر  ییمبلغ باال انیشا

که مادر و پدرم زنده  ییخانه خودمان در شهر افتادم،همان روز ها ادی یرنگ ونیتلوز  نیا دنید با

سرد و  یکه، صدا دمیکش یاز سر دلتنگ یبود، آه لمیف یبودند، مادرم هم مثل من عاشق تماشا

 !!!ی: خرابش نکندمیخان را شن انیگرفته شا

اش،  مهیخط دار و کراوات ضم یمشک ی دهیبه سمتش، با آن کت و شلوار اتو کش برگشتم

 چقدر جذاب شده بود.

 !یممکنه خرابش کن ریکرد و ادامه داد: ازش فاصله بگ یمصنوع سرفه

 ...شهی: نترس خراب نمنازک کردم و گفتم یچشم پشت

 ...شهیبندازم که دستم را پس زد و گفت: دست نزن خراب م لیوسا یبه باق ینگاه خواستم

 خواستم فقط نگاهش کنم... ی! م؟یکن یکار م ی: چدمیدر هم کش ابرو

خوام دستش نزن  یتخس و شرور سرش را باال انداخت و گفت: نچ! نم یپس بچه ها همچون

 مال خودمه...

 گفتم: اصال نخواستم همش مال خودت... نیحرص از جا بلند شدم خشمگ با

سال سن  ۳۳کتابخانه، انگار نه انگار که  یبلند از کنارش رد شدم و پناه بردم تو ییقدم ها با

 کند... یم یدارد، مثل بچه ها لجباز 
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متکار بود که خد بیرا مشغول خواندن کتاب کردم اما تمام حواسم در سالن بود، عج خودم

 زد... ینم میخوردن شام صدا یبرا

 

 زیکه در حال تم هیالفت و انس دنیسالن شدم و با د یغار و غور شکمم راه یدر آمدن صدا با

 د؟یشام صدام نکرد یشام هستند، متعجب گفتم: چرا برا زیکردن م

 خجالت زده گفت: ارباب اجازه نداد خانم... دویدست از کار کش الفت

خورم، لطفا جمع  یشام م امینداره االن م یال انداختم و گفتم: خب اشکالشانه با الیخ یب

 .دینکن

به سمت روان کرد و  یتفاوت یبود نگاه ب ستادهیپله ا یاز پشتم آمد، برگشتم، رو انیشا یصدا

خالف  نیشام بخوره، ا هیاز بق یو جدا ادیب ۹کس حق نداره بعد از ساعت  چیه نجایگفت: ا

 خونه س. نیقوان

موقع  رهیبگ ادیتا  دید یشام نم شونمیبه ا د،یو جمع کن ریبه الفت کرد و گفت: م یا اشاره

 کتابخونه یچمبره بزنه تو نکهیصرف شام خودشو به سالن برسونه، نه ا

 

 #پارت_نود_نه

 

 را از رو بسته بود... ریخان شمش انیو دست به کمر زدم، پس شا دمیرا در هم کش میها اخم

شب رنگش و انگشت اشاره ام را  یها لهیبه طرفش رفتم و زل زدم درون ت نیسنگ یقدم ها با

 چشمش و با حرص گفتم: یگرفتم جلو

و  فیضع گهیمن د د،یمن رو شکست بد دیتون یها نم یبچه باز  نیبا ا انیارباب شا دینی_ بب

 .ستمیترسو ن



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

166 

 

 دستش گرفت نیاشاره ام را ب انگشت

 با تمسخر زل زد به صورتم. و

 ...ینیب یمن شاخ شونه نکش وگرنه بد م یبرا یالک اد؟ی_ آخه تو جوجه چه کار از دستت برم

 گرفت... یخواست گردنش را بشکنم، چگونه مرا به باد تمسخر م یگرفته بود، دلم م حرصم

 ....ادیکار ها از دستم بر م یلی_ خ

 کشد... یم ینگاهم کرد، انگار در ذهنش نقشه شوم ثیخب

جلو آمد و رو به  دهیگرفتم، خانم بزرگ با کمر خم انیخانم بزرگ نگاه از شا یداص دنیشن با

 د؟یها به کجا کش نیشد، کار زم یگفت: پسرم چ انیشا

کنم دست به کار  یاحساس م ست،یهم شانه باال انداخت و جواب داد: هنوز مشخص ن انیشا

 زدم... یخطرناک

ناکرده کار هات به  ییاگه خدا ره،یشمش کیمثل راه رفتن لبه  یکن یکه م ی_ درسته پسرم، کار 

 .یار یببار م یادیز  یمشکل بخورن بدهکار 

خان بودم، بار ها با چشم شاهد  انینگران شا یحوصله جمع دو نفره شان را ترک کردم، کم یب

 ...دادیدشمنانش بودم، دلم گواه بد م یتوز  نهیک

**** 

 خان افتاد درون اتاق. انیشا هیشد و سا زدم، که در باز یتخت غلت م یرو

 را بستم. میرا به خواب زدم و چشم ها خودم

به طرفم آمد و کنارم نشست، منتظر بودم مثل عادت هر شبش با نوک انگشتانش گونه  انیشا

 کاناپه گذاشت... یبالشتش را برداشت و رو یرحم یام را نوازش کند، اما او با ب

جدا از هم بخوابند  دیشدم، خودش گفته بود زن و شوهر نبا نیکارش به شدت خشمگ نیا از

 کند.... هیرفتار بچگانه اش فقط قصد داشت مرا تنب نیحاال با ا
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کردم واقعا بخوابم، اما خواب به چشمانم حرام شده  یرا محکم فشار دادم و سع میها پلک

به سمت  نیپاورچ ن،یکامال به خواب رفته از جا بلند شدم و پاورچ انیآنکه شا الیبود، با خ

 آشپزخانه رفتم.

با آرامش به طرف  دم،یبه آشپزخانه رس ینکنم، وقت میدار یرا ب یرفتم تا کس یپنجه راه م نوک

گاز کوچک و تک شعله کنار  یزده را برداشتم، ظرف را رو خیرفتم و ظرف خورش  خچالی

 گاز را روشن کردم. ریا آرامش ز آشپزخانه گذاشتم و ب

 و مشغول خوردن شدم. دمیراحت غذا را کش الیکه گرم شد، با خ غذا

دهنم فرو کردم که دست  یاز برنج و خورش را تو یبودم، قاشق بزرگ هیانس یفسنجان ها عاشق

 شانه ام نشست... یرو یمردانه ا

دانستم علتش خشم  یمغرق در خون بود، ن شیپر برگشتم به طرفش، چشم ها یدهان با

 ؟یاخستگیاست، 

 د؟یکنیکار م یچ نجایخان شما ا انیقورت دادم و به زور گفتم: شا دهیرا نجو غذا

 موش فضول! کیباال رفت: اومد شکار  شیابرو گوشه

 آقا گربه. د،یزدم و گفت: آهان موفق باش یمسخره ا لبخند

 _ موفق شدم، خانم موش رو تو تله انداختم...

 .یکه بشقابم را در دستم گرفته بودم، رفتم سمت در خروج یطور  همان

 _ کجا کجا؟

 .دیشمام با اون موشه راحت باش اطیرم تو ح یم زه،ی_ چ

 برو. ی_ الزم نکرده، اون ظرف غذا رو سر جاش بذار و بعد هر جا خواست

 واقعا حرصم گرفته بود. گرید

 ن؟یوفتیپس ن ن،یگرفت شی_ شما دست پ
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 ه؟یا خاراند و گفت: منظورت چچانه اش ر  انیشا

اون وقت االن  ،یکرد نیبهم توه شبیگفتم: تو د یرا زدم به پهلو و با دلخور  میاز دست ها یکی

 بشه؟ یکه چ یار یرو در م یشاک یآدما یادا یالک یدار 

 تکان داد: یتفاوت سر  یب انیشا

 شما.. گهیم باریتو  گهیبار م هیروشن کن  فتویدر ضمن تکل ،یرو تو کرد یاصل نی_ توه

 بود. ختهیگفت، دستور زبانم بهم ر  یم راست

از  دیکه من با یدر صورت دیقهر کرد لیدل یب یجناب عال نهیشما، مهم ا ایتو  ی_ حاال هر چ

 رفتار شما ناراحت باشم.

 منه. یو قبول نکردن خواسته ها یجناب عال یسرکش شیاصل لینبود، دل لیدل ی_ قهر من ب

 ؟ی_ چه خواسته ها

 یخواد، ول یگوشم زمزمه کرد: من دلم بچه م ریز  د،یخان از برق درخش انیشا یها چشم

 .یکن یم یاوقات تلخ یجناب عال

 کرد. یمن را به شدت نگران م نیتعهد و ا یعنی ت،یمسئول یعنیبه دلم افتاد، بچه  ترس

 ندارم. شویگفتم: اصال امکان نداره، من آمادگ محکم

 خونسرد شانه باال انداخت: پس انتظار نداشته باش، من باهات مثل گذشته رفتار کنم. انیشا

و آشپزخانه رو ترک  زیم یو بشقاب خورشم را گذاشتم رو دمیکش قیحرص چندتا نفس عم از

 کردم...

 هراس داشتم. یدانم چرا از باردار  یداخل اتاق خواب. نم رفتم

 یبودم ول زاریب شیتوجه یاز ب د،یتخت دراز کش یروتوجه به من  یوارد اتاق شد و ب انیشا

 را نداشتم. شیتحمل زورگو
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* 

 نیاون سنگدل تر از ا یدل تنگش بودم ول یلیگذشت، خ یم انیهفته از قهر من و شا کی

 کرد. یم همیتنب ش،یها یتوجه یحرف ها بود و با ب

 بزنم و به گردش برم. رونیاز خانه ب میعوض شدن آب هوا یگرفتم برا میتصم

 .دیایهم خواستم همراهم ب هیانس از

 .دیچیپ یدائم از ترس دستانش را بهم م هیزدم، انس یباغ پشت عمارت قدم م درون

 .شهینم یز یبس کن، آخه چ هی_ انس

 .نجایا انیب یاحد ادیبدش م یلیارباب خ دیدون ی_ خانم جا شما نم

 اد؟یبدش ب دیباال انداختم: آخه چرا با شانه

 اربابه. یخاطره تلخ برا هیآور  ادیباغ  نیگفت: چون ا دیبا ترد هیانس

 ؟ی_ چه خاطره ا

رو  یکه االن حکم انبار  یمیمادر ارباب تو اون کلبه قد دیدون یبگم خانم جان، حتما م ی_ چ

 داره کشته شده.

کلبه شدم، باعثش هم آن خانم  نیآتش ا ریاس شیپ یرفت سمت کلبه، من هم مدت نگاهم

 بزرگ بد ذات بود.

 اون کلبه شد؟ یباعث آتش سوز  یچ ،ی: انسدمیرا پس زدم و پرس افکارم

 بگم. دیگفت: خانم ازم نخوا یدستش را در هم فشرد و با ناراحت هیانس

 دیمن زن اربابم با گه،یبود، مصرانه گفتم: بگو د یجلب کردن توجهم کاف یجمله اش برا نیهم

 بدونم.
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مادر ارباب زن  د،یزد و گفت: راستش را بخوا ایدلهره داشت آخر دل به در  یکم هیانس

عمارت شد، از اولم با  نینوجوان بودم اون موقع که عروس ا یلیبود، من خ یمهربون و فرشته ا

 و دوستش مادر شما فروغ بود. یداشت و تنها حام یخانم بزرگ سر ناسازگار 

 یه ه،ییباال یخانوم تک دختر منصورخان ارباب روستا اسمنیادامه داد: مادر ارباب  هیانس

هم باعث  نیو ثروت رفت باال، هم نیزن ارباب که شد نفوذ ارباب شاه ارمیسرت رو به درد ن

 رو بهم بزنه. نیو ارباب شاه اسمنی نیکرد ب یحسادت ساالر خان شد، اونم سع

به  یخون بس یمادرمو برا شیسالها پ دمیمن شن ،یخم چیپ چه گذشته پر یگفتم: وا متعجب

 خبر بودم. یخونه ب یاهال یبرادر ساالر خان در آوردن اما از گذشته باق ینامزد

شما  ییدا نیخان هم نیگرم شده بود ادامه داد: آره اون سال شاه یکه چانه اش حساب هیانس

 دعوا گرفت. یکشاورز  نیزم کیبا شاهرخ سر  شن،یم

 ه؟یتعجب گفتم: شاهرخ ک با

 یآشت یطور برا نیهم نمیخالصه اون موقع شاهرخ خان بود و شاه گه،ی_ برادر ساالر خان د

روستا داشت به  یآخه جنگ و جدل اهال ،یروستا مادر شما شد خون بس یکردن ارباب ها

 .دیکش یم یز یخون و خون ر 

ش، اما  هیکنار رود کرد مهر  ینایخوش حال بود زم یشد عقد شاهرخ و ارباب که حساب مادرتون

نامعلوم از خونه  لیمرد و مادرتون به دل شیبسوزه پدر چشم شور که شاهرخ شب بعد از عروس

 برادرش بود فرار کرد. نیساالر خان که جانش

 درشت شده بود. میحرف ها چشم ها نیا دنیشن از

 شک آور سرم در حال انفجار بود. یحجم از اطالعات و خبر ها نیا

مادرمو  نیشاه ییشدم، مادر من قبل از پدرم شوهر داشته؟! دا جیپاک گ هیانس ی_ وا

 کرده؟! یشکشیپ
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حرفا  نیدم از ا یو نازکش اسمم را صدا زد و گفت: دخترم قسمت م غیج یبا صدا هیانس

 ؟ینگ یز یچ یبه عهد

 شد. یخان چ انیمادر شا د،ینگفت یول گمیرا گرفتم و گفتم: نم دستش

 یارباب کشتن، بعض یخانم رو دشمن ها نیاسمی گن،یها م یفکر کرد و ادامه داد: بعض هیانس

ها هم  عهیشا نیها و اموال زنشو کشت، هم نیطمع اون زم یخان برا نیخود شاه گنیها هم م

و  یمرد با نفوذ یلیخان شده، منصور خان خ نیباعث کدورت و اختالف منصور خان با شاه

 ها حشر و نشر داره. ریبا شاه و وز  یحت گنیم ه،یثروتمند

 انه؟ی_ اون پدر بزرگ شا

به اسم  ینوه دختر  کیاز اون  ریو غ انیشا هی_ درسته دخترم منصور خان پدر بزرگ مادر 

 .نازیاز پدرش ترد کرده و اموالشو داده به پر  تیحما لیرو به دل انیداره، اما شا نازیپر 

 !یبا خبر  زیتو چقدر از همه چ هیانس یو گفتم: وا هیسمت انس برگشتم

 فلک شدم. یرفتارم چندبار  نیبه خاطر ا میفضولم، اون قد یلیو گفت: من خ دیخند هیانس

 درد ناکه! یلیفلک خ ی: وادمیم رو تو هم کش چهره

 !ن؟یابرو باال انداخت: مگه شما هم فلک شد هیانس

زن عموم فلکم کرد، انقدر زدم تا بهش التماس کردم ولم کنه، هنوز اون  شی_ اهوم، چند سال پ

 گذشته رو فراموش نکردم. یها یکتک ها و سخت

ارباب انقدر به فکرتونه و گرنه  دیخانم جان، خدا رو شکر کن یمتاسف گفت: حق دار  هیانس

 کردن.... یم شهیزن عموتون خونتون رو تو ش نیخانم بزرگ ع نیهم

نا سپاس بودم، اون تنها  اریبس انیبود من نسبت به محبت شا هیفکر فرو رفتم، حق با انس به

 بود... یمن در زندگ یحام
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مشترکم  یقسمتم بود که در زندگ نیا دیکردم، شا یم ییامشب بابت رفتارم از او دلجو دیبا

 میایکوتاه ب انیچون شا یبا مرد مغرور 

 در آورده بود. اقوتیرا به رنگ  میخ لب هارژ لب سر ستادم،یا نهیآ یبه رو رو

 کرده بود. یرا مشک میسرمه دور چشم ها و

 خان بود... انیشا یا هیهد یها راهنیتنم هم از همان پ لباس

 کیچه طور  د،یدلم لرز  انیقامت شا دنیبودم، با باز شدن در و د انیآماده آمدن شا مرتب

 کردم.... یرفتار م یهفته تمام خودم را از آغوش گرمش محروم کرده بود و با او به سرد

 با تعلل جلو آمد، سرش را باال گرفت ابتدا با تعجب، سپس شک نگاهم کرد. انیشا

 ؟یشد یختیر  نیچرا ا ه؟ی_ خبر 

 بود. زیواکنشش تاسف بر انگ واقعا

 کرد نگاه کردم: واقعا که! یم ضیلباسش را تعو یالیخ یبه او که با ب متاسف

 یآقا، به من م یمنت کش امیمنه که م ریگفتم: تقص یتخت نشستم و با دلخور  یرو ناراحت

 .ختیر یگه ب

 نمینب ینشست: وا میتخت رو به رو یمتاثر جلو آمد و رو انیدر چشمم حلقه زد، شا اشک

 اشکت رو جوجه...

 .ستین یبه منت کش یاز یام را در دست گرفت و گفت: ن چانه

سر  یمنتت هم رو ،یز یعز  یبه حد کاف یرا جلو آورد و مماس با لبم گفت: جناب عال سرش

 خودمه.

 ته دلم قنج رفت... شیبایز  یحرف ها از

 .شیعشق زل زدم درون چشم ها با
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 بود نه؟ ی_ قهر بچگونه ا

 آغوشش فرو رفتم: بچگونه و عذاب آور... درون

 باهام قهر نکن. گهی_ د

 هات وادارم کنه باهات قهر کنم. یبازم هــ ـوس منت کش دیدم، شا ی_ قول نم

 بدجنس نباش! یکردم: وا شیعضالن ینثار بازو یمحکم مشت

 کرد گفت: هانا دوستت دار یکه نوازشم م یگذاشت و در حال میلب ها یرا رو لبش

گلکون  جانیاز ه میها افتادم و گونه شبمید ادی ومد،یشدم هنوز خوابم م داریب یبا کسل صبح

 شد.

 به شدت خسته و کوفته بود. بدنم

 طرف حمام رفتم و اول خودم دوش آب گرم گرفتم و سپس وان را با آب ولرم آماده کردم. به

تا  انیو شا میحمام کرد یوان دو نفر  نیدر ا انیافتادم، که به اصرار شا شیچند هفته پ ادی

 کرد. طنتیتوانست ش

وجود داشتند که درون  یروستا افراد کم یرا داخل آب گذاشتم و به فکر فرو رفتم،تو دستم

 اصال حمام داشته باشند. ایمنزلشان وان 

 تو وان. یغرق شد هیوارد حمام شد و گفت: چ انیشا

 کارخانه؟ یسراغ کار ها دیر  یامروزم م یسمتش: آره افکارم غرق شد، راست برگشتم

ترسم  یکار گذاشتم، م نیخانواده رو سر ا هیاز سرما یمین بایانم، من تقر نگر  یلی_ اهوم، هانا خ

 به باد بره... زیشبه همه چ کی

تو همه جوانب  زم،یگفتم: نگران نباش عز  شیها یزدم و در جواب نگران یدلگرم کننده ا لبخند

 .رهیانشالله عاقبتش به خ ،یدیکار رو سنج
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 ...اوردیرا در م شیکه لباس ها یحال در

 دارم؟ ادیمن دشمن ز  یدون ی_ آره اما م

 ها از طرف خاندان ساالر خانه! یدشمن نیکنم ا یو گفتم: من حس م دمیکش یقیعم آه

از گذشته  یاون عوض ست،یرا بست: حدس سخت ن شیداخل وان نشست و چشم ها انیشا

 من و پدرمو داشت. نهیک

 من برم صبحانه ت رو حاضر کنم؟ انی_ شا

 کنارمون باشه. ارشیشهر، ب گردهیسهند امشب بر م یراست م،ز ی_ آره عز 

 .زمیو گفتم: چشم عز  دمیلبش را نرم بوس یا گوشه

 رفتن اسمم را صدا زد: هانا... قبل

 انیبه طرفش: جانم شا برگشتم

 .دیخانم ملکان به مرکز روستا بر  تی_ آماده شو همراه مرب

 ؟یچه کار  ی_ برا

مدرسه روستا در نظر گرفتم، به مرکز  یبرا یدیلب نشاند: ساختمان جد یرو ییبایز  لبخند

 ...دیو از صحت اون مطمئن بش دیشهر بر 

 و به طرف دمیاز جا پر  یخوشحال با

 .هیعال یلیخ نیا انیبا شور و شوق گونه اش را بـ ـوسه باران کردم: ممنون شا دم،یدو انیشا

 .اریحاضر کن، سهندم ب برو صبحانه رو ،یکن یکار م یدختر چ ی_ وا

 _ چشم

 من قرار است معلم روستا باشم... ییدو به سمت سالن رفتم، انقدر خوشحال بودم که گو با

**** 
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 "هیهان

 

 پرونده برداشتم و خط به خط و سطر به سطرش را خواندم. یاز رو یلرزان برگه ا ییدست ها با

 ن؟یشوهرتون رو قبول دار  ی: ادعادیسپر  یجا افتاده و بد خلق بود، با تند یرمردیکه پ یقاض

 کرد... یسرخ نگاهم م ییدرهم فرو رفته و چشم ها ییعقب برگشتم، سپهر با اخم ها به

 دفتر خونه. میبر  دیامضا کن، با عی_ سر 

 گرشیکه در دست د یبه ساعت رولکس یکتش فرو برده بود و نگاه بیدستش را در ج کی

 بود، انداخت.

زوجه،  نیرا خواندم، عدم تفاهم، عدم تمک شیاو رو برگرداندم، برگه را گرفتم و باز هم ادعا ها از

 تک تک برگه ها را امضا کردم. یزدم و پا یپوزخند ییچه دروغ ها

 شدم... یمحوطه خارج یپشت سر سپهر راه و

 نیماش به یشبنم با غرور خاص دم،یکش قیعم یسپهر، نفس یمدل باال یبنز مشک دنید با

 کرد... یداده بود و با اخم به سپهر نگاه م هیتک

 یجلوه  ظیغل شیدرشتش را با آرا یدر آورده بود و به چشم ها ییلختش را به رنگ طال یموها

 داده بود. ییبایز 

 ستادنیا یدون یم ؟یکرد ریرو به سپهر گفت: اوه سپهر چقدر د یجلو آمد و با تند دنمانید با

 ستیبرام خوب ن یادیز 

 .زمیگفت: تحمل کن عز  یدست گرفت و با مهربان نیدر کمال آرامش انگشتش را ب سپهر

 .میسوار بش یخوا یمسخره ادامه داد: نم یبه من کرد و با همان اخم ها رو

که درون لحنم نشسته  یناخواسته ا یمملو از خشم و نفرت گرفتم و با تلخ یها لهیاز آن ت نگاه

 .ستیاون دفتر خونه واجب ن یپس حضورم تو ،یدادم طالقم بدبود، گفتم: من بهت وکالت 
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 کیپا تند کردم، به اندازه  ابانیاز او فاصله گرفتم و به سمت خ یتعلل نیکوچک تر  بدون

 عمر غم در دلم نشسته بود.

 میپا یجلو نیآن ماش دنیچیو در آخر پ ینیبوق بلند ماش یبودم که صدا ابانیخ یها کینزد

 مانع ادامه حرکتم شد.

 سوار شو... هیخارج کرد و با خشم گفت: هان نیسرش را از ماش سپهر

 او رو گرفتم و به راهم ادامه دادم. از

 نتوانستم از آنجا فرار کنم. ش،یشدن دستم و فرو رفتن در آغوش آشنا دهیبا کش اما

 حداقل بذار برسونمت. ؟یکن یچرا فرار م هی_ هان

 مالقاتمونه پس بذار زودتر تمام بشه. نیآخر  نیببنمت سپهر، ا گهید خوادی_ دلم نم

 شد. رهیو دلخورم خ یعصب یکرد در چشم ها مکث

حلقه زده بود و  زیاو ن یاشک در چشم ها ست،یخوشحال ن دیکردم آنچنان که با یم حس

 بود... زششیتنها غرور مردانه مانع ر 

 نگاهم را نثارش کردم و از کنارش گذاشتم... نیعقب رفت، آخر  کالفه

... 

 نحس دور شدم. ابانیلرزان از آن خ ییگام ها با

مشترک و تلخم بود، با درد  یآور زندگ ادی میخانه برا یتک تک قسمت ها دم،یخانه رس به

را جمع کردم، به سمت عمارت  میچشم از آن همه خاطرات مشترک گرفتم و ساک لباس ها

 هر رفتم، حتما مادر و سهند تا کنون برگشته بودند.سپ یخانوادگ

آفتاب  یطور که حدس زده بودم مادر و سهند از روستا باز گشته بودند، سهند حساب همان

 گفت. یم شیخاله هانا یها یسوخته شده بود و دائم در آغوشم از مهربان
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ه شدت منفور و شد، در زمانه ما طالق ب ریسخت دلگ د،یطالق مان را شن انیکه جر  مادر

طالق را پنهان کنم و همچون گذشته به عنوان  یکرد ماجرا دیمادر تاک نیهم یبود، برا نیننگ

 کنم... یزندگ نشانیعروس در ب

 

 "هانا

 

 و از در اتاق خارج شدم. دمیم را پوش یمحل یشدم، لباس ها داریاز خواب ب یکسل با

 .ری: سالم ظهر بخدمیدر هم د یسالن خانم بزرگ را با اخم ها در

 د؟یخجالت جواب دادم: سالم خانم بزرگ، خوب هست با

برات سفره صبحانه  یمنتظر  ویخواب یتو، تا لنگ ظهر م هیزد و پاسخ داد: نه به خوب یپوزخند

 خوش به حالت شده. یلیکنن، خ هیته

 گفت. یچون من م یزنان تنبل یها یزد و از بد یغر م زیر  کیانداختم، خانم بزرگ  نییپا سر

 یگوش م شیعادت کرده بودم، همان طور که به حرف ها شیبه زبان تلخ و غر زدن ها گرید

 !ه؟یچ یبو شیبا انزجار دماغم را گرفتم: ا مینیب ریداغ ز  ازیپ یبو دنیچیدادم، با پ

 از خونه عمو... یاز وقت ادیبدت ب دمیداغ، با ازیپ ی: بودیبزرگ ابرو در هم کش خانم

بود اسمم را  دیکه از او بع یبار با نگران نیو ا دیمداومم، دست از صحبت کش یعق زدن ها با

 صدا زد: هانا حالت خوبه؟

کرده  دیرا تشد بمیسردرد عج ازیبد پ یبو یحالم بد بود، مزه تلخ آهن در دهنم و از طرف واقعا

 بود.

 یرفت و ب یاهیس میگرفتم و خواستم به طرف کتاب خانه بروم، که چشم ها واریرا به د دستم

 .نهیب یم کیچشم هام همه جا رو تاز  یدادم به نرده ها: وا هیحال تک
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برات آب قند  هیتا بگم انس نیبش نجای: امیبزرگ دستم را گرفت و به طرف سالن رفت خانم

 .ارهیب

 صبحانه و آب قند به طرفم آمد. ینیس کیبا  هیمبل نشستم که انس یرو

 اتیو تمام محتو دیچیدلم بهم پ مرو،یلقمه نان و ن دنیقند را خوردم، اما به محض جو آب

 .ختیر  رونیمعده ام ب

 یطور  نیخواستم ا یمن نم ی: وادمینگاه کردم، آرام نال میرو به رو یکار  فیخجالت به کث با

 بشه!

 کنم یم زشینداره خانم جان خودم تم یجواب داد: اشکال هیانس

به طرف اتاق خانم بزرگ  یکرد و اقدس با نگران یکار  زیا دستمال شروع به تمب عیسر  هیانس

 رفت.

 

اطرافم در  یایکرد و دن یرا بستم، سرم به شدت درد م میو چشم ها دمیمبل دراز کش یرو

 چرخش بود.

 فرو رفتم. یفیبه خواب عم زیبه من غلبه کرد و فارق از همه چ یکم خستگ کم

 

 را گشودم... میحس سوزش دستم چشم ها با

 بودم و سرم به دستم بود. دهیتخت دراز کش یرو

 بود. دهیتخت خواب یکنارم رو انینفسم را فوت کردم، نگاهم را در اتاق چرخ دادم، شا کالفه

 خان انیزدم: شا شیگذاشتم و صدا شیبازو یرا رو دستم

 نثار چهره ام کرد. یناز جا بلند شد و نگاهش را با نگرا یدست پاچگ با
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 زم؟ی_ حالت بهتره عز 

 به خواب رفتم. اریاخت یکه ب یداشتم به طور  فیضع یلیخ شی_ آره چند ساعت پ

آخرشه بذار برات بازش  گهیبه سرم انداخت و گفت: د ینوازشم کرد، سپس نگاه فیو لط نرم

دکتر  میکه مجبور شد یبود، طور  نییبلکه فشارت به شدت پا یکنم، در ضمن ضعف نداشت

 .میخبر کن

 االن حالم بهتره. ی_ درسته ول

 داد و سرم را نرم از دستم خارج کرد. هیهد یبـ ـوسه آرام میشانیپ به

 حاضر کنم... یز یچ هیتا برات  ایهمراهم ب ،ی_ صبحانه که نخورد

 ترسم باز هم حالم بهم بخورده. یم ان،ینه شا یمعده ام گذاشتم و گفتم: وا یرو یدست

کرده،  قیضد تهو برات تزر  هیرا فشار داد: نترس کوچولو دکتر  مینیزد و نوک ب یضیعر  لبخند

 حرف باهات دارم. یکه کل ایب

 یو کنارم نشست، نوع دیکش میاز خورشت و برنج نهار برا انیشا م،یهم به آشپزخانه رفت با

 رد.خو یو شعف در رفتارش به چشم م یشاد

خوش  یادیکنم شما ز  یخان گفتم: چرا حس م انیخوردم و رو به شا میزور چند لقمه از غذا به

برد و جواب داد: علتش رو بگم تو هم  نییباال و پا طنتیرا با ش شیابرو یتا کید؟یحال هست

 .یشیاندازه من خوش حال م

 .گهیزده و گفتم: خب بگو د جانیه

 !یبد شویاز قبل مژدگان دیبا یبدون یخوا یاگه م گم،یگفت: نچ نم طنتیش با

 .گهیبگو د یمژدگان نمی: ادمیصورتش و گونه اش را آرام بوس یشدم رو خم

 خانم! یخرج کن شتریب دیکم بود، با یلیخ نی_ نچ ا

 .!گهیبگو د انیشا یحرص گفتم: وا با



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

180 

 

 ! حرص نخور واسه بچمون بده.سی_ ه

 کدوم بچمون؟متوجه منظورش نشدم با تعجب گفتم:  ابتدا

 

 بچه نی: امیچشم ها یدلم گذاشت و زل زد تو یرا رو دستش

 ؟یگ یم یدار  یچ انیدهن باز از شدت تعجب و شک نگاهم را قفل کردم در نگاهش: شا با

خورد، دستش را  یگرمش به گردنم م ینفس هوا ش،یپا یرا گرفت و نشاندم رو میبازو جفت

وجود توست،  یکه االن تو یبچه ا نیحلقه کرد و پشت گوشم زمزمه وار گفت: هم میدور بازو

که خدا با لطف خودش بهمون  یکه نشونه و ثمره عشق ما بهم هست، بچه ا یگهر  نیهم

 داده. هیهد

صورتش درست  ان،یرحمم گذاشتم و سپس برگشتم به سمت شا یرو دیرا آرام و با ترد دستم

 خدا باورش برام مشکله. یمن االن حامله ام؟! وا یعنیر داشت: صورتم قرا یدر چند سانت

که از جنس من و  یشکمم را لمس کردم، موجود زنده ا گریزد بار د مهیخ میدر چشم ها اشک

 شم؟یبا بهت زمزمه کردم: دارم مادر م د،یکش یبود آنجا نفس م انیشا

مبارک  زم،یلبم نشاند و جواب داد: آره عز  یرو ینرم یآغوشش را محکم تر کرد و بـ ـوسه  انیشا

 باشه.

 ...میهمه رو دعوت کن دیبا م،یر یجشن بگ دیبا انیزدم و گفتم: شا یضیعر  لبخند

همه  رمیگ یجشن بزرگ م کیجمعه شب  یمون باشن، برا یشاد کیشر  دی_ درسته، همه با

 اقوامم دعوتن.

 

 .دیزود زمان جشن رس یلیخ
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 کیدست کت و شلوار ش کی میبرا تختیفروشگاه پا نیهتر از ب انیچند شب قبل شا از

 سفارش داد.

 یلیکرم، لباس خ زیر  یبا گل ها ینسبتاً باز و دامن قهوه ا یا قهیمخمل و  یکرم با طراح کت

 دیکردم شکمم بزرگ شده و االن با یاحساس م یماهم نشده بود ول ۳هنوز  نکهیبود با ا کیش

 دست به پهلو راه بروم...

 

 بود. دهیپوش کیکروات ش کیسوخته و  یکت و شلوار قهوه ا انیشا

از آن  شمیآرا لیتکم یدستم را به سمت رژ لب سرخ رنگ بردم تا برا میکامال حاضر شد یوقت

 استفاده کنم.

 ؟ییهانا یکن یکار م یچ یبلند شد: آ انیشا یکه دستم به سمت رژ لب رفت، صدا نیهم اما

 خوام خوشگل کنم. یلب را گوشه لبم گذاشتم: مرا غنچه کردم و رژ  میها لب

 ؟یو گفت: با اجازه ک دیرا تو هم کش شیها اخم

 نکن. تیاذ انی: اِ شادمیکوب نیپا به زم کالفه

رژ لب  نیا هیکیرا دور کمرم حلقه کرد: اوال حرفم  شیرا کم کرد و دست ها نمانیب فاصله

 کنم. تیممنوعه، دوماً دوست دارم اذ

 کردم ادامه حرفش گفتم : چرا؟ طنتیهم هــ ـوس ش من

 .یشیبامزه م یخور  ی_ چون حرص م

 .میصورتم قرار داد و زل زد در چشم ها یرا جلو سرش

 باشن. میشاهد خوشبخت انیم لی_ امشب همه فام

 اد؟یهم م هی_ هان
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 _ آره چه طور مگه؟

 چه طور مگه؟ یفاصله با صورتم بود: نگفت نیتر  کینز 

براش عذاب  یزندگ یلیبچه خ کیتنهاست، شوهرش طالقش داده و با  یلین االن خ_ خب او

 آوره.

داغ بود: شما نگران اون نباش خودم هواشو  شیگوشه شصت گونه ام را نوازش کرد، دست ها با

 دارم.

را بستم، اما به  میاز جانبش بودم چشم، ها یلبم بود، منتظر حرکت یسانت کیدرست در  لبش

 !انیزدم: شا ادیفر  د؛یچیدر گونه ام پ یبـ ـوسه اش درد بد یگرما یجا

 یکه کل میبدو بر  م،یداد یرو از دست م یمهمون دمت،یبوس یو گفت: اگه االن م دیخند بلند

 آدم منتظر ما هستن.

 .رهیم لیفام یآبروم جلو یبا غر غرگفتم: لپمو کبود کرد دادمیکه گونه ام را ماساژ م یحال در

 کرد... تمیاتاق هدا رونیکمرم حلقه کرد و به سمت برا پشت  دستش

 یدرهم فرو کرد تا ابهت و چهره ارباب بودنش به خوب زیرا ن شیکردن راه، اخم ها یط نیه در

 باشد. انینما

 من و طفل درون شکمم هست... یبرا یآبستن چه حوادث یدانستم آن مهمان یم کاش

مراسم  یاز ابتدا اانیبود، شا انیگره زده من و شا یدست ها یرو لینگاه همه فام یمهمان در

 داد. یبه من نم یحرکت نیحلقه کرده بود و اجازه کوچک تر  میدستش را دور بازو

 کیخواهد آمد، همه مهمانان تبر  ایفرزند ارباب به دن یکه اعالم کرد من باردارم و به زود یزمان

 گفتند...

افتاد، دختر که تنها گوشه مجلس  یغر اندامنقش و ال زیمهمان ها نگاهم به دختر ر  نیب

 نشسته بود، تمام مدت نگاهش را به ما دوخته بود.
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 را صدا زدم انیشا

 !دیلحظه توجه کن کی شهیخان م انی_ شا

 یو به طرفم نگاه کرد: جانم خانم دیدست از صحبت با دوستش کش انیشا

ازش  یچرا تنها نشسته و کس دتونه،یجد لیکردم به دخترک و گفتم: اون دختر انگار فام اشاره

 کنه؟ ینم یدرست ییرایپذ

 دختر رنگ نگاهش عوض شد. دنیجهت نگاهم را گرفت و با د انیشا

 .دهیرا بعد سالها د کینزد ییآشنا ییبه دختر زل زده بود که گو یجور 

 جا بلند شد، دستم را رها کرد و به سمت دختر رفت. از

 نیچن نیداشت که ا انیبا شا یدختر چه نسبت نیهم دلخور شدم، ا یکردم، کم تعجبم

 منقلبش کرده بود...

خونم به جوش  د،یرا بوس شیشانیپ یو رو دیکه محکم دختر را در آغوش کش انیشا دنید با

خودم را که جمع و جور  یآمدند، کم یو دختر به سمتم م انینشستم؛ چون شا میآمد، سر جا

 ه چهره زدم.کردم و نقاب لبخند ب

نوه  نازیکنم، پر  یم یبه دختر اشاره کرد و گفت: هانا معرف ستاد،یمقابلم ا یبا خوشحال انیشا

 خالم. ی

لبش نشاند: سالم هانا جون، من تا حاال افتخار  یرو یضیرا باز کرد و لبخند عر  ششین نازیپر 

 شهر بودم و فقط چند روزه برگشتم روستا. یتو التیتحص یمالقاتت رو نداشتم چون برا

 حس دست دادم. یسالم کردم و آرام و ب یسرد با

 روستا باشه. دیخانم ملک، معلم جد یقرار به جا نازیادامه داد: پر  یبا خوشحال انیشا

کنار هم  انیو من شا لیفام هیرفت سمت بق نازیزدم، پر  انیدر جواب شا یمصنوع لبخند

 ....مینشست
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را طلب  انیخلوت دونفره و عاشقانه با شا کیخسته بودم، فقط دلم  یکوفت یمهمان نیا از

 کرد. یم

 قلبم گذاشتم. یکردم، دستش را گرفتم و رو لیرا به سمت شانه اش متما سرم

 مملوء از تعجب، سوال کرد: یبرگشت به سمتم و با نگاه انیشا

 هانا؟ یکنیم کاری_ چ

 .میتنها باش خواستیم یدلم م انی_ شا

 شد. یم هیبق دیمانع د ییجلو زِ یحواسش به ما نبود و م یبه جمع انداخت کس ینگاه

 را باال داد و گفت: شیگوشه ابرو طنتیبا ش انیشا

 ؟یفسقل یشد طونیش یلی_ خ

 را جمع کردم و گفتم: لبم

 یچهره  نیو نقاب ا یدیکش ینازم رو م یاون وقت تو کل می_ آره کاش االن با هم تنها بود

 .یداشت یرو برم تیدج

فرستاد،  رونیب قیگرفت، نفسش را عم یبرق زد و نگاهش رنگ مهربان انیشا یها چشم

 .دیکش میموها یدستش را نوازش وار رو

 زدم: شیصدا

 !انی_ شا

 گوشم زمزمه کرد: ریگردنم برد و ز  یگود کیرا نزد سرش

 شده؟ ی_ جانم چ

 م؟یقدم بزن کمیپشت باغ  می_بر 

 به مهمون ها انداخت و گفت: ینگاه انیشا
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 چه طوره! میذار  یمهمون ها رو قال م یساعت مین کی_

 حلقه کردم: شیجا بلند شدم و دوستم را دور بازو از

 زمیعز  هی_عال

 ..میسمت راهرو قدم برداشت به

 را خواند انیاسم شا ینازک یکه صدا م،یدر بود یجلو

تمام جلو آمد  ییداشت با پرو شیلب ها یرو یکه لبخند بزرگ یدر حال نازیعقب برگشت، پر  به

 و گفت:

 م؟یخواهش کنم برسون شهیبرم، م دیوقته من با ریجان د انی_شا

 نگاه کالفه به من انداخت و دستش را داخل موهاش فرو برد: کی انیشا

 !یراننده رو خبر کن یتون ی_ م

 گفت: یانداخت و با لحن دردمند انیبه شا ینگاه خواهشمند نازیپر 

 برسونتم. ستین یکس چیرو بردن تهران، ه تونیخاله مهر  شیپ قهی_راننده چند دق

 کنار راهرو: یقرار گرفت و اشاره کرد به جا لباس نازیپر  یخواهش و تمنا ریتحت تاث انیشا

 در آماده باش. یکنم، تو هم برو جلو ی_ تا من کتم رو تنم م

 به سمت در رفت. یبا خوشحال نازیپر 

 !انیو گفتم: شا دیکوب نیرا به زم میحرص پا با

صبر کن خانم عجول خودم، وقت  کمیگونه ام کاشت:  یرو یخم شد و بـ ـوسه عجله ا انیشا

 .رسهیگردش تو باغ هم م

 عجوله؟ یرا درشت کردم: ک میها چشم
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 یطونیامشب ش یلیخودم، که خ یجواب داد: خانم کوچولو دیپوش یکه کتش را م یحال در

 کرد. یم

دست  کیکرد سمت پله ها و گفت: برو  تمیهدا عیسر  انیبه شدت گره خورد شا میاه اخم

 .امیلباس گرم بپوش تا ب

 یکه مثل خروس ب نازیلب دائم به پر  ریفاصله گرفتم و به سمت پله ها رفتم، ز  انیاکراه از شا با

 فرستادم... یلعنت م میوسط برنامه ها دیمحل پر 

 شدم. انیمبل وسط سالن نشستم و منتظر شا یرو ۱ساعت  تا

 از او نشد، کم کم نگران شدم. یخبر 

 کاظم تعجب کردم! دنیبگردم، که با د انیاز کارگر ها دنبال شا یکیرفتم تا همراه  اطیح به

 نگران گفت: یبا دو خودش را به من رساند و با لحن کاظم

 د؟یکن یکار م یچ نجای_ خانم جان ا

 تهران؟ ینبرد یمهر _ کاظم تو خاله 

تا تهران چندساعت راهه؟! من  دیدون یرا درشت کرد و با تعجب گفت: نه م شیچشم ها کاظم

 بردم تا خودش بره نالیخاله را تا ترم

 گفتم: یناراحت با

 گفت؟! یدروغ نیچرا همچ نازی_ پس پر 

 .انیدنبال شا میبر  ایتو رو خدا ب کاظم

را خواند که سوال  یفکر کنم از نگاهم نگران نگ،یگفت و با عجله رفت سمت پارک یچشم کاظم

 ...دینپرس یادیز 

که منزل ارباب منصور پدر  ییجا ،ییباال ییسمت روستا میو راه افتاد میکاظم شد پیج سوار

 بود. ان،یبزرگ شا
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 کیاز جاده تار  یدوختم، کم رونیحکم فرما بود، نگاهم را به ب نیطول راه سکوت در ماش در

 زدم: ادیاز ته دره بلند فر  ینیماش ینور کم سو دنیکه با د میکرده بود یرا ط

 _ کاظم نگهدار نگهدار...

 با وحشت ترمز کرد: کاظم

 شده خانم جان. ی_ چ

 باشه... انیشا نیته دره ممکنه ماش نی_ اون ماش

 :دیبا وحشت پرس کاظم

 ابلفضل. ای ن،ی_ کدوم ماش

 زد. یلم بدجور شور مد م،یشد ادهیپ

 .دمیکش غیله شده بود، از وحشت ج بایکه تقر  نیماش دنیدره، با د کینزد میرفت

 زد: شیچنگ در موها یعصب کاظم

 مال کدوم بنده خداست! ستیاما معلوم ن ست،ین انیشا نی_ ماش

 گفتم: یشتر یو با آرامش ب دمیکش یراحت نفس

 ه؟یمال ک یول ست،ین انی_ خدا رو شکر شا

 اشاره زد: نیسمت ماش کاظم

 هستن. یهاش در چه حال نیسرنش نمیتا من برم بب ن،ی_ شما برو بش

 ینشد، اما با صدا یستاعت خبر  میله شده، ن نیکاظمم رفت طرف ماش ن،یسمت ماش رفتم

 کاظم رفتم سمت دره: ادیفر 

 ؟یی_ آقا کاظم کجا

 .اریطناب ب کی پی_ هانا برو از پشت ج
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 کاظم. یطناب آوردم و انداخت برا کی نیماش از

 تر برم. نییپا دمیترس یبود، م ستادهیلب دره ا خودم

 اومد باال. اریهوش مهیو ن یجسم خون کیبعد کاظم همراه  یکم

 ه؟یک یدون ی_ م

 .شناختمشینم یکیتار  یبه زن انداختم، تو ینگاه

 شناسمش! ی_ نه نم

 ست دختر عموت. هی_ هد

 نشاند و رفت سمت دره: نیرو پشت ماش هیدهانم گذاشتم، کاظم هد یوحشت دستم را رو با

 هوشه. یکامال ب ی_ سامان هم اونجاست ول

 کرد. یبود و آرام زمزمه م اریهوش یکم هیهد

 نشستم و اسمش را صدا زدم: کنارش

 ؟یشنویصدامو م ه،ی_ هد

 ناله گفت: آره هیشب فیضع ییصدا با

 ؟ی_ حالت خوبه؟ درد دار 

 _ شکمم، بچه م

 .ستیآرام ناله کرد، تازه به خاطر آوردم در ماه آخر باردار  بعد

شهر  مارستانینشاند و با عجله به سمت ب نیدر ماش زیهوش سامان را ن یجسم ب کاظم

 ...میرفت

 .میدیدرمانگاه شهر رس به
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من  راه مرده بود، یتو ایمحض ورود پزشک ها سامان رو منتقل کردن به سرد خونه گو به

در  یز یتاثر برانگ ریتصاو نیچن نیا میخواست در طول باردار  ینگاهش هم نکردم، دلم نم یحت

رفتم،  هیپرستار ها همراه هد یپا به پا یبگذاررد، ول ریروح بچه ام تاث یذهنم هک بشود و رو

 بود... اورمیو  اروی نمیکه بعد والد یدختر عمو محمود بود، تنها کس دهرچه نباش

امکان  ریاز رحم خارج کنند، ز  نیعمل ساده سزار  کیرا با  هیشد هرچه زودتر فرزند هد قرار

 خفه شدن بچه وجود داشت.

اکثر  م،یستادیآماده شده بود ا هیعمل هد یکه استثناً برا یو من پشت در اتاق کوچک کاظم

 یزشک هاپ نیاز بهتر  یکیبودند و کار خدا بود که  یپرستار ها و پزشک آنجا متخصص عموم

 بود. کیآن روز را آنجا کش مانیزنان و زا

بچه  دنیبچه به بغل از اتاق خارج شد، با د یهمراه پرستار  یساعت بعد پزشک با لباس خون دو

 لب فرستادم و از جا بلند شدم. ریز  یصلوات

 :ستادمیدکتر ا یجلو

 چه طوره؟! هیدکتر هد ی_ آقا

را پاک  شیشانیعرق پ دهیرا به جان خر  یبدخطر  هیکه مشخص بود، با قبول عمل هد دکتر

 کرد و گفت:

مادر  دوارمیام رفتمیرو پذ سکشیمادر و فرزند ر  نیمن به خاطر ا ینبود، ول یعمل قانون نی_ ا

 سالم بمونه.

چه به  هیبده، االن هد رتونیبه پکتر نگاه کردم: ممنون دکتر خدا خ یمملوء از قدر دان ینگاه با

 هوشه؟

 کنه. دایمجهز انتقال پ مارستانیب کیآمبوالنس به  کیقراره با  مارتونی_ نه خواهرم، ب

 .یالکرس تیلب شروع کردم به خواندن آ ریز 
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 انیوارد درمانگاه شدند، کاظم به سمتم اشاره کرد، جهت نگاه شا انیشانه به شانه شا کاظم

 به سمتم گشت.

 ؟ی: هانا خوبدیکالفه پرس یا حالشد و ب کیبا چند گام بلند به من نزد انیشا

 سپردم و جواب دادم: انیکردم، خودم را به آغوش شا بغض

کنه، حق اون  یدست و پنجه نرم م یاون تو داره با مرگ و زندگ هیهد یول ان،ی_ من خوبم شا

 همه درد و عذاب. نیا ستین

 .کیتنم را شر  یگرم و مردانه اش دور کمرم حلقه شد، و خستگ یها دست

کرد چه ترس و  یدرک م د،یکش یلحظه دست از نوازشم نم کی انیشا م،ینشست یصندل یرو

 .دمیرا به جان خر  یاسترس

 بود آن شب، چقدر اتفاق را در دل خودش پنهان داشت. یشب بلند چه

 پرستار از فکر در آمدم: یصدا با

 .ی_ جناب ساالر 

 به طرف پرستار برگشت: انیشا

 شده؟ یز ی_ بله چ

 دیضمانت هم بد کی دیالبته قبلش با د،یر یبگ لیرو تحو ماریاومده ب ایبه دن _ بچه تازه

 کتش را گرفتم: یبلند شد، گوشه  انیشا

 ؟یر  ی_ کجا م

 در جوابم زد و گفت: یمهربان لبخند

 رمیبگ لیتحو چارهیبچه ب رمی_ م

 را بستم: میلب گفتم و چشم ها ریز  یآهان
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 فقط ای_ زود ب

 ...امیاستراحت کن تا ب کمی_ باشه تو 

بعد بچه به بغل به طرفم آمد، با ترس دستم را سمت بچه دراز کردم و آرام در  یقیدقا انیشا

 .رمشیدر دست بگ دمیترس یبود، که م فیو ضع زیر  یبچه به قدر  دمش،یآغوش کش

 غنچه مانندش را باز و بسته کرد. یخورد، و لب ها یفیدر بغلم تکان خف بچه

 .دمینفس کش قیگردن نوزاد فرو بردم و عم یسرم را در گود یصعالقه خا با

 دادند. یبهشت م یکودکان بو همه

 به خود آمدم. میبازو یرو انینشستن دست شا با

 .می_ هانا آماده شو بر 

 به اتاق عمل انداختم: ینگاه

 ؟یچ هی_ پس هد

 _کاظم، پدرام و ساسان رو خبر کرده، نگران نباش!

به کودک در  یبیاز درمانگاه خارج شدم، بچه در آغوشم به خواب رفته بود، حس عج دیترد با

 شناختمش. یسالها بود که م ییآغوشم داشتم، گو

 گرفت. شیعمارت را پ ریرا باز کرد مس نیدر ماش انیشا

 ؟یکرد ریچرا د شبید انی: شادمیراه پرس نیب

که تمام حواسش به جاده  یدر حالحرکت داد،  شهیرا به سمت ش نشیماش ریآفتاب گ انیشا

 :دیبود پرس

 .ششیتعارف کرد برم پ نازی_ پر 

 !؟یتعجب گفتم: چ با
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 ناز؟یبه خاطر اون پر  یتنهار گذاشت منو

 دستم گذاشت: یپر مهرش را رو یرا فشار داد و دست ها مینیب نوک

 !یحساس بش ای ،یکن یحسود نازیدرصد به پر  کی یخواد حت ی_ هانا، دلم نم

 را گرفتم: میقهر رو با

 کنمینم ی_ من اصال حسود

 .یگی_ باشه تو راست م

 .نیر یخودش یادیبه نظرم اون دختر ز  اد،یحال خوشم نم نی_ با ا

 دینوه پدربزرگمه، من به د نازیبه نشانه لبخند از هم باز شد: خانم کوچولو، اون پر  انیشا شین

 به مادرم داره. یدایشباهت ز  نکهیکنم، مخصوصا ا یخواهرم بهش نگاه م

 مکث کرد و سپس ادامه داد: یکم

 .یشتر یب زیمن و پدر بزرگم بود، نه چ یآشت یهم برا شبشی_ دعوت د

شدم، لپ  رهیزدم و باز به کودک در آغوشم خ یته دلم قرص شد، لبخند شیحرف ها دنیشن با

وار بودم حاال که سرنوشت  دیکرد، ام یغنچه مانندش دلم را آب م یسرخ رنگ و لب ها یها

 داشت... ینگه م شیکرد، مادرش را برا غیرحمانه پدرش را از او در  یب

**** 

 روز بعد" چند

 

 دور لبش را پاک کردم. ریو ش دمیکش ایغنچه مانند، شا یلب ها یشصستم را رو انگشت

کم در  گردن کوچکش نگهداشتم و کم ریرا به چهره مهتابش دوختم، آرام دستم را ز  نگاهم

 .دمشیآغوش کش
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بزرگ تر دهانش بود و هر روز  ریش شهیشد، سر ش یباز و بسته م یمثل ماه شیها لب

 به دهانش بچکانم. ریمجبور بودم با قاشق ش

آنکه  یب زیخواندم، اکثر زن ها ذاتاً مادر بودند، من ن ییالال شیدر آغوش گرفتمش و برا محکم

گرفته  ادیکوچک در آغوشم را  یچند روز کامالً زبان بدن فرشته  نیدر ا نم،یبب میتعل ییجا

 بودم.

زدم و به عادت  یقیشبرنگش لبخند عم یها لهینازکش، و بستن ت یبسته شدن پلک ها با

درست  زیو زمزمه کردم "بخواب پسر همه چ دمیعطر بکر تنش را به عمق جان کش م،یهمشگ

 "شهیم

پهنش را به  یکه شانه ها یدر حال شیشگیهم بتیان هاتاق خواب باز شد، مردم با هم در

 شده بود. رهیداده بود، با عالقه به تک تک حرکاتم خ هیچهارچوب تک

 د؟ی_ بچه خواب

 به چهره نگرانش: دمیپاش لبخند

 .دهیکه دکتر داده بود، کمتر شد حاال خواب یی_ آره دل دردش با اون دارو

 .ادی_ خوبه، چقدر مادر بودن بهت م

 منون، خجالتم نده._ م

که خودش نشونه برازنده  کنه،یبطنت داره رشد م یفنچ کوچولو تو کی زم،یعز  هی_ خجالت چ

 .هیمادر  یبودن تو برا

 ه؟یبچه چ نیا فیتکل انی: شادمیپرس یام ناگهان در هم رفت، با ناراحت چهره

 تکان داد: یبه نشانه ناراحت یو سر  دیاخم درهم کش انیشا

تر خشک کردن  گهیزن عموتم م یبچه رو قبول ندارن، از طرف نیا گنی_ ساالر خان و ساسان م

 تونه بچه ش رو هم به دندون بکشه. ینم هیبراش کاف هیهد
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 :دمیچفت شده غر  یدرون رگم پمپاژ شد، با دندان ها تیو عصبان خشم

 خودشون بذارن. یاسم آدم که رو فیهستن، ح یک گهیها د نی_ ا

را  ایشا ینیو با نوک انگشت ب ستادیا میچهارچوب در برداشت، جلو یش رو از رو هیتک انیشا

 نوازش کرد.

در ضمن نگران بچه نباش فوقش  ست،یمن مهربون ن ی_ همه که قلبشون مثل خانم کوچولو

 .رمیگ یرو به عهده م شیخودم سرپرست

 ؟یکنیکار رو م نیشدم: واقعا ا رهیخ انیزده به شا ذوق

 :دندیخند یم زین شیچشم ها یتمام صورتش را پر کرد، حت لبخند

 کنم. یخانم کوچولوم رو خوشحال کنه م ی_ هر کار 

 : محبت تو به منم درس داده بانو.دیبوس قیگذاشت و عم میشانیپ یرا رو شیلب ها آرام

 که ناگهان در اتاق زده شد. میزد یحس و حال خودمان پرسه م در

 فاصله گرفت: یکم انیشا

 داخل ایب _

 هستن. نجایدر را باز کرد و با دلهره وارد اتاق شد.ـ آقا جان، ساسان خان ا هیانس

 باال رفت: انیشا یابرو ی گوشه

 نجا؟یخواد ا یم ی_ ساسان چ

 دونم با شما کار داره... ی_ نم

 

 .میرفت نییخان از پله ها پا انیشا همراه

 .میدیکرد د یرا دود م پشیکه لم داده بود و پ یمبل در حال یرا رو ساسان
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 یم یشهر  ینبود که لباس ها یبار  نیاول نیکت و شلوار سرمه و کراوات زده بود و ا ساسان

 .دیپوش

 خان دست داد. انیما از جا بر خواست و با شا دنید با

فضا را  یوجودش به قدر  د،یبار  یو کراهت از چهره اش م ینحس یبار نوع نیدانم چرا ا ینم

عذاب  یبه سمت پنجره ها رفتم تا با باز کردن در هوا اریاخت یکرده بود که ب نیتلخ و سنگ

 بدهم. رییخانه را تغ یدهنده حاکم بر فضا

 یچ نجایخواستم بدونم االن ا یکنار ساسان نشست و شروع کرد به سوال کردن: خب م انیشا

 ؟یکن یکار م

 .رمیرم رو پس بگزد و پاسخ داد: اومدم بچه بردا یپوزخند حرص در آر  ساسان

 یم روزیتو که تا د ؟یر یبچه برادرت رو پس بگ یدر جوابش ابرو باال انداخت و گفت: چ انیشا

 .شیاون بچه رو قبول ندار  یگفت

را  شیابرو یکالفه ست، گوشه  یحساب انیکه معلوم بود از جواب پس دادن به شا ساسان

حرف رو خان بزرگ، چه طور ممکنه بچه  نیا دینزن یوا یگاز گرفت: ا یشیخاراند و لبش را نما

حرف نا مربوط زدم وگرنه، پسر برادرم  یسر  کیداغ برادرم  ریبرادرم رو نخوام؟ من فقط تحت تاث

 داره. جاسرم  یرو

که خود  یتفاوت از جا بلند شد و دستش را دور کمرم حلقه کرد: من و همسرم تا زمان یب انیشا

 .مید ینم لتونیو تعهد نده بچه رو تحو نجایا ادیساالر خان ن

 .میو با هم سالن رو ترک کرد دیدستم را کش سپس

 کردم. یماهه صحبت م ۳ یایزدم و با زبان کودکانه با شا یباغ قدم م در

به مناسبت برگشت سپهر در عمارت برپا بود و اکثر خدمه مشغول کار  یبزرگ یمهمان امروز

 به باغ رفتم. یاردم و از در پشتشم متیبودند، من هم فرصت رو غن
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خوش گل رز را به عمق  یخورده بود، بو چیدرخت سرو پ یدور شاخه ها چکیپ یها برگ

داد  یم انیبه من و شا زیآم دیتهد غامیبود پ یو به فکر فرو رفتم، ساسان چند روز  دمیجان کش

 را داشت. ایو در خواست گرفتن، شا

در رحمم دوست  نیرا به اندازه جن ایدانست شا یتنم به لرزه افتاد، خدا م ایفکر به نبود شا با

 داد. یداشتم و فکر نبودش به شدت آزارم م

در افکارم غوطه ور بود، که متوجه نشدم از خانه باغ دور شدم و حاال در  المیپرنده خ آنقدر

 پشت عمارت هستم. یمحافظت نشده  یها نیزم

من و  یسر و صدا بود، ممکن بود خطر  یپرت و ب یادیمکان ز  نیترس در دلم نشست، ا یکم

 کند. دیرا تهد ایشا

حلقه  میدور بازو یکه عقب گرد کردم دست نیگرفتم به سرعت به خانه باغ بازگردم، هم میتصم

 شد، وحشت

کس کنارمان حضور  چیکه ه ییدلخور ساسان آن هم در جا یچشم ها دنیعقب و با د برگشتم

 ردم.نداشت، وحشت ک

 !؟یخوا یم یچ نجایگفتم: ا دیلرز  یکه به شدت م ییدرشت و صدا یچشم ها با

تا راجع  رونیب یایزد: چند روزه منتظر ب یگذاشت و پوزخند تلخ شیها بیرا درون ج دستش

 ها باهات حرف بزنم. زیچ یلیخ

 ؟ییها زیکردم: مثال چه چ زیرا ر  میها چشم

 .دهیانداخت: بچه خواب ایبه شا ینگاه یچشم ریدهانش فرو برد و ز  نیرا ب نشییپا لب

 را در آغوشم درست کردم، تاراحت تر بخوابد. شیافتاد، جا ایشا زانیبه گردن آو نگاهم

 _ چقدر بزرگ شده!

 ش؟یر یازم بگ یخوا یرا محکم تر کردم: م آغوشم
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 کنه. یمون رو مشخص م فیخودش تکل گهی_ دادگاه چند روز د

 بودم. دهیو کودک خودم کش ایشا ینقشه برا ید، کلحلقه ز  میدر چشم ها اشک

 .رمیزنم و م یخطرناکه، من حرفم رو بهتون م نجایکالفه اشاره کرد به جاده: ا ساسان

 یشد ایتو بازه، هر وقت دلتنگ شا ینکن در عمارت ارباب ساالر رو نینگاهتو غمگ میجور  اون

 .دنشید ایب

 .نمشیب یوقت نم چیه گهید ام،یذاره ب ینم انی_ شا

 باهات حرف دارم. ن،یبش نمینگاه ساسان مهربان تر شد: برو تو ماش رنگ

 شدم و با عجله گفتم: نه نه بهتره برم خونه باغ. خکوبیجا م سر

 کرده... شیمدت هاست ازت مخف انیکه شا هیدرباره راز مهم نی_ بش

 

 و منتظر ماندم تا جواب بدهد. دمیکش یقیعم نفس

گلگونش را  یکردم و گونه ها شیدر آغوشم جا به جا یخورد، به آرام یان مدر بغلم تک یکم بچه

 نوازش کردم.

 _ حواست رو به من بده.

 به خودش گرفته بود. یجد یرا باال آوردم و نگاهش کردم، چهره ا سرم

خون  دیفهم یم انیداشتم، اگر شا یبد یدشمن شوهرم نشسته بودم حس نیدر ماش نکهیا از

زدن به او بوده و حاال من  شیمثل مار منتظر ن شهیکرد، حق هم داشت، ساسان هم یبه پا م

 راز فاش کند... مینشسته بودم و منتظر بودم برا یشخص نیچن نیدر ماش

 داد. هیچانه اش تک ریرا ز  دستش

 ؟ی_ چرا بهم زل زد
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 .چیجواب گفت ه یو ب دیکش یآه

 ؟یزود تر حرفت رو بزن شهی_ م

 روع کرد به حرف زدن.خودش آمد و ش به

 مهمه. یلیبرات کسل کننده باشه، اما بدون خ یاولش کم دیگم، شا یکه م ییها نی_ ا

 .شنومیم دی_ خب شروع کن

داشتم به اسم شاهرخ که وارث پدر  یناتن یعمو کیمن  شیسال پ ۲۰گرده به  ی_ماجرا بر م

 روستا... ی ندهیبزرگ بود و خان آ

 فرستاد و در ادامه گفت: رونیب نیرا سنگ نفس

مادر نداشت و تک  یپسرش بود؛ مصطف ی_ آن زمان همه دار و ندار عمو شاهرخ، مصطف

 ها او را محبوب قلب ها کرده بود... نیفرزند عمو بود؛ هم

بگو و مگو شکل  نشونیخان برخورد کرد و ب نیدر با شاه یبار اتفاق کیساله که بود که  ۱۵

 را به شکار دعوت کرد. یخان مصطف نیهماجرا شا نیگرفت، سر هم

 داد، قبول کرد و  یم یقرمه سبز  یجوان هم که کله ش بو ی یمصطف

خان خطا رفت و قلب  نیشاه ریآهو ت کیجنگل شدن، همون روز سر شکار  یدو راه هر

 .دیرو در  یمصطف

 پسر عموت رو کشت؟! نیشاه ییدا یعنیدهنم گذاشتمو با وحشت زمزمه کردم:  یرا رو دستم

دو انگشتش گذاشت  نیب د،یکش رونیرا ب نستونشیو گاریس بشیتکان داد و از داخل ج یسر 

 و آتش زد.

در کار ها به  یبود، گاه یآدم آرام و منزو نیشاه ییخورد، دا یآن حرفش در سرم چرخ م هنوز

تم باور کنم قاتل توانس یاما هرگز نم ردیرا بگ میتصم نیزد که چگونه بهتر  یتشر م انیشا

 باشد.
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 داد. رونیرا از پنجره ب گاریدود س ساسان

 اعتراض اسمش را صدا زدم: آقا ساسان با

 _ جانم 

 منظور برداشت کنم. یکردم جانم گفتنش را ب یلحظه مکث کردم و سع کی

 .دیبچه نفرست نیا هیبه ر  گاریدود س شهیکردم به پنجره: م اشاره

حسرت در  یکرد، نوع ایبه من و شا یگر ید یانداخت، نگاه رونیرا از پنجره ب گاریمکث س با

 خورد. ینگاهش چرخ م

 .یکرد یرو بزرگ م ای_ کاش تو شا

 را به کودک در آغوشم دادم: نگاهم

 .دیجدامون کن دیدار  یکار رو بکنم، اما شما سع نیخوام ا ی_ من م

 فرستاد. رونیرا آه مانند ب نفسش

 .یکرد ی_ کنار من، کنار من بزرگش م

را گشودم، به  نیبود، اما به محض درک منظورش برآشفته در ماش یمعن یب میحرفش برا ابتدا

 چشم. دهیبر سر ساسان در  رانیجا منفجر شوم و و نیبودم که ممکن بود هم یعصب یقدر 

 و برگشتم طرفش:  دمیرا کش نیماش رهیدستگ

 متاسفم. فتیفکر کث ی_برا

 دنیرا باز کردم که با شن نیدر ماش بش،یدرون ج گاریزد و باز دست برد سمت س یپوزخند

 حرفش سر جا خشکم زد.

 ؟یبدون شتریدرباره پدرت شاهرخ ب ی_ بمون هنوز مونده، دوست ندار 

 هیهان
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 برگشته بود. رانیباز به ا یماه دور  ۶بعد از  دمش،یدور د از

هر چه تمام  ییبایان جنسش در تنش به ز از هم یو شلوار خوش دوخت پارچه ا یمشک کت

 جلوه گر بود.

 فهمد. یها را نم زیچ نیمحرمش نبودم، اما دل ا گریزد؛ هر چند د یقلبم شوق موج م در

 زد: ادیساله با شوق فر  ۳سهند  ستاد،یا شهیپرواز که رد شد پشت ش تیگ از

 ییبابا یی_ بابا

 .خسرو دست سهند را گرفت و به طرف سپهر رفت بابا

 .دیآن ها نگاه کرد، سپس سهند را به آغوش کش یابتدا با تعجب به هر دو سپهر

 .دیگنج یدر پوست خود نم یخورد و از خوش یدائم وول م سهند

 .دیکش شانشیپر  یبه موها یراه دست نیسمتمان آمدند، سپهر ب به

از افکار و احساسات  یلیس دیایب رانیبه ا ییکه تلفن زد قرار است تنها شیچند روز پ از

 کرد. دایپ انیگوناگون در قلبم جر 

از کنارم عبور  ینداشتم، با سالم خشک و خال یانتظار برخورد عاشقانه ا ستاد،یآمد برابرم ا جلو

 کرد.

 نیا یعنیحسرت وحود داشت،  یکردم رنجور و افسرده حال است، در نگاهش نوع یم حس

 اشته؟!کنار شبنم د یعاشقانه ا یچند ماه زندگ

 کرده؛ پس چرا همسرش را تنها گذاشته؟! مانیتا االن شبنم زا حتما

 یماه باردار  ۹که مسئول و عالقه مند به خانواده باشد در  یگفت، مرد یم شهیهم مادرم

که  یز یکند، چ یفراوان از همسرش مراقبت م یکشد و با سخت یهمسرش همچون اون درد م

 کوتاهم کنار سپهر تجربه نکرده بودم... یهرگز در زندگ



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

201 

 

گوشش زمزمه  ریز  یز یسر بابا خسرو و سپهر که سهند را بغل کرده بودم و با عالقه چ پشت

 گفت حرکت کردم. یوار م

عقب نشستم، سپهر هم در را باز کرد تا سهند را  یصندل م،یدیشورلت سبز بابا رس نیماش به

 به آغوشم بسپارد.

 قرار گرفت. کیبا فاصله نزد میه روشد و درست رو ب خم

تنش پر کردم، سپهر  یبو یرا از عطر مردانه قاط مینیو ب دمیکش یقینفس عم اریاخت یب

 کرد. یخودش را مصرف م ی ژهیعطر و شهیهم

 داد. یتوتون م یتلخ بود و بو شهیهم مثل

نظر داشت، گره  ریکه با تمسخر رفتارم را ز  شیقهوه ا یها لهینگاهم به ت دم،ینفس کش باز

 خورد.

 کردم؟! یم یخودم آمدم، داشتم چه غلط به

 قیخند پر تمسخر سپهر را عم شیزدم که ن یشدم، سهند را گرفتم و لبخند مصنوع دستپاچه

 تر کرد.

 جلو جا گرفت. یصندل یو رو دیعقب کش سپهر

 انداز شد. نیطن نیفرهاد در ماش یبه راه افتاد، صدا نیماش

پوچم  یبه عمارت به افکار محال و آرزو ها دنیکردم تا رس یدادم و سع هیتک نیرا به ماش سرم

 پر بال ندهم.

نا  م،یسرکش چشم ها یها لهیاما ت رم،یکردم نگاه از سپهر بگ ینشستم و سع یمامان مهر  کنار

 نظر داشتند. ریکردند و تک تک حرکاتش را ز  یخودآگاه به سمتش پرواز م

 دورمان خلوت تر شد. ل،یافون و دسته دسته شدن جوانان فامآرام از گرام کیپخش موز  با

 عمارت را از نظر بگذرانم. دیجد دمانیوقت کردم چ تازه
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داده بودند،  دیمدل جد یخود را به لوسر ها یو از مد خارج شده جا یمیقد یها لوسر

خود را به  یهم جا ینقاش یکردند، اکثر تابلو ها یاستفاده م زیو آو یلیامروزه اکثراً از مدل قند

 تر از گذشته شده بود. دهیپسند اریخانه بس دمانیتابلو فرش داده بودند، در کل چ

 ؟یکن یخونه نگاه م لیبه وسا یدار  زمیکنار گوشم زمزمه کرد: عز  یمهر  مامان

 هاناست؟ قهیخوشگل شده، سل یلیزدم و در جوابش گفتم: اهوم به نظرم خ یلبخند

 کیسالن به مراتب ش یداده، بنظرم فضا رییعمارت رو تغ ونیکوراس_ آره، هفته گذشته کل د

 تر از گذشته شده.

 با فرش ها داشت: ییبایز  یکه هارمون دیکرم و سف یافتاد به پرده ها نگاهم

 روشن شده. یلیخ ی_ آره، از طرف

 زد و با طعنه گفت: یلبخند مامان

 بچه آدم بشه. یکه فقط پول خرج کنه و باعث در به در  نیهنرمند باشه، نه ا دی_ عروس با

به خود  یما نبود با سقلمه مامان مهر  یبه شبنم بود، سپهر که حواسش به حرف ها منظورش

 آمد و گفت:

 شده؟ ی_ بله مامان طور 

 یرو یحرفش را تکرار کرد، نگاه سپهر به من افتاد و پوزخند زد سپس دستش را با کالفگ مامان

 اشت.صورتش گذ

 ً از شبنم  نینچنیکنم که مامان ا یم ییخودش فکر کرده من دائم از شبنم بدگو شیپ حتما

 .زارهیب

 کردم بحث را عوض کنم. یاز پوزخند تلخ سپهر، سع ریگ دل

 .نمشیب ی_ مامان هانا کجاست؟! نم
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بچه دختر عموش رو که به  یکرد حت یرفته تو اتاقش طبقه باال، سرش درد م زمی_ عز 

 و رفت. هیانس شیهش وابسته س گذاشت پشدت ب

 از جا بلند شدم: یدیهانا با ببخش تیاز وضع نگران

 .نمشیرم بب ی_ پس من م

 به سپهر گفتم: خطاب

 حواست به سهند باشه؟ شهی_ م

 خاصش را دوخت به سهند و محکم تو آغوشش فشردش: نگاه

 _ همه حواس من امشب به سهند و بس.

 به طعنه تو کالمش زدمو از سالن خارج شدم. یپوزخند

 وارد اتاق شدم. اطیبا احت فش،یجواب آرام و ضع دنیاتاق هانا را زدم با شن در

خبر از حال بدش  ختشیبهم ر  یو لباس ها دهیرنگ پر  یبود، چهره  دهیتخت خواب یرو هانا

 دادند. یم

 !ییجلو رفتم و صداش کردم: هانا آرام

 کند. یم هیدارد، گر  دمیدماغش فهم نیف نیف یصدا از

 شده؟ یطور  ؟یکن یم هیگر  یتخت جا گرفتم و اسمش را صدا زدم: دختر چرا دار  یرو کنارش

 دعوات کرده؟ انیشا

 تخت بلند شد و خودش را انداخت تو آغوشم. یهق هقش اوج گرفت، از رو یصدا

 هیتو اهل گر  زمیهانا عز پشت کمرش گذاشتم و چند ضربه به کمرش زدم:  اطیرا با احت دستم

 .ینبود

 شدن بود، جوابم را داد: نییکه از شدت بغض در حال باال و پا ییرا قورت داد و با صدا بغضش
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 !دمیکه د هیمرد نینامردتر  انیشا هی_ هان

 کار کرده؟ یو البته تعجب گفتم: مگه چ ینگران با

 را با پشت دست پاک کرد: شیها اشک

 بیفر  ی_ اون به خاطر پول و ثروت پدرم با من ازدواج کرده، اون همه دوستت دارم هاش از رو

 بوده.

 نیزم یشهر کل یروستاست، جز اون تو نیداره، ارباب ا نیخودش زم انیهانا؟! شا یگیم ی_ چ

 تو بوده؟! نیمحتاج زم یگینداره بعد تو م ییدارا انیسپهر اندازه شا یو خونه داره، حت

 النه کرده بود شروع کرد به حرف زدن: شیکه در چشم ها یسرش را تکان داد و با نفرت اهان

که  ییکنتر رودخونه است همون جا یها نی_ منم دختر شاهرخ خانم، پدرم صاحب کل زم

 یم نویمادرم قبل بابا مسعود زن شاهرخ خان بوده، همه ا هیتوش کارخونه زده، هان انیشا

 دونستن و به من نگفتن.

هق  یدلم خون شد، درون آغوشم تکانش دادم تا کم کم صدا شانشیحال و روز پر  دنید از

 هقش قطع شد و به خواب رفت.

گرم گفت  یو دختر جوان رمردیخان که با پ انیراست سراغ شا کیدر اتاق خارج شدم و رفتم  از

 و گو بود.

 خان انی_ شا

 و برگشت سمتم: دیکش رمردیاز گفت و گو با دختر و پ دست

 .دیخانم خوش اومد هی_ به به هان

 زدم و اشاره کردم به طبقه باال: یمصنوع لبخند

 د؟یایهمراهم ب شهی_ م

 حال همراهم به طبقه باال آمد. نیبود تعجب کرده، با ا مشخص
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 :ستادمیدر اتاقشان ا کنار

 د؟یاز هانا نگرفت ی_ خبر 

 را باال داد: شیابرو گوشه

کنم، نکنه  یدگی_ سر شب گفت سر درد داره مزاحمش نشم، منم اومدم به مهمون ها رس

 براش افتاده؟! یاتفاق

حال سر بسته  نیزنانه؛ با ا یبگذارم به حساب شک ایهانا را باور کنم،  یدانستم حرف ها ینم

 گفتم.

کنار رودخونه است و االن به شدت شکه  یها نیدختر شاهرخ خان و وارث زم دهی_ اون فهم

 است.

که آشکارا از لرزش دستانش مشهود بود، در اتاق را باز  یبا نگران د،یپر کش انیاز رخ شا رنگ

 کرد و وارد اتاق شد.

 رفتم. نییسهند پشت در نماندم و با سرعت به طبقه پا هیگر  یصدا دنیشن با

 :دمیبا عجله جلو رفتم و بچه را به آغوش کش سر داده هیسهند که در آغوش سپهر گر  دنید با

 ؟یساعت مراقب بچه باش کی ی_ نتونست

 تکان داد: یو سر  ستادیا نهیبه س دست

 رفتن به باغه. یبرا شیر یاز بهانه گ ست،یمن ن یاش از حواس پرت هی_ نگران نباش گر 

 اغ؟ب یبر  یخواست یسهند انداختم و گفتم: آره مامان م یاشک یبه چشم ها ینگاه

 یاما دست حلقه شده  م،یرا معصومانه تکان داد، دستش را گرفتم که با هم به باغ برو سرش

 مانع حرکتم شد. میسپهر دور بازو

 شبه ها. ۱۲ساعت  ؟یر  ی_ کجا م
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 اطرافه، سهندم کنارمه. نیهم میش یدور نم ادی_ ز 

 .امی_ صبر کن کتم بردارم همراتون ب

 کتش را برداشت. یصندل یخم شد و از رو سپس

 کرد. یم نیدوخته شد، که با لبخند سپهر را تحس ینگاهم به مامان مهر  یا لحظه

فعال از  دمیبهتر د یسوال کنم ول شیدرباره زندگ یخواست کم یدلم م م،یباغ شد یهم راه با

 را برهم نزنم. نمانیآرام ب یفضا

کت  مین یکند و خود رو یم تا باز که ته باغ بود، رها کرد یسهند را کنار تاب و سرسره ا دست

 نشستم.

 کنارم نشست و با آرامش اسمم را صدا زد: زیلحظه او ن همان

 از سهند برات راحت بود؟ یمدت نگهدار  نیا هی_ هان

 بود. یو بابا هم کمک بزرگ ی_ آره، وجود مامان مهر 

 _ خوبه، پدر و مادرم هستن وگرنه دست تنها مشکل بود.

 با شک به سمتش برگشتم: ختیدر دلم فرو ر  یز یچ

 داشت؟ یتو چه هدف و منظور  یسوال ها نی_ ا

 را پشت گردنش زد و گفت: دستش

سراغ  یبهتر باشه سهند کنار من باشه تا تو هم بر  دیکنم شا یفکر م یفقط من گاه یچی_ ه

 .تیزندگ

زد به  یم یکه از شدت خشم و غضب به کبود یمنجمد شد، با صورت میدر رگ ها خون

 جا خورد. دیرا که د میسمتش برگشتم، چشم ها

 :دمیانگشتانم فشردم و غر  نیرا ب شیکت مشک ی قهیشدم  خم
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 کن. رونی_ فکر بردن سهند رو از ذهنت ب

 میزد و بازو ها یلبخند دیحال خرابم را د یبه رعشه افتاده بود، وقت یاز اضطراب و ناراحت بدنم

 را به آغوش گرفت:

 ؟! یجور  نیا_ دختر نلرز 

 شدند. یمن هم جار  یاشک ها متشیمال دنید با

 روان شوند. میاش سوار کردم و اجازه دادم اشک ها نهیس یرا رو سرم

 کرد: یو زمزمه م دیکش یدستش را نوازش وار پشت کمرم م زین او

 .شهیدرست م زینگو، همه چ یچیه شی_ ه

 گرفت. یدر آغوش سپهر جا یبعد باز  سهند

 انقدر با من سر جنگ داشت؟ یشدم، چرا زندگ رهیحسرت به او خ با

 بود؟! یادیخانواده گرم چقدر خواسته ز  کیداشتن  مگر

 یبند نم شیپا یو هانا تمام شد، سپهر آنقدر مست کرده بود که رو انیبدون حضور شا یمهمان

 شد.

ببرم تا با بد  از من خواهش کرد سپهر را به ساختمان مجاور عمارت یشب مامان مهر  آن

 خاطر افراد خانواده را مکدر نکند. شیمست

 ازتو خوردم شبنم. یکرد، بد باز  یلب تکرار م ریخورد و ز  یتمام مدت تلو تلو م سپهر

 کرد. یشکوه م نینچنیدانم چه بر او گذشته بود که ا ینم

 و سرد بود. کیعمارت تار  م،یهم وارد عمارت شد با

 مبل نشاندم و گفتم: یرا رو سپهر

 رو روشن کنم. نهیباش من شوم نجایلحظه ا کی_ 
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 گفت: باشه بابا بروو دهیکش یخمار نگاهم کرد و با لحن سپهر

 را شل باال آورد و اشاره کرد به اتاق. دستش

 سالن را روشن کردم. نهیاتاق و سپس شوم یسمت اتاق رفتم ابتدا بخار  به

 .یلب گفت: کثافت بهم دروغ گفت ریکرد ز  یم هیر گ یکه از شدت مست یدر حال سپهر

 سپهر؟! یگیم یتعجب برگشتم سمتش: چ با

 نجا؟یا میچرا کشوند ،ی_ تو که حامله نبود

تب دارش گذاشتم، سرش به شدت  یشانیپ یمبل نشستم، دستم را رو یآمد و کنارش رو جلو

 داغ بود.

 ؟ی_ سپهر تب دار 

 به سمت آغوشش. دمیرا دور کمرم حلقه کرد، محکم کش دستش

 یدلم رو شکوند ؟یچرا بهم دروغ گفت ؟یستیرا نوازش کرد و گفت: شبنم تو حامله ن سرم

 م. هی: سپهر ولم کن من هاندمینال یکردم و با بدبخت تقال

 .یشیتوجه به حرفم، آغوشش را تنگ تر کرد: اشکال نداره گلم بازم حامله م یب

 شود. یبگذرد آرام م یکم در آغوشش آرام گرفتم، با خود فکر کردم کم کم

نگه داشتنش  یرا برا سکیر  نیا یچه شد که قبول کردم باز هم محرم سپهر بشوم ول دمینفهم

 تحمل کردم

 :دمیسر داده با عجله جلو رفتم و بچه را به آغوش کش هیسهند که در آغوش سپهر گر  دنید با

 ؟یمراقب بچه باشساعت  کی ی_ نتونست

 تکان داد: یو سر  ستادیا نهیبه س دست

 رفتن به باغه. یبرا شیر یاز بهانه گ ست،یمن ن یاش از حواس پرت هی_ نگران نباش گر 
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 باغ؟ یبر  یخواست یسهند انداختم و گفتم: آره مامان م یاشک یبه چشم ها ینگاه

 یاما دست حلقه شده  م،یرا معصومانه تکان داد، دستش را گرفتم که با هم به باغ برو سرش

 مانع حرکتم شد. میسپهر دور بازو

 شبه ها. ۱۲ساعت  ؟یر  ی_ کجا م

 اطرافه، سهندم کنارمه. نیهم میش یدور نم ادی_ ز 

 .امی_ صبر کن کتم بردارم همراتون ب

 ت.کتش را برداش یصندل یخم شد و از رو سپس

 کرد. یم نیدوخته شد، که با لبخند سپهر را تحس ینگاهم به مامان مهر  یا لحظه

فعال از  دمیبهتر د یسوال کنم ول شیدرباره زندگ یخواست کم یدلم م م،یباغ شد یهم راه با

 را برهم نزنم. نمانیآرام ب یفضا

کت  مین یو خود رو کند یکه ته باغ بود، رها کردم تا باز  یسهند را کنار تاب و سرسره ا دست

 نشستم.

 کنارم نشست و با آرامش اسمم را صدا زد: زیلحظه او ن همان

 از سهند برات راحت بود؟ یمدت نگهدار  نیا هی_ هان

 بود. یو بابا هم کمک بزرگ ی_ آره، وجود مامان مهر 

 _ خوبه، پدر و مادرم هستن وگرنه دست تنها مشکل بود.

 با شک به سمتش برگشتم: ختیدر دلم فرو ر  یز یچ

 داشت؟ یتو چه هدف و منظور  یسوال ها نی_ ا

 را پشت گردنش زد و گفت: دستش
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 یبهتر باشه سهند کنار من باشه تا تو هم بر  دیکنم شا یفکر م یفقط من گاه یچی_ ه

 .تیسراغ زندگ

زد به  یم یکه از شدت خشم و غضب به کبود یمنجمد شد، با صورت میدر رگ ها خون

 جا خورد. دیرا که د میبرگشتم، چشم ها سمتش

 :دمیانگشتانم فشردم و غر  نیرا ب شیکت مشک ی قهیشدم  خم

 کن. رونی_ فکر بردن سهند رو از ذهنت ب

 میزد و بازو ها یلبخند دیحال خرابم را د یبه رعشه افتاده بود، وقت یاز اضطراب و ناراحت بدنم

 را به آغوش گرفت:

 ؟! یجور  نی_ دختر نلرز ا

 شدند. یمن هم جار  یاشک ها متشیمال دنید با

 روان شوند. میاش سوار کردم و اجازه دادم اشک ها نهیس یرا رو سرم

 کرد: یو زمزمه م دیکش یدستش را نوازش وار پشت کمرم م زین او

 .شهیدرست م زینگو، همه چ یچیه شی_ ه

 

 "هانا

 

 ؟یستیم ازم دلخور ن: مطمئن باشمیجلو آمد و زل زد درون مردمک ها انیشا

همسرم بود؛ تنها  انیهنوز دلخور و ناراحت بودم، اما هر چه که بود شا دم،یرا از او دزد نگاهم

 گاهم. هیتک
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به خدا شرمنده م بابت  ر،یچانه ام و آرام نوازشش کرد: هانا نگاه ازم نگ ریبرد ز  دست

 ...یرو بهت نگفتم، ول قتیکردم و حق یسکوت

 .نمیآشفته حال بب نینچنیرا ا انیشا یکردم زمان یهرگز باور نم دیانداخت، شا نییرا پا سرش

ام، تو  ختهیبهم ر  یلیخ جم،یگ یلیمن خ انیهمسر گذاشتم: شا یبازو ها یدستم را رو آرام

 .ایدن نیتنها کس و کارم تو ا یامیهمه دن

 ایم به خاطر پول خواست یبه خدا من نم یول گذرهیم یفهمم تو اون ذهنت کوچولوت چ ی_ م

 عقدت کنم. نیزم

مهرت افتاد به دلم، همش خودم  دم،یتو تن تو د هیهد یرو به جا یلباس عروس یهمون روز  از

 کردم چرا عاشقت شدمو جرعت ابرازشو ندارم. یرو سر زنش م

 هانا. اوردمیپدرت رو بهونه کرد منم نه ن نیخانم بزرگ زم نکهیا تا

 انیشا یدوست نداشتم سنگدل باشم مخصوصا وقت دم،یکش یقیرو باال آوردم و نفس عم سرم

مسئله  نیا انیمحکم گفتم: شا یلیحال خ نیگفت؛ با ا یاز عشق به من سخن م یجد یلیخ

بهم فرصت بده هنوزم برام  یکنم کم یخواهش م یتو احساس من بهت نداده، ول رییتغ چیه

 رو تحمل کنم. یکتر  نهانحجم از پ نیسخته بخوام ا

بهت  یهم بخوا ایرا در آغوش گرفت: تا آخر دن میاش را با من به حداقل رساند، بازو ها لهفاص

 .ینره حق قهر کردن و جدا کردن اتاقت رو ندار  ادتیدم، فقط  یفرصت م

 .یگ یجز چشم نم یچیو گفت: ه دیرا مهر بوس میشانیاعتراض کنم که پ خواستم

 ؟ییزور گو یلیبهت گفته خ ی_ کس

 کرد. شیکار  شهیگوشزد کرده اما نم ینگاهم کرد: آره خانم کوچولوم بهم چندبار  قیعم

رم سراغ بچه تو  یفاصله گرفتم: جناب زورگو، من فعال م انیاز شا ایشا هیگر  یصدا دنیشن با

 کارخونه باشه. یحواست به خودت و کارا
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کرد،  یبچه را نوازش مکه  هیهان دنیبه اتاق رفتم با د یزد و از سالن خارج شد،وقت یلبخند

 زدم. یلبخند

 هانا جان؟! یمرد ینگاهم کرد: آشت یسرش را بلند کرد و با مهربان هیهان

 تکان دادم: زود وا دادم نه؟ یخجالت سر  با

به  ستیثابت کرده بهت عالقه داره، خوب ن انیرا دور کمرم حلقه کرد: نه خواهر گلم شا دستش

 .یعالقه لطمه بزن نیا

 دل قهر کردن باهاش رو ندارم. ی_ درسته از طرف

همان طور که با بچه ها مشغول بود گفت: صبح سهند خودش خواست با  د،یخند زیر  هیهان

 رون؟یسپهر بره ب

 شوق داشت. یلی_ آره خ

 گفت: دیناراحت شد، سپس با ترد یکم هیهان

 کردم. یتیخر  هی شبی_ هانا من د

 طون؟یش یکار کرد یتعجب ابرو باال انداختم: چ با

 _ باز محرم سپهر شدم.

 اون... ای دیکرد یآشت یعنی!!! ؟یزدم: چ ادیفر  بایتقر 

 .یهم کل خونه رو با خبر کرد ی! هم بچه رو ترسوندسیدهنم: ه یرا گذاشت رو دستش

 ؟یکار کرد یشده؟! چ یچ نمیرا کنار زدم: زود بگو بب دستش

 ماجرا شد. فیول تعر گلگون مشغ یخجالت زده و با گونه ها هیهان

 کردم که، با حرف آخرش تعجبم چند برابر شد یدهن باز نگاهش م با

 .شبیترسم حامله بشم آخه د یمن م نهی_ هانا مسئله ا
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 .دیخشک هیشدن فرد پشت آن حرف در دهان هان انیباز شدن در و نما با

 

 "هیهان

سفر مشهد خانه را ترک کرده  یو پدر برا یمامان مهر  م،یبود از روستا برگشته بود یروز  چند

 رفتارش واقعا با من مهربان بود. میبودند، من و سپهر اکثرا روز ها کنار هم بود

 رفتم. یو به سمت گوش دمیرا آب کش میکف یتلفن از فکر در آمدم، دست ها یصدا با

 کرد. یدست شیقبل از جواب دادن به تلفن سپهر پ اما

 _ الو سالم

 ؟هیچشم اشاره کردم ک با

 کس تکان داد. چیه یرا به معنا سرش

بود با  یمشغول آشپز  دیشانه باال انداختم و سالن را ترک کردم، ملوک خدمتکار جد الیخ یب

 خانم جان چرا شما. یبا خجالت گفت: وا شبندیمن با پ دنید

 سپهر با عجله به سالن رفتم. ادیفر  یصدا دنیجوابش رو بدم که با شن خواستم

 بفهم. رمیدرگ گمی: مزدیم ادیفر  یشده پشت گوش دیکل یبا دندان ها سپهر

کنترل شده ادامه: باشه باشه قول  ییفرو کرد و با صدا شیدستش را داخل موها یبار  چند

 زنم. ینم رشیدادم، ز 

به چهره  یکردم سپس لبخند یانداخت به من که در چهارچوب در با تعجب نگاهش م ینگاه

 کنم یو به فرد پشت تلفن گفت: باش خبرت منگران و متعجبم زد 

 زم؟یعز  یطرف آمد و دستم را گرفت: خوب به

 _ آره ممنون، سهند کجاست؟
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 .ی_ سهند رفته سر کوچه توپ باز 

 .شهیوقت گم م هیاسترس نگاهش کردم: بچه م  با

 در مراقبشه. یجلو نیمش غالم حس ز،ی_ نترس عز 

 را برداشتم. یو به طرف کتابخانه درون حال رفتم و کتاب دمیکش یراحت نفس

 ؟یهان یبرداشت یپشت سرم آمد: چه کتاب زین سپهر

 معشوقه ناپلئون. یست، درباره زندگ رهی_ رمان دز 

 .ی_ تا کجاشو خوند

 با ناپلئون. یاوژون ییبه صفحات کتاب کردم: آشنا ینگاه

 .یدینرس رهیدز  یهنوز به خودکش ،یباال انداخت و گفت: اِ پس اول هاش هست ابرو

 کنه؟ یم ی_ سپهر لو نده داستانو، حاال چرا خودکش

 لو ندم که. یطرف کاناپه رفت: گفت به

 تفاوت باال انداختم: خب نگو. یام را ب شانه

 رودخونه. یتو ندازهیاونم خودش رو م کنه،ی_ ناپلئون ترکش م

 .زهیغم انگ یلیحتما خ چارهیب یو گفتم: آخ دمیکش یقیعم نفس

 یعشق واقع هیداشتن  قیکه ال ینداره، کس یکس ارزش خودکش چیه زی_ هرچقدر هم غم انگ

 رو نداره. یارزش خود کش ست،ین

 مونه. یم ادمیزدم و گفتم:  ینیغمگ لبخند

 سمت اتاق رفتم تا کتاب بخوانم. به

 دانم چند ساعت گذشته بود که سپهر با سهند وارد اتاق شد. ینم
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 رمان گرفتم. یانیاز صفحات پا نگاه

 به کتاب انداخت: تموم شد؟ ینگاه سپهر

 عشق ناکامش زانو زد. ی_ ناپلئون جلو

 داره. یجالب ی_ اهوم ماجرا

 نثار سهند کردم و گفتم: ینگران نگاه

 د؟ی_ بچم بدون شام خواب

 تخت گذاشت: نه حواسم بود. یرا رو سهند

 ؟ی_ خودتم شام خورد

 ؟میبخور  یای_ نه م

 یزدم، دوست داشتم تک تک لحظات کنار هم بودنم را در ذهنم ثبت کنم، م یقیعم لبخند

 لحظات کوتاه است. نیدانستم عمر ا

 تو هپروت. یبانو رفت هیشد هان ی_ چ

 که شکمم افتاده به غار و غور میبر  ایب یچی_ ه

 میدر دست هم به سمت آشپزخانه رفت دست

 .ختیبرنجم ر  یو رو دیاز خورش ش یشام سپهر کم موقع

 .میکنارم نشست و در آرامش شام مان را خورد یمیکامال صم یبا رفتار  بعد

: دمیروشن کرد تا اخبار گوش بدهد، ناغافل پرس ویو سپهر راد میکاناپه نشست یاز شام رو بعد

 ت؟یدانشگاه یسپهر چه خبر از کار ها

کردن  نمییباال پا ینشد، کلدرست  لمیتحص یخالل دندان گفت: کار ها دنیکش نیه سپهر

 محدوده. یلیتو اون رشته خ یدانشجو مخصوصا خارج رشیپذ دمیعاقبتم فهم
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 ؟یکن کاری_ خب قراره چ

اونجا  هیبرام کار جور کرده، مدت یدرست و حساب یپزشک زاتیشرکت تجه ی_ دوستم تو

 مشغولم.

 با زن و بچه ؟ ستیاونجا سخته ن ی_ زندگ

 ؟یدار  یحرف ها چه منظور  نی_ از ا

 فق... یچی_ ه

 ه؟یکنار شبنم چجور  میزندگ یبدون یخوا ی_ م

بهم دروغ گفته بود، اصال  شیانداختم و سپهر ادامه داد: شبنم راجع به باردار  نییرا پا سرم

تا  دمیحال شدم بعدم، مدت ها با هم قهر بود شونیبه شدت پر  دمیفهم یحامله نبوده وقت

 دادن. مونیآشت یز یبرنامه ر  یباکلشبنم  یدوست ها

 نثار دوستان فضولشان کردم. یدل فحش ناجور  در

 مدت بهت سخت گذشته؟! نی_ ا

هم  یهتل بعد از آشت یتو یکندم، رفتم مدت میداد و گفت: آره از زندگ رونیرا آه مانند ب نفسش

 روابطمون سرده.

 و ناراحت کننده شده بود. نیسنگ اریبس نمانیب یفشا

 نسبت به او مشتاق بودم. زیرا با سپهر کم کردم، امشب من ن یا فاصله

سرم را  یرا بستم، دستش را در دستم قفل کرد و رو میشانه اش گذاشتم و چشم ها یرا رو سرم

 .دیبوس

 به سپهر که سهند را در آغوش گرفته بود انداختم. یرا خوردم و از جا بلند شدم، نگاه صبحانه

 زدم و از اتاق خارج شدم. یرو لبخند شیصحنه پ دنید با
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 مانیگردم زن برادر درد زا یرم خونه مامان، عصر بر م یکاغذ نوشتم: سپهر جان من م یرو

 !هیهان ،یگرفته مجبورم برم نگران نش

 آرام قدم زدم. ابانیدر خارج شدم، چادرم را مرتب کردم و از در طول خ از

 کرده بود. ریخانواده را گرم و دلپذبه سمت سپهر، چقدر حضورش  دیپر کش ذهنم

 عمر را کنارمان باشد. یکند و باق رییدارم نظرش تغ دیدل اعتراف کردم ام در

 امام زاده سر کوچه مادرم شدم. کیگذشتم و نزد ابانیخ از

 لب صلوات فرستادم. ریو ز  ستادمیپنجره امام زاده ا کنار

کار  یچ نجایا یداداش مانیدادم و گفتم: ا یبردارم سالم بلند باال مانیا دنیعقب با د برگشتم

 ؟یکن یم

 کنه. یم مانیداره زا دیزن داداش ام دمیگرفتم، شن ی_ مرخص

 داخل خونه فعال. مینگرانشم بر  یلی_ آره خ

 و برم را نگاه کرد و گفت: سهند کجاست؟! دور

 .یسپهر مونده دادش شی_ پ

 گفت: هنوز تهرانه؟ یرا پر رنگ کرد و با لحن سرد شیاسم سپهر اخم ها دنیشن با

 ماهم بمونه. نیهست، احتماال تا آخر ا یروز  ۱۰_ آره 

 بزند، اما سکوت کرد. یخواست حرف مانیا

 یباز کرد و گفت: برو تو آبج دیدر را با کل سپس

 بردند. مارستانیهمسر برادرم را به ب رایسم زین دیماندم، مادرم و ام مانیخانه کنار پدر و ا در

 رمیو خطاب به پدر گفت: بابا جان م دیپوش یساعت هفت بود که لباس مناسب کینزد مانیا

 مسجد.
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خراب کار و کار دست خودت  یجوانا نیدنبال ا یفرستاد و گفت: نر  یصلوات حیبا تسب پدر

 .یبد

 .دیکالفه شانه باال انداخت و گفت: نه نگران نباش مانیا

 مانیشد، کنار پدر نشستم و گفتم: بابا جان ا ریاز دلشوره به قلبم سراز  یموج مانیرفتن ا با

 کنه؟ یکار م یمگه چ

 یدنبال حرف ها وفتنیمغز م یجوون ب یسر  کیزد و جواب داد: با  دشیبه محاسن سف یدست

که  یخونه رو هم کرده محل چاپ اعالمه از کتاب ها نیزم ریخطرناک، ز  یممنوعه و کار ها

 ممنوعه.

 زنه؟ یم یستیکمون یحرف ها یعنی_ 

 .کنهیرو رو نوشت م یاسالم ی_ نه بابام جان، کتاب ها و رساله ها

 .ستین یکار بد نکهی_ بابا ا

که کشور دچاره هرج و  طیشرا نیوضو گرفتن باال زد_ تو ا یرا برا شیها نیبلند شد و آست بابا

 مرجه خطرناکه بابا.

 شهیم ریفرستادم: انشالله ختم به خ رونیب قیرا عم نفسم

 به سراغم آمد. بیعج یرفت باز دلشوره ا اطیبه طرف ح پدر

 هم نبود تا با او به خانه برگردم. مانیکرده بود و ا ریصبح از دلشوره خوابم نبرد، مادر د تا

 به صدا در آمد. اطیاذان صبح در ح دنیشن با

 به تنم وارد کرد. یفیلرزش خف یصبحگاه یجا بلند شدم، سرما از

 کردم. یبزرگ و دلباز پدر را ط اطیو طول ح دمیچیدور خودم پ یبافتن شنل

 دل شوره ام را دو چندان کرد: مانیا دهیکه باز شد چهره نگران و ترس در
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 !یکرد ریچقدر د مانی_ ا

 برو تو. عی_ سر 

 چرمش باد کرده بود. شانیخانه شد، کاپ وارد

 در آورد. اهیس یلباسش پاکت ریز  از

 داداش؟ هیچ نی_ ا

 لب زد: اسلحه! آرام

 اس... یبلند گفتم: چ یصدا با

 !!!؟یهمه محل رو خبردار کن یخوا یم سیدهانم را گرفت و گفت: ه یجلو

قفسه  کی دنیرفت. پشت سرش راه افتادم با د نیزم ریرا برداشت و با عجله سمت ز  دستش

 دهانم نهادم. یوحشت زده دستم را رو هیپر از کتاب و اعالم

 چه خبره؟ نجای_ داداش ا

 .هی_ برو باال هان

 ؟ینداز یخودت رو تو دردسر م ی_ دار 

 .مانی: با تو هستم ادمیرا کش نشیآست گوشه

 .یندون یز یبهتر چ هیاسمم را خواند: هان نیخشمگ

 کنارمون باشه یچند روز  اریبرمت خونتون، برو سهند رو ب یم ایطرف در: ب دمیکش

 انیم دیتو دست و پا، بعد از ظهر مامان و زن ام ادیم ارمیدادش، االن سهند رو ب خوادی_ نم

 !شهیهم شلوغ م نجایا

کنار خودت  اری: بذار برسونمت، سهند رو بنیزم ریز  یطرف در خروج دمیتوجه به حرفم کش یب

 باشه.



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

220 

 

 را نداشتم. انمانیحاکم م نیکل کل آن هم در آن جو سنگ ی حوصله

 به تن کردم و به طرف در خانه رفتم. یرفتم مانتو و شلوار داخل خانه  به

 موتورش رو روشن کرد و گاز داد به طرف خونه. مانیا

 حرکت کرد و از خانه دور شد. مانیخانه شدم، موتور ا وارد

 در دلم النه کرد. یقیسپهر ترس عم نیماش دنیبه طرف ساختمان رفتم، با ند آرام

 خانه شدمو به سرعت به طرف اتاق رفتم. وارد

 و سهند را صدا زدم. سپهر

 زدم. شانیبلند صدا ی_ سپهر پسرم! چند بار 

 از سپهر و ساک بزرگ کنار در نبود. یاتاق خواب شدم خبر  وارد

خراب به سمت اتاق سهند پا  یلرزان و حال یمختلف به سمت ذهنم حجوم آورد، با بدن افکار

 تند کردم.

 زدم: سهند مامان ادیاق شدم، بلند فر ات وارد

 نبود. شیسر جا شیاول کمد را باز کردم لباس ها یبود، کشو یخال اتاق

 کمد برداشتم. یمدارک خودم و سهند از باال فیسمت ک رفتم

 را باز کردم. پیلرزش دستانم را مهار کردم و ز  یسخت به

 از مدارک سهند نبود. یمن بود، اما خبر  شناسنامه

 زدم: سهند مامان. ادیکردم، با وحشت فر  نییرا باال پا فیک

گفتم"پدر و پسر رفتن  یو م دمیخند یم یلحظه ا دم،یچرخ یمرغ سرکنده دور خودم م مثل

 زد " سهندت رو برده" یم ادیعقلم فر  یمسافرت" لحظه ا

 خفه بود. میاطراف برا یدر اتاق خارج شدم، هوا از
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 زدم: سهند، سپهر یم ادیفشردم، فر  یکردم و چادرم را در مشت م یم هیگر 

 یبا سنگ ها میبرخورد زانو ها یرفت و از پا افتادم، صدا یاهیس میکردم کم کم چشم ها حس

 بسته شد. میرا از دست دادم و چشم ها میار یخورد؛ هوش چیکف سالن در سرم پ

 

 شخص" سوم

 ماه بعد سه

آهن  نهیدردناکش گذاشت، هز  یها فهیشق یت، دستش را رونشس یصندل یخسته رو یتن با

 ساختمان کارخانه، کمر شکن بود. یبنا یآالت و مواد برا

آهن آالت کند، دولت  دیرا صرف خر  شینقد درون حساب بانک یشده بود تمام پول ها مجبور

 نکرده بود. نهیزم نیدر ا یمساعدت نیکوچک تر 

عذاب آور  شیمسئله واقعا برا نیگرفت؛ ا یتازه کار بود، تعلق نم کیبه او که  یوام بانک چیه

 شده بود.

را  گارشیکمد برداشت و با زدن چند ضربه به در پاکت نخ س یرا از داخل کشو گارشیس پاکت

 کرده بود. یرا ط ریبرداشت و گوشه لبش گذاشت، دوماه نفس گ

مشکوک  یدر کارخانه، تلفن ها یرفدر خانه به شدت تحت فشار بود از ط یکه از طرف یدوماه

 بود. دهیامانش را بر  زیچند شب ن نیا

 داد. رونیفرستاد، سپس حلقه حلقه ب هیبه ر  قیدم عم کیرا با  گاریس دود

 چاره ساز بود. ینبود ول یآرام کردن سرش دردش کاف یبرا گاریس نیکوتین

آمد و با  یاز آرامش را به ارمغان آورد، اگر در عمارت بود به سراغش م یمیهانا در قلبش نس ادی

 زدود. یرا از تنش م یخستگ شینوازش ها
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 یها یگونه و گو یناز رو یبا آن چال ها بایز  یبه قاب عکس هانا خورد، لبخند نگاهش

 و رو کند. ریرا ز  انیبه ابهت شا یتوانست حال مرد یچهره معصوم م نیا یعسل

 زمزمه کرد" زود برگرد هانا دلم به اندازه دونه ارزن شده دختر" لب ریز 

 تو ایاتاق ربه صدا در آمد: ب در

 وارد شد. دیبا ترد پدرام

 اومده؟ شیپ یبرگه کاغذ گذاشت: مشکل یپدرام دوخت و خودکارش را رو یرا به چهره  نگاهش

ه بود و ثابت کرده بود چقدر را به عهده گرفت ایو شا هیهد یتنه سرپرست کیروز ها  نیا پدرام

 است. ریپذ تیفداکار و مسئول

 دانست، بلکه با اعتماد به او ینم تیمسئول یجوان نادان و ب کیاورا  زیخان ن انیشا حاال

 کارخانه را به عهده اش سپرده بود. ینظارت رو و

 اومده! شیپ یخان، مطلب انینشست: شا انیمقابل شا یصندل یرو

 شنوم پدرام جان. یزد: م هیچرمش تک یصندل به

 رو ببرم شهر هیهد دی_ با

 ؟یدار  یمال ازین یعنی ؟یبابت رفتن دار  ی_خب مشکل

فقط نگران کار ها هستم االن ساخت کارخونه به مراحل  ده،یخان لطفتون به ما رس انی_ نه شا

 کار رو رها کرد. شهیو نم دهیرس یسخت

سر کارم،  یبش گفت: نگران نباش پسر خودم باالبه پدرام زد و در جوا یز یبر انگ نیتحس لبخند

 راحت برو دنبال کار ها. الیکاظمم هست پس با خ

 تشکر کرد و از اتاق خارج شد. یخوشحال با
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کار کارگر ها  یاو را گرفته بود و با دقت رو یگذشت، کاظم جا یروز از رفتن پدرام م سه

 نظارت داشت.

 را جواب داد. یاتاقش به صدا در آمد، گوش تلفن

 _ سالم

 یخوا یدونم مدت هاست م یم ان،ی: سالم ارباب شادیچیدر تلفن پ یزمخت و مردانه ا یصدا

 .دیفهم یبگم هرگز نخواه دیدر جوابت با یهستم ول یمن ک یبدون

 !؟یباف یواسه خودت بهم م یدار  ی_ چ

رو که تو خواب  وایانه شانتقاب مرگ مظلوم رم،یزمخت ادامه داد: من اومدم تا انتقام بگ یصدا

که از  یو اون همه پول یباغ بهش تجاوز کرد یرو که گوشه  یانتقام اون دخترک ،یخفه ش کرد

 .یتا باهاش کارخونه ت رو بنا کن یدیها دزد تیرع

حرف  نیا ؟یهست یتو ک یزد: خفه شو عوض ادیکرد و فر  شانشیپر  یموها انیم یدست یعصب

 ه؟یها چ

 یو همه چهره  شکنهیم قتیسکوت حق یقهقهه زد: من مامور انقامم از توهستم، به زود مرد

 هات فاصله نمونده. تیتا آشکار شدن قتل ها و جنا ادیز  نن،یب یرو م تیواقع

 میشد تسل یم یبود، چند شب دهیامانش را بر  یباز سردرد عصب د،یتلفن کوب یرا رو یگوش

 کرد. یو آرامبخش استفاده م یقو یشده بود و باز از همان قرص ها

 یتلخ مردک داغ زخم کهنه در قلبش را تازه کرد، باز آن شب شوم و صدا ها و زجه ها یها حرف

 ...دیچیدر ذهنش پ وایش

 گرم شد و به خواب رفت. شیشد، کم کم پلک ها لکشیر  یخوردن قرص ها کم با

خسته و آشفته  یچهره  دنیبا عجله به سالن رفت با د د،یاز خواب پر  ادیفر  یصدا دنیشن با

 شده کاظم؟ یکاظم نگران شد: چ
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 :دیسر خودش کوب یمحکم تو کاظم

 به پا شد. یجرقه زد آتش بزرگ میارباب، کارخونه منفجر شد، چندتا س می_ بدبخت شد

 ؟یگیم یدار  یزد: چ ادیش را پشت سرش گذاشت و فر  دست

بزرگ  هویهمه جا رو دود گرفته انقدر آتش  دمیکه اومدم د یسوخت ارباب، وقت زی_ همه چ

 مجروح شدن. ینشون بدم، چندتا کار گرم به سخت یشد که فرصت نکردم واکنش

 ؟یزن یم هیحرف ها چ نیاش را گرفت: ا قهیسمتش پا تند کرد و  به

 وحشت زده ادامه داد... کاظم

**** 

 

 "هانا

 .دمیاز خواب پر  دیچیرحمم پ یکه تو یدیدرد شد با

 داد. یشکمم ادامه م ریو دردش را تا ز  دیکش یم ریاز درد ت پهلوم

 اتاق را ترک کردم و به طرف سالن رفتم. یاز درد رفت، با بدبخت نفسم

 متن بود، تعجب کردم. کی پیبود و مشغول تا داریکه هنوز ب هیهان دنید با

 .رمیم یدارم م هیاسمش را صدا زدم: هان بلند

 شده؟! یزد: خدا مرگم بده هانا چ یلیصورتش س یو رو دیپر  شیاز جا مهیسراس دنمید با

 .ادی: بچه داره مدمیرا به پهلو گرفتم و نال دستم

 _ صبر کن صبر کن.

 .دمیکش یبلند غیکنم و ج یعجله به سمت اتاق رفت، نتوانستم خوددار  با
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 با ترس به سمتم گام برداشتم. یخسرو و خاله مهر  عمو

 در آغوشم گرفت و خطاب به عمو گفت. خاله

 روشن کن. نی_ خسرو برو ماش

 رفت. اطیبا عجله به طرف ح عمو

 .انیگفت: دخترم تو هم برو زنگ بزن به شا هیبار خطاب به هان نیا خاله

 شدم، از شدت درد تنم عرق کرده بود. نیکمک خاله سوار ماش با

 و از هوش رفتم. دمیکش یبلند غیج شده ، سیکه شدم حس کردم تمام تنم خ نیماش سوار

 

 "هانا

 

 حس بودند. یب میکرد و دست و پاها یرا از هم گشودم، سرم به شدت درد م نمیسنگ یها پلک

 بود. مارستانیرا از نظر گذراندم، ب اطرافم

 و به طرفم آمد: هانا جان دیاز جا پر  سمیخ یچشم ها دنیبا د خاله

 لب ناله کردم. ریو ز  دمیخشکم را دور لبم کش زبان

 پشت نگاهش را خواند. یشد معن ینگران نگاهم کرد، نم خاله

 !زم؟یعز  ی_ هانا جان مادر خوب

غم نشسته در صورتم  یلفظ مادر به کار برده درون حرفش دلم به لرزش افتاد، چه خوب معن از

 استفاده کرد. میو از لفظ مادر برا دیرا فهم

 بچم ی_ خاله مهر 
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 : الحمدهللا دخترت سالمه.دیصورتم کش یرو یدست

 دش؟یار یزدم و اشاره کردم به در: م یلبخمد

 رو چک کنه. تشیوضع دی_ صبر کن مادر پرستار با

 رفت. خچالیبلند شد و به طرف  شیخاله از جا سپس

 ندارم خاله لیدادم: م نیرا چ میدر دستش ابروها بیکمپوت س دنید با

 ت. نهیتو س ادیب ریکه ش یر یجون بگ دیخود، با یداد و گفت: ب لمیتحو یمصنوع اخم

 قاشق قاشق به خوردم داد. بیگذاشت و از آب س میکپموت را جلو یحاو ظرف

را به  دیسف یشده در پتو دهیچیو پ ینوزاد با لباس صورت کیپرستار که  دنیباز شدن در و د با

 زده از جا بلند شدم. جانیه اورد،یطرفم م

 _ خاله دخترم!

 نوزاد را از پرستار گرفت و به آغوشم سپرد. خاله

 یآسمان یفرشته  نیا یباورش مشکل بود ول ستاد،یا یلحظه ا یچهره نوزاد زمان برا دنید با

 را از نظر گذراندم. شیبایفرزند من بود، جز جز صورت ز 

 .دمیبو کش قیبردم و عم شیگلو ریرا ز  سرم

 دهیبهشت م ی_ خاله بچه م بو

 شده انیشا هیخدا چقدر نرمه، نگاه چقدر شب ینوازش کردم: وا گونه اش را یرو

 ؟یبد رشیش یخوا یدر جوابم زد و گفت: م یلبخند خاله

 ترسم بپره تو گلوش. یرا گم کردم: نه آخه م میو پا دست

 ه؟یچه حرف نی_ نه دخترم ا
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 فشیظر  یلب ها نیام را ب نهیدخترم تکان خورد، خاله لباسم را کنار زد و سر س یها لب

 کرد و شروع کرد به مک زد. دایرا پ نهیپس زد اما با کمک خاله سر س یگذاشت، ابتدا کم

با عشق  ،یکن یو در آسمان پرواز م یکنده شد ایمشکل بود، انگار از دن میآن لحظه برا فیتوص

 .ختمیر  یجانم در دهان فرشته کوچکم م رهیاز ش

 د؟یکجاست؟ چرا خبرش نکرد انی_ خاله پس شا

 راهه. یبهش زنگ زد اونم تو هیخاله جان هان _

 .شمونیپ ادیزود م یلیخ ییگوشش گفتم: نگران نباش بابا ریدخترم را نوازش کردمو ز  ی گونه

*** 

عمو  یرفتن مطمئن یعمو خسرو گذاشتم، عمو نگران نگاهم کرد: برا نیبچه را داخل ماش ساک

 جان؟

منم  شهینم لیدل یول نه،یمن و دخترم رو بب ومدهین انیرا پنهان کردم و گفتم: بله، شا بغضم

 بشم. میزندگ الیخیب

 خبرمون کن. یشد تیاگه اونجا اذ زمی: عز دیجلو آمد و گونه ام را بوس هیهان

 زمیلب گفتم: چشم عز  ریبه چهره افسرده اش کردم و ز  ینگاه

 یاما او حتبودم  انیشب بود که منتظر آمدن شا نینشستم، چند نیکمک خاله داخل ماش با

 کرد. یبه شدت نگرانم م نیتلفن هم نکرده بود و هم

کردم توجهم را به نوزاد در آغوشم  یسکوت کرده بودم، سع یخود روستا از شدت ناراحت تا

 بدهم.

 یبده ینابود شده، کل انیرا متوقف کرد: دخترم کاروخونه شا نیبه عمارت عمو ماش دنیرس با

 باهات داشت تحمل کن. یاگه رفتار بد ختهیسرش ر 

 با سپهر داشت زدم و گفتم: چشم عمو جان. یادیعمو خسرو که شباهت ز  یبه رو یلبخند
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 حاکم به دل شوره ام افزود. نیعمارت شدم جو سنگ وارد

 دو خدمتکار عمارت لبخند زدم و سالم کردم: سالم دنید با

 گرفت: سالم خانم جان. میاخم کرد و با غم نگاه از رو الفت

دنبالش  سیکردم که با اشاره ان یسردش ترس را به دلم انداخت، بهت زده نگاهش م یصدا

 رفتم.

 اتاقتون. میبر  دیای_ خانم جان ب

 کجاست؟ انی_ شا

 کنم . فیبراتون تعر  دی_ خانم جان با

 تخت خواباندم.ـ یرا رو میرا مرتب کردم، دخترم کوچولو لیوسا م،یسمت اتاق رفت به

 افتاده یماه که نبودم چه اتفاقات کی نیه؟ اشد یز یچ هی_ انس

 _ نه خانم جان سرتون سالمت باشه.

 لباسش را چنگ زدم: راستش رو بگو. نیآست

 شده بایکوچکم انداخت: چقدر ز  یبه فرشته  یو کنارم نشست، نگاه دیلبش را گز  ی گوشه

 انگار مادر بزرگ و پدرش بهش عالقه ندارن ی_ آره ول

 بود. یمحشر کبر  نجایا دیکه نبود یماه کی نی_ خانم جان ا

 شده؟ یمن مگه چ ی_ خدا

سر  ختیر  یبده یتا کارگر زنده زنده سوختن، کل ۱۰آتش گرفته،  لشی_ کارخونه با همه وسا

 .یآقا، بد از همه مردم روستا بودن که ارباب رو گرفتن بردن ژاندارمر 

 .یمن چه بدبخت یدهانم گذاشتم: خدا یرا رو دستم
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 دیسف شیخان و چندتا ر  انیتکان داد و در ادامه گفت: ارباب بزرگ پدر شا یسر  هیانس

 روستا وسلطتت کردن و ارباب رو آزاد کردن.

خانواده داره  نیبده، خانم جان ا دیکارگر ها با هیو د یبده یآقا هرچه داشته و نداشته برا االنم

 .رهیم یرو به ورشکستگ

 کجاست؟ انی_ االن شا

جرعت نداره سراغشون  یخودشون خلوتگاه درست کردن، کس ی_ تو کلبه سوخته ته اتاق برا

 بره.

 .نمیرو بب انیشا دیحواست به دخترم باشه، من با هی_ انس

 .دمیبه سمت کلبه دو هیتوجه به صدا زدن انس یجا بلند شدم ب از

 و در زدم. ستادمیکلبه ا یبه رو رو

 و وارد شدم.در را باز کردم  امد،ین ییصدا

پوشانده شده  یمشک یکلبه با پارچه ها یها واریکلبه از تعجب شاخ در آوردم، د یفضا دنید با

 درون اتاق وجود نداشت. ینور  یروزنه  نیبود و کوچک تر 

 جان. انیرا خواندم: شا انیبغض اسم شا با

 تلخ. شیلب ها یاحساس بود و پوزخند نشسته رو یسرد و ب شیبه طرفم، چشم ها برگشت

 ؟ینشست یکیچرا تو تار  انی_ سالم شا

 .رونیاشاره کرد: گمشو ب یبه در خروج میتفاوت به حرف ها یب

 ؟یدهانم گذاشتم: چ یرا رو دستم

 .اتیبرو دنبال هرزگ رون،یزد: گمشو ب ادیفر 

 ه؟ییچه حرف ها نیجان ا انیکه در جز جز تنم بود به طرفش گام برداشتم: شا یلرزش آشکار  با
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دونستم  یمدت کنار تو نبودم، نم نیکه ا دیزانو زدم و دستش را گرفتم: ببخش شیپا یجلو

 چه خبره. نجایا

 ؟یکن یکار م یوحشت تمام وجودم را گرفت: چ راهنمیپ قهیحلقه شدن دستش دور  با

که  یجور  د،یرا محکم گرفت و کش میموها گرشیو سرم را باال آورد، با دست د دیرا کش راهنمیپ

 ۰سرم در حال کنده شدن است یکردم تار موها یحس م

 .زارمینحست ب ختیر  دنیگم از د یتا نزدم ناقصت کنم، مگه نم رونی_ بهت گفتم گمشو ب

 داشت. انیزده ام جر  خیصورت  یداغم رو یو اشک ها دیلرز  یم بدنم

 رم ولم کن فقط. ی_ باشه م

کنم که  یآدمت م یسمتم جور  یایب گهیزد: دفعه د ادیکلبه و فر  یپرتم کرد گوشه  محکم

 .یاسمتو فراموش کن

 ناشناخته و ترسناک بود. میبرا انیشا نیرفتم، ا یترس عقب عقب م با

 آمده؟! انیسر شا ییکردم، چه بال هیدر کلبه خارج شدم و تمام راه را گر  از

 رحمانه رفتار کرده؟ یب نینچنیگفت، ا یتر نم نییبا من که از برگ گل پا چرا

 .ختمیر  یاشک م زیر  کیکرده بودم و  یشب خودم را در اتاق زندان تا

 کرد یم هیمن گر  هیهم پا زیکوچکم ن ی فرشته

 خی یی. با حس نوازش گونه ام توسط دست هادمیتخت خواب یگرم شد و رو میکم پلک ها کم

 دمیزده از جا پر 

 ستادهیسرم ا یز شده باالبه پورخند با ییسرخ و لب ها یخورد که با چشم ها یانیبه شا نگاهم

 بود.

 داد. یالکل م یهاش بو نفس
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 ؟یکار دار  یچ نجایا انی_ شا

 ه؟ی_ اومدم سراغ زنم مشکل

از رفتارش عقب رفتم تا به سمت در خروج بروم که مانعم  دهیزد. ترس یو بلند حرف م دهیکش

 شد.

 حلقه کرد و سپس به طرف تخت پرتم کرد. میرا محکم دور بازو شیها دست

 ان؟یشا یکن یکار م ی_ چ

انقدر به  دیلبش گرفت و محکم بوس نیرا ب میزد، لب ها مهیتنم خ یزد و رو یترسناک لبخند

 کار ادامه داد که نفسم گرفت. نیا

 از هوا گرفتم. یفیرا بلند کرد دم عم سرش

 دستش گرفت و خودش را تکان داد. انیسرش را م انیشد، شا یم نییام تند تند باال و پا نهیس

 حال خرابش به طرفش رفتم و دستم را دور بازوانش حلقه کردم. دنیزده از د وحشت

 !؟یخوب زمیعز  انی_ شا

 کرد. داریدخترم را ب ادشیفر  یزد، صدا یم ادیو فر  دیلرز  یم بدنش

 اونجا؟ هیبه طرف دخترم نشانه رفت: اون بچه چ انیخمار شا نگاه

 سوالش تعجب کردم: دخترمونه از

 زده گفت: دخترمونه؟ بهت

 یکار  دمید ینم دیترسناک بود، بع میواقعا برا دیجد انیکردم بحث را عوض کنم، شا یسع

 دست فرزندم بدهد.

 قرص سر درد بهت بدم؟ یخوا یجان م انی_ شا

 کت شو.بود به طرفم انداخت و گفت: سا یروان کیشباهت به نگاه  یکه ب یترسناک نگاه



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

232 

 

 .دهید ییبه اوزل زده بود که انگار موجود فضا یجا بلند شد و به طرف بچه رفت، جور  از

 آغوش گرفت و از اتاق خارج شد ینشان دهم، بچه را تو یبتوانم واکنش نکهیاز ا قبل

 به طرف اتاقش رفت. دم،یدو دنبالش

 ؟یبر  یجان بچمو کجا م انیسرش وارد اتاق شدم: شا پشت

بال سر خانواده  یاومده کل ایبه دن یزد و گفت:دخترمون شومه هانا، از وقت یناکوحشت  لبخند

 نازل شده

به سمت تراس اتاقش رفت و نفس  انیهمه بدنم شل شده بود، شا د،یلرز  یم میها دست

 .دیکش یقیعم

 یچه غلط یر  یکه از شدت وحشت به رعشه افتاده بود، دنبالش رفتم و گفتم: کجا م یبدن با

 ؟یبکن یخوا یم

 ببرم. نیخوام لکه شوم رو از ب یزد و قنداقه دخترم را گرفت: نگاه کن، م یوحشت ناک ی قهقهه

 زدم: ادیبلند فر  دمیکش غیج

 ؟یکار دار  یبه بچم چ ریبچمو ول کن، خودت برو بم ،یشد وونهید انی_ شا

 ؟یدوست دار  شترینحس رو از من ب طونیش نی_ اِ هانا نگو که ا

 خدا!!! ،یزدم: بچه مو بده عوض ادیفر  بلند

 وارد اتاق شدند. مهیکرد، خانم بزرگ و ارباب سراس داریهمه اهل خانه را ب غمیج یصدا

 زد: بچه رو ول کن پسر ادیفر  انیشا تیوضع دنیبا د ارباب

 بچه شومه بابا شومه نیقهقهه زد: ا انیشا

 زد. یم یلیصورت خود س یبزرگ تو خانم
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به او برسد قنداقه فرزندم بود که از دست  نکهیا تند کرد، اما قبل از اپ انیبه طرف شا ارباب

 رها شد. انیشا

 یجار  یخوردم، گرم نیسست شد و زم میتراس پرت شد، زانو ها یفرشته ام از رو دیسف قنداقه

 را بستم. میشدن خون از کناره گوشم را حس کرد و چشم ها

 بود. یشدم، خواب مسخره و شوم دارینفس زنان از خواب ب نفس

 پول صدقه گذاشتم یمقدار  فمیک از

 کردم هانا؟ دارتی: بدمیرا پشت گوشم شن انیشا یصدا

خورد وحشت زده از جام بلند شدم: بچه  یم ریکه ش یدر حال انیدخترم تو بغل شا دنید با

 کنه؟ بذارش سر جاش. یکار م یدست تو چ

برم  ی! تازه خوابوندمش، تو بخواب من بچه رو مسیلبش: ه یانگشتش را گذاشت رو انیشا

 اتاق خودم.

 بشود. ریتعب شمیپ یکابوس چند لحظه  دمیترس یدنبالش رفتم، م انیرفتن شا با

 ؟یکن یکار م یچ یتو رو خدا دار  انی_شا

کوچکم را در آغوش داشت، با تعجب نگاهم کرد: چرا  یکه فرشته  یتخت نشست، در حال یرو

 ؟یکن غشیازم در  یخوا یالبد بازم م دمیمن تا حاال دخترم رو ند ؟یکن یم یطور  نیا

 !یکار دست بچه م بد تیترسم تو عصبان ی_ نه نه من فقط م

 نثارم کرد که از ترسش ساکت شدم... یوحشتناک یغره  چشم

شباهت به بغض نبود  یکه ب ییصورت دخترم نگاه انداخت، حس کردم منقلب شده، با صدا به

 دم؟ یبار جون م نیا ریدارم ز  ینیبب یومدیچرا ن ؟یگفت: کجا رفت

 میگذاشتمو و اجازه دادم اشک ها شیزانو ینشستم، سرم را رو شیپا یسمتش رفتم، جلو به

 .مینیبب یمن فکر کردم چون بچه دختر شده نخواست انیشوند: شا یجار 
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 امیاحمق، منو نتونستم ب یولوکوچ یرا با خشونت نوازش کرد: ا میموها

من گوشه زندان بودم عذاب وجدان  یمردانه اش شکست، سپس ادامه داد: هانا، تو نبود بغض

رو  نداختیاون مرد ناشناس خط م یها دیکرد، تهد یتا کارگر داشت خفه م م ۱۰کشته شدن 

 اعصابم.

 .یکردم تردم کرد یرا باال آوردم: به خدا بهم نگفته بودن، فکر م سرم

اشاره کرد ساکت باشم سپس با گوشه شستش نوازشم کرد:  انیهق هقم باال گرفت شا یصدا

 یراحت تر م یخورم، اگه کنارم بود یشدم، هر شب پنج تا پنج تا قرص م وونهیمن د گنیهمه م

 درد رو تحمل کنم. نیتونستم ا

 ؟یکار کن یچ یخوا یم شه،یم یشانه اش سوار کردم: حاال چ یرا رو سرم

 باهاش صحبت کرده. نازیپر  رم،یگ یبـ ـوسه نشاند: از پدربزرگم کمک م میموها یرو

 نگذارم. انیدوش شا یرو یحالم به کل گرفته شد، اما سکوت کردم تا بار  نازیاسم پر  دنیشن با

 کلبه... یتو یحرف ها انی_ شا

 چیکه توان گفتن ه دیمک یو با حس م قیزد، انقدر عم یلبم مهر خاموش یبـ ـوسه اش، رو با

 را نداشتم. یحرف

 شم. یبرخاشگر م یلیروزا خ نی: مست بودم، ادیبعد عقب کش یکم

 ؟یگذاشت یبه دخترمون انداخت: اسمش رو چ ینگاه

 _ نه منتظر تو بودم که امروز...

 اسمش رو خودت بگو. ار،ین ادمی_ حماقتم رو 

 یلب گفتم: چشم هاش مثل چشم ها ریختم و ز شبرنگ دخترم اندا یبه چشم ها ینگاه

 کنه. یخودت آدم رو مست م

 .یساق میذار  یگونه اش را نوازش کرد و گفت: پس اسمش رو م انیشا
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 یرو لمس کردم و گفتم: ساق یبرجسته ساق یها گونه

 

 "هانا

ام، از صبح همراه کاظمو پدرام داخل  دهیرا ند انیهم شا یلحظه ا یچند روز هست که برا االن

 .ستیرود و تا شب مشغول حل پرونده مشکوک آتش سوز  یاتاق کارش م

خورد و شست کوچکش  یدر آغوشم وول م یبه صدا در آمدن در اتاق از جا برخواستم، ساق با

 تخت گذاشتم و به سمت در رفتم. یزد، بچه را رو یرا مک م

دور و اطراف نبود، به محض  یپاکت نامه بود، با تعجب به اطراف نگاه کردم، کس کیدر  پشت

 بود. دهیکش ریرا به تصو انیقهوه خانه کنار چند زن عر  کیدر  انیاز شا یباز کردنش عکس

عکس که  نیآخر  دنیو آن زن را مرور کردم و در آخر با د انیشا یلرزان عکس ها یدست ها با

 بود حالم را دگرگون کرد. انیشا یلب ها دنیحال بوس در یدختر مومشک ریتصو

 هیحاش یگذشته ب انیدانستم شا یشدم، اگرچه م رهیدادم و با غصه به عکس ها خ هیدر تک به

 بود. یشک روح ینوع میعکس ها برا نیا دنید یندارد، ول یا

 انیهک شده بود"شا شیخورد که بر رو یبود که نگاهم به پاکت نامه مشکوک یاز آن زمان بدتر

 قاتل است" کی

پاکت را باز کردم، با خواندن خط به  عیو سر  دمیعنوان نامه دست از اندوه خوردن کش دنید با

 افتادم. نیزم یسست شد و رو میشکه شدم که پاها یروزنامه در پاکت به قدر  دنیخط نامه و د

گوشم  ریرا ز  انینگران شا یفرو رفتم و صدا یدر آغوش گرم ن،یاز بر خورد کاملم با زم قبل

 .دمیشن

 شده؟ ی_ هانا چ

 رو... وایمعشوقه ت ش کایآمر  یکردم به پاکت نامه و با بغض گفتم: تو تو اشاره
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 شدن. یشکست و قطرات اشکم جار  بغضم

فرو برد و  شیانبوه موها نیب یبه نامه و عکس ها انداخت، سپس دستش را عصب ینگاه انیشا

 .زیهمه چ یب یزد: عوض ادیفر 

 :دمیاما به خودم جرعت دادم و پرس دم،یخشمش به شدت ترس از

 تو نامه راسته؟ یحرف ها نی_ ا

 نثارم کرد و سپس به سمت تراس رفت. یجوابم به حزفم نگاه زهر دار  در

 .دیلرز  یم یاز شدت ناراحت میکردم، شانه ها یهق هق م آرام

نخ از آن برداشت و شروع کرد به دود  کیخارج کرد و  یگار یکتش پاکت س بیاز ج انیشا

 کردن.

 در هم شکست. یساق ی هیگر  یبا صدا نمانیتلخ ب سکوت

 نگاهم کرد: قیبه طرفم برگشت و عم انیشا

 .یرو باور کن ایور  یدر  نیا ی_ حق ندار 

 و... یکشت بیدفاع رو تو کشور غر  یدختر ب کیتو  نکهیزدم و جواب دادم: ا یتلخ پوزخند

 سمتم پا تند کرد و دستش را دور گردنم حلقه کرد. به

 کثافت رو نکشتم. یوایمن اون ش ندیدهنتو بب ی_ لعنت

 هوا به خر خر افتادم. یذره ا یبرا دادیرا با تمام قوا فشار م دستش

را محکم چنگ زدم به خودش آمد از کنارم فاصله گرفت و شروع کرد با بغض حرف  دستش

 .یحرف ها رو تو بهم بزن نیندارم ادوست  یزدن: هانا لعنت

 و با لکنت گفتم: من فقط سوال کردم دمیکش قینفس عم چند
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من و  ،یدون ینم یز ی. تو از گذشته چرمیخواد بم یدلم م یکن یتو با شک نگاهم م ی_ وقت

 نکهیغربت سخت بود مخصوصا ا یلیخ میرو داشت یبد طیشرا کایآمر  میدیرس یوقت وایش

 بود . یاجبار 

گم عاشقش بودم اما به  یبود، نم وایبودم و تنها هم زبونم ش یمنزو رویگوشه گ یلیخ اونجا

برام جور کرد،  یکار  کیپدر با کمک دوستش  نکهیبود، تا ا زیعنوان دوستو معشوقه برام عز 

 کرد. یدور م وایگرفت و منو از ش یرو م ممیتا شتریکه ب یکار 

و غربت رفت دنبال خوش  ییغافل، اونم از زور تنها وایکم غرق کار تو شرکت شدم و از ش کم

 .یباز  قیو رف یگذرون

به الکل رو آورده  دمیبعد فهم یبه کل عوض شده مدت وایش دمیماه بعد به خودم اومدم د چند

 شیترک الکل کالفه ش کرد، از خونه فرار  یبرا ادمیخواستم کمکش کنم اما اجازه نداد، اصرار ز 

 شد. دایمعروف شهر پ یاز پل ها یکی رینازه تکه تکه ش ز داد و چند شب بعد ج

ادامه  انیانداختم، شا نییشدم، از شدت خجالت سرم رو پا یخودم عصبان یقضاوت نا به جا از

پشت  یانتقام دیگمون زد، شا سیداد: چون قتلش مشکوک بود و با چاقو تکه تکه شده بود پل

که  دینکش یاما طول م،یمن و چند نفر از دوستانش به قتل مضنون شد نیهم یماجراست برا

 مون با خبر شده و کمک کرد آزاد بشم.یخانوادگ لیوک

 و دستش رو دور کمرم حلقه کرد. دیکش یآه دنمیبرگشت به سمتم با د

بشکنه  یلب زمزمه وار گفت: اله ریگردنم رو نوازش کرد و ز  یبغض نگاهش کردم کبود با

 دستم.

کند.  نینفر  زیخودش را ن یدادم حت یبود که اجازه نم زیعز  میاز حرفش گرفت، آنقدر برا لمد

 اخم کردم و گفتم:

 .ارمیبهت فشار ب یروح طیشرا نیتو ا دیمنه نبا ری_ تقص

 :دیپرس یبه خاطر آورده باشد با کنجکاو یز یزد، سپس انگار چ یلبخند
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 بهت داده؟ ینامه ها رو ک نی_ ا

 دونم پشت در بود. ی_ نم

 راجع به نامه بکنم. یقیتحق هیبرس منم  یو گفت: برو به ساق دیرا بوس میشانیپ

 اد؟یازشون بر نم یکار  ایکنن  ی: پدرام و کاظم کمکت مدمیزدم و پرس یلبخند

واقعا کارا رو سر و سامون  شونیزبر و زرنگه همراه یادیمورد اعتمادم و پدرامم ز  قی_ کاظم رف

 داده.

 بهم زنگ زده بود. میپدربزرگ مادر  شبیمکث کرد و ادامه داد: د یکم

 !؟یگ یهام رو باال انداختم: منصور خان رو م ابرو

 یها یاز بده یاز مشکالت من باهاش صحبت کرده اونم قبول کرده بخش نازیپر  ای_ آره، گو

 منو بده.

 ؟یته بودبدم گفتم: تو ازش خواس رشیرفتم تا ش یم یکه به طرف ساق یحال در

 خواستم خبر مشکالتم رو به پدر بزرگم برسونه. نازیاز پر  میمستق ریغ ییجورای_ آره راستش 

چه  یزد، گونه ش رو نوازش کردم: راست یگذاشتم، بچه م آروم مک م یم رو تو دهنم ساق نهیس

 داره؟ یحرف شنو نازیطور پدربزرگت انقدر از تو دلخوره و از پر 

ً یدونه، طب یمرگ دخترش م ی_ منصور خان پدر رو باعث و بان من رو هم به چشم پدرم  عتا

 کنه. ینگاه م

: دعا کن مشکل بابات حل بشه، اون وقت دیکش یسر ساق یرو یکنارم نشست، دست انیشا

 .ذارهیواسه فرشته کوچولوش سنگ تموم م

 و از اتاق خارج شد. دیهردومون رو بوس گونه

 "سپهر
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بودم، به محض ورودم سهند به طرفم پرواز کرد و  یبود مسافرت کار  یخانه شدم، چند روز  وارد

 در آغوشم جا گرفت.

 به کل خانه انداختم: سهند مامانت کجاست؟ یو صورتش را بـ ـوسه باران کردم، نگاه سر

 .ییدونم بابا یفکر کرد سپس با زبانه کودکانه اش گفت: نم یکم

که  یدیکارم بودم، پروژه جد ریدرگ دایروز ها شد نیو به طرف اتاق کارم رفتم، ا دمیرا بوس سرش

 بود. یکردم به شدت حساس و حرفه ا یآن کار م یرو

 شدم.ـ یکار  یپرونده ها یچرمم لم داده و مشغول بررس یصندل یرو

 دانم ساعت چند بود که در اتاق را زدند. ینم

 .دیی_ بفرما

 وارد اتاق شد. ظشیغل شیو آرا شیرونیقرمز ب راهنیباز شد و شبنم با پ در

به شدت شکه شدم، نگاهم از  شینیکوتاه مش شده و آن حلقه گشواره کنار ب یموها دنید با

 شده بود. یبرهنه اش که پر از نقوش خالکوب یساق پاها یصورتش سر خورد رو

واسه خودت  هیچه سر و شکل نی: شبنم ادیبه شدت گره خورده در هم غر  ییاخم ها با

 ؟یساخت

 قشنگه، مد امساله یلیها که خ نی: اشیو اشاره کرد به لباس ها دیلبش را جو یگوشه  آدامس

 یکوتاه شدته، م یو موها ینیتو ب یمنظورم اون حلقه  گم،یچسبونت رو نم غیج یپالتو نی_ ا

 .ادیکوتاه بدم م یاز موها یدون

 جوون شدم. یکل اد،یم یلی_ اتفاقا به صورتم خ

 زدم. نجایا یتوپ یرا نشان داد و گفت: نگاه چه تاتو شیپا ساق
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 سبک سر و سرکش شده بود. نینچنیشبنم ا یاز رفتارش جا خوردم، از ک یلیخ

 افهیو ق ختیرفتار و ر  نیسالته و ا ۲۴کنم  حتتیمن نص یستین یرستانی_ شبنم تو بچه دب

 .ستین تتیمناسب سنت و شخص

پدر بزرگ  نیع یشد رانیا یو دستش را دور گردنم حلقه کرد: چند روز رفت قهقهه زد مستانه

 ها.

 .یرو گم کرد تتیبه کل هو یخوشگذرون یر ی_ تو هم چند روزه م

 م؟یبخواب یایشبه م ۱۲تفاوت شانه اش را باال انداخت و گفت: ساعت یب

 ؟یشبه بعد تو االن اومد ۱۲_ خوبه 

 ؟یایداد: م رونیکالفه نفسش را ب شبنم

 .ختهیکار رو سرم ر  ی_ نه کل

 نثارم کرد و از اتاق خارج شد. یغره ا چشم

دانم چرا انقدر دلتنگش شدم، مسخره ست  ینم ه،یهان یداد و ذهنم رفت پ هیتک یصندل یرو

 دارم. ینسبت بهش وابستگ یاما به نوع ستمیعاشقش ن

 همان پرونده ها به خواب رفتم. یگرم شد و رو میکم پلک ها کم

 

 سپهر

 

ساعت ها بود مشغول کار بود،  رونیچرم برداشتم و نفسم رو فوت کردم ب یام را از صندل هیتک

 تلفن را برداشتم و شماره خانه را گرفتم: الو
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 ییانداز شد: الو بابا نیطن یخواب آلود سهند در گوش یصدا

 

 ؟یمامان ید یرو م یالو سالم پسرم، گوش-

 

 .یطونیدر خونه رو هم بست تا من نرم تو کوچه ش رونیمامان صبح رفت ب یبابا -

 

 کجا رفته؟ ستیفکر معلوم ن یلبم را از حرص گاز گرفتم و نفسم را فوت کردم، دختر ب ی گوشه

 

 یب نیگرفتم، ا یسهند پرستار م یبرا دیرا قطع کردم،با یبا سهند حرف زدم سپس گوش یکم

 بود. یاش نابخشودن یتیمسؤل

 

کردم،خودم را  هیته یخوراک یاز سهند کل ییدلجو یانه برگشتم سر راه برااز ظهر که به خ بعد

 مواجه شدم شیخال یبا شبنم کرده بودم که با جا یجنگ طوالن کیآماده  زین

 

 به اتاق خوابش رفت. شیها یبا اسباب باز  یو باز  هایبعد از خردن خوراک سهند

 

خبر به  یکرد و ب یاجازه خانه را ترک م ینبود که شبنم ب یبار  نیاول نیمبل نشستم، ا یرو

 کردم. یسره م کیرا  فمانیتکل دیرفت، امشب با یم یگردش و مهمون
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 ۱اعصابم بود، مردمکم را دوختم به حرکت پاندول وار ساعت، ساعت  یتاک ساعت رو کیت

 .دیدر قفل چرخ دیبود که کل

 

 lشبنم نفسم دنیو با دزد، به طرف در رفتم  ینبض م میها قهیجا بلند شدم، شق از

 

 فرستادم رونیب قیعم را

 

 بکشم ادیرا کنترل کردم که مبادا بر سرش فر  خودم

 

 زد و گستاخانه نگاهم کرد یقیلبخند عم دنمیوارد حانه شد و با د یالیخیب با

 

 .دیچیپ مینیب ریز  ظیالکل غل یبو

 

 هـ ـر*زه؟ ی: تا االن کجا بوددیشده غر  دیکل یرا گرفتن و با دندان ها شیخشم بازو با

 

 گفتن. انیلباسم را گرفت و شروع کرد به حض قهیخورد  یکه تلو تلو م یحال در

 

حال  یو ب دیکش یفیخف غیآغوش گرفتمش و بردمش سمت حمام و گذاشتمش تو وان، چ در

 شد.
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 کرد. یرو از تنش کندم، دوش گرفتن حالش رو بهتر م یها لباس

 

 بوده؟ یبود؛ تا االن کدوم قبرستون یتمام تنش پر از کبود دیز رخم پر بدنش رنگ ا دنید با

 رو تنت؟ هیچ یکبود یجا نی_ شبنم ا

 برم دیشده با رمیفرهاد؟ د یگیم ی_ چ

 طه؟یسل یبود یرا چنگ زدم و کنار گوشش نعره زدم: کدوم قبرستون شیموها نیخشمگ

 .دمیکش یدادم و نعره م یتکانش م محکم

بودم به  یبود، با چانه بغض دار جواب داد: سپهر من من مهمون دهیاز سرش پر  یمست تازه

 خدا...

 .یزدم: خفه شو لعنت ادیفر 

 ی شهیمشت محکمم را به ش نیپرتش کردم و کنار حمام و به طرف اتاقم رفتم، خشمگ محکم

 .دمیکوب نهیآ

 .ددنیلرز  یاز بغض م میزانو زدم شانه ها نیزم یهزار تکه شد، رو نهیآ

 

 دنیباز شدن در به عقب برگشتم، با د دنیدانم چند ساعت از شب گذشته بود که با شن ینم

زد خونم به نقطه  یکه در چهره اش موج م یدستش و آن آرامش مسخره ا یتو گاریشبنم و س

 جوش آمد.

 به رنگ خون از نظر گذراندمش. یطرفش گام برداشتم و با چشم ها به

 ؟یدی_ سپهر چرا رو تخت نخواب
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: خب بدون تو خوابم دمیگونه اش کش یگونه اش را نوازش کردم، سپس انگشتم را رو آرام

 .زمیبره عز  ینم

 م؟یبخواب میزد و گفت: بر  یمصنوع لبخند

 تخت. ینثار صورتش کردم و هلش دادم رو یمحکم یلیچنگم شد، س ریاس شیموها

 .هیتنت به خاطر چ یرو یهت یکبود نیا یتا بهم بگ یمون یاتاق م نی_ انقدر تو ا

خراب اتاق را ترک کردم و رفتم سراغ  یکردن، با اعصاب یزد و شروع کرد فحاش یبلند غیج شبنم

 داشتم. یشتر یسهند، کنار پسرم آرامش ب

 گذرم. ینم انـتیاز خــ ـ یاش گذشتم ول یدروغ و بد اخالق از

 کردم. یتحملش نم یکرده، لحظه ا انـتیمطئن بشوم خــ ـ اگر

 

 "انیشا

 

 یراه چیشدم، ه رهیخ میفرستادم و با غم به پرونده رو به رو رونیب یقیرا همراه آه عم نفسم

 نداشتم. میها یصاف کردن بده یبرا

 

 دادم. کهیت یچند وقت به صندل نیا یاز فکر ها و فشار ها خسته

 انداخت. یاعصابم خط م یرو ی! صندلژیق ژیق یصدا

 ام را فشار دادم. قهیشق یپرونده و گوشه  یوخودکارم را پرت کردم ر  کالفه

 

 را برداشتم: الو سالم یزنگ خوردن تلفن، کالفه گوش با
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 هستم. نازیپر  ی_ سالم جناب سار 

 پدربزگ خوبن؟ یجون خوب نازی_ سالم پر 

خان، خواستم بگم پدربزرگ امشب شما رو به صرف شام دعوت کرده اگه  انی_ ممنون شا

 .میهم صحبت کن یمسائل کار  تا راجع به دیایب شهیم

 .یخودت کرد ونیمن رو مد نازیممنون پر  یلیزدم و گفتم: خ یضیعر  لبخند

 خان. انیشا شهی: خواهش مدیچیپ یخنده ش داخل گوش یصدا

صورتم رو  تیرضا یتو بغلش لبخند یساق دنیرو قطع کردم و رفتم سراغ هانا، با د یگوش

 .ادیمامان شدن چقدر بهت م یگرفت: خانم

 ؟یبغلش کن یخوا یتکون داد و گفت: م یسر 

 .نمیرا جلو آوردم و گفتم: بچه رو بده بب دستم

 گونه اش کاشتم. یمحکم رو یو بـ ـوسه ا دمیعشق دخترم را در آغوش کش با

 لپ بچه رو. یاعتراض هانا بلند شد: کند یصدا

 خواد دخترم خودمه. ی_ دلم م

 گفت: دختر که مال مردمه. یشوخ با

 .دمیدم به همه کَسونش نم یدخترم مال خودمه، به کَس کَسونش نم _ نچ

 انداز شد. نیهانا در دل اتاق طن یخنده ها یصدا دم،یهم گونه اش را بوس باز

رم خونه پدر بزرگم، تو هم  یمملوء از عشق به چهره اش انداختم و گفتم: من شب م ینگاه

 ؟یایم

 باال انداخت و گفت: زشت نباشه؟! شانه
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هر  یعنی دیایب انیگفته شا یوقت زم،یپاسخ دادم: نه عز  دمویسرش کش ینوازش رو دست

حاال که کمبود  شهیچه خوب م ،یصحبت کن نازیمدرسه هم با پر  یدرباره کارا یتون یدومون، م

 تو کار آموزش. یمعلم تو روستاست تو هم کمک کن

 یبرا شهیوست دارم، مد یلیرا محکم بهم زد: آره خ شیاز گل هانا شکفت و دست ها گل

 رم؟یهم پرستار بگ یساق

خانم معلم  یشیشما هم م میر یگ یپرستار م کیفنچ بابا  یکن هانا خانم، برا ی_ کم دلبر 

 روستا.

 و شروع کرد به بپر بپر کردن. دیدرست مثل بچه ها از جا پر  هانا

 داشتم. یاز مدت ها غم و اندوه حاال با وجود او احساس بهتر  بعد

**** 

و کاله کج هانا  یبه کت و دامن قهوه ا یدرب عمارت ارباب منصور نگه داشتم، نگاه یجلو

 پرنسس! یشد بایز  یلیانداختم و گفتم: خ

 .زمیعز  یشد یعال یکت و شلوار شهر  نیزد و جواب داد: تو هم با ا یحیمل لبخند

 میشد ادهیپ نیرا فشردم و هر دو از ماش دستش

و با احترام سالم  ستادنیما ا یچند تن از خدمه جلو م،یدش اطیدر دست هم وارد ح دست

 کردند.

و  بیغر  یمادرم حالم را دگرگون کرد، چه روز ها یو خاطره  ادیلحظه  یعمارت که شدم برا وارد

و  مینشست یحوضچه وسط سالن م نیو کنار ا میآمد یم نجایبود آن زمان که هر دو به ا یدور 

 .میکرد یبا مادر بزرگ معاشرت م

 یرایسرم را باال آوردم و نگاه گرم و گ ینگاه ینیحلقه زد، با حس سنگ میدر چشم ها اشک

 .ـسالم منصور خاندمیمنصورخان را د
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 _ سالم پسرم

 پسرم. نیوسط اتاق: بش یکرد به مبل سلطنت اشاره

 .شهیخاطرات مادرم برام زنده م امیم نجایو گفتم: هر زمان ا دمیکش یقیعم نفس

 کرد و کنارم نشست. یبسم کوتاهخان ت منصور

 دختر خانم با وقار همسرته؟ نی: ادینثار هانا کرد و سپس پرس ینگاه

 _ بله هانا همسرم ودختر ....

 به هانا انداختم و ادامه دادم: دختر ارباب شاهرخ یکردم، نگاه مکث

 زد. یتکان داد و لبخند معنا دار  یخان سر  منصور

 .میگرم گفت و گو با با هم شد سپس

را به رنگ  شیبود و موها دهیپوش یکت و دامن زرشک وست،یبه جمع ما پ نازیبعد پر  یکم

 در آورده بود. ییطال

مدرسه  یخواد تو کار ها یدلش م یلیزدم و گفتم: هانا خ نازیبه هانا و خطاب به پر  یلبخند

 ؟یلطف رو در حقش بکن نیا یتون یکمک کنه، م

 .زمیزد و دست هانا را گرفت: البته عز  یقیلبخند عم نازیپر 

 یو حرف ها میکن یباز  اردیلیاونجا ب ن،ییطبقه پا میچه طوره بر  انیزد: شا میخان صدا منصور

 .میمردونه بزن

 کردم. دیسر تائ با

 .میبرداشت یو هر کدام چوب میجا گرفت زیپشت م م،یرفت نییبه شانه هم به طبقه پا شانه

خان را در چهره و  کیهنوز اقدار و ابهت  یساله بود ول ۷۷ یشروع کرد به باز  منصورخان

 حرکاتش حفظ کرده بود.
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 باهات راه انداختن. یدشمنات بد باز  دم،یخان شن انی_ شا

 یگرفتم رو میتسلط به اعصابم تصم یمسئله خشم در رگم جوشش گرفت، برا نیا یآورد ادی با

 تمرکز کنم. یباز 

 زدم. توکیبا دقت به پ یکردم، سپس ضربه ا یچوب را کچ نوک

 توپ ها به داخل هدف رفت. همه

 !یهست یکن قهار  یده باز  یپسر نشون م نیکردن: آفر  قیخان شروع کرد به تشو منصور

 بودم. یثابت باز  یکه بودم پا کایدر آمر  ینکردم، ول ی_ مدت هاست باز 

 خارج کرد. یبرگ گاریس بشیتکان داد و از داخل ج یسر  منصور

 نگاه انداخت. اردیلیب زیزد و با دقت به م گاریبه س یمحکم پک

 رو ندارم. شییخواد بهت کمک کنم اما توانا یدلم م یلی_ من خ

 ینشانه گرفت، ضربه حساب شده ا توکیسمت پ یخاص هیرا قطع کرد، چوبش را با زاو حرفش

 یسخت تیموقع یصله گرفت: واتوپ ها فا هیاز بق یبه توپ هدف خورد و کم دیزد، توپ سف

 شده.

 کردن حرفش راجع به کمک را ادامه بدهد. یباز  یخواست به جا یم دلم

 ه؟ی_منظورتون از کمک کردن چ

 کرده بود. ریاطراف را تسخ یفضا گارشیرا راست کرد، عطر تلخ س کمرش

ندارم، از تصادف دختر بزرگم و بچه هاش  یا گهید ینوه  نازیتو و پر  ریمن غ ان،یشا یدون ی_ م

 جون سالم به در برد. نازیفقط پر 

 یکه توش افتاد یمخمصه ا نیدارم از ا ییزد: من توانا هیتک اردیلیب زیم یو رو دیکش یقیعم آه

 .یبکن یخوام تو هم در حقم کار  یدر عوض م ینجاتت بدم، ول
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 کرد، کنجکاو شدم و منتظر نگاهش کردم. مکث

پپر پشتش پنهان  لیانبوه سب نیرا که ب نشییسخت بود، لب پا شیموضوع برا نیگفتن ا انگار

کردن، همه دار  دیو سپس ادامه داد: من سرطان خون دارم، دکتر ها ازم قطع ام دیشده بود، جو

 و بس. نازیپر  نیو ندارم هم

 د؟یار ند یراه درمان چیه یعنیفرو بردم و گفتم:  میموها نیشدم، دستم را ب متاثر

 یادیس و سن من ز  شرفتهیپ یلیرفتم، سرطان خ ی: نه، هر جا فکرش رو بکندیحرفم پر  انیم به

 باال.

 کند: یکرد بغضش را مخف یسع د،یکش یقیعم آه

دختر طفل معصوم، تا  نیسر ا زنیر  یو م شنیهمه مردم و دشمنام کفتار م رم،ی_من که بم

 برام واضحه. ارن،یقرون آخر مال و ثروتش رو از چنگش در م

از  یتابلو منظره ا ستاد،یبزرگ وسط اتاق ا یجا برخواست پشتش را به من کرد و به تابلو از

 بود. دهیکش ریتنها در ساحل را به تصو یدر حال غروب و دختر  دیخورش

 شوهرش بدم. نکهیا ییاز تنها نازی_ تنها راه نجات پر 

به اموالش  ینه و از همه مهم تر چشمک تیخودم حما نیرو ع نازیکه سالم باشه و پر  یمرد

 نداشته باشه.

 دارم. مانیا تتین یو به درست یناز یمثل تو، که هم خون و من و پر  یکس کیطرفم برگشت:  به

 ارباب منصور؟!!! هیخوردم ابرو باال انداختم و گفتم: منظورتون چ جا

شو در  نجایا یها نیاز زم یازدواج کن، ارباب و مالک بخش نازیزد و گفت: با پر  یپدرانه ا لبخند

 در خواست پدربزرگت رو رد نکن پسرم. نیکن، آخر  تیحما نازیعوض از پر 

 حساسه. یلیزده گفتم: اما من زن دارم منصور خان، هانا خ بهت
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هر  هیعیخان طب کی یبرا نیو چند ضربه به کمرم زد: پسر ا دیکش بلشیبه س یدست

داره، تو از شر  یجنبه عقالن شتریازدواج ب نیکنه، در ضمن ا اریخواد همسر اخت یمچندتا که 

 .دهیادامه م شیتو به زندگ تیحما هیدر سا نازمیپر  ،یایدر م یکلون و ورشکستگ یبده

رو  تیهفته صبر کن سپس جواب قطع نی! تا آخر اسیبزنم که با اشاره گفت: ه یحرف خواستم

 به من بده.

دستش را گرفتم  دیرا بشکنم، با ترد رمردیدل پ امدینبودم، دلم ن یامر راض نیاصال به ا نکهیا با

 و گفتم: قبوله.

 

 سپهر

 

کرد و بد  یم هیبودم، شبنم تمام شب را گر  یفرستادم. امروز واقعا عصب رونیرا با حرص ب نفسم

 گفت. یراه م یب

 اتاق را زدند، فرهاد وارد شد: سالم سپهر جان در

 ؟یکن دایپ یز یچ یشده تونست یم چ_ سال

از  یکیبا من تماس گرفت و گفت  شیکه چندماه پ یشرکت بود، کس یاز کارمندها یکی فرهاد

 را دارد. یمن سوء استفاده کرده و قصد کاله بردار  یشرکت از امضا یوکال

 دمیخودم و سهند خر  یبرا یدونفره ا طیبل یفکر  چیه یبودم که ب یو عصب جیگ یروز به قدر  آن

 و به تورنتو برگشتم.

ماجرا نشدم و  الیخ یچند وقت ب نیشد، اما من در ا یمتوار  د،یخبر بازگشتم را که شن مردک

 رد کارش را گرفتم.
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 یرا ترک کردم و سهند را با خودم آوردم، دلم به درد م هیآورم چگونه هان یبه خاطر م یوقت

 یام م وانهیاش د یبه سهند وابسته ام که دور  یا به قدر روز ه نینداشتم ا یچاره ا یول دیآ

 کرد.

 نشست، چهره اش گرفته و ناراحت بود. میرو به رو فرهاد

 روباه؟ ای یر یشده فرهاد؟! ش ی_ چ

ردشو زد و بازداشتش کرد، پسره امروز اعتراف کرده  سیپل شبیکاله بردار رو گرفتن، د لی._ وک

 .اشیبه همه خالف کار 

 زدم و گفتم: یتیرضا لبخند

 کنه؟ دایپ یکمکش کرده به مدارکم دست رس یبوده؟ ک ی_ خب هدفش چ

 نگاهم کرد. دیبا ترد د،یرا گز  لبش

 : جون بکن فرهاد!دمیغر  یعصب

داده، اون گفته  یقرار م ارشیاطالعات رو در اخت نیاعتراف کرده زنت شبنم تمام ا ی_ معتضد

 شبنم رو با بهونه....

 در سرم پخش شد. یسوت بلند یصدا دم،یشن یرا نمفرهاد  یصدا گهید

 شد: یصدا پخش م نیکردم و مدام در سرم ا یحس م مینیخون را از ب یگرم

مردم و آوار بشه،  یتو زندگ ادیرها کنه و ب ینامزدش رو با نامرد باریکه  ی_ سپهر خان کس

 کنه. یهم م یبدتر  یکارا یپول و جاه طلب یشک نکن برا

گوشم گفته بود،  ریحرف را ز  نیپدرم کدامشان ا ایمادرم بود  دیآ ینم ادمیصدا آشنا بود،  چقدر

ابلفضل فرهاد را  ای یشد با بسته شدن چشمانم تنها صدا یسوت قطع نم یبودم صدا جیگ

 مطلق. یاهیو بعد س دمیشن
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 را باز کردم. میحس سوزش دستم چشم ها با

 پسر؟ یبود: خوب ستادهیسرم ا یداشت باال که سهند را در آغوش یدر حال فرهاد

 ؟یآورد ی: بچه رو چجور دمیحال نال یب

ترسه منم با عجله  یگفت م یکرد و م یم هیسهند زنگ زد شرکت، گر  ی_ تو که از هوش رفت

 راننده رو فرستادم دنبالش.

 سرخ و چانه لرزان سهند انداختم. ینیبه ب ینگاه

 .نمیرا باز کردم: پسرمو بده بب دستم

 بود. یشکه عصب کیرا کنار تخت گذاشت و لبخند زد: خدا رحمت کرده پسر، فقط  بچه

 تکان دادم و مشغول نوازش سهند شدم. یسر 

 _ اون هم خونه بود؟

 گفت ینم یز ی_ نه راننده که چ

 سراغش. میبر  دیبا اریسرم رو درب نی_ ا

 خب داداش. یلی_ خ

کشتمش و  یم دیقصد جان شبنم را کرده بودم، با م،یرا در آورد به سمت خانه به راه افتاد سرم

 گشتم. یبرم رانیبه ا

 واحد خانه که غرق در دود آتش بود لرزه به تنم افتاد. دنیشدم، با د ادهیپ نیماش از

 ؟ینیب یخونه رو م ی_ تو هم دار 

رم  ی. من مرونیب میگفت: خدا رحم کرد سهند رو آورد یزد و عصب شیبه موها یچنگ فرهاد

 .یزنگ بزنم آتش نشان
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ها اطرافمان بودند، نگران از حضور شبنم در خانه بودم قبل از آنکه  هیتن از همسا چند

آتش  یمنفجر شد و شعله ها یبیمه یبخواهم وارد خانه شوم. کپسول گاز در خانه با صدا

 .دیزبانه کش

 یه حضور داشتند، نمدر خان یزده سهند را از آن کوچه دور کردم، ماموران آتش نشان وحشت

 آرام تر بودم. نیهم یبرا ست،یکرد شبنم در خانه ن یبه من الهام م یدانم چرا حس

 

**** 

 

 خونه ما میبر  ای_امشب را ب

 به فرهاد انداختم و جواب دادم: تو هتل راحت ترم. یخسته ا نگاه

 .هیهم عمد یسوز  شیآتش نشان ها گفتن، شبنم خونه نبوده و آت ی_ راست

 حوصله و اشباع شده. یبود، خسته ب نیتوانستم از حالم بدهم ا یکه م یفیتوص تنها

 شکه هست، لطفا ادامه نده. ی_ فرهاد مغزم به حد کاف

 شده. وانهیمعلومه به کل د ،یکن تیازش شکا دیفردا با ی_ باشه ول

 فردا االن خستم. یام را باال انداختم: باشه برا شانه

 و وارد هتل شدم. دمیرا در آغوش کش سهند

 نجایگشتم؛ من ا یباز م رانیهر چه زودتر به ا دیسر سهند نشسته بودم، با یباال داریصبح ب تا

 نداشتم، از همان اول. یکار 

 

 "سپهر



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

254 

 

 

 دفتر از فکر به شبنم در آمدم. یزنگ خوردن گوش با

 انداز شد. نیقهقهه شبنم در آن طرف خط طن یصدا یمحض جواب دادن گوش به

 _ الو جناب سپهر خان

 یرفت یمست است: کدوم گور  زانیداد تا چه م یخود نشان م نیو شل بود، ا دهیکش شیصدا

 شبنم، مگه دستم بهت نرسه هـــرزه.

 جزغاله شد؟ زیگرفت و پسر عز  شیشدد، خونه ت آت فیح یو گفت: اوخ دیخند مستانه

 ؟یکدوم قبرستون طه،ی_ بلند دهنتو سل

کل گاو  ،یخوام برم تو آسمونا جناب سپهر ساالر  یم ،یدیمنم د یدیو دپشت گوشت ر  نی_ بب

 کردم سپهر خان. یصندوقت رو خال

 :دمیفرو کردم و غر  میدستم را درون موها یعصب

 کم داشت؟ یچ یزندگ نیا ؟یبرات کم گذاشتم که با دشمنم هم کاسه شد ی_ شبنم چ

به  دنیدختر پولدار آزاد باشم، واسه رس کیخواست  یبغض گفت: از همون اول دلم م با

دام  ریپول و زن احمقتو کنار زدم تا دستم بهت برسه، تا تورو اس یخواسته هام اون مردک ب

کنم و نکرده  یآزادانه زندگ یزندان بانم و نذار  یبش تیخود لعنت نکهیخودم بکنم، اما فکر ا

 بودم.

 یبگو هـرزگ ،یاز شدت خشم دو رگه شده بود: نگو آزاد میصدا

 سپهر خان. امتیبه ق دارید ،یساک پول و آزاد کیاالن مهم منم و  ،یو گفت: هر چ دیخند

قابل  ریغ میشبنم برا نیدادم، ا هیتک یبه صندل یعصب د،یبوق تلفن در سرم سوت کش یصدا

 دارد. زین یگر ید یجغد شوم رو نیدانستم ا یباور بود، نم
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طرفه به مقصد تهران بخرد،  کی طیفرهاد تلفن کردم و از او خواستم هرچه زودتر دو بل به

 جهنم را نداشتم. نیگشتم. طاقت ماندن در ا یباز م دیبا

 بود. میآور حماقت ها ادی میهمه و همه برا شیها واریشهر و د نیا یهوا

 یمتالش میزندگ نیچن نیچرا اراه را اشتباه کرده بودم،  یزدم، کجا زیم یرا چند بار رو مشتم

 شد؟!

شده  میدشمن جان و آبرو دمشیپرست یکه عاشقانه م یرا خورده بودم که زن یحق چه کس مگر

 و بود؟

به مغزم داده  لشیو تحل هیمقدمه رخ داده بود که فرصت تجز  یو ب عیآنقدر سر  زیچ همه

 نشده بود.

 

کردم،  یرا رها م زیهمه چ دیکردم به افکارم سر و سامان دهم، با ینشستم و سع یصندل یرو

 را... میاول از همه غرور و خود خواه

 

 "هانا

 

 کردم. یکارشان نظرات م یبودم و رو ستادهیو الفت ا هیسر انس یباال

 کنان دعوت کرده بود. یصرف شام و البته آشت یرا برا نازیخانم بزرگ منصورخان و پر  امشب

دانم چه شده بود  یهم از صبح در اتاق کارشان گرم گفت و گو بودند، نم انیو شا نیاهش ارباب

 کرده بود. یعصب نینچنیرا باز ا انیکه شا

 ییداشتند، گفت و گو ها انیبا شا یپنهان یهفته خانم و بزرگ و ارباب دائم گفت و گو ها نیا

 شد. یقطع م عیمن سر  دنیکه با د
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 در راه است. یدانستم چه خبر  یبودم اما نم یزد، منتظر خبر بد یبد جور شور م دلم

 شد. ینثارم کرد وسر گرم بافتن یلبخند زهر دار  دم،یآشپزخانه خارج شدم و خانم بزرگ را د از

مان رد و بدل کرد و خطاب به من گفت:  انیم ینگاه یخدمتکار مخصوصش با کنجکاو اقدس

 دادن؟و الفت کارشون رو درست انجام  هیانس

 راحت باشه. التونی_ آره خ

 باهات حرف دارم. نجایا نیکنارش اشاره کرد: بش یبزرگ سرش را باال آورد و به صندل خانم

 اریمادرت دختر همسر سوم اسفند یدون یو گفت: م دیکش یبه بافتن ینشستم، دست کنارش

 خان شوهرم بوده.

 سر تکان دادم: بله آرام

 فهیاز هر طا دیخان با کیگه  یکه م یرسم خبر دار  نیه االن اتا ب میاز قد یدون ی_ حتما م

 بشه. ادیمردم ز  نیکنه تا نفوذش ب اریزن اخت کی

 تعجب گفتم: بله چه طور مگه؟ با

 مادربزرگ تو بود. شونیکیتا هوو داشتم که  ۳زد و گفت: من خودم  یثیخب لبخند

 که مقدر شده دخترم. هیز یچ نیا یول طیشرا نیسخت بود تحمل ا یلیمن خ یبرا یدون یم

 د؟یر یبگ یدیهمسر جد انیشا یبرا دیخوا یکه م نهیحرف ها ا نی_ منظورتون از ا

 انیشا یرو برا نازیتا پر  میداد بیترت یخان برنامه ا نی_ آره دخترم، امشب من و شاه

 .میکن یخواستگار 

 یبغضم را حفظ کردم و چانه ام به شدت م یسرم هوار شد، به سخت یآوار رو هیشب یز یچ

 ه؟یراض انی: شادمیبا غم پرس د،یلرز 



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

257 

 

 شیو راض یخوام بر  یکنه اما ازت م یسر تکان داد و گفت: نه داره مقاومت م یناراحت با

که به  نازیپر  یا هیازدواج و جهز  نیا م،یخون یتو گوشش م نیهفته س من و شاه کی ،یکن

 ....انیرو نجات بده اما شا انیشا یتونه زندگ یم شهیپرداخت م یصورت نقد

خرفت بدهم از اتاق  رزنیبه آن پ یجواب نکهیمنتظر نماندم، منظورش را خواندم، بدون ا گرید

 .دیلرز  یم یرفتم، بدنم از شدت خشم و ناراحت اطیخارج شدم و با سرعت به ح

اسب نشسته و محکم  یرا برداشتم، رو انیرنگ شا یسمت اصطبل رفتم و اسب مشک به

 و به راه افتاد. دیکش یکوتاه ی ههیضربه زدم، اسب ش

 نداشتم. ییو رها یحس آزاد نیچن نیتاختم مدت ها بود ا یسرعت م با

 شیاسب را نگه داشتم، با لذت به منظره پ دم،یمزرعه اسب بود رس یکیکه در نزد یتپه بلند به

 او بود. من و دارید نیمحل اول نجاینگاه کردم، ا میرو

خواست  یرا گرفته بود نم میکه راه گلو یبود که بغض بیدادم، عج رونیرا آه مانند ب نفسم

 بشکند.

فکر کردم که  نیلحطه متوقف شد، به ا کی یکه خانم بزرگ آن حرف ها را زد، قلبم برا امروز

 بودم . انیشا یخواسته ها چهیباز  نازیهمچون پر  یمنم زمان

 .دیکش ههیانداز شد، اسب ش نیدر دل دشت طن ادمیفر  یزدم، صدا یبلند ادیفر 

زدم  یم ادیبلکه فقط فر  دمیلرز  یکردم و نه م یم هیضرب و بلند، نه گر  کیزدم  ادیفر  باز

 سقوط کرده. یکه از بلند یهمچون انسان

 .ونددیپ یواقعه حتما به وقوع م نیگفت، ا یدر سرم م ینحس یصدا

 .دمیزدن کش ادیر دست از ف میحس مزه خون در گلو با

 غروب بود. هیکیبه شدت درد گرفته بود،نزد میگلو

 اسب به تاخت برگشتم. با
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حلقه شد، محکم در  میدور بازو انیگرم شا یشدن از اسب، دست ها ادهیمحض پ به

 غوغا بود. مانیو در دل ها میچنگ زد، هر دو سکوت کرده بود میو به پهلو دیآغوشم کش

 زم؟یعز  یخوام از دستت بدم، کجا رفته بود یکرد: هانا نم یگوشم نجوا م ریز  انیشا

را سکوت کرده بودم در واقع توان حرف زدن نداشتم،  انیاما تمام مدت حضورم در آغوش شا من

 را بستم. میپناه بردم و با خوردن چند قرص سر درد چشم ها مییبه اتاق تنها

 

 انداخت. یاعصابم خط م یرو شانیخنده ها یصدا

هرچند عامل  ایکرد گور پدر مال و اموال دن یقبول م دیرا درک کنم اون نبا انیانستم شاتو ینم

 من بود. یا هیارث یها نیپول و زم نیهم زیازدواج خودمان ن یاصل

 کردم خود را به خواب بزنم اما هرچه تالش کردم نشد. یرا بستم و سع میها چشم

 ساعت بعد مهمان ها عمارت را ترک کردند. چند

را نوازش کرد:  میغلت زدم، کنارم نشست و موها یشدم، کم انیباز شدن در متوجه حضور شا با

 ؟یدار یهانا ب

 جواب دادم: بله یسرد یصدا با

 کنه؟ ی_ سرت درد م

 _ نه اصال.

 نشان ندادم. یکینزد یبرا یلیبر خالف گذشته تما دیدراز کش کنارم

 حلقه بهش داد. کیش و گفت: خانم بزرگ از جانب خود دیکش یقیعم آه

 پس حرفشم نزن. ست،ی_ برام مهم ن

 ؟یکن یسرم گذاشت: چرا فرار م ریتر شد، دستش را ز  کینزد یکم
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 .ادی_ حوصله ندارم، خوابم م

 .یموند ینم داریتا االن ب ومدی_ اگه خوابت م

 نشم. کیبهش نزد دمیسردم انداخت: هانا قول م یبه چهره  یقیعم نگاه

 .انی: فقط بخواب شادمیحرف همه عضالت بدنم به رعشه افتاد با خشم غر  نیا دنیشن با

ازم فرار کن  گهید باریرا چنگ زد:  میکرد و محکم پهلو ینزدش فاصله گرفتم، اخم وحشت ناک از

 کنن. هیهوا به حالت گر  یکه مرغا ارمیسرت ب ییتا بال

زدم، اما  یس مرا بست، از شدت حرص نفس نف شیدر آغوشم گرفت و چشم ها محکم

 جرعت نداشتم تکان بخورم.

 دمیرا به اجبار بستم و خواب میها چشم

 

 "هانا

 

گذشت، خبر  یهفته از آن بله برون مسخره م کیبرق و باد گذشت و حاال  نیع زیچ همه

را نشان کرده  نازیبا نقشه خانم بزرگ در روستا پخش شده و حاال همه پر  انیو شا نازیازدواج پر 

 دانستند. یم انیشا

را به  یخواست تعصب کور مردم روستا اجازه بهم خوردن نامزد یهم م انیاگر خود شا یحت

 داد. ینم نیکدام از طرف چیه

 

را در آغوشم گرفته به سالن  یساق دم،یکش الیبه صدا در آمدن زنگ خانه دست از فکر و خ با

 رفتم.
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آشفته شدم که  یلبش به قدر  یرو یو لبخند مسخره  کیش یبا لباس ها نازیپر  دنید با

 طاقت ماندن در عمارت را نداشتم. یحت

تن به خواسته  شهیجلو آمد و سالم کرد، بر خالف اکثر زنان روستا که هم یبا خوشحال نازیپر 

آمدند، من  یکوتاه م شانیها یخواه ادهیها و ز  یدادند و در برابر هــ ـوس باز  یم شانیشوهر ها

 کنم. یعرضه و مظلوم را باز  یزن ب کیقصد نداشتم نقش 

 ی: سالمتدمیشده غر  دیکل یو با دندان ها نازیپر  یو گربه ا یآب یخشم زل زدم در چشم ها با

 .یکن یبا اومدنت خرابش م یکه تو دار  یز یعمارت بوده، چ یتو شهیهم

 سخت نبود که چقدر جا خورده. ادیز  صشیرفت، تشخ نازیاز رخ پر  رنگ

 تیخانم بزرگه، انشالله شمام متوجه ن ارمیب ریلبخند زد و گفت: من اومدم خ یدست پاچگ با

 .دیش یمن م

راه  کیخانم کوچ کیخدمه چه خانم کوچ م،یاز هم فاصله گرفت نازیتعارف اقدس به پر  با

 خانم کوچک تر خانه شده. امدهیانداخته بودند، هنوز ن

 

 داد درست فکر کنم. یزدم و به طبقه باال رفتم، حرص اجازه نم یپوزخند

 عمارت به سمت کوچه باغ رفتم. یو از در پشت دمیرا چ میلباس ها ساک

حرف ها شده بودم  نیمن که کله شق تر از ا یخلوت بود، اما برا یلیرفتم خ یم دیکه با یر یمس

 نداشت. ییترس معنا

 

را آنجا بگذرانم هر چند پدرام  یمدت ایشا دنیخواستم به خانه عمو محمود بروم و به بهانه د یم

 جبهه بود. کیدر  انیهم با شا
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حال بهتر بود  نیگرداند، با ا یو سرزنش مرا به عمارت باز م حتینص یبعد کل حتما

 .نمیساکت بنش نکهیاعتراضم را نشان بدهم نه ا

 میکند، با وحشت زده به قدم ها یم بمیتعق یرا رفته بودم که متوجه شدم کس ریاز مس یکم

 سرعت دادم.

 نقاب، سر راهم سبز شد. ریپنهان ز  یدرشت و صورت یکلیپوش با ه اهیس یمرد ناگهان

آنجا  یپوش کس اهیو آن مرد س یمن و ساق ریترس نگاهم را به دور و اطراف انداختم، غ با

 حضور نداشت.

 داشتم... یقدم عقب بر م کیداشت من  یکه بر م یبا آرامش جلو آمد، با هر گام مرد

 وجود داشت... یبلند یدست راست مرد چاقو در

 درخت متوقف شدم. کیدخترم گم شدند، با برخورد پشتم به  یها هیدر گر  غمیج یصدا

 یگل پنج برگه رو یرا باال آورد، تنها خالکوب شیشد، چاقو کیافتادم، مرد نزد ریگ یا گوشه

 بود. دنیدستش قابل د

 التماس گفتم: تو رو خدا رحم کن. با

را با ضرب باال برد تا  یکردم، چاقو یزد و فاصله اش را کمتر کرد، با التماس نگاهش م ههقهق

 افتاد. نیزم یکه ناگهان با برخورد ضربه محکم چوب به سرش رو اورد،یفرود ب

 را داشتم، به جز ساسان. یهر کس دنید انتظار

 .نشیکرد سمت ماش تمیکردم که دستم را گرفت و هدا یتعجب نگاهش م با

 خطرناکه نجایکه ا نی_ برو بش

 سمت عمارت ساالر خان. میحرف کنارش نشستم و حرکت کرد یب

 .دمیدرون متولد شده بود رو د میکه پدر واقع یبار عمارت ساالرخان و مکان نیاول یبرا
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 کوچک تر و ساده تر بود. انینسبت به عمارت شا م،یوارد عمارت شد یدو دل با

ساسان خدمتکارش را صدا زد، زن الغر اندام به سمتمان آمد: سالم آقا  م،یعمارت شد وارد

 جان.

 سمت اتاق طبقه باال. دیکن تی_ سالم پروانه خانم، هانا و دخترش رو هدا

 _ چشم ارباب

کنار  یو بالشتک ها یشمیدست باف ابر  چهیاتاق مهمان شدم، قال یپروانه خانم راه همراه

 کرد. یتر م یاتاق را سنت ی، فضامبل شده بود نیگز یکه جا یپشت

 نکهیبرداشتم، با ا یکهنه ا فمیاتاق نشستم و از داخل ک یکرد، گوشه  یبه شدت درد م سرم

 کنم. ضیگرفتم پوشکش را تعو مینکرده بود اما تصم فیدخترم هنوز خودش را کث

 یساق یلب ها یام را رو نهیو لباسم را باال زدم، نوک س دیدراز کش نیزم یکه تمام شد رو کارم

 .رهیگذاشتم: بخور مامان برات بم

 خوردن. ریام را مک زد و شروع کرد به ش نهیس آرام

 دییبعد در اتاق را زدند: بفرما قهیدق چند

 داخل؟ امیب شهی_ م

 .دییرا بخورد: بفرما رشیانداختم، تا راحت ش یسر ساق ینشستم، شال بلندم را رو میجا سر

 میحرف بزن دیبهم انداخت: با یم نشست و نگاه مرددوارد اتاق شد، کنار  ساسان

 !شنومی_ م

 .رهیقراره زن بگ انیشا دمی_ شن

 ؟ی_خب که چدمیدر هم کش اخم

 .رهیبگ یا گهیکنه و بخواد زن د انـتیخان به عشق اولش خــ ـ انیکردم شا ی_ فکر نم
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 بشنوم. شتریگلوم رو گرفت: بس کن دوست ندارم ب بغض

 پدرم کجاست؟ یدون یفرستاد و گفت: م رونیرا ب نفسش

 _ نه چه طور مگه؟

 ؟یفهم یخونه افتاده، سکته کرده م یسامان کشته شد پدر گوشه  ی_ از وقت

 فهمم. یمن ربطش رو نم ی_ متاسفم ول

که من  یانتقام نقشه ا ره،یخواد انقام بگ ینفر زنگ زد و اعالم کرد م هی_ شب قبل حادثه 

 رو بدبخت کنم. هیباهاش هان تا دمیکش شیچند سال پ

من آشغال  یبه جا یچشم هاش حلقه زد: اون عوض یکردم، اشک تو یتعجب نگاهش م با

شد، که  یم شیلیتحم یم رو به کام مرگ کشوند، تازه داشت عاشق زن و زندگ چارهیبرادرم ب

 بال به سرش اومد. نیا

 ره؟یازت انتقام بگخواد  یکه م هیاون ک یعنی: دمیپرس اطیشدم و با احت متاثر

 تونه باشه؟ یم انیاز شا ریغ یزد و گفت: چه کس یپوزخمد

: بس کن، بهت دمیبغلم جا به جا کردم و با خشم غر  یرو تو یاز جا بلندشدم، ساق یعصبان

 .یدم به شوهرم تهمت قتل بزن یاجازه نم

 خواست؟ هیپول و ارث یکه تو رو برا ی_ شوهر 

 هیموضوع کامال خصوص نی_ ا

 .اریپس بهونه ن ،یخورد بی_ تو فر 

گذاشت درست حرف  ینم یبغض لعنت نیدانم چرا ا یبود، نم کینزد قتیبه حق شیها حرف

که بار ها اون رو با  یآدم حسود کیو شوهر منه، و تو  یباشه پدر ساق یز یهر چ انیبزنم: شا

 هم کار خودت نباشه. هیآتش سوز  نیاز کجا معلوم که ا ،یهات به مشقت انداخت یتوز  نهیک
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و داره به  نازیاالن نشسته کنار پر  رتتیغ یزد: احمق نباش هانا، اون شوهر ب ادیخشم فر  با

 خنده. یمن تو م شیر 

 

 .ی: بس کن لعنتدنیشروع کرد به چک میها اشک

 انیشا یها رو برا دیمروار  نیرا پاک کرد : ا میاشک ها رمیحر  ینگاهم کرد و با روسر  یمهربان با

 وم نکن.حر 

 نگو. یز یکنم، چ یچانه ام را لرزاند: خواهش م بغض

و گفت: استراحت کن منم  دیسرم کش یرو یدست یرا از آغوشم گرفت، سپس با مهربان بچه

 .شهینوه برادرش خوشحال م دنیبرم اتاق پدر، حتما از د یرو م یساق

 دنبالم؟ ادیب یخبر بد انیبه شا شهی_ م

 برمت عمارت. یم یپنهان ای م،یرو خبر کن انی_ بهتره ببرمت خونه عموت اونجا شا

 کردم. یصبر م یکم دینشستم، با میتکان دادم و سر جا یمنظورش شدم سر  متوجه

 

باال رفت که مبادا مردم  یاز راه جنگل به روستا م،یعمارت شد یبعد همراه ساسان راه یکم

 ه سرشان خطور کند.ب یبد یفکر ها دمانیروستا با د

به پا  یمدرسه دخترانه چه الم شنگه ا کیاحداث  یده برا یافتادم که اهال شیچند ماه پ ادی

توجه کنند،  شیآنکه به بخش عقالن یب رندیگ یموضوع م یر ییهر تغ یمردم برا نیکردند. ا

کرد،  یچه حکم م شانی دهیپوس یبود سنت ها نیخواهند مهم ا یم زیچه چ هیبق ستیمهم ن

 ؟ینکرد ایگرفتن شا یبرا یبرگشتم سمت ساسان: تو چرا تالش دمیکش یقینفس عم

 کنه. یحالم رو دگرگون م نیهم وفتمیبرادرم م ادی نمیبیرو م ای_ راستش رو بگم، هر وقت شا
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زحمت دارد  یخودش کل هیاز هد ینگهدار  ست،یپدرام اصال مناسب ن یمال تی_ وضع

 بچه هم.... نیحاال ا

 فرستم. ی: ماهانه براش مدیرفم پر ح نیب

 اد؟یبدت م انی_ تو چرا از شا

 چشمم و گفت: چون تو رو داره! یزل زد تو گستاخانه

 نیبه قلبم چنگ انداخت، من االن داخل ماش انـتیانداختم، حس خــ ـ نییخجالت سرم را پا با

 بود! یکردم؟ واقعا فرارم از عمارت کله شق یو دشمن شوهرم چه کار م بیرق

خودم همراهت  م،یر  یم ادهیرو پ نجایرا نگه داشت: از ا نیساسان ماش م،یعمارت بود کینزد

 .وفتهین یوقت اتفاق هی امیم

 _ باشه ممنون

 ؟یکرد یکار م یعمارت چ یتو امروز صبح حوال یبه خاطر آوردم: راست یز یچ ناگهان

 یم یچ تیاون مغر فندق دونم تو یرا قفل کرد، سپس برگشت به سمتم: من م نشیماش در

 باور کن کار من نبوده. یگذره ول

 ه؟یرا باال انداختم: منظورت چ میها ابرو

زده و حاالهم  شیپاپوش دوخته، کارخونه رو آت انیشا یکه برا میمن همون یکن ی_ تو فکر م

 .رنیبگ هیمردم رو انداخته به جونش تا ازش د

 کنم. ینم یفمر  نیزدم و گفتم: نه نه من همچ یمصنوع لبخند

خوردم و  یگه هیپدرم  کیبا تحر  شیگفت: من چهارسال پ یجد یلیصورتم و خ یشد تو خم

حالت اجرا شد، بعد از اون پشت دستم  نیکه به مفتضحانه تر  دمیرو کش هینقشه تجاوز به هان

 .یحوال نیاومده بودم ا یکار ها بکنم. امروز صبحم اتفاق نیرو داغ کردم که از ا



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

266 

 

را باال داد و در جواب حرف هاش گفتم: اگه منم قرار باشه راستش رو بگم،  میابرو ی گوشه

 .یر یرو بگ انیحال شا یکدوم از حرف هان رو باور ندارم، تو اون روز قول داد چیه

 سمت خودم. یایروز م هیمطمئنم  یباور کن، ول یزد و گفت: هر جور راحت یپوزخند

مستانه  یخنده ها یصدا دنیکه با شن میرا رفته بود ریاز مس یزدم و راه افتادم، کم یپوزخند

 متوقف شدم. میاز پشت بوته ها سر جا یا

 ه؟یچ ی_ ساسان صبر کن، صدا

 عبور کردند. مانیاز جلو یبعد دو اسب مشک یکم م،یپنهان شد یدرحت پشت

دست  اریتاخ یو تار شد، ب رهیچشمم ت شیپ ایآن هم در جنگل، دن نازیو پر  انیشا دنید با

 انه؟یساسان را چنگ زدم و با بغض گفتم: اون شا

 تر بود: آره شوهر جونته. نیسنگ میبرا یر یتلخ و نگاه سرزنش بارش از هر تحق پوزخند

 متوجه نبودت نشده. اصال

 داره یلیلبم را گاز گرفتم و گفتم: حتما دل ی گوشه

 .یباال تر از هــ ـوس باز  یلی_ چه دل

 عمارت؟ میفعال برگرد شهیو گفتم: م دمیهم خودم را محکم نگهداشتم، سمت ساسان چرخ باز

 باال انداخت و گفت: باشه. یا شانه

 

 مشغول بود. یذهنم حساب م،یهم به عمارت برگشت با

 در حفظش داشتم. یکردم اما لجوجانه سع یبغض را حس م ینیقلبم سنگ یرو

 بودم. نازیو ازدواجش با پر  انیکرد سمت شا یاجازه پرواز م یب ذهنم

 به صدا در آمدن در از فکر خارج شدم. با
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 سوپ وارد اتاق شد. ینیس کیبا  خدمتکار

 نشستم و مشغول هم زدن کاسه سوپ شدم. یا گوشه

 

خورد به فرشته کوچکم که آرام به خواب رفته بود، گونه اش را نوازش کردم و گفتم: بخوام  نگاهم

 من و تو باشه. یبرا یروز بهتر فردا  دوارمیدخترم ام

 

* 

 

خانه مردگان بود. فقط دو خدمتکار در  هیشب نجایگذشت، ا یروز از اقامتم در عمارت م کی

 عمارت وجود داشت که اکثرا ساکت بودند و مشغول کار کردن.

روز کامل از فرارم  کیهر چه نباشد  ردیگ یاز من و بچه نم یسراغ چیه انیبود چرا شا متعجب

 گذشت. یم

 

کردم و از  چیرا خوب قنداق پ یخاطر ساق نیدر اطراف گردش کنم به هم یگرفتم، کم میتصم

 خارج شدم. یساختمان داخل

 

 خاص خودش را داشت. ییبایهم ز  نجایا یخوش آب و علف تر بود، ول نجایما از ا یروستا

 

باز اطراف ذوق زده  یبزرگتر شده بود، با حس هوا یماهه بود و کم کی بایکه حاال تقر  یساق

 زد. یدست و پا م
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مجنون خورد، ذوق زده  دیدرخت ب کیسرم را که باال آوردم چشمم به  دم،ینرمش را بوس ی گونه

 اش نشستم. هیسا ریبه طرفش رفتم وز 

 

 چشه کوچک آب بود، دستم را آرام در آب گذاشتم و لبخند زدم. کیدرخت  کنار

 داد. یمخنک بود و پوستم را نوازش  یلیخ آب

 شد، چقدر آب آرامش بخش بود. ضیلبم عر  یرو لبخند

 

 مطبوع اطراف پر کردم. یام را از هوا هیو ر  دمیکش یقیعم نفس

 در آوردن از خودش. یشروع کرد صدا یساق

 گذره؟ یبهت خوش م یلبخند گفتم: جانم مامان با

خوب  ،ی: به به هانا خانم فرار دمیپشت گوشم، از جا پر  انیشا یخشن و عصب یصدا دنیشن با

 .دیگذرون یخوش م

 غرق در اشکش فاتحه خود را خواندم. یچشم ها دنیعقب برگشتم، با د به

 

 

 دیامروز با نی: همدیچفت شده غر  یدندان ها نیرا در مشت فشرد، از ب میبازو تیعصبا با

 !یرو رها نکن تیسر خود خونه و زندگ گهیرو روشن کنم، تا د فتیتکل

سراغ  یکه رفت ییتو ایرو رها کردم،  یحرص پوزخند زدم و با تمسخر گفتم: من خونه زندگ با

 هوست؟
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 و اخم کرد. دیدهان کش نیرا ب نشییتاسف تکان داد و لب پا یبه نشانه  یسر 

 یم یکه با هم به سوار  ،یاخت گرفت نازیبه خودم داد و در ادامه گفتم: انقدر زود با پر  یجرعت

 د؟یرو

 وفا دارد. مانیخوش کرده بودم که همسرم به من و زندگ نیبه ا دل

 ...یکه از رو یهــ ـوس باز  کیکردم، تو فقط  یاشتباه م اما

 که خوردم ساکت شدم. یتو دهن با

 لبم نشست. یخون، لبخند تلخ رو یدهانم گذاشتم و با حس گرم یزده دستم را رو بهت

تفاوت نگاهش  یب د،یرا د نمیخشمگ یچشم ها یوقت یام انداخت ول دهیبه لب بر  ینگران نگاه

 .وفتیرا که در دست داشت، فشرد: راه ب میو با خشم بازو دیرا دزد

اشک  یشده بودند و توان کنترلشان را نداشتم، شور  یجار  میاشک ها م،یرفت نیسمت ماش به

 باعث سوزش لبم شد.

 را با درد جمع کردم. میها چشم

را از آغوشم جدا کرد و داخل  یلبم گذاشت، سپس ساق یآورد و رو رونیب یدستمال بشیج از

 نشست، نشیماش

 .مینشستم و راه افتاد کنارش

 شد. یام شکسته م هیهق هق گر  یتنها با صدا نیماش نیسنگ سکوت

 چه خبره؟ نجاینگاه کردم: ا انیانبوه با تعجب به شا تیجمع دنیبه عمارت و د دنیرس با

 .هی_ مهمون

 ه؟یمهمون ی: چه چجور دمیکنده شد، با ترس پرس از جا دلم

 .نازیمن و پر  یگفت: نامزد متیام انداخت و با مال دهیبه صورت رنگ پر  ینگاه
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 ینکنم و نگذارم غرورم خورد شود، به سخت هیگر  نیاز ا شتریدادم تا ب یرا فشار م میها لب

 د؟یکن یم غهی: صدمیپرس

 .می_ منصور خان اصرار داره عقد کن

 .دیزد، نفسم منقطع شده بود و مطمئن بودم صورتم مثل کچ سف خی قلبم

دم  ینکن، قول م تیشستم را نوازش کرد: انقدر خودت رو اذ یرا با آرامش گرفت، رو دستم

 درست شود. زیهمه چ

 بلند به سمت عمارت رفتم. یو با گام ها دمیدستش کش ریرا از ز  دستم

 زد. شیبود، خشم در قلبم همچون مار ن دهستایپله ها ا یکه باال نازیپر  دنید با

 زد و گفت: سالم هانا جون. ینفرت نگاهش کردم، لبخند با

 !کهی: خفه شو زندیحالت تهوع گرفتم،با خشم غر  دم،یرا شن شیصدا یوقت

و با تعجب به  دندیدست از کار کش میصدا دنیو اقدس که مشغول نظافت بودند، با شن هیانس

 ما دو نفر زل زدند.

به حرکتش زدم  یاز ترس عقب عقب رفت ، پوزخند نازیتوجه به همه از پله ها باال رفتم، پر  یب

 پناه گرفتم. میو با تنه از کنارش رد شدم و داخل اتاق شخص

 

 

 "سپهر

 رهیبود خ دهیچیپ شیبا بغض به او که همچون فرشتگان خود را در چادر مشک دمشیدور د از

 شدم.
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 را کرد. شیشد، دلم هوا یفرعکوچه گذشت و وارد  چیپ از

 را در قفل انداخت، خواستم جلو بروم اما خجالت و شرم مانعم شد. دیکل دیخانه که رس کینزد

 

 کنم . یگونه تعقبش م نیکه ا شدیم یهفته ا کی االن

 

 جرعت داشتم جلو بروم. کاش

 

نشستم، انقدر از دست خودم  یشده و گوشه ا میکوچه را ترک کردم، وارد خانه شخص دیام نا

 .نمیب یرا در خود نم هیکه جرعت رو به رو شدن با هان میعصبان

 

را داشتم که تمام پل  یو به فکر فرو رفتم، حال آدم دمیتخت دراز کش یاتاقم شدم و رو وارد

 هیبه هان دمیتنها ام میها یاز همه خود خواه مانیو پش دیپشت سرش را خراب کرده. نا ام یها

 ت و بس.اس

 

 ست. هیهان نیکه مورد اعتمادم هست هم یو تنها کس نمیبد ب زیروز ها به همه چ نیا

 

 نیآرامش طن یبه خانه زنگ زدم، بعد از خوردن چند زنگ صدا دیرا برداشتم، با ترد یگوش

 شد. یانداز گوش

 دیی_ الو بفرما

 منم سپهر هیخجالت اسمش را خواندم : هان با
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 : سهند کجاست پسرم کو؟دیبم را مچاله کرد اول از همه پرسشکستن بغضش قل یصدا

 !.ش؟ینیبب یخوا ی_ م

 و گفت: آره دیکش غیج

 .ریبه آدرس ز  ایکردم به خودم مسلط باشم، با آرامش گفتم: ب یسع

 

 هیمغلوب کردن هان یفرصت بود برا نیبهتر  نیا

 

 "هانا

 

را عقد  نازیشد پر  یراض انیگذشت، به اصرار من شا یم انیو شا نازیپر  هیروز از نامزد سه

 موقت کند.

 

 رون؟یب یایشد: هانا نم انینما میجلو انیاتاق به صدا در آمد، قامت شا در

 .امینم رونی_ نه تا اون دختره نسناس ب

 

 ؟یشد: دخمل کچولو شد کمیزد و نزد یخالف تصورم لبخند بر

 فکر کن. یخوا یو گفتم: هر جور م دمیرا باال کش مینیب
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 اد؟یشب منصور خان م یدون ی_ م

 

 د؟یخواد قرار ازدواج بذار  ی_ م

 

خواد هم قرار ازدواج  یدلش سوخت: آره منصور خان م زین انیمظلوم بود که شا میصدا انقدر

 نامه ش رو بخونه. تیبذاره هم وص

 خرفت. یمسخره  رمردی_ ازش متنفرم، پ

 نکن هانا. یادب ی_ ب

 دردسره عیکنم اون همش ما ینم یادب ی_ ب

درباره اون مرد که  یخوب یو گفت: منصور خان کمک کرده به سرنخ ها دیدر آغوشم کش انیشا

 میدیکارخونه رو آتش زد رس

 کرده؟ یم دتی_ اون مرد که تهد

 .استیقضا نیساسان پشت ا ده،یفهم قاتشیتحق یتو نازیکه پر  ینجور ی_ آره، ا

 

 امکان نداره ؟یچ یعنیچشم هاب درشت شده از شدت تعجب نگاهش کردم:  با

 دینقشه کش شیکه چند سال پ یزد و گفت: چرا امکان نداشته باشه، ساسان یپوزخند انیشا

 االن هم پشت ماجرا باشه. ستین دیآبرو کنه، بع یمن رو ب

 

 ساسان که. انیاعتراض گفتم: شا با
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 نکن. بسه ازش دفاع سی: هدیغر  بلند

 نکن. فیخب، تو هم انقدر از اون دختر مسخره تعر  یلی_ خ

 .دیرا بوس میشانیو پ دیبه صورتم پاش یلبخند

 زم؟یعز  میاستراحت کن کمی_ چه طوره 

خودم را  یحساب نازیبا پر  یلجباز  یبرا یبه شدت دلخور بودم، ول انیروز ها از شا نیا نکهیا با

 کردم. یم زیعز  شیبرا

به خواب  عیو فارغ از وقا میو سر تکان دادم، هر دو در آغوش هم آرام گرفت دمیاش را بوس گونه

 .میرفت

 

 به خودم دادم و از اتاق خارج شدم. یتکان ان،یشا یخال یجا دنیشدم با د داریخواب که ب از

جان همه مدارک نشون  انی: شادمیرا شن نازیو پر  انیمکالمه شا یبودم که صدا ستادهیراه ا کنار

 تو عمارتش نبوده.. یسوز  شیساسان شب آت دهیم

بعد به صورت  دنش،یعمارت د یحوال شیچند وقت پ نکهیمخصوصا ا اد،ی_ آره جور در م

 پاکت به دست هانا رسونده بود. کینفر  کیناشناس 

واقعه است پدر بزرگ همه مدارک رو جمع کرده، بعد  نیشک نکن ساسان پشت ا زم،ی_ عز 

 ازش. تیسراغ شکا میر  یم مونیعروس

اموال و  دیشروع کرد به حرف زدن: به نظرم ما با نازیحاکم شد، باز هم پر  نشونیب سکوت

 نقشه بکشه. مونینابود یتونه برا یکس امثال ساسان نم چیه ینجور یا م،یکن یکیقدرتمون رو 

 م؟ینفر کن کیهامون رو به اسم  نیزم یعنی_ 

من اون رو وارث  ادیب ایکه پسرمون به دن گهیوقت د چند زم،ی: آره عز دیمستانه خند نازیپر 

 تونه تکونمون بده. یطور اون وقت کوهم نم نیو تو هم هم دمیخودم قرار م
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 ستیکه هنوز معلوم ن یز یچـ یبرا یدادم: چجور  صیرا تشخ انیشا ینفس عصب یصدا

 ؟یکشینقشه م

من و تو  استیرو کیبرام  نیا انیشا یدون یم شم،ی_ من به دلم افتاده من مادر پسر تو م

 پسرمون....

 بافد: سالم یم سمانیدختر احمق چقدر واسه خودش آسمان ر  دم،یخشم به در کوب با

 .زمیفاصله گرفت و با لبخند نگاهم کرد: سالم عز  نازیاز پر  انیشا

 حاضر کنه؟ نویماش یبه کاظم بگ شهیخوام برم باغ کنار رودخونه م یگفتم: من م یسرد با

 ؟یوفتیبازم تو درد سر ب یخوا یم شه،ینم ریا اخم جواب داد: نه خب انیشا

 گفتم. انیمرد مزاحم را به شا یخودم لعنت فرستادم که چرا مارجرا به

 

اگه حوصله ت سر رفته برو تو کلبه  یجلو آمد و دست انداخت دور گردنم: خب خانم انیشا

 هست که سرگرمت کنه. یمیقد لهیوس یپشت خونه، اونجا کل

شوم تنها بگذارم  تهیافر  نیرا با ا انیخواست شا یتکان دادم و از اتاق خارج شدم، دلم نم یسر 

 بود. لیدل یب شترمیماندن ب یول

 

 "هیهان

ماه  ۶ نیبچم تو ا دم،یبا شوق به سمتش دو اطیح یسهند تو دنیخونه ناشناس شدم، با د وارد

 چقدر بزرگتر شده بود.

 ینیکردم با حس سنگ یطور که نوازشش م نیهم دمش،یلذت بغلش کردم و محکم بوس با

 .دمیسرم را باال اوردم و سپهر را د ینگاه

 



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

276 

 

 هی_ سالم هان

 _ سالم.

 برم خونه تو هم... ینفرت نگاه ازش گرفتم: من سهند رو م با

 جا بمون. نیهم یکنار سهند باش یخوا یحرفم: اگه م نیب دیپر 

 .میکن یرو ترک م نجایاالن ا نیخشم دست بچه رو گرفتم: من و سهند هم با

 دست منه. ارشمیبچه منم اخت نیپدر ا دم،ی_ بهت اجازه نم

 !دییدونستم کجا ینم یحت دم،یماهه ند ۶بغض گفتم:  با

 کنارش باش. یتا هر زمان خواست نیبش نجایهم ه،ی_ مجبور شدم ببرمش هان

 ؟یبچمو برد نمیشم بب داریشد: که ب یشکست، اشکم گوله گوله جار  بغضم

تا شکم  دمیچیاجازه ندادم چادرم رو محکم دور کمرم پ ره،یاومد خواست در آغوشم بگ جلو

 هی یاگه دست خودم بود حت زارمیسپهر ازت ب نیبرامدم تو چشمش نباشه: بهم دست نزن، بب

 موندم... ینم یکه تو توش یسقف ریلحظه ز 

انداخت، که  یکه عرب ن ییجا برمیسهند رو م ،یحرف بزن گهیکلمه د کیساکتم کرد:  ادیفر  با

 !یدیسهندم د یدیاگه پشت گوشت رو د

 آغوشم فشردم و با االتماس زل زدم به سپهر. یوحشت سهند رو تو با

داغ  ،ینگنده تر از دهنت حرف بز  گهیبار د کیو گفت:  دیپر پشتش کش یموها نیب یدست

 زارم. یسهند رو به دلت م دنید

 که خود سهند اعتراض کرد. یبه تنم افتاد، محکم لباس سهند را چنگ زدم جور  یفیخف لرز

 نکن. انقدر تن و بدن من رو نلرزون. تمی_ اذ
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رو متشنج  نمونیآروم ب یکه دائم فضا یخودت نیکنم بلکه ا تتیخواد اذ ی_ من دلم نم

 .یکن یم

به دل داشتم سکوت کردم و خود را  نهیبه شدت از دست سپهر ناراحت بودم و از او ک نکهیا با

 مشغول سهند کردم.

 بند شودیکه بکشند را نم ینداشت هرگز قلبم با او صاف شود، دل امکان

 

رنگ برداشت و به  یپاکت قهوه ا کیها  نتیبا آرامش وارد آشپز خانه شد، از درون کاب سپهر

 رفت. یسمت کتر 

و  یسلطنت یبا مبل ها ک،یآپارتمان ش کی ندازم،یدور و اطراف خانه ب یکردم نگاه قتو

متوسط و  یخانه ا اط،یبه ح یمنته کیبار  یراه رو کیدو اتاق کنار آشپزخانه و  ،یرنگ ونیتلوز 

 بود. یعال

 گذشت؟ یمامان بدون من بهت خوش م زیمبل نشستم و سر سهند را نوازش کردم: عز  یرو

گفتم مامان خودمو  یم ییام گذاشت: من به بابا نهیس یسرش را رو د،یاز بغض لرز اش  چانه

 .امیداد ب یخوام اما اون اجازه نم یم

 .دمیو تنش را بوئ دمیرا بوس شیرا نوازش کردم، چشم ها سرش

قهوه وارد اتاق شد، کنارمان نشست و با لبخند گفت: سهند با مامانت  ینیس کیبا  سپهر

 بابا؟ یحرف زد

هوسش کار  نیبودم، هم زاریاز هوسش ب یناش یعالقه  نینگاهم کرد، از ا یبا عالقه خاص سپهر

توانم پا بندش  یبردم با رابطه م یکرده بود، چه ساده لوحانه گمان م رمیدستم داده بود و اس

 عقل داشتم.... یکنم؟ کاش کم

 !هیرا با بغض صدا زد: هان اسمم
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 جواب دادم: بله یسرد به

 

 سردم رنگ تعجب گرفت. یصدا دنیاز شن نگاهش

کنار من و سهند  یخوا یگفت: تا چند ساعت م یجد یزمزمه کرد و با لحن یز یلب چ ریز 

 ؟یبمون

 ؟یسهند رو ازم جدا کن یخوا یتعجب گفتم: بازم م با

 .یدر هم گره خورده گفت: فکرش رو نکن اجازه بدم بچه رو با خودت ببر  یابرو ها با

 

 میکرم رنگم را چنگ زدم و با بستن مردمک ها یمحکم مانتو د،یلرز  یام از شدت بغض م چانه

 ندادم. دگانمیاشک را به د زشیاجازه ر 

 

: هوم دیسرش را تکان داده پرس یشتر یب تینکردو با جد ینیعقب نش نیکوچک تر  یحت سپهر

 ؟یمهمون ما باش یخوا یم یتا ک

 م؟یبکش یخوا یاز سهند جدا بشم، م گهیتونم د یمن نم ؟یکن یم یجور  نی_ چرا ا

 کرد. یغرق غمم انداخت و سرش را در آغوشم مخف یبه چشم ها ینگاه سهند

 کردم. شیخبر رها یمن در حق جفا کردم و ب ییکرد گو یمحق نگاهم م یجور  سپهر

 

با وحشت لبم را گاز گرفتم و چادرم را  د،یکش ریشکمم ت ریسهند را نوازش کردم که ناگهان ز  سر

چرا قصد قطع شدن نداشت، سهند با  یدرد لعنت نیدانم ا ینم دم،یچیمحکم تر دور خودم پ

 کنه؟ یدلت درد م یبغض گفت: مامان
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 در جوابش گفتم: آره پسرم. آرام

ر قد نینگاهش به شکمم بخورد، هم دمیترس یجلو آمد، م یش به ما جلب شد، با نگران توجه

 کرد... یم تیکفا میبرا یفشار عصب

 ؟یشده؟ مسموم شد یرا به طرفم دراز کرد: چ دستش

 _ نه دستت رو بکش.

رفع  کمیتو خونه  دیتو و سهندم بمون رونیب رمیو از جا بلند شد: من م دیکش یعصب پوف

 .دیکن یدلتنگ

 را جمع کردم. میبا حرف دومش کامال چاک لب ها یکش آمد ول لبخندم

 کنم بانو. یگفت: در اتاق رو قفل م یپوزخند آشکار  با

دوباره  یاعتراض کن ینثارش کنم که با تحکم گفت: بخوا یاز جا بلند شدم تا حرف یعصب

 کنم. یسهند رو ازت جدا م

 یم یحساب یگردونم، حاال دور توست توهم دار  یروز بهت بر م هیهات  تیاذ نی_ به خدا ا

 .یتازون

زبون  نیو گفت: آخ آخ بد موقع ا دیگونه ام کش یفت، انگشتش را روگر  طنتیرنگ ش نگاهش

 بهتره سهند رو با خودم ببرم. ،یسرخت رو چرخوند

 ریدلم باز هم ت ریسهند و گرفتش تو بغلش، بعد به سمت در رفت، ز  یپا ریانداخت ز  دست

بم پاره پاره شده قل دمشید یدنبالش راه افتادم: سپهر بچه م رو نبر، از وقت یبا ناراحت د،یکش

 سپهر!

 .نیکن، تا بچه رو بذارم زم یگفتم، متوقف شد برگشت سمتم: معذرت خواه ادیرا با فر  آخرش

 ؟یگ یم ی.... چیرفتار از او را نداشتم: چ نیخوردم، انتظار ا جا

 رو بشنوم. تیمیرس ی_ منتظرم معذرت خواه
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من رو به خاطر  یجور  نیشد: ا یجار  دگانمید یاشک از گوشه  د،یپر بغضم لرز  ی چانه

 احساساتم خورد نکن...

 بابت حرف هات بشنوم. یخوب ی_ منتظرم، معذرت خواه

 خوام. یزدم معذرت م یاون حرف ها رو بهت م دیمن نبا د،یلب زدم: ببخش آرام

تکرار  گهیتا د دم،یبار رو بخش نیگذاشت: ا نیزم یمکث نگاهم کرده، سپس سهند را رو با

 نشه.

 ممنون. _ چشم

 میو اجازه دادم اشک ها دمیکش ینفرت رفتنش را دنبال کردم، با دور شدنش نفس راحت با

 ریبار قصد داشت از نقطه ضعف من بهره بگ نیشوند، ا یجار 

 

 .دمیچیشکمم از درد به خودم پ ریگذشت با حس نبض زدن ز  یاز رفتن سپهر م یساعت چند

 وحشت زده تکانم داد و گفت: سهند

 

 برات افتاده؟ یچه اتفاق یمامان

 زده شدم. جانیه دمیدرد گوشه لبم را گاز گرفتم: خوبم مامان تو رو د با

 رفتم. ییاز جا برخواستم و به سمت دستشو آرام

 وحشت زده از جا برخواستم و به طرف حال رفتم. دمیرا د میکه شرت خون نیهم

 مینداشت رونیبا ب یراه ارتباط چیخانه قفل بود و ه در
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 دهیحال افتاده بودم که در باز شد، نگاه سپهر که به صورت رنگ پر  یمبل وسط خانه ب یور 

 حالم خورد وحشت زده به طرفم پا تند کرد. یو ب

 .دهیچرا رنگ و روت پر  هیزانو زد و نبضم را گرفت: هان میبه رو یرو

 دارم. یز ی: خون ر دمینال یحال یب با

 آره؟ یشد ودی_ پرـ 

 زنه. یچه م لگد نمحال لب زدم: ب یب

 ؟یابتدا با تعجب سپس با خشم نگاهم کرد: حامله ا سپهر

 زده شدم که... جانیه یسهند به قدر  دنیسر تکان دادم: امروز از د مظلومانه

 مارستانیب میر ی: مدیو در آغوشم کش میانداخت پست پاها دست

 

 "انیشا

 

 و رو کرده بود. ریمن و هانا را ز  ینگاه کردم حضورش واقعا زندگ نازیبه پر  یدلخور  با

 

 ؟یکنیفکر م یبه چ یدار  زمیعز  انیزد و آمد کنارم: شا یلبخند

 ناز؟یپر  میحرف بزن یبا هم جد شهیو گفتم: م دمیکش شیبازو یرو یدست

 .زمی_ البته عز 

 و به حرف هام گوش بده. نیمبل بش ی_ لطفا رو

 .زیشنوم عز  یمبل و منتظر نگاهم کرد: م یرو نشست
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 .یو قبول کن یخوب بشنو دیحرف هام برات سخت باشه، اما با دیشا نازی_ پر 

 زدم و گفتم: گارمیس ریز  ینشستم، فندک زیم پشت

اگه  زمیعز  یخونه اون مادر ساق نیسالش بود زنم شد، عروس ا ۲۰، ۱۹ یوقت شیسال پ ۳ هانا

 وجود هاناست. منیبه  ستم،یگذشته ن نیاون مرد افسرده و غمگ گهید

 خونه براش احترام قائلم. نیحرفم: من به عنوان زن اول شما و خانم بزرگ ا نیب دیپر 

که تو اصال  نهیا یقبول کن دیکه با یمسئله ا نازیتاسف تکون دادم و گفتم: نه پر  یاز رو یسر 

 .یهانا رو زن اول من بدون یکه بخوا یهمسر من بش ستیقرار ن

قورت داد متوجه  یبغض نشست داخل گلوش، آب دهنش را که به سخت د،یاز رخش پر  رنگ

 شدم

 یما اتفاق نم نیب ییزناشو یکنم ول یعقدت م یادامه دادم: من به خاطر پدر بزرگ سور  سپس

 .میکن یبشه صبر م دایمناسب پ یکه برات خواستگار  یازدواج تا زمان نیافته ا

 نیا رفتیپذ یم دیاو با یحتش کنم ولدوست نداشتم نارا ه،یگر  ریشکست و زد ز  بغضش

 سرنوشتش است.

نسبت به او نداشتم،  یگونه عشق چیلرزانش را در آغوش گرفتم، ه یطرفش رفتم و شانه ها به

 عالقه ساده و برادرانه بود. کیحسم تنها 

 ؟یکن یامتحانم م یسرخش را دوخت به چهره ام: تو دار  یرا بلند کرد، چشم ها سرش

همه قلبم رو  شیسال پ ۳دوست داشتن برادرانه س، من  کیبهت فقط حس  زمی_ نه عز 

با من داشته موند و هرگز تنهام  یتو زندگ یهر چه سخت یکردم که مثل فرشته پا یزن میتسل

 نذاشته.

 ؟یبهم فرصت بد یخوا ینم ی: حتدیزد و لبش را جو یپوزخند

 جا خوش کرد. میدو ابرو انیم یقیعم اخم
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که هانا سه  یکه هنوز جوانه نزده بود، درحال خت،یر  یاشک م یعشق نا فرجام یبرا نازیپر 

 جوانه عشقمان ثمره داد بود. گریسال همسر من بوده، حاال د

مرد  کیاز  شتریب اقتتیل ز،یاشک ها رو نر  نیا ز،یعز  نازیکردم و گفتم: پر  یمصنوع سرفه

 .ریمتاهله، پس خودت رو دست کم نگ

 یرا مخ شیداشت لرزش صدا یکه سع یاز جا بلند شد و در حال نیغمگ یبا چشم ها نازیپر 

همه  نیکنم ا یبه تو هم ثابت م ه،یدر چه حد اقتمیفهمم ل یکند، گفت: من خودم بهتر م

 .ستیمحبت تو ن قیاشتباهه و اون ال کیفقط  یکه به همسرت دار  یعشق

 نازی_ مراقب حرف زدنت باش پر 

 ...یو ب یگم، زنت آدم دهات یرو م قتی_ من دارم حق

 محکمم ساکت شد. بهت زده نگاهم کرد. یلیس با

 بزنم. یخواستم حرف یمانیمحکم بود که کف دستم به گز گز افتاد، با پش یبه قدر  یلیس

نظرت رو  یشاهد باش چجور  ینگو، ول یچیلبش گذاشت و گفت: ه یانگشتش را رو نازیپر  اما

 م.د یم ریینسبت به خودم و هانا تغ

 شدن محکم در به خود آمدم. دهیبا خشم به سمت در رفت، با کوب سپس

کردم او هم مانند هانا مهربان و  یزدم، فکر م شیبه نشانه تاسف به آن همه گستاخ یسر 

 دختر تنها زور بود و بس. نیکردم ابزار رام کردن ا یاشتباه م ایباشد، اما گو بینج

 شیها یسرکش یدر رفتارم جلو تیحقش نبود، کاش بتوانم با تحکم و جد یلیس نیواقعا ا اما

 .رمیرا بگ

 یرا برداشتم و مشغول بررس میها ینشستم، پرونده بده یکارم و رفتم پشت صندل زیطرف م به

 یکه دارم م ینگیمنصورخان و نقد یمتوجه شدم با کمک مال یحساب سر انگشت کیشدم، با 

و  یکشاورز  یها نیزم متیبه فروش نصف ق یاز ین گریو د میایر بتوانم از پس طلبکار ها ب
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 گریبود که د یها ضرر بزرگ نیفروش زم دم،یکش ینفس آسوده ا دارم،امالک بدون سند ن

 شدم. یمتحمل آن نم

 کنم. میرا با هانا تقس میگرفتم به کلبه ته باغ بروم و شاد میتصم

 

 چیو منم بدون ه کیتار  دایکه پر از درخت بود و شد دیکشیاز باغ م یبه سمت قسمت دستمو

 .رفتمیهمراهش م یاعتراض

 !؟کنهیم کاریداره چ دونهیکه خودش هم نم یازدهبودم مثل خواب شده

درخت  هیحس کردم سوار باد شدم و دارم به سمت  هوی میدیباغ که رس کیقسمت تار  به

 !رمیم

 یکه اون باد، در واقع حام دمیدرخت خورد فهم هی یکه کمرم محکم به تنه یااون لحظه درست

 !دیدویم یدیسرعت شد هیبود که داشت با 

 گفت: مدهیترس یبه چشما رهیداد و خ هیدرخت تک یدستاشو دو طرف سرم به تنه کف

 !ستیدر مورد تو درست ن یز یچ هی! فقط ستین یز ی_نترس! چ

 گذاشتم که گفت: شنهیس یها دستامو روزدهاراده و مثل خواب یب

 قرمز رنگ وجود داشته باشه؟! یرگه دیبا یآدم عاد هی یچشما ی_چرا تو

 دور گردنش حلقه کردم. دستامو

 :دیدقت به صورتم نگاه کرد و پرس با

 ست؟ین یاشتباه زیچ چی_ه

که بهش دروغ بگم پس  ستمین یوضع یتو دونستینه تکون دادم. خوب م یبه معن سرمو

 گفت:
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 !؟یدونیهم باشه تو نم یز یاگه چ یعنی! پس طورنی_خب که ا

 جهت داد! رییتکون دادم که نگاهش به سمت لبام تغ« نه» یبه نشونه سرمو

 حواس به حرکت لباش چشم دوختم که گفت: یب

 امتحانش کنم! دیخودم با دی_پس شا

لبام نشست و راه نفس  یرو انهیوحش یبودم که لباش با حرکت دهینفهم قیمنظورش رو دق هنوز

 رو بست! دنمیکش

موهاش فرو رفتن!  یکرد و دستام تو افتیرو از سمت ذهن اون در  یبیدستور عج دمیسف ذهن

 حس کردم. نمییلب پا یرو رو یز یچ یز یت هوی

 لبامون فاصله بندازه گفت: نیب کهنیا بدون

 نکش! غی_ج

حرکت  نمییلب پا یداره رو زیت یحرفشو بشنوم که حس کردم اون ش ینتونسته بودم معن هنوز

 . هویحس کردم که  نمییلب پا یرو رو یز یت زیو بالفاصله هم فرو رفتن دردناک چ کنهیم

 زدم. یقیهانا لبخند عم دنیکلبه رفتم، با د به

 تم: سالمو برگشت به سمتم، با لبخند گف دیشدم دست از آلبوم کش وارد

 کیو خشک جواب داد: عل سرد

 زم؟یعز  ی_ ناراحت

 حال جواب داد: نه چه طور؟ یب یلیخاطرات را گذاشت کنار و خ آلبوم

 .ید یحال جواب م یب یلی_ خ

آخر هفته  شه؛یهامون تموم م یها و بدبخت یفرصت استفاده کردم و گفتم: هانا همه بده از

 ده و ... یهام رو م یهمه بده نازیکنم، بعد پدر پر  یم یعروس
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 .انیحرفم: شا نیب دیپر 

 _ بله

 غیخواهش بکنم ذر  کیشانه ام گذاشت: من ازت  یکرد و سرش را رو کمیخودش را نزد آرام

 ؟یکن ینم

 را نوازش کردم: تو جون بخواه دختر! سرش

 ؟یطالقم بد شهیگفت: م دیسپس با ترد دیرا گز  لبش

 ؟یرا چنگ زدم: چ شیکردم نفسم بند آمده، بازو حس

کن؛  یدختر ثروتمند تا آخر عمرت زندگ کیو رها کن و با  یمن و ساق ان،ی_ طالقم بده شا

 خوشبخت شو.

 ه؟یحرف ها چ نیا ی: بسه لعنتدمیحواله صورتش کردم و با خشم غر  یمحکم یلیس

 ینم یبند زن چیکه بشکنه، ه یزن و شوهر زمان کی نیزد و در جواب گفت: حرمت ب یپوزخند

 تونه اون رو درست کنه.

 شده؟ یشکسته؟ مگه چ نمونیحرمت ب یبگ یخوا ی_ م

حرمت شکسته  یعنی گه،یزد: شوهرم اومده رو به روم از قرار مدار عقدش م غیباره ج کی به

 هانا خاک بر سرت شد. یعنیشد، 

 .یذارم تو خوش بخت بش یزد تو سر خودش: خاک بر سر من که نم محکم

 حرمت ندارم برات. تم،ی: سربار زندگدیکش غیتش و باز جزد به صور  چنگ

 را گرفتم: بسه هانا خودت رو نزن. شیدست ها جفت

 ارزن ارزش ندارم. کیکرده تو گلوم، قد  ری_ بغض گ

 احمق. یایو گفت: واسه من همه دن دمیپشت کمرش کش یگرفتمش تو آغوشم، دست محکم
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 .یق زدطا تیاجداد یها نیرو با زم اتی_ تو همه دن

 .یبذار عقدش کنم، بده ه،یموقت نی_ ا

 حرف عقدش رو نزن. ایمن طالق بده  ایزد: حرف عقد اون رو نزن،  غیج بلند

 ؟یکن یطالق طالق م یخودسر شد هی_ چ

 یعصب» شمیطالق م الیخ یمن هم ب یزد: هر وقت تو از عقد اون دست بردار  یتلخ پوزخند

کنار رود رو آورد، کم ارزش  یها نیکه با خودش زم یهرچند عروس «دیو بازوش رو کش دیخند

 هییبابا یتر عروس خان روستا

 _ من رو سگ نکن هانا.

 .یزن قائم بش کی_ سگ شو، از حرمت زنت دفاع کن، نه مثل شغال پشت 

 کارش کنم؟ یچ یگ ی: مشونمیپر  یموها یچنگ زدم تو یدست

 ها بده. نیبا پول زم اتویبهم بزن، بده وی_ عروس

 شم. یورشکسته م_ 

 .ریبگ یمن برو جشن دماد الیخ یم: پس ب نهیتو س دیکوب محکم

 نعره زدم: هانا نیجا بلند شد، بلند و خشمگ از

 شد؟یطرفم: چ برگشت

 کنم. ی_ باشه عقدش نم

جا خورد و جمع کرد خودش را، محکم در آغوشش  کمیبند آمدم به سمتش،  یگام ها با

 شانه اش گذاشتم. یو سرم را رو دمیکش

 میتمام امالک ارباب متیبه غ دمیخر  یرا م حرمت
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 "هیهان

 

 : سهند مامان!دیباز کردم، سرم به دستم بود، آرام نال یرا به سخت میها چشم

دستش برداشت و نگاهم کرد، مهربان و گرم:  انیسپهر به سمتم جلب شد، سرش را از م توجه

 هیهان

 _ سپهر بچم کجاست؟

 دادن. یراهش نم مارستانیب نا،یمادرم ا شی_ گذاشتمش پ

 من بمونه بعد... شیمدت پ هی_ سپهر، بذار 

 ؟یدون یم یحرفم: حامله ا نیب دیپر 

 دونم. ی_ آره م

 .می_ پس خدا خواسته دوباره با هم باش

 آره؟ ،یمن افتاد ریسرم و با خشم گفتم: پس باز گ یرو دمیرا کش مالفه

از  یناراحت شد ه؟یحرف ها چ نیا هیسرم و گفت: هان یرو دیآمد کنارم دست کش سپهر

 حرفم؟

 .یکن یناراحتمم نم ،یارزش یبرام ب گهی_ انقدر د

 ارزشم؟ یمن برات ب ؟یرا گرفت و مالفه را پس زد: متوجه حرفت هست میخشم بازو با

 چانه ام را لرزاند،نگاه از او گرفتم. بغض

تو، من دوستت  دهی. چون بر خالفه عقیز یاشک بر  یپلکم: حق ندار  یرا گذاشت رو دستش

 دارم.

 بود دوستم دارد. دهیفهم ریتعجب نگاهش کردم چه د با
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 را آقدر گاز گرفته بودم که زخم شده بود. لبم

کنم،  یزخم را پاک کرد: من درستش م یبرداشت خون رو یکنار  زیم یکه از رو یدستمال با

 نکن تیخودت رو اذ

 .ستین یتو درست شدن یها ی_ جفاکار 

 _ بهم فرصت بده.

 . سوزهیخنجرش هنوز م یبار اعتماد کردم، جا کیزدم: دادم، بهت  پوزخند

 خوام کنارت باشم. ینم گهید

 .میرا فشورد: ما دو تا بچه دار  میبازو محکم

ً یجواب دادم: پس نها یسرد با  به خاطر بچه ها کنارت باشم. دیمن با تا

 رو؟ هیه زدن و کناطعن یکن یکنارم فاصله گرفت: بس م از

 اعتمادم شکست، جلو همه سر افکنده شدم. ینی_ نه چرا بس کنم؛ چ

زن هــ ـوس باز و  کیبگم گه خوردم تو رو فروختم به  شه؟یم ی_ بگم غلط کردم، دلت راض

 شه؟یاحمق قلبت باهام صاف م

 کرد. یم یزد و خشمش را خال یم ادیفر 

 .مارستانهیب نجایوارد اتاق شد: جناب ا یباز شد و پرستار اعصاب در

 .کنهیم م وونهیکه داره د د،یکن یخانم حال نی_ به ا

 .شنیم تیخونه، مرضا اذ دیرو ببر  تونیخانوادگ یجواب داد: دعوا پرستار

 صورتش: شرمنده یرو دیدست کش سپهر

 

 "سپهر
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مرا نبخشد چه؟ اگر با  هیهان زدم، اگر یراهرو قدم م یتو یکرد، با دلواپس رونمیاز اتاق ب پرستار

 برود چه؟ گرامانیسهند و بچه د

 دکتر به خودم آمدم. یصدا دنیدر فکر بودم که با شن غرق

 افتاده دکتر؟ ی_ سالم اتفاق

 همسر شماست؟ یاحمد هی_ خانم هان

 _ بله چه طور؟

 دستش انداخت و گفت: خانومتون مشکوک به سرطان معده هستن! یبه پرونده تو ینگاه

ً یوحشت جلو رفتم و تقر  اب  د؟یکنیم یشوخ دیدار  یزدم: چ ادیفر  با

 .میتا مطمئن بش یو نمونه بردار  شیآزما یبرا دیاخم کرد: نه آقا، بهتر خانومتون رو ببر  دختر

 رو فرو کردم تو موهام و با بغض گفتم: دکتر زنم حامله ست. دستم

 به خدا باشه. دتونیآزامش ام یبرا دیگفت: فعال بر  یبا ناراحت دکتر

 .الیفکر و خ ایدن کیدرد و اندوه،  ایدن کیرفتم، من هم ماندم و  شیآزاما یهماهنگ یبرا دکتر

 .دیاین هیسر هان ییکنه بال خدا

 کردم. دایپ هیاتاق هان یخودم را جلو زدمیطور که قدم م همان

 بود. دهیرا چش یمهر  یتنها طعم تلخ ب یکه از زندگ یزن یبرا دیو دلم لرز  دست

 را قورت دادم و وارد اتاق شدم. مینشسته در گلو بغض

 م؟یبا هم حرف بزن شهیم هی_ هان

 رو زدم. میزد یم دیکه با یی_ حرف ها
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 بهت مشکوکه... کمیگفتم: دکتر گفته  متیرفتم و با مال کشینزد

 دارم؟ یمن مشکل ؟یحرفم آمد: مشکوک به چ نیب د،یاز رخش پر  رنگ

 دلم، فقط به مشکالت معده ت مشکوکه. زی_ نه عز 

 کار کنم. یچ دی_ آهان خب حاال با

 مشخص بشه. فتیتا تکل میبد شیچندتا آزما کی_ قراره 

 یخورد که با جلد چرم یبه چشم م یتکان داد و مظلوم نشست،در دستش کتاب قرآن یسر 

 شده بود. نییتز 

 بار در دلم شروع کردم به دعا کردن. نیاول یبرا ریلب آرام قرآن را زمرمه کرد، من ن ریز 

 

 "انیشا

 ؟یفرار تا ک یدو دل بودم، ول میگفتن حرف ها یبرا یکم ستادم،یمنصورخان ا یبه رو رو

 و شروع کردم به گفتن هر آنچه در دلم بود... شیاعتماد به نفس زل زدم در چشم ها با

الن انداخت سپس شروع در س تیبه جمع یداغ کرد، نگاه میحرف ها دنیخان با شن منصور

 خان. انیشا یخوب جواب اعتمادم رو داد نیکرد به کف زدن: آفر 

برق از  د،یکه به صورتم کوب یمحکم یلیکردم که با س یرا نگاه م نشیتعجب رفتار خشمگ با

 چشمم رفت

 ینم یگ یحاال م ،یدختر من گذاشت ینفهم اسمت اومده رو کهی: مرتدیخشم نعره کش با

 ش؟یخوا

 ...یخشم گفتم: پدربزرگ احترامتون واجبه ول با

 ...ییپادو اقتیل ی_ به من نگو پدر بزرگ، تو حت
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اگه حرمت  م،یمنصورخان ساکت شد: بسه بابا، ما راه رو اشتباه رفت نازیبلند پر  غیج با

 هم متوجهمون شده از جانب خودمونه. یشکن

 عواقب داره. دیمتحر  یب نینره پسر ا ادتیخان با نفرت نگاهم کرد:  منصور

و دل شکسته بود، کت پدر بزرگش را گرفت و با التماس گفت:  ختیر  یاشک م نکهیبا ا نازیپر 

 .دیآبرو من رو نبر  نیاز ا شتریبسه آقاجون، ب

 نثارم کرد و دست دخترش را گرفت و با کدورت عمارت را ترک کرد.. یلب فحش ریز  منصور

با خودت و  یکار کرد یچ انیشا یبزرگ بلند شد: وااعتراض خانم  یرفتن منصور خان، صدا با

 ؟یهمه مون رو بدبخت کرد تیدختر رع کیما، به خاطر 

 کا رو کرده. نیبهتر  انی: بس مادر جان، شادیحرفش پر  نیب پدر

رو رد  یمیقد یها نیکار، حاال مجبوره کل زم نیزد و گفت: کدوم بهتر  یبزرگ پوزخند تلخ خانم

ناپاک  ریخدا لعنت کنه اون ش« قلبش یدستش رو گذاشت رو» رو بده تایرع یکنه تا بده

 بال ها رو سرمون آورد. نیخورده رو که ا

 بغل خانم بزرگ رو گرفت و مشغول بحث با او شد. ریجلو رفت، ز  پدر

 :دمیاتاق د یپله ها باال رفتم، وارد اتاق که شدم هانا را مغموم گوشه  از

 کجاست؟ ی_هانا جان، ساق

 را بلند کرد و بغض کرده بود، با خجالت گفت: رفتن؟ سرش

 کردن و رفتن. دیتکان دادم: آره تهد دیبه نشانه تائ یسر 

 ت؟ی_ گند زدم به زندگ

 روز ها چقدر از او غافل بودم. نیجلو، نگاهش کرد، ا رفتم

 رو بهشت کرده. مونیحضور تو همه زندگ زمیانداختم پشت کمرش و بلندش کردم: نه عز  دست
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 ؟ینگاهم کن شهیم انی_ شا

 ؟یبگ یخوا یم یمعصومش: جان دلم چ یها یدوختم به عسل چشم

 کس. چیه انیکس رو به اندازه تو دوست نداشتم شا چی: هدیرا بلند کرد لبم را نرم بوس سرش

 یکرد، ارباب یبود که داشتنش سلطانم م یاز عمق جانم زدم، هانا همان گنج قیعم یلبخند

 خواستم چه کار ؟ یرا م یاجداد یها نیزم

 آورد، درخت عشقمان ثمره دارد. ادمانیمان شد و  یدو نفره  یبایز  یسمفون یساق هیگر  یصدا

 کنه. یم هیبچه داره گر  انی_ شا

 زود برگرد سراغ خودم. یول «نیزم یگذاشتمش رو» _ برو بهش برس

 .یو رفت سمت ساق دیخند زیر 

 لطف خداست. نیگفتم: الذت به خانواده کوچکم نگاه کردم و  با

 " چند هفته بعد.سپهر

 دادم. هیزور قاشق سوپ را به خورد هان به

جان  یب د،یو الغرش از شدت ضعف لرز  فیزد، تن نح یرا پس م زیروز ها معده ش همه چ نیا

 دستم را گرفت و گفت: سپهر

 ؟یخوا یم ی_ جونم دلم، چ

خوب  دیتو با نمیزنده باشم بچه م رو بب ستیبعد معلوم ن شم،یعمل م گهیسه روز د من

 اگه دوباره... ،یمراقبش باش

بچه  نیا الیخ یبهت گفتم ب شیبسه آزارم نده، ماه پ هیو با غم گفتم: هان دمیحرفش پر  نیب

 .یبشو و عملت رو زودتر انجام بده، گور پدر بچه خودت مهم تر 

 کنم. یدستم گذاشت: خواهش م یزده اش را رو خی دست



                 
 

 

 کاربر انجمن نگاه دانلود یدی| فاطمه حم قتیرمان سکوت حق

 

    roman.ir1www.          مراجعه کنید یک رمانبرای دانلود رمان بیشتر به 

 

294 

 

محکم تو آغوش گرفتمش، من بدون  وردمیش طاقت ن دهیخورد به صورت رنگ پر  منگاه

 نیدلباخته ا زانیبکند تا بفهمم تا چه م یباز  نیخواست با من ا یمردم انگار خدا م یم هیهان

 زنم.

عمل بشود از درون  دیسرطان معده دارد و هر چه زودتر با هیکه دکتر گفت هان شیپ ماه

 را دادم. هیمراحل عمل هان بیترت دم،یپاش

سن  نیدر ا ایسقطش کرد  شدیماهه بود و نم ۶ بایماه فرصت خواست، بچه تقر  کی هیهان اما

 .وفتدیب قیاصرار کرد تا عمل به تعو هیهان نیهم یبرا مان،یزا

 .دمیبخش یآمد هرگز خودم را نم یسر او م یینگرانش بودم، اگر بال یلیخ

 "سپهر

فرستادم  یلب صلوات م ریبود، ز  هیبابت هان مینگران یبودم، همه  تادهسیدر اتاق عمل ا پشت

او که گفته هزاران برابر  م؟یافت یخدا م ادیبه  یچارگیدانم چرا ما انسان ها تنها در زمان ب ینم

 و میر یگ یم دهیاو را ند یمهر  یمادر نسبت به ما بندگانش مهربان است، پس چرا ما با ب کی

ماست تا او  یبرا یگذرد، تلنگر  یکه از سرمان م یهر بال و امتحان دیشا م،یکن یاو را فراموش م

 .میاور یرا به خاطر ب

 شانه ام گذاشت و گفت: به خدا توکل کن پسر. یرو یدست انیشا

 داد. یم یدلم گواه بد دمیترس یم م،یزدم و کنار هم نشست یتلخ لبخند

 کنارمان بودند. یدو دوست واقع نیو هانا ع انیچند روز شا نیا

 عمل بود. یکار ها ریبا وجود مشکالت در گ انیمثل مادر دلسوز مراقب سهند بود و شا هانا

 سپهر ساالر وند. یشد و باالخره دکتر وارد اتاق شد: آقا یسپر  ریساعت نفس گ چند

 : بله جناب دکتر؟میهر دو به سمت دکتر پا تند کرد انیو شا من

 بوده. زیآم تیعمل موفقع اد،یبه هوش ب دی_ جناب ساالروند، حال خانومتون خوبه فقط بادکتر
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 یبه شکرانه سالمت دیبا شد،یباورم نم هیگر  ریو زدم ز  انیدر آغوش شا دمیپر  یخوش حال با

 دادم. یصدقه م هیهان

 انیپاوارم انتظار به زودب به  دیشدم ام هینشستم و منتظر به هوش آمدن هان یصندل یرو

 برسد

 نشده بود. هیاز هان یخبر  یشب بود ول ۱۲ کینزد

 ومده؟ی: چرا زنم به هوش ندمیبا عجله سمت دکتر رفتم و با خشم غر  م،ینگران بود همه

 آقا. ستیاخم کرد: به هوش اومدنش دست من ن دکتر

 که؟یمرت یا هیکار یزدم: پس تو چ ادیو فر  دمیش رو چسب قهی

 جلو آمد و از پشت بغلم گرفت: بسه سپهر خودت رو کنترل کن. انیشا

 !!!گهیم ی_ آخه نگاه چ

به هوش اومدن خانومتونم  ،یکن یداد م یداد و ب ستیالت خونه ن نجای: ساکت آقا، ادکتر

 .ستیدست ما ن

 جواب من رو بده؟ ستین یکس لهیطو نی: تو ادمیکش ادیرا پس زدم و فر  انیخشم شا با

 زنگ بزنم حراست؟ ای دیشی: آقا ساکت مستادیا میبا اخم جلو پرستار

 کنم. ی: شرمنده خانم خودم ساکتش مانیشا

 زدم. ینفس نفس م اط،یبه زور کشوندم تو ح انیشا

 سر زنم آوردن. ییچه بال نمیبذار برم بب انی_ شا

 ؟یاالن عاشقش شد یعنیپوزخند زد:  انی.شا

 افتادم._ سر کوفت نزن، خودم به غلط کردن 

 .یمراقب پسرت باش یداد بر  یداد و ب ی_ بهتره به جا
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 میدستگاه به هزار تا س کیوسط  یذره ل هیبچه  هی نمیب یم یوقت شهیم شی_ دلم ر 

 وصله.

و بچه ها  هیهان یبرا یباش، ثابت کن مرد مورد اعتماد یشونه م زد: سپهر قو یآروم رو انیشا

 .یهست

 هیبال ها تاوان ذل شکسته هان نیگفت ا یدلم م ستم،یدستانم گرفتم و مردانه گر  انیرا م سرم

 است.

**** 

 روز بعد" ۳۰

 

هنوز  هیدادم، هان یرا تکان م مانیبه تن داشتم و آرام ا اهیبودم، لباس س ستادهیدر اتاق ا پشت

 هوش بود. یب

 .دیایکنار ب مانیبرادرش ا بانهیچگونه با مرگ غر  دیایبه هوش ب یدانستم وقت ینم

 یهمگ هیپسرشان و حال بد هان مانیو مادرش که مثل مرده متحرک شده بودند، داغ ا پدر

 کند. رشانیگ نیدست به دست هم داده بود تا زم

 هانا به خود آمدم و برگشتم. یصدا با

 _ سالم داداش سپهر.

 ؟ییزدم: سالم هانا جان، تنها لبخند

 ها رو بفروشه. نیخواد همه زم یرفته روستا، م انی_ آره شا

 !هیبیعج یایدن ست؟یارباب ن گهی_ پس د

 کرد االن ارباب بود و دوتا زن داشت. ی: اگه من رو انتخاب نمواریداد به د هیتک
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 دستت؟ هیاون چ یتو رو نداشت، راست ی_ ول

ضرر  مارستانیب یدر دستش را باال گرفت: نهار براتون پختم، گفتم هر روز خوردن غذا ظرف

 داره.

خوردم مراقب بچه  یرا به دست هانا داد: پس تا من نهار م مانیاز عمق جان زدم و ا یلبخند

 .دیباش

 د؟ی: براش اسم گذاشتدیو بوس دیرا در آغوش کش مانیبا لذت ا هانا

 .مانیگذاشتم ا دشیشه ییدا تی_ آره، به ن

 .دیکن یرو خوش حال م هیزد و گفت: حتما هان یلبخند مهربان هانا

 .دیدو هیخوشمزه بودم که پرستار با عجله به سمت اتاق هان یخانگ یخوردن غذا مشغول

 رفت. میبوق ممتد دستگاه توان از پاها دنیاتاق که شدم با شن کیدلهره دنبالشان رفتم، نزد با

 زمیرحم کن از همه چ ایلب گفتم: خدا ریچشمم رد شد، ز  یاز جلو هیتک خاطراتم با هان تک

 خدا! یرو با خودت نبر ا هیگذرم هان یم

رمق بستم و  یرا ب میگفت: دکتر برگشت برگشت چشم ها یپرستار که ک یصدا دنیشن با

 گفتم الحمدهللا.

 " انیشا

 

را فروختم به خود مرد و  یارباب یها نیاکثر زم شیخسته وارد خانه شدم، چند شب پ یتن با

 را دادم. میبدهکار  یباق

 زیعز  ییا را صدا کردم: هانابلند هان یصدا با

 انیدر آغوشم: شا دیبا عجله جلو آمدو محکم پر  هانا
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 : جان دلم.دمیرا بوس سرش

 _ چندتا خبر خوب برات دارم.

 م؟ینکنه بازم بچه دار شد طونک،یش یی_ چه خبرا

 خوب رو بگم بعد خوبه. یلیزد و گفت: بذار اول اون خ یقیعم لبخند

 .دییزدم و گفت: خب بفرما یا قهقهه

 به هوش اومده. هیهان نکهی_ اول ا

 .میتوپ افتاد یعروس کی گهیهفته د نکهیا دوم

 و موندنش کنار سپهر. هیهان دنیمونه بخش یکه فوقالعاده بود، فقط م تی_ اون خبر اول

که خانوادش داره  یطیکه حتما با شرا نهیا شناسمیم هیهان اتیکه من از روح یز یچ ی_ آره، ول

وسط چند  نیباشه، اما ا نیاز سپهر دل چرک دیکنه، اون شا یغم طالق رو به اون ها اضافه نم

 تو ماجرا ندارن. یر یکه تقص شنیم ینفر قربان

روز هم من رو ببخشه هم  کیوارم  دیام ه،یدختر عاقل هیبه هانا کردم: آره هان یمهر نگاه با

 سپهرو.

 فکر در آمدم و گفتم: از

 ؟یعنی هیک یعروس ینصفه گفت یدوم اون

 پسر عمو پدرام با... ی_ عروس

 ه؟ی: با انسدمیحرفش پر  نیب

 و پدرام آخه؟ هیانس یکوبم تو سرت ها، عروس یم انیشد و گفت: شا یحرص

 البد کاظم؟ ،یپدرام با ک ی_ پس عروس
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همه  ،ییباال یروستا یاز دخترا یکیبا  پدرام یرا گاز گرفت و لبش را کج کرد: عروس زبونش

 .میایب یروستا رو دعوت کرده پدرام، گفت ما هم همگ

 .زمیکردم عز  یگوش هانا گفتم: هــ ـوس عروس ریاز عمق جان زدم و ز  یلبخند

 .میگرفت یهزار بار مهمون یما که به بهونه عروس انی_ شا

 گرفتن و داماد شدنم مخصوصا شب آخرش... یمن عاشق عروس ی_ آره خب ول

 

 " چند روز بعدهانا

و  یتو کت و شلوار مشک دنشیو با د انیشد، برگشتم سمت شا لیزدن رژ لب قرمز کارم تکم با

 همر رنگ کتش چشم هام برق زد. ونیپاپ

 شده آقامون. یچانه اش زدم: چه خوردن ریز  یسمتش رفتم و بـ ـوسه ا به

 انوممون.شده خ ایح ی_ چه ب

 تو جبران بشه؟! یها یکار کنم خوب یشانه اش گذاشتم: من چ یرا رو سرم

 زد و گفت: حامله شو،شش تا بچه برام قطار کن. یلبخند

 ؟یچ گهی: اِ پرو دشیزدم به بازو محکم

 _ هر شب برام کوفته درست بکن، شب ها قبل خواب هم...

 ؟یکنیچقدر سوء استفاده م ان،ی: بسه شادمیکش غیج

 شد. رید میبر  اینزن، ب غیخب بابا ج یلی_ خ

 خورد. نیزد، سپس محکم زم یکه تازه پا گرفته بود جلو آمد و با لباس عروسش چرخ یساق

در آغوش گرفتم و لپش را محکم گاز گرفت: آخ عروس  یاز خنده روده بر شده بود، ساق انیشا

 تو؟ یخانم شد
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 .دیلپش را مال یگاز رو یبغض کرد و جا یساق

 .انی_ نخور بچه رو شا

 خواد بخورمش. یرا در آغوشش پنهان کرد و گفت: بچه خودمه، دلم م یساق

 شد... رید می_ بر 

 زد. یشور م بیته دلم عج م،یسمت روستا حرکت کرد میشد نیماش سوار

 شد و به خواب رفتم نیسنگ میکه کم کم پلک ها میاز راه را رفت یمقدار 

 باغ با صفا بود. کیوسط  نیکه باز کردم ماش چشم

 میرفت تیو به طرف جمع میشد ادهیپ نیماش از

روستا به وجد آمدم چقدر  تیجمع دنیبا د میگوشم شد، جلو تر که رفت یآهنگ ملود یصدا

 بودند. ستادهیا یرمضان خدمه عمارت گوشه ا یالفت و مشت ه،یدلتنگشان بودم، کاظم، انس

 .میرفت ستیروستا ن یاز اهال یتره و خبر  یاز باغ که مراسم شخص یقسمت به

و چند نفر از بزرگان ده پدرام و زن عمو  انیداخل سالن باغ کمتر بود، فقط خانواده شا تیجمع

 و در کمال تعجب منصور خان حضور داشتند.

 عروس و داماد خورد. گاهیکردم که چشمم به جا یم یتک تکشان احول پرس با

 زدم و جلو رفتم. یرا پوشانده بود لبخندکه چهره اش  یپدرام کنار دختر  دنید با

 _ سالم پسر عمو.

 .دیو خشک جواب داد: سالم دختر عمو خوش اومد یجد یلیخ برگشت

 نیو غمگ شیغرق آرا یکنم که چهره  یبوس دهیزدم و خم شدم تا با عروس د یمتعجب لبخند

 چشمم مجسم شد. یجلو نازیپر 

 ناز؟یتعجب گفتم: پر  با
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 !دیزد و جواب داد: خوش اومد یتلخ لبخند

 شدم. انیجوابش را دادم، که متوجه نگاه نفرت بار منصور خان سمت شا یدست پاچگ با

 .انیچند گام عقب برداشتم و رفتم سمت شا د،یلرز  تنم

 بود. یگرم بحث با چند نفر از اهال انیشا

 ؟یلحظه نگاهم کن کی شهیم انیزدم: شا شیصدا آرام

 _ جانم هانا بانو؟

 ه؟یعروس ک یدون یم انی_ شا

 گلم؟! هی_ نه عروس ک

 .نازی_ پر 

 نی! دختر خان زاده ا؟یچ یعنیرا باال انداخت و سپس گفت:  شیبا تعجب ابرو ها انیشا

 روستا شده زن پدرام؟

 هنوز تو شکم. به،یعج یلیدونم منم حالم خ ی_ نم

 .میزد یخواننده شروع به آواز خواندن کرده بود و ما دست م م،یمخصوص نشست زیم یرو

 میخود را داده بودند و منتظر بود یاکثرا کادو گذشتیاز حضور در مجلس م یساعت چند

 عروس و داماد را بدهد. یمنصور خان کادو

 سالن را برداشته بود. وهیم یبا بو ختهیعطر آم یو بو شلوغ

 گرمه یلیخ انیزدم: شا شیو صدا انیسمت شا برگشتم

 نجایا« ام مرتب کرد  نهیقرمزم را رو س یروسر  »میر یم گهیساعت د میتحمل کن، ن زمی_ عز 

 رو مرتب کن. تیشلوغه هانا روسر  یلیخ

 کنه. ینگاه نم یکس یشلوغ نیتو ا انی_ شا
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 ماست. زینگاهشون سمت م ایلی_ اتفاقا خ

 .کمانیکه خدمتکار جام شــ ـراب را آورد نزد میحرف زدن بود گرم

 قربان. دی: بردار خدمتکار

 .میخور  ی: ما شــ ـراب نمانیشا

 .ستی: شربت مخصوصه قربان، شــ ـراب نخدمتکار

 دو جام برداشت و خدمتکار دور شد. انیشا

مت دلم گر  زیرا به من تعارف کرد: بخور عز  گریخورد، جام د یکه از شربت خودش م یحال در

 بود.

بلند  یبودم که صدا دهینوش یعرق کرده بودم، جام را از دستش گرفتم، چند جرعه ا یحساب

 زد توجهمان را جلب کرد. یمنصور خان که خطاب به جمع حرف م

 دوستانمه. نیتر  یمیاز صم یکیبا پسر  زمیعز  یتک نوه  ی: امروز روز عروسمنصورخان

 و همسرش هانا. انیشا زمیعز  یها حضور دارند، از جمله نوه  یلیخ نجایا

 .ختیرا برانگ انیحرفش تعجب من و شا نیا

 زمیزمان دختر عز  کینشسته بود و گفت:  یکه آرام کنار  انیرو کرد سمت پدر شا سپس

داشتم با اون خوشبخت بشه، اما چند سال بعد  دیمرد کردم، ام نیا میرو به اجبار تقد اسمنی

« داد رونیقلبش، نفسش را با آه ب یدست گذاشت رو» دادن لمیاون رو تحو یزه سوخته جنا

 خانواده شوهرش سوخت. نهیک شیزنده زنده تو آت ادخترم حامله بود ام

 جوست. نهیک یآدم ها نینوبت سوخته شدن دل ا ه،یامروز نوبت تالف حاال

 خورد. نیرفت و زم جیبا خشم از جا بلند شد تا جواب منصور خان را بدهد که سرش گ انیشا

اش گذاشتم:  ینیب یشد، با وحشت به سمتش رفتم و دستم را رو یجار  انیشا ینیاز ب خون

 ؟یشد یجان چ انیشا
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 .دمید یخودم، تا م یجوابم را بدهد به خر خر افتاد، دست بردم سمت گلو نکهیا یجا به

 یکه مثل سکته ا نیشاه ییرا به زور باز نگه داشتم و به دا میپلک ها دم،یکش غیشت جوح با

 شدم. رهیخ ستندینگر  یبه ما م وانگانیها و منصور خان که همچون د

 .سپارمیدخترم را به تو م ایخدا ،یچشمم تار شد، اشاره کردم سمت ساق شیپ ایدن

 .دمیکش یآخرم را م یاز حال رفت، با وحشت نفس ها انیشا یرمق رو یسردم ب تن

 باغ بزرگ بودم پدر و مادرم کنارم بودند. یتو

 .دمیبوس یدر دست مادرم گذاشته بودمو صورتشان را م دست

 و لباس عروسش از آغوش مادرم جدا شدم. یساق دنید با

 ؟یباز  میبر  یایم یدستم را گرفت و گفت: مامان یساق

 مامان بزرگ و بابا بزرگ. شیپ میبر  ایرو ول کن ب ی_ باز 

 من اونجا رو دوست ندارم. ،یباز  میبر  ای: نه مامان بیساق

 بودند. ستادهیا دیدرخت ب ریکه مادر و پدرم بودند، درست ز  ییسمت جا برگشتم

 زد و دست تکان داد. ییبایلبخند ز  مادرم

 .میرودخانه رفت کی کیتا نزد م،یهمراه شد یساق با

 .ارمیروهم ب ییبابا رمیدستم را رها کرد و گفت: من م یساق

 عجله از کنارم رفت، نور چشمم را زد، با آرامش چشمم را باز کردم. با

 یساق ان،ی: شادیاتاق مجهول بودم، دهانم تلخ بود، سوزش سرم را حس کردم و آرام نال کی در

 .زمیعز 

 راهنیرا چرخاندم، سپهر را با پ سرم یخدا رو شکر گفتن را کنارم حس کردم به سخت یصدا

 تنته؟ اهیکو؟ چرا س انی: شادیبا وحشت نال دم،یکنارم د نیغمگ یو چشم ها اهیس
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 دلم کو، هان!!! زمیکو، عز  انمیشا

االن  انیشا زم،ینترس عز  شیگوشم زمزمه کرد: ه ریجلو آمد برادرانه در آغوشم گرفت و ز  سپهر

 شهره، حالشم خوبه.

 ؟یدیپوش اهیبراش افتاده؟ پس چرا س یکردم: چه اتفاق هیگر  یچارگیب با

به خاطر  اهمیس نیا دیهوش بود یچند روز ب انیگلم، تو و شا ستین یز یکرد و گفت: چ نوازشم

 .نهیشاه ییدا

 را کشته باشند. ییشد دا یباورم نم ختم،یغم فراوان اشک ر  با

 چه طوره؟ تو کما که نرفته؟ انی_ شا

 معده کرده. یز یم، از تو بهتره فقط خونر کرد: نترس گل نوازشم

 با عصا وارد اتاق شد. هیاتاق باز شد، هان در

 کجاست؟ انیشا هینگاهش کردم: هان یها الغرش کرده بود، با نگران دارو

معده کرد دکتر درمانگاهم  یز یخونر  دیاون شب که مسموم شد انیدلم شا زی: عز هیهان

 فرستادش شهر.

 مردم چقدر نگران شما بودند. یبدون اگه

 .ختیحسادت من رو بر انگ تیمحبوب زانیم نی: اسپهر

 کجاست؟ ی_ ساق

 .کنهیم یلبخند زد: با سهند داره باز  هیهان

برات خوب  ادیراه رفتن ز  زمیرا در بر گرفت: عز  هیبلند شد، جلو آمد و هان شیاز جا سپهر

 ها. و اقدس سپردم مراقبت باشن هیخوبه به انس ست،ین

 نشاند. یصندل یدر آغوش گرفت و کنار خودش رو متیرا با مال هیهان
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 اومده؟ ییسر دا یی_ سپهر، چه بال

و  اوردیتر بود تاقت ن ریاون شب مثل شما ها مسموم شد و چون پ ییگفت: دا نیغمگ سپهر

 فوت شد.

 کار رو کردن؟ نی_ چرا منصور خان و پدرام ا

 یتو آتش سوز  ییما رو داره، فقطم به خاطر مرگ زن دا ی نهی: منصور سال هاست کسپهر

 .ختیکلبه، که عاقبتم زهرش رو ر 

 نقشه ها داشته. ایرو هم با نقشه فرستاده بوده تو خانواده، گو نازیپر 

 _ االن کجان؟

و  نازیکتک مردم جون داد، پر  ریشد ز  ریدرگ ی: منصور که با چند تا از محافظ ها و اهالسپهر

 دردسر فرار کردن. یدست نداشتن ب میستقپدرامم چون م

 واسه کاراش داشته. یلیبا بغض گفتم: از پدرام انتظار نداشتم، اون چه دل ه،یگر  ریزدم ز  بلند

هاشون رو رو کرده،  یبار ها دزد نکهیداشتن، مثال ا نهیک یادیز  لیبه دال انی: اونا از شاسپهر

 شمیذاشته دوم یاز خودش نم ینام چیه مختلف دست داشته اما یپدرام تو چندتا دزد نیهم

 داده. یرو از دست م یزدن سود کلون ششیآت نایکارخونه، که ساخت و ا نیبه خاطر ا

نکنه مرگ سامانم  م،یمثل پدرام رو خورد یگول مار خوش خط و خال انیکه من و شا بهی_ عج

 .انیدادن به شا یسر خودشون بوده که نسبت م ریز 

 کنه، هللا اعلم. یم قیداره تحق ی: شهربانسپهر

کس  چیه« پوزخند زد و از جا بلند شد» شده یخواهر فلجش و اون بچه رو رها کرده و فرار  االنم

 بشن. ریانقدر محبوب باشه که مردم به خاطر دفاع از اون با منصور دگ انیکرد شا یباور نم

رو  دیمن خبر سالمت یکن ساعتش مونده، تا تو استراحت کیبه سرمم انداخت:  ینگاه سپهر

 برسونم. انیبه شا
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 لیرا تحل بیعج یهمه ماجرا نیرا بستم و اجازه دادم افکارم ا میرفتن سپهر چشم ها با

 !...فیشده بود ح یبه ناحق قربان چارهیب نیشاه ییدا نیب نیکند، ا

چگونه در سر  ییایخولیافکار مال نیدانو ا یبتور نکردم او قاتل همسرش باشد، نم هرگز

 منصورخان جا گرفته؟

**** 

 یبود و سم ضربه بد دهیپر  شیرنگ و رو م،یمرخص کرد مارستانیرا از ب انیکمک سپهر شا با

 به معده و کبدش وارد کرده بود.

 میبگذران یخاله مهر  یرا خانه  یمدت میدید بهتر

ده پر کردم و برگشتم سمت ام را از عطر گل نم خور  هیر  ستم،یداخل تراس به نم نم باران نگر  از

 حالت بهتره؟ زمی: عز انیشا

 کرده، درد معدم رو کمتر کرده. زیکه دکتر تجو ییقرص ها نیحال جواب داد: آره ا یب انیشا

 شده؟ یخبر  نجا،یاومده بودن ا لتیامروز کاظم و وک ی_خدا رو شکر، راست

 .رنیبگ رو نازیرد پدرام و پر  ی_ کاظم تونسته با کمک چند نفر از اهال

 خوبه! یلیخ نیرا مقابل گذاشتم و گفتم: خب ا یصندل

ثابت  یباال و مدارک شهربان یروستا یبا شهادت چند تا از اهال نکهیحداقل ا ست،ی_ آره بد ن

 بوده و دستورش رو از منصور خان گرفته. یمرد به اسم کالن کینظر  ریز  یسوز  شیشد آت

 یگـ ـناه بودن من تو ماجرا یها برام با ارزش تره، ب نیپدرام و برگشتن زم یر یکه از دستگ یز یچ

 .کنهیدوشم کم م یبار عذاب رو از رو نیا هیآتش سوز 

حرف زدن سپهر و  یراهرو صدا یلب نشوندم و از اتاق خارج شدم، تو یرو یمند تیرضا لبخند

 به گوشم خورد. هیهان

 ؟ینیچرا انقدر نسبت بهم بد ب یجان خانم هی_ هان
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 نمیخوشب یکه از جانب تو به من متحمل شد انتظار دار  یر، بعد اون همه درد_ بسه سپه

 باشم؟

 .میزن خراب معتاد فروختم و گند زدم به زندگ کی_ من که هزار دفعه گفتم غلط کردم تو رو به 

 دهیتو قلب شکسته من و تسال نم ی_ عذر خواه

نباشه  یسپهر به شبنم گفت معتاد، هر چ نکهیبر قرار شد، تعجب کردم از ا نشونیب سکوت

 دنی.با آرامش جلو رفتم و با دختمیمعتاد شده بهم ر  دمیشن نکهیزمان دوستم بود و از ا هیاون 

 زدم. یمند تیلبخند رضا کنهیرو در آغوش گرفته و نوازش م هیسپهر که هان

نظم دادن به روستاست و  ریدرگ یحساب انیشا گذره،یشب از بازگشتمون به روستا م چند

 کارخونه است. یبازساز 

 ینفس ها یکنارم به خواب رفته بود و صدا انیشدم، شا داریشب بود که از خواب ب یها انهیم

 خسته است. زانیتا چه م دادینشان م قشیعم

اشک بر گونه اش را نوازش  یخشک شده  یاش زدم و جا دهیصورت رنگ پر  یرو یـوسه ا بـ

 کردم.

چهلمش  یامروز را دنبال مراسم چهلم پدرش بود، ختمش که مظلومانه برگزار شده بود، ول کل

 با شکوه برگزار شد. انیبه خواست شا

از گذشته  شیمانیکه راجع به پش ییو حرف ها تشیمکالمه صبحم با ساسان افتادم، تسل ادی

 کرده بود.را قبول  هیو هد ایشا یسرپرست یزد به نظرم از عمق جان بود، او حت

سر پدرام بوده، چرا که پدرام از تجاوز او  ریز  زیگفت مرگ برادرش سامان ن یدارم ساسان م ادی

 نیا یآور  ادیاز  یقیکنه، آه عم هیآن ها را تنب یخواست هر دو یداشته و م نهیک هیبه هد

 و از اتاق خارج شدم. دمیاتفاقات کش

 بدهد. یرا فرار  شانمیافکار پر خنک  یبه سمت باغ رفتم و اجازه دادم هوا آرام
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آتش  یشعله ها دنیدود شدم، جلو که رفتم با د یسوخته متوجه بو مهیکلبه ن کینزد

 .دنیکش غیوحشت زده شروع کردم به ج

 کشاند. اطیرا به ح یابتدا رمضان و بعد همه اهال ادمیفر  یصدا

 شده؟ ی: چانیشا

 افتاده. ریاون تو گ یکیگرفته و  شی_ کلبه آت

 اونجاست. یزد: ک ادیعجله جلو رفت و فر  با

کرد وارد کلبه شود اما شعله  یسع انیخانم بزرگ همه را بهت زده کرد، شا فیناله ضع یصدا

 داغ آتش مانع شد.

با خاک باغچه آتش را مهار  انیرمضان و شا یشلنگ آب آورد و مشت اطیح یاز انتها سپهر

 کردند.

 شد. دایکلبه پ انیم بزرگ در مخان یسوخته  مهیساعت بعد جسم ن چند

 شبیکه از د یبودند، خاله مهر  ستادهیسر جنازه ا یو سپهر هر دو بهت زده باال انیشا

 جسد خانم بزرگ از هوش رفت. دنیبرادرش را داشت با د یعزا اهیمهمانمان بود و هنوز س

دامن  یشوم نیچه نفر  دمیشیبا خود اند م،یرا سر پا کرد انیسپهر و شا یبه سخت هیو هان من

 خانه را گرفته؟ نیا

**** 

واقعا متاثرم  خت،یر  یکه به زور آب قند را در دهانش م یا هیو هان یبلند خاله مهر  غیج یصدا

 کرد.

 حالت بده؟ زمیرفتم: عز  انیسمت شا به

 کجاست؟ یخوبم، ساق یرا پاک کرد: نه گل شیاشک ها انیشا

 تو عمارت مونده! هیانس شی_ پ
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 نامه به جا گذاشته: متعجب لب زدم: نامه؟ کیزرگ _ هانا خانم ب

 _ اهوم، نامه اعتراف.

 گرفت. شیگرفتم، با مطالعه جز جز آن وحشتم افزا انیتعجب نامه را از دست شا با

 بزرگ" خانم

 ام دهیخروار ها خاک خواب ریمن در ز  دیخوان ینامه را م نیکه ا حاال

 اعتراف کنم، مرگ مادرت و پدرت بر گردن من است. دیبا انیشا پسرم

پدر و مادرت  یزندگ دنیعاشقانه با شوهرم را داشتم با د یزندگ کیحسرت  شهیکه هم یمن

 نیب یمیو قد یکه متوجه عالقه پنهان یزدم، زمان یرا بر هم م انشانیم شهیحسد کردم و هم

آبرو کردم و سپس با  یارباب ساالر و مادرت شدم، به مادرت تهمت زدم و او را به جرم نکرده ب

 .ختمیو حسادتم را به او ر  نهیاز ک یزهر ناش نیو کشتن او آخر  لبهآتش زدن ک

ما  یمنصور خان منشاء تمام بدبخت نهیزد و گفت: حسادت مادربزرگم و ک یلبخند تلخ انیشا

دونست، چون باعث ازدواج پدر و مادر شدم و وجودم  ین رو مقصر مم شهیبوده. اون هم

 نذاشت پدرم از مادرم جدا بشه.

فهمم ساالر خان و مادربزرگ و البته منصور خان  یحلقه کردم: حاال م انیشا یرا دور بازو دستم

 از پدرت و تو متنفر بود. نقدریچرا ا

 ما وجود داشته روشن شده. یکه پشت زندگ یقتی_حاال حق

 نگاهم کرد و گفت: هانا! قیعم انیشا

 _ جون دلم

 میبساز  یساق یبرا یو دشمن نهیک یب یزندگ کی ای_ ب

 کنه. یعاشق زندگ میبد ادیزدم: بهش  لبخند

 گوشم زمزمه کرد: مثل ما! ریگذاشت پشت کمرم و ز  دست
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 http://forum.negahdl.com/threads/148976/page-7: پیتا منبع

 رمان مرجع رمان کی

که رمان ها و  دیخواه یو م دیهست سندهینو ایو  دیبا ما هست یبه همکار  لیکه ما یدرصورت

ما مراجعه  تیبه وب سا دیتوان یساخته و منتشر شوند م لیدر قالب نرم افزار موبا تانیشعر ها

 دیر یکرده و با ما تماس بگ


