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که فرزندش را به خاک  یمادر یزجه  یبود. صدا یقبرستان سرد و باران یهوا
 یر پپتیبا شپپدت ب یزییانداخت. باد پا یسپپدرد ره پپه به اه پپاب  م یگور م

صورت  برخورد م د،یوز ن ز یزجه  یصدا گریکردند. بار د یقطرات باران به 
صدا م شد،نام فرزندش را  ست همو رو یبلند  ست:  یزد. د هانا »شانه ام ن 

 «یایو ب یپدر و مادرت بفرست یبرا یمون  تا فاتحه ا یجان منتظر م
 «همو جان. نیممنون که هست_»

 ید برابودن یرفت ، که حاال آرمگاه یبه طرف دو تکه سنگ نیسنگ ییگام ها با
 ...زان یهز

دهوت به منزل پپان در اصپپفهان  یهرگز پدر به درخواسپپت دوسپپتا برا کاش
 ...ردیشکل نگ یداد تا آن ت ادف لعنت یپاسخ مثبت نم

سه ا خ  شده رو یشدم و بپپپپ پپپپو شان زدم:  یبر نام حک  خدا نگه دار »قبر
 «زان یهز

شک سته بود را پاک کردم و به طرف همو  یداغ  که بر گونه  یها ا سردم ن 
 رفت : همو جون من آماده م...

 ... ی...به راه افتادیهمو به طرف روستا نیماش سوار
 «همو جان ، همسرتون از اومدن  خبر دارن؟_ »
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 ادی,اون ز هیو پول پرسپپت سیراسپپتا طلعت زِن خسپپ»ِمن وِمن کرد: یکم همو
به خواستا ندارم. اگه به خاطر  یمن توجه  یول یایتو همراه  ب ستین یراض

 «دادم اما افسون که مجبورم تحمل کن !... یبچه ها نبود تا به حال طالقا م
 «شه یاز حضورم ناراحت م یعنی»گفت  :  نیغمگ
 .«یبگ , راستا همو جون بهتر باهاش مدارا کن یچ_ »
 «کن   یرو م  یسع یچ   همه _ »
ود، ب رینظ یروستا ب یآب و هوا دم،یک  یقینفس همهمو شدم و  یخانه  وارد

 قرار داشت. یکوهستان یمخ وصًا خانه همو که در منطقه ا
شده بود  م غول ساختمون  نگاه کردن به اطراف بودم، همو زود تر از من وارد 

 تا با همسرش صحبت کند.
سب قهوه ا دنید با شت ذوق زده به طرفا  یکه در گوشه  یرنگ یا باغ قرار دا

داشت؛  یوضع خوب یاسب بود و از لحاظ مال یهمو سرکارگر مزرهه  دم،یدو
 مزرهه به همو تعلق داشت. یاز اسب ها یچرا که قسمت اهظم

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

 _ گذشته"هانا
 . یبه روستا آمده بود ن یروز بود همراه والد چند

 ن یبب نجایا ایهانا ب»مادرم بلند شپپد: یبودم که صپپدا اطیح یتو یباز سپپرگرم
 «دخترم.

 !«بله مامان جون  _ »
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سل یچ   ها یصورت  را نوازش کرد و تو مادر شته »شد:  رهیرنگ  خ یه فر
و نهار همو و پدرت  مامان ، همراه پسپپر هموت برو به مزرهه اسپپب یکوچولو
 .«رو ببر 
نرما  یگونه ها یاز سر محبت رو یغذا را از مادر گرفت  و بپپپ پپپوسه ا ظرف

بود که به خاطر ازدواج با پدرم از کانون  ین پپاندم , مادر از خانواده وروتمند
 خانه و خانواده ش طرد شده بود.

 . یپدرام به مزرهه اسب رفت  یپسر همو همراه
 «پدرم ببرم. یمنتظر باش تا ظرف غذا رو برا نجایهانا ا_ »
تکان دادم. با دور شدن پدرام از مقابل چ مان ،نگاه   دیتائ یرا به ن انه  سرم

سر به فلک ک  سرو و  ی دهیرا به دور و اطراف مزرهه معطوف کردم؛ درختان 
شت، منظره  انیآب روان از م یجو صدا ییبایز ید  یرا به وجود آورده بودند. 

اسب با  ؛رمیبگ بایو ز سبز عتیاسب باهث شد نگاه  را از آن طب ی ههیبلنِد ش
 داد. یسر م ههیو ش دیکوب یم نیقدرت پا به زم

 یدر گردن اسب انداخته و سع یکه طناب یرفت ،مرد یسمت اسِب رام ن دن به
اما من به خودم  سپت ،یتذکر داد هقب با ینگران یدر مهارش داشپت، با صپدا

دم. با آراما به سپپمت اسپپب حرکت کردم و دسپپت  را جلو آوردم : مطمئن بو
 دم،یاسپپب رسپپ یبر داشپپت  و جلو یگریبا آراما قدم د.«! آروم باش! ایه»
در آخر آرام  یدر آورد ول یچموش باز یرا نوازش کردم، اسپپب ابتدا کم الای

 گرفت و رام شد.
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ش یلحظه ا یبرا سب  س دیک  یا ههیا شد، تر ست مرد رها   دهیوطناب از د
 به هقب برداشت . یگام
 یرا به پ پپت سپپرم دوخت ؛ جوان  ی! بلند مرد، نگاه هسپپلایه یبا صپپدا اما

نداشپپپت،  یجز مردانگ ییبایز چیکه ه یدر ه  و چهره ا یقدبلند با اخ  ها
سرم ا ست»بود:  ستادهیدرست پ ت  س نی، ا یراما کن یپس توم تون ب فقط ا

 «شه. یمن رام م به دست
صاحِب ا»سخنا با من بود:  یرو سب چموش هست نیشما  مرد نگاه  «ن؟یا

ار ب یجلو رفت  تا برا یبه رنگ شپپبا را به اسپپب دوخت و جواب  را نداد. کم
 دیمچ را قاپ یو مردانه ا یاسب را لمس کن  اما دست قو  انیپر یها الیدوم 

اجازه دادم اسب  رو لمس  کباریاگه » «؟یکن یکار م یچ یوا یاِ » و مانع شد:
شه.  یکه بار دوم ستین نیبر ا لیدل یکن شته با در  ییبا اخ  ها« ه  وجود دا

 ه  به مرد نگاه کردم:
ه ک یزد و در حال یمرد پوزخند.« ستیمتعلق به شما ن یاسِب وح  نیا اما»

سب را ز سب ها»کرد گفت :  یم نیا ستن ؛ نیا یتمام ا من  منطقه ماِل من ه
 سوار اسب شد و حرکت کرد...« ارباب زاده م. 

 کجا رو»شانه ام ن ست:  یشدم.دست پدرام رو رهیحرص به دور شدنا خ با
 باال انداخت  و پ ت سرش به راه افتادم. یشانه ا «؟یکن ینگاه م

سط و ه رهیبه پدرام خ ازپ ت شت؛ چ   ها یمعمول کلیشدم قد متو  یدا
ساخته بود،ول یز او جوانا کایبار ینیسبز رنگ و ب من  دیاز د یخوش چهره 

تر به  نیمردانه و خ پپن داشپپتند دلن پپ یچون آن ارباب زاده که چهره ا یمردان
 .دندیرس ینظر م
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راه رو  یرم تو ه  باق یدوسپپت  م یبه طرف خونه  ریمسپپ نیهانا ! من از ا»  -
 «خودت تنها برو.

 «ش  ها! یندارم ، گ  م ییروستا آشنا یاما من که با کوچه پس کوچه ها_ »
 .یشپپ یبرو گ  نم  یقم*س*ترو  ریمسپپ نیهم»باال انداخت :  یشپپانه ا پدرام

 .«خدا حافظ 
شدن پدرام کم با ستا نم نیبه ا ادیترس به دل  افتاد، ز یدور  ا راه آمدم و ب یرو

 نداشت . ییآن آشنا یها
شت  اما هرچه م یجاده قدم برم در س ییبه جارفت  راه  یدا شت.ناچار م  ریندا

اطراف به منزل همو برم اما متاسپپفانه کامال  یباغ ها قیرا هوض کردم تا از طر
 گ  شده بودم.

 .شوم ایبه طرف منبع صدا رفت  تا از هلت آن جو کیشل یصدا دنیشن با
سب قهوه ا کنار  آنکه الیخودش به خ دنی.با نددمیارباب زاده را د یرود خانه ا

 را لمس کردم. ایبایاسب شدم و بدن ز کینزد ستیدر آن اطراف ن
 !...فیتوانست  سوارش ب وم، اما ح یم کاش

 ییکه جسد آهو یوح ت زده به هقب برگ ت . در حال«  ؟یکن یچه کار م_»
به من  دیچک یخون م ایابرو یگذاشپته بود و از گوشپه  ایشپانه ها یرا رو

 شد. رهیخ
 از یجا کرد یب»اخ  بر چهره ن اند: « به خدا فقط نوازشا کردم. یچیه_ »

 تی پپونیاز پ: »دمیحرفا پر انیم« طور گسپپتاش شپپدن که. نیها ا تیره یک
 «نجایا»بردم:  ای انیزخ  پ کیدست  را نزد.« ادیخون م
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 «شه. یخودش خوب م ستیمه  ن_ »
 یزیتم ِی دست مال کاغذ ف یاز درون ک. « قهینه خطرناکه آخه شکافا هم_ »

زخما  یراه پاک کردم و چند هدد دستمال را رو ای انیپ یخارج کردم و رو
 «؟یکن یکار م یچ: » دیسرش راهقب ک  یگذاشت . کم

 «زخمت ف ار بده تا من با پارچه سرتون رو ببندم. یدستمال ها رو رو نیا_»
 «هست؟ زیتم ؟یاریپارچه از کجا م_ »

سته و برا هیزیتم ی اوهوم! پارچه_ »  ش شک هام به   یکه مادرم  پاک کردن ا
 «داده اما هنوز استفاده نکردما

محل زخ  گذاشپپت   یکه انگ پپت  را رو یرو بدسپپتا دادم و در حال پارچه
 پارچه را با کمک خودش بست .

تِر برگرد خونه ت دخ» افسار اسبا را گرفت و نگاه  کرد:  یت کر چیه بدون
 .«شه  یروستا نا امن م یشب باغ ها ت،یره

 «؟یشه من رو برسون یاما من گ  شدم م_ »
 متعجب نگاه  کرد؛ از ُرک بودن  جا خورده بود. مرِدجوان

 اسبا ن ست. یرو «وفتیخب! پ ت سرم راه ب یلیخ_ »
 «ناجوانمردانه ست نیاما ا اده،یشما سواره و من پ_ »
 «باال. ایب»به من انداخت:  یقینگاه هم مرد
 تر کردم. کیخودم رو به آغوشا نزد یکم

 !«ه؟یاسمت چ یگفت_ »
 «یب  کینکن به  نزد ینگفت ، سع یزیچ_ »
 «کن  حاال تو بگو. یم یسالمه و تو شهر زندگ ۱۵ِ ِی اس  من هانا پناه_ »
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 شد. رهیجواب  را نداد. و با اخ  به  خ مرد
صله گرفته بود یکم صدا  یاز باغ فا سلح  کیشل یکه  شد و چند مرد م بلند 

سب را گرفتند  یجلو شا: »دیک  ادیاز مرد ها فر یکیا  اِن یاون مرد ارباب زاده 
 .«دشیبک 
دسپپتان  ریمن را اسپپ یاز برخورد گلوله ها به جسپپممون، ارباب زاده بازو قبل

 .دیپر نییاسب پا یقدرتمندش کرده و از رو
. ارباب زاده به دیلرز یهمه وجودم از ترس م  ؛یافتاد نیزم یدو با ه  رو هر

شت و لگد محکم زیطرف مرد خ ست مرد زد.  ریز یبردا سوار ها با  یکید از 
ردان از م یکیاسلحه  کیاسلحه قلب ارباب زاده را ن انه گرفت، اما قبل از شل

زاده  اربابامر باهث شپپد  نیکرد،هم کیمسپپلح به طرف ه  دسپپت خود شپپل
 راد مهاج  را با ضرب گلوله از پا در آورد.اف یفرصت کند و باق

 یرا درون گودال نیکه نجاتمان داده بود همه مهاجم یزاده با کمک مرد ارباب
رو که از طرف دولت اومده  تیخاصپپ یکالنتر ب نیکاظ  فردا ا»انداخت: _ 

 «خورده. یم یمدت داشته جه ُگه نیا ن یخبر کن بب
 «  ارباب زادهچ » سر فرود آورد :  عانهیمط کاظ 

باب به چهره ترسپپ ار مد و نگاه نگرانا را  به طرف  آ ام  دهیو رنگ پر دهیزاده 
 «بچه؟ یدیترس»انداخت: 

 نیبود! من تا به حال هچ بیهج یلیآره خ»تکان دادم:  دیتائ یرا به ن انه  سرم
 «ق د ک تنت رو داشتن؟ یجد یبودم اونا جد دهیند یزیچ

 «؟یدیفهم انیداره، اس  من  شا ادیخان دشمن ز نیپدرم شاه_ »
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 دوخت . انیلب  کاشت  و نگاه نگران  را به شا یبرو ینیریش لبخند
 «شن. یبرس  خونه مادر و پدرم ناراحت م یکنه وقت یآفتاب داره غروب م_ »
حاال برو  ینترس به کاظ  سپپدردم برسپپوندت و بگه تو جنگل گ  شپپپد_ »

 !«یفسقل
 یدقت یاز طرف همو و مادر و پدرم به خاطر ب دمیکه به خانه همو رسپپ یزمان

 شماتت شدم.
در قبال من به شپپدت کتک زده  تیمسپپئول یب لیآن روز پدرام را به دل زین همو

بود که پدرام نوجوان را تا سپپال  یقیهمان کار همو باهث نفرت هم دیبود؛ شپپا
 کرده بود. زاریها از من ب

**** 
 زمان حال" هانا،

 زن همو از فکر به گذشته ها خارج شدم. یصدا با
 «سالم زن همو!_ »
ا گد یپس محمود گور به گور باالخره تو: »دیزد و لب ورچ یهمو پوز خند زن

 «گ نه رو همراه خودش آورد
زن همو را بده  و اوضاع  نیتا مبدا پاسخ توه دم؛یانداخت  و لب گز ریبه ز سر

 .را بدتر کن 
ما زندگ_»  با ته قراره  ما من راضپپ یکن یمحمود گف  نیهم یو برا سپپت ین یا

ست  یتیتو رو به   یمجبور سال دار  یخونه بفر قبولت  خونه  یتی یچون هجده 
 «کنه و... ینم
 «بمون ؟! نجایا دیکن یدر چه صورت قبول م: »دمیحرفا پر انیم
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 داد : یچاقا را تکان کلیلبخا را پر رنگ تر کرد و ه یهمو پوزخند رو زن
 «.کن  نگه ت دارم  یقبول م یخدمتکار ما باش یکه قبول کن یدر صورت»
  یاشپپپک ها زشیدچار شپپوم مانع ر یروز نیکردم به چن یگاه باور نم چیه

 شدم.
 «قبوله_»

که  یآشپپدز ریاز فردا به غ  یکن یرو برات آماده م یروونیشپپ ریخوبه اتاق ز_ »
باق قهیصپپپد ی فهیوظ مونه ، اگه  یدوش تو م یکار ها رو یخانوم هسپپپت، 

 « ؟یمتوجه  یش یم هیتنب یکن یکوتاه
 «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._ »
**** 
 شخص " سوم

 «؟یشرمنده! تو فکر بود»خورد: کهی ایشانه ها ین ستن دست سدهر رو با
سان مهمون یالیو یام ب قرار تو»تکان داد:  دیرا به ن انه تائ سرش  یسا

 «برگزار ب ه،من  دهوت .
 . «ستین یساسان آدم درست ؟یدهوت ون رو قبول کن یخوا یم_ » 
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به نوه یا گهیراه د_ » به صپپپاحب  یاحترام یب یندارم رد کردن دهوت پپون 
 «فکر بودم. یه  تو نیهم یمجلسه. برا

 «با پدرت و تو م کل داره.  یرفت ، ساسان از قد یتو بودم نم یمن جا_ »
سان ب دیمجبورم با»را باال انداخت:  ایها شانه سا س نیبرم، وگرنه  تا مردم رو

 «دارن. یو پسرش با ما دشمن نیکنه ارباب شاه یپخا م
شلوارش را به تن م یشد، در حالجا بلند  از س یکه کت و  ا هنوز ب: »دیکرد پر

 « ؟یخانواده ت قهر
مادر و پدر »دوخت:  نیانداخت و نگاه غ  زده اش را به زم نییسپپر پا سپپدهر

شون رو کردن تو شبن  و انتخاب من نه،یکفا و حرف ون ا هی یپا  شبن  نه؛ با 
 «دارن  یم کل اساس

حق  دارن کدوم »و م پپغول درسپپت کردن کراواتا شپپد:  سپپتادیا نهیآ یجلو
ه که نه پدر داره ن یب پپه؟! اون ه  دختر تایره یکه دلبسپپته  یدیرو د یارباب

 «ترش سر بار مادر بزرگ هِ  کیمادر و با خواهرکوچ
 اش ق د کرد اتاق را ترک کند. ییاز پسر دا ریدلگ سدهر

 «سدهر؟! یناراحت شد_ »
از تو انتظار ندارم، حداقل تو درک  »کرد:  انیشپپا یله حوا ینگاه تلخ سپپدهر

 «کن.
ق هاش گهید یخل»هوض شدن فضا، گفت:  یسدهر را در آورد و برا یادا انیشا

 .«ستیشدنت  مثل انسان هاقل ن
**** 
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ضا گرید شت م ت یمهمان یتحمل ف در حال  عقلیال م*س*تجوان  یرا ندا
سرگرم باز زیدور م یگرید یبودند و هده  یکوبیو پا ر*ق*ص شر یقمار  ط و 

 .یبند
 ایاز خباوت زد و ن یبرق ایشپپد. چ پپ  ها انیشپپا یمتوجه کالفگ سپپاسپپان

 تر کرد. قیخندش را هم
بود تا  دهیمغرور متنفر بود و حاال زمانا رسپپ یارباب زاده  نیاز ا  پپپهیهم

 .زدیزهرش را بر
 !«یایکالفه به نظر م_ »
 .«امیدرسته، فقط به خاطر بستن دهن تو و پدر مفت خورت قبول کردم ب_ »

سان . با یرک یلیخ»کرد:  انیزردش را نما یدندان ها فیزد و رد یقهقهه ا سا
 !«؟یچه طور نیشامدا وانیل هی

 .«رمیگ یخورم سر درد م ینم_ »
از شپپپپپپ پپپراب  یبه طرف بار رفت و جام انیتوجه به حرف شا یساسان ب اما
 .ختیر ایو نابا را برا یقو یها

 یرم مگ ک یشپپه، فقط  ینم تونیزیجام چ هیارباب زاده بخور با  دییبفرما_ »
 .«یش

ضران را رو نگاه سان با لودگ یچند تن از حا سا ساس کرد.  گفت:  یخود اح
 «؟یجام رو ندار هی نیتحمل ا نکهیا ای ینکنه بچه مسلمون شد»

 رفتند. سهیدا از خنده رص کیشاهدان  همه
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پراب را گرفت و  دید یدار م حهیکه غرور خود را جر انیشا پ  پ جا  کیجام ش
 .دینوش

سان  یارباب زاده وقت هیدنیواکن ت د»زد و با خود فکر کرد:  یخند این سا
ضع یصبح بلند ب  رو به باد  تتیثیح ،ینیماها بب نیب تیو خودت رو با اون و

 «دم. یم
**** 
شبن  کرد و انگ تان ظز ینگاه مهربان سدهر ست ها انیرا م فاینثار   یقو ید

 و مردانه ش ف ار داد.
 «؟ید یچقدر انگ ت  رو محک  ف ار م یآ_ »
 «تنبه ت کن . نکهیا یبرا_ »

 !«ه؟ی  چگ*ن*ا*ه»را درشت کرد :  ایچ   ها شبن 
ه_ » مد نهیت اگ*ن*ا* تاه او مادر من موافق  ،یکه زود کو پدر و  چون 

 !«اد؟یبرات خواستگار ب یداد یاجازه م دیتو با ستنیوصلتمون ن
ده خانو یخب من  از سر بار بودن خسته شدم، تو چرا جلو: »دیلب ورچ شبن 
 « ؟یستیا یت نم

 «ب ه. یاحترام یخواد ب یدل  نم_ »
 دسپپتبند دنیمچ دسپپت شپپبن  ن پپسپپت و با د یرو یلحظه ا یسپپدهر برا نگاه
س یرنگارنگ یبافتن شت متعجب پر ست دا شبن  در د ست ب: »دیکه  ند چه د

 «؟یدیاز کجا خر ،یق نگ
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درشپپپت و  یلب ها یرو یلبخند ایچند روز پ یماجرا یادآوریبا  شپپبن 
 یگیهانا برام درسپت کرده، همسپا دمیرو دوسپت جد نیا» کاشپت:  ایبایز

 . « یباهث شده با ه  دوست ب 
ست هات م یلیآره خ»بال ً لبخند زد: متقا زین سدهر از جانب من ازش  ادیبه د

 «ت کر کن.
م سپپال: »دیآ یکه به طرفا م دیاز نگهبانان را د یکیشپپد و  اطیوارد ح سپپدهر

 «؟یشده نگران یکاظ ، چ
 خان انیسپپدهر خان ، شپپا»گفت:  اطیدور اطرافا را نگاه کرد و با احت کاظ 

 «هنوز برنگ تن. 
 یقرار بود تا سپر شپب برگرده ول»گفت:  تیدل پوره گرفت و با ه پبان سپدهر

سپپرش  یین پپِف شپپبه. خدا لعنت کنه سپپاسپپان رو حتما بال 2حاال سپپاهت
 «آورده.
 .« یبهتر به ارباب و محافظ ها خبر بد»ه  متقابال ً نگران شد:  کاظ 

 «رم دنبالا. یم پیرو خبر کن، من  با ج ییتو برو دا_ »
 یم یشپد؛ دلا گواه بد پیرفت و سپوار ج یپ پت اطیسپرهت به طرف ح با

 داد.
**** 

ساس کرد نفس ک  انیشا ساختمان داخل ایبرا دنیاح ست؛ از  شوار ا  ید
باغ رفت کنار حوض بزرگ به  باغ وجود  انیکه در م یهمارت خارج شپپپد و 

و  جهیشدِن حِس سرگ  تریشد. با ب رهیداشت ن ست و با لذت به فواره آب خ
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و ق د  ختهینفسا، گمان برد ساسان درون آن جام شپپپپپپ پپپراب س  ر یتنگ
ش راجانا  شد تا خودش را به ما شد. از جا بلند  ساند و از آن  نایکرده با بر

 .ستدیبا ایپا یشوم دور شود اما هر چه تالش کرد نتوانست رو یالیو
سان شه  سا شا یپنجره  یاز گو حال و روز  دنیکرد، با د یرا نگاه م انیاتاق 

تر کرد وبا اشپپاره به بهراد فهماند  قیرا هم ایطانیخند شپپ این انیخراب شپپا
 .دهیرس  انیوقت اجاره نف ه 

 یبه طرف انبار رفت و دست دخترک را که درون خود مچاله شده بود و م بهراد
 .«یت همل کن فهیبه وظ دهیکوچولو وقتا رس ایب»گرفت:  دیلرز

 اد. همراه مرد از انبار خارج شد و به طرف باغ رفت.بر اندام دخترک افت ره ه
مطلق همه جا را  یاهیدرباغ حضور نداشت، س یکس گریاز او و سه مرد د ریغ

 گرفته و دخترک از وح ت در حال جان دادن بود.
 و هفتا را خواند. یپاک یاز تن، فاتحه  ایکنده شدن لباس ها با
 آورد. یبلد بود به زبان م ییکرد و هر دها یلب خدا را صدا م ریز

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

سه گرگ وح  دهیآن منتظر در هر ست آن  بود، اما با  یشدن روح و تنا به د
 یم ادیفر ینبود و گاه یدر حالت هاد یم*س*تکه از شدت  یورود مرد جوان

 داد بهت زده شد. یقهقهه سر م یزد و گاه
ست  یگام شت اما با ف ار محک  د ش یکیبه هقب بردا ا صفت ه طانیاز آن 

 شد. تیهدا م*س*تبه سمت آغوش مرد 
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بهراد و برادرش بهروز گوشه ن ستند و نظاره گره پاره پاره شدن روح و  ساسان،
 شدند. انیوم به دست شاجس  آن دخترک مع 

ش االتیاما در خ انیشا که چگونه در آغوشا  دید یمع وقه ش را م دایخود 
 گرفت و ... یفرو رفته و با هالقه از وجود مع وقه اش کام م

از همل انجام شده اش  یصفت راض طانیاز شب گذشته بود. ساساِن ش یپاس
ِسِن نما یصندل یاز رو سنار ایکه حاال حک   شد،  شت بلند  که  یا ویرا دا

 م*س*ترا  انیچون شا یخوشنام یاجرا شد، ارباب زاده  ینوشته بود به خوب
و  ایاآخر نم یگپپپ پپپناه ق ه انداخت و حاال پرده  یکرد و به جان دخترک ب

 قسمت آن مانده بود. نیتر یاصل
 «ما غالم!_ »

الغر اندام لخ لخ کنان به طرفا  رمردیبلند م ت غالم را صدا کرد. پ یصدا با
 پا تند کرد.

ستا و مردم رو خبر کن ب_ »  شا نییباغ، بگو، کجا انیبرو رو  انیکه ارباب زاده 
. برو روستا یاز آبرو دارا یکیکرده به دختر  یناموس به تاراج برده و دست دراز

 .«نجاینزده کل روستا رو بک ون ا دهیو تا صبح سد
ست ها یم ت شت:  یلرزانا را رو یغالم د به چ   آقا جان تا »چ   گذا

 «ذارم. یارباب زاده نم یبرا ییصبح آبرو
سان ست کوته فکرش که با خ سا شاه پاد نیراحت هفتم الیرو کرد به دو ه  د

 انجیبا سپپرهت از ا دیبا نی! احمق ها بلند ب پپیآها»بودند:  دهیخواب د زیرا ن
 .« یبر
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**** 
 باز کرد و دور و اطراف خود را نگاه. یرا به سخت ایچ   ها انیشا

شد و به دختر ب ایزده از جا وح ت  در کنارش انیکه با تن هر یجان یبلند 
 به تن نداشت. یشد،خودش ه  لباس رهیهوش افتاده بود خ یب

با دخترک  یم*س*تشپپد، که در حالت  یاز کار افتاده بود، باورش نم مغزش
وم ش ینق ه  نیا یه  م کل نبود، طراح ادیا زرابطه داشته. حدس یناشناس

ستاد که چرا دهوت به مهمان سان بوده. به خود لعنت فر سا  را قبول یاز جانب 
ستا  یگند را چگونه پاک م نیکرده، حاال ا صبح که مردم رو وه حاد نیا ازکرد، 

وم لعنت شب ش نیزنند. لعنت به ا یم ای انیبه پ یبا خبر ب وند، مهر بدنام
...! 
پناه سوخت و نگاه نر یدخترک ب یبرا ای یبار بود که قلب سنگ نیاول پ   یمگ

 نثار دخترک کرد.
 یدختر جون تو ک»دخترک نو جوان گذاشپپت:  فینح یشپپانه ها یرو دسپپت

 «شو  داری! ب؟یهست
 ایاز طرف دختر، ترسپپا افزا یحرکت چیه دنیتکان داد با ند یرا کم دختر

 کرد؛ که نکند دختر مرده باشد. دایپ
خواند، هراسپپان از  یکه ناما را م ییصپپدا دنیشپپدن در و شپپن دهیبا کوب اما
وجه افتاد اما ت نیرا بار ها به زم نی. دربدیدو نایبلند شده به طرف ماش ایجا
 خارج شد، الیو ینکرد و با شتاب از در پ ت ی

کرد، با احسپپاس برخورد  یم دایپ یبود که راه را به سپپخت کیآنقدر تار جاده
ش یمحکم ءیش ش چاندیهول کرد و فرمان را پ نیبه ما شدت به طرف  نیما با 
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شا تیکه کنار جاده بود هدا یپرت گاه ستگ انیشد،  در را  رهیوح ت زده د
 .دشو یمتوجه شد در باز نم یبدرد ول رونیب نیف ار داد تا از ماش

 معلق زد و به ته در افتاد. نیماش
 .دیبه باغ رس یبعد از چند ساهت رانندگ سدهر

بود  بیتمام شده، هج یاطراف باغ متوجه شد مهمون ِی کیو تار یخلوت دنید با
 برنگ ته بود. انیکه شا

از  ییصدا چیه دنیرا صدا زد، با ن ن انیو شا دیباغ کوب یبه در آهن یبار چند
 رفت. باغ باال یدلا را لرزاند و از در آهن ینگران انیجانب شا

 که در یم هود یلرزان چ مانا را در اطراف باغ چرخاند و با نگران یها لهیت
 اطراف یکیبلند باغ و تار یرا صپپدا زد. درخت ها انیرفتارش بود، باز ه  شپپا

 شد. یم رشیمس دنیمانع از د
ضع یصدا دنیشن با سمت منبع  یکه از پ ت درخت ها م یفیناله  آمد به 

س  مچاله در خون دخترک دنیصدا رفت و با د شناس وح ت زده فر یج  داینا
 زد:
 «برات افتاده؟! یمن خانوم! چه اتفاق یخدا_»

 :دینال یحال یتکان خورد و با ب یبه سخت دخترک
 .« دیت...و ر...و ش...دا ک ...ک  کن..._ »

دخترک را گرفت، م خص  یزده  خی یدخترک زانو زد و دست ها یجلو سدهر
سخت دخترک منقلبا کرد؛ پزشک  طیشده، شرا یک دست درازبود به دختر

 بود. مایمتوجه حال وخ یبود و به خوب



 21 حقیقتسکوت 

 کرد با کمک تنفس یدخترک انداخت و سع انیتن هر یتنا را کند و رو ژاکت
 دهد. رییرا تغ مارشیب تیوضع هیو امداد اول یم نوه

 یباغ م یکه از حوال ییدختر بود، که متوجه سپپر و صپپدا یایاح ریقدر درگ آن
 آمد ن د.

و کلنگ وارد باغ شپپدند،  لیاز مرد روسپپتا با ب یبا شپپدت باز شپپد و هده ا در
ست بودند و زود باور، ما غالم  د،یبار یم  انیخ   از چهره ها ناموس پر

کرده و حاال آمده بودند تا  یگفته بود ارباب زاده به ناموسپپ پپان دسپپت دراز
 .ریصواب کنند، و مجرم را دستگ

ستا آن ه  با ب یتعداد دنیبا د سدهر شد و گفت:  لیاز مرد رو کلنگ متعجب 
 «افتاده؟! یچه خبره؟! چه اتفاق نجایا»

 انیسدهر متوجه تفاوتا با شا دنیبا د دید یغالم که چ مانا درست نم ما
 زد: ادین د و فر

 یانداخت و ب ریگ نجایرو ا چارهیدختر ب نیود ناموس دزدشپپه اخودشپپه، خ_ »
 «آِب رو کرد،خدا لعنتت کنه!

 ...«دیپ یاالن برا نیدروغه ، من هم»وح ت زده پاسخ داد:  سدهر
ن پپسپپت، هماد بار ها  ایبازو یاز اتمام حرفا، ضپپربه چماغ هماد رو قبل

سه  یمزاح  دختر ها شده بود ول یمدر ستا  بود، تا به  یحاال وقت خوب یرو
 و جرات است. رتیمردان روستا وابت کند چقدر با غ

ستا که ادها هماد گوش فلک را کر کرده   انیِ رتمندیغ یو چند تن از مردان رو
 بود به طرف سدهر حمله کردند و او را به ناحق کتک زدند...
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 ان و را ک ان کرا گرفتند و ا ایبازو ریافتاد، مردم ز نیزم یحال رو یب سدهر
 به طرف همارت ارباب بردند

**** 
ش د،یچیپ اینیب ریز نیتند بنز یبو سر هت از ما شد، ب نیبا تمام  ست دور  ا د

دره  یبلند انفجار در فضپپپا یرا ف پپپار داد. صپپپدا ایمجروحا زخ  پهلو
را سدر سرش کرد.  ایو دست ها دیخواب نیزم یمنعکس شد، وح ت زده رو

 شد، انداخت. یبلند م نایآتا که از ماش یله هابه شع ینگاه ناراحت
راه رفت  یچند قدم یمجروحا حس کرد. به سپپخت یرا در پهلو یقیهم درد

شد و زم ایاما زانو ها ست  سنگ نیس شد و از  نیخورد، چ مانا ک  ک  
 هوش رفت.

**** 
 "هانا

ال کف م ایپ یقیرا که دقا ییرا داخل آب رود خانه فرو بردم و لباس ها دست 
 .دمیکرده بودم آب ک 

 د!بستن یم لیدست  قند یسرد بود، که ان گت ها یها آب رود به قدر صبح
 مانی هیدر کنارم به هقب برگ ت  و شبن  دختر همسا یاحساس حضور کس با

 .دمید  ،یشده بود یمیصم یبا ه  دوستان یرا که به تازگ
کرده.  هیداد گر یش ن پپان مکوچک قرمز شپپده ا ینیپف کرده و ب یها چ پپ 

 داد و مظلومانه اسم  را صدا زد: رونیب یقینفسا را با آه هم
 «هانا!_»
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 :دمیلرزانا را به آغوش ک  جس 
 «افتاده؟! یشده شبن  اتفاق یجان  چ_ »

 بغض کرد: گریرا تکان داد و با د سرش
 !«؟یشناس یارباب رو م یسدهر؛ خواهر زاده _ »
 !«ت؟یخواستگار ادیهاشقته و قرار ب یکه گفت یهمون جوان_ »

سته در گلو نیا دنیشن با شکا مثل  ایحرف بغض ن  ست و قطرات ا شک
 ُسر خوردند. ایگونه ها یغلطان از رو دیمروار

 .«رنیگ یباغ م یدختر تو هیسدهر رو با   بید_ »
 :دمیدهان  گذاشت  و متعجب پرس یرا رو دست 

کرده؟! اما  یارباب به اون دختر دسپپت دراز یخواهرزاده  یعنیمن  یخدا_ »
 .«ستین یپزشک آبرو داره و اصال اهل ه*و*س باز هیبودم اون  دهیشن

 آغوش  فرو رفت و هق هق کرد. یتو گریبار د شبن 
سرش ندرورانده بود اما حاال  ییها یپرداز ایسوخت، چه رو ایبرا دل  که در 

 .دیدیهمه را بربادرفته م
**** 

 رفت . یسفره گذاشت  و به طرف سماور ذغال یرا رو یمحل ریو پن نان
بسپپپت وارد آشپپدز خانه شپپپد،  یرا م ایبلنِد طال یکه موها یدر حال هیهد

هزار دفعه گفت  موهات رو  ه،یهد»زن همو ه  آمد :  ادیفر یهمزمان صپپپدا
 .« زهیر یفرش م یدرازت رو یخونه باز نذار، اون موها یتو

 یاگه اجازه بد» گفت: یتفاوت یشپپپانه اش را باال انداخت و با لحن ب هیهد
 .«زهیر ینم نیزم یرو گهیکوتاه ون کن  د
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ست و پاها کنار ست ها یرا دراز و رو ایسفره ن   یتو ه  م»تکه کرد:  اید
 !«؟یمحک  بست یطور نیمادرم دهوات کنه که موهات رو ا یترس
ست شده ام ک  یبه موها ید م هادت دارم موها ینه از بچگ»و گفت :  دمیبافته 
 «باف . یرو م

من رو ه  بباف  یموها»را مظلوم و سپپرش را کک کرد:  ایگربه ا یها چ پپ 
 «لطفا

ست  را م پ ت ست  و د م: فرو برد ایرنگ موها ییگندمزار طال انیسرش ن 
 .«یش یچقدر خوشگل م ینیباف  بب یم سیاالن برات دو گ»

 بافت ، زن همو و پدرام کنار سفره ن ستند. یرا م اییالط یکه موها یحال در
رفته  پدرت»دیبه دور و اطراف خانه انداخت و از پدرام پرسپپ یهمو نگاه زن

 «سر کار؟
  کاریاومده، پدرم صبح زود با پ ایپ یهمارت ارباب م کل یتو ایآره گو_»

 «همارت شد یارباب راه
 «رش داده ؟! یچه اتفاق یعنی»را کک کرد و گفت: ایهمو لب ها زن

لب ن پپاند و  یرو قیهم یخند ایاسپپت، ن یحامل خبر خوب ایکه گو پدرام
ر و شده تف س ختهیآبرو ر  بیفرنگ کرده د لیتح  یخان زاده »جواب داد: 

 «خاندان ارباب. یباال
واضپپح تر حرف بزن :»تعجب باال انداخت  یرا به ن پپانه  ایهمو ابرو ها زن

 !«ه؟یان زاده کپسر، منظورت از خ
 دردناک شب گذشته شد... یحادوه  فیبا هالقه م غول تعر پدرام
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هانا، »به خودم آمدم: هیپدرام بودم که با ضپپربه دسپپپت هد یحرف ها محو
 «کن ؟! یدو ساهته دارم صدات م ییکجا
 «پدرام بود. یحرف ها یحواس  پ_»

 «همارت.  یحاضر شو تا با ه  بر یسفره رو که جمع کرد_ »
 !«؟یکن یفضول یخوا ی! نکنه م؟یچ یهمارت برا_ »
همارت ، قرار بعد از ظهر ارباب  ختنیهمه مردم روسپپتا ر دمیآخه شپپن_ »

 «کنه. نییمجازات خواهر زاده ش رو تع
 ییشما دو تو جا»زن همو بلند شد:  یبده  صدا هیبه هد یجواب نکهیاز ا ایپ

! نکنه دوباره هپپپپپپ پپپوس کتک ؟یرفته چقدر درس دار ادتی هی. هدنیر ینم
 ! «؟یخوردن از دست معلمت رو کرد

خواد  یاما مادر من دل  م»و پ پپت چ پپما رو نازک کرد:  دیلب ورچ هیهد
صله  ن یبرم همارت تا بب صال حو ستن پا یچه خبره، ا  درس و م ق رو ین 

 «ندارم.
شد:  ایکرد و از جا هینثار هد یهمو چ   غره ا زن  یمزرهه هانا! برو »بلند 

 یبها بگو کار واجب یکرد داشینه، اگه پ ایهموت اونجاسپپپت  نیاسپپپب بب
 «باهاش دارم.

 «چ  .:» 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 ن انه تائ سرم

**** 
 .«رمضون ، من هانام  یسالم م ت_ »
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در ه  جواب  یکرد و با اخ  ها  یسرش تنظ یاش را رو یکاله وپ م یم ت
 «هموت ؟!  یپ ی. اومدکیهل»داد: 
 «بله هنوز بر نگ ته؟!_ »
 را آتا زد و سرش را باال انداخت. گارشیس یم ت
ضاع واریکنار د یسکو یکالفه ام را از او گرفت  و رو نگاه ست ، حتما او ر د ن 

 است که همو هنوز نتوانسته برگردد. ختهیبه  ر یلیخ یهمارت ارباب
چند اسپپب سپپوار که با هجله به  دنیبرگ پپتن به خانه را داشپپت ، اما با د ق پپد

 آمدند، کنجکاو شدم. یطرف مزرهه م
سوار کار که چهره  یکی شنا یاز مردان  شت به طرف م ت ییآ  ادیآمد و فر یدا

 «کن.  نیاسب ها رو ز! چند تا از یم ت»زد: 
 «افتاده؟! یچه اتفاق: »دیمتعجب پرس یم ت
احتمال وجود داره که  نیشپدن، ا بیاز شپب گذشپته غ انیارباب زاده شپا_ »

 «شب گذشته به اون مربوط باشه. یماجرا
سوال  یبه دنبال اجرا یم ت ساندم و  سوار رفت. خودم را به مرد ر ستور مرد  د

 «خان افتاده؟!  انیشا یبرا یچه اتفاق»کردم: 
ست یک گهیتو د»صورت  چرخاند:  ینگاه کنجکاوش را رو مرد  ی! چهره ؟یه

 .«یدار ییآشنا
 «مزرهه. نیا سیمن هانام دختر محمود خان رئ_ »
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ر همراه چند نف»گفت:  یاسبا ن ست و رو به م ت یتکان داد و رو یسر مرد
باب زاده بر بال ار به دن کارگرها  اش رو پ نیبها بگ ن،یکرد داشیاگه پ نیاز 

 .«دیکن تیارباب در کوهستان هدا ییالیهمارت نذاره و اون رو به منزل و یتو
 «چ   کاظ  خان.»گذاشت:  ایچ   ها یدستا را رو یم ت

 «تا دنبال ارباب زاده بگردم. نیبه من  اسب بد»رفت :  یطرف م ت به
ال دست و پا نباش، اگه دنب یبرو دختر جون انقدر تو»زد:  ادیفر یه ب یم ت

 «برو همارت اونجاست. یهموت
 «دور اطراف رو از بر شدم. نیمن ا ن،یکن  به من  اسب بد یخواها م_ »
 «کار ها مردونه ست برو خونتون دختر جان. نیا»اخ  کرد:  یم ت

سوار  یتوجه به م ت یب ضان  سرهت به طرف  یکیرم شدم و با  سب ها  از ا
تظارم باشد در ان یسخت هیطمئن بودم به محض بازگ ت ، تنبکوهستان تاخت ، م

 ک اند. یاما قلب  من را به طرف کوهستان م
**** 
 شخص " سوم

 یسپپدهر مطمئن» به خواهر زاده اش انداخت و گفت: ینگاه یبا ناراحت ارباب
 «شده بود؟  یبه دختِر دست دراز یبود دهیکه رس یزمان

من فقط نگران » که از شپپدت درد لب به دندان گرفته بود، جواب داد:  سپپدهر
اون دختر با تن ب*ر*ه*ن*ه وسپپط باغ افتاده بود،  دمیرسپپ یشپپدم وقت انیشپپا
ستا کاینزد  لیها ب ییشدم تا بها کمک کن  اما همون لحظه چند نفر از رو

 «سرم و تا جا داشت کتک  زدن. ختنیبه دست ر
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آتا از گور سپپاسپپان و پدر بد ذاتا  نیت؛ مطمئن بود ابه فکر فرو رف ارباب
 شود. یبلند م
ست گرفت و با ابهت هم ایه ا ست، ب یصندل یرو ای گیرا به د ا ن 

 آشفته بود. اریبه چهره داشت،اما از درون بس ینقاب خونسرد نکهیا
 ییدا»گرفت حرفا را بزند:   یبه ارباب انداخت، ت م ینگاه دیبا ترد سدهر

 «بذارم. ونیبا هاتون در م دیرو با یجان مطلِب مهم
 «شنوم.  یم»منتظر به سدهر چ   دوخت:  ارباب
، هطر دخترک شدم کینزد یوقت» گفت: یمکث کرد و بعد با نگران یکم سدهر
شنا شا یهطر یبه م ام  خورد، لباس ها و بدن دختِر بو ییآ   هیهم انیکه 

 «داد. یکنه رو م یاستفاده م
منظورت رو :» دیکوب نیرا به زم ایو ه ا دیرا در ه  ک  ایاخ  ها باربا

 «واضح بگو
منظورم رو واضپپح گفت ، اما »سپپدهر جا خوش کرد:  یگوشپپه لب ها پوزخند

 .«نیچپ زد یشما خودتون رو به کوچه  ایگو
تا گپپپپ پپپپناه و  یگفت ییحرف ها رو جا نیب نوم ا»زد:  ادیبا خ   فر ارباب
نام ندازگ*ن*ا*ه یخودت رو گردن پسپپر ب یبد بدون  ،ی  ب باش  مطمئن 

 «برم. یدرنگ زبونت رو م یلحظه ا
که در  یسپپدهر ن پپسپپت، با بغض مردانه ا یدر چهره  یبهت و ناباور رنگ
ه ک یشپپما هسپپت نیا ،ییشپپه دا یباورم نم» جا خوش کرده بودگفت: ایگلو
 .«یپدرم رو دار یجا یکرد یکه ادها م یی! شما؟یکن یم دیمن رو تهد یدار



 29 حقیقتسکوت 

تا بهوش » مظلوم سپپدهر گرفت: یبا خجالت نگاها را از چ پپ  ها ارباب
اگه دختِر تو رو نبخ ه مجازات   ،یکن یآمدن دخترک و آمدن خانوده ش صبر م

 «ک ه یانتظارت رو م یسخت
**** 

 "هانا
 .«نیش داریخان ب انیارباب زاده، شا»زدم:  ایرا تکان دادم و صدا ایها شانه
سخت انیشا  یک گهیتو د»جانا را باز کرد:  یخمار و ب یچ   ها یخان به 

 «! چقدر چهره ت آشناست.؟یهست
گردن. من ه  با اسپپب اومدم  یمن هانا هسپپت ، چند نفر سپپوار دنبالتون م_ »

شت رو گ ت  وقت دّره  اومدم به طرف نیستین دمید یدنبالتون، اول جنگل و د
 «رو... نتونیسوخته ماش یالشه ها

سخت یادیفر با شدم. به  ساکت  ست:  یکه زد  شد و ن  چقدر »از جا بلند 
 «تو دختر َاه! یزن یحرف م

 «خوام. یمعذرت م_ »
دختر »زد:   یبلند شود، اما نتوانست با اشاره دستا صدا ایکرد از جا یسع

 ینیانداخت ، سپپنگ ایبازو ریدسپپت  را ز« کمک  کن از جا بلند ب پپ . ایب
 بدن  انداخت و از جا بلند شد. یرا رو لاکیه

 !«؟یبا اسب اومد_ »
 «درخت بست . هیتر به  نییپا یبله، اسب رو کم_ »
 زیرا ن ایبودم، لب ها دیک  یکه م یقیهم یراه رفتن متوجه نفس ها نیه در
 را تنگ کرد. ایلب گرفت و چ   ها ریز
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 «کمکتون کن . یخوا ی! من؟یدرد دار_ »
از دسپپتت  یچه کمک»شپپد:  رهیسپپرش را تکان داد و با اخ  به من خ یه پپب

 .«یحرف بزن یالک ی! دوست داراد؟یبرم
ستا را رو سوار شد و د سب  شت:  ایپهلو یا شو، با ایب»گذا   یرب دیسوار 

 «همارت.
 همارت اونجا نیفراموش کردم بگ ، نر یوا»صورت  و گفت :  یزدم تو محک 

 «خطرناکه.
به » لب گفت:  ریبه فکر فرو رفت، ز یکرد، کم زیرا ر ایها چ پپ  ما  حت

 «به همارت برم. دیخاطر ت*ج*ا*و*ز به اون دختر نبا
 !«؟یکرد یتو به اون دختِر دست دراز»زدم:  ادیفر متعجب
ضوع ه نیاز ا ند،یاون دهن گ ادت رو بب» نگاه  کرد:  نیخ مگ کس  چیمو

 «خبر دار ب ه. دینبا
به خاطر گپپپ پپپناه » گفت :  یلب ن اندم و با لحن پر از حرص یرو یپوزخند

کاره، کاظ  گ*ن*ا*هکنن اون  یافتاده و همه فکر م ریشپپما پسپپر همه ت گ
 . «نیکردن پاتون رو تو همارت نذار دیخان تاک

 «! من فرار کن  تا سدهر مجازات ب ه؟!؟یچ یعنی_ »
ممکنه  نیارت براگه به هم»شپپدم:  رهیخ ایرا گرفت  و به چ پپ  ها دسپپتا

 «به اون دختر اهدام کنن. یبخوان شما رو به جرم دست دراز
 :دیلب غر ریرا به ه  جفت کرد و ز ایها دندان
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ودت دردسر افتاده، ناب یتو سدهر تو یتوز نهیلعنت بهت ساسان؛ به خاطر ک »
 .«ع*و*ض*یکن   یم

 «پدرم  یالیو  یبر دیسوار شو دختر با»را گرفت:  دست 
 نکهیاز فکر به ا د؛یاسب شدم و خودم را در آغوشا جا دادم، ته دل  لرز سوار

دختر شپپده، فاصپپله گرفت  و  کیآغوش شپپب گذشپپته قاتل روح و جان  نیا
سرم را به هقب برگرداندم و  ستانا را که دور کمرم حلقه کرده بود کنار زدم.  د

 ! «؟یکرد یتو واقعا به اون دختر دست دراز»نگاها کردم: 
 !«؟یکه ازم فاصله گرفت یدیترس»لب ن اند:  یرو یتلخ ندلبخ

سا را آه مانند ب نییرا پا سرم به  یعیحالت طب یمن تو»داد:  رونیانداخت . نف
نان  تو یکینکردم،  یاون دختر دسپپپت دراز   دارو م*ش*ر*و*ب یاز دشپپم

 «بود. ختهیر
، مازتون متنفر شپپد یلحظه ا یول دمیمن نترسپپ»نگاها کردم:  یشپپرمندگ با

 .«نیاون دختر شد ی ندهیآ یو تباه یشما باهث بدبخت
 «؟!ن نوم مفهومه یا گهیحرف د رمیتق  یمن ب»م ت ف ورد:  یرا تو  یبازو

صدا دیرا به ن انه تائ سرم شن ریآراما را ز یتکان دادم.  ش   تر دخ: »دمیگو
 «بچه تخس!

 . یدیرس یبزرگ یالیارباب زاده به و همراه
سب پ از ساختمان داخل ادهیا شوم یرفت یشده، به طرف   نهی. برهکس ت ورم 
 به صورت  خورد. نهیآراما بخا شوم یروشن بود و گرما الیو

صدا کنارش ست ،  شدزخونه جعبه کمک یدختر برو از کمد باال»کرد:  ین   آ
 .«اریرو ب هیاول یها
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ا د شپپپدم ترا در آورد، از جا بلن ایبردم، لباس ها ایکردم و برا دایرا پ جعبه
 .«یزخم  رو پانسمان کن دیبمون با: »دیبروم اما دست  را چسب

 قسپپمت  پپتریبزرگ نبود و ب ادیز یزیبه زخما انداخت  محل خون ر ینگاه
 یزخما گذاشت ، صدا یاطرافا کبود شده بود. با چندش دست  را رو یها
 اندازه قدرتمند و با جذبه بود. یمرد ب نیاز سر دردش دل  را لرزاند ا ادیفر
سپپر انگ پپتان  با بدنا برخورد  یلحظه ا یکردم، برا زیدسپپتمال زخ  را تم با

سمان  یفیکرد؛ ته دل  تکان خف شد. در طول مدت پان خورد و چهره ام گلگون 
 شده بود. رهیزخ ، ارباب زاده با دقت به چهره ام خ

 !«ه؟یاس  پدرت چ_ »
 «پا خانوم دکترم ها! هیپانسمانتون تموم شد، من  »را باال آوردم:  سرم

 .دمیکوب گریرا به ه  د  ین اندم، و دست ها  یلب ها یرو یضیهر لبخند
 «سوال  جواب نداشت؟!_ »
 یتو ایاسپپ  پدرم مسپپعود و اسپپ  مادرم فروغ هسپپت، اون ها چند ماه پ_ »

 «ت ادف مردن. 
شد، برق یمزاده به فکر فرو رفت، نگاها به من ک ارباب ش یمتفاوت   یینااز آ

 چ مانا ن ست. ِی م ک یها لهیدر ت
 !«؟یبرام بکن یکار هیبرام  یتون یم_ »

ستا و کاظ  »و گفت:  دیک  یقیرا تکان دادم، نفس هم سرم پدرم  ایبرو به رو
 «باشه! ر،یرو خبر کن، از سدهر ه  خبر بگ

 .«امیها من زود م دیچ  ، شما از جاتون تکون نخور_ »
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 هجله سوار اسب شدم و به طرف روستا تاخت ... با
از مردم روسپپتا ه  آنجا بودند و  یتعداد دم،یهمارت رسپپ یدر اصپپل یجلو

سالم »تر رفت  و رو به نگه بان گفت :  کیپچ پچ کردن ان بلند بود. نزد یصدا
 .«ن یخوام ارباب رو بب یآقا م

سب یکه مرد نگهبان حواله  تفاوت یب یود، نگاهپرپ ت ب ییها لیقلچماق با 
 «چقدر شلوغه. نجایکه ا ینیب یبرو خونه تون بچه جون م»ام کرد و گفت: 

 «ن یحتما ارباب رو بب دیاما آقا من با_ »
مه دادم:  نییپا یرا کم  یصپپپدا باب زاده پ»آوردم و ادا  یمهم امیاز طرف ار

 «دارم.
 یا شپپک نگاه  کرد اما وقتبردن اسپپ  ارباب زاده نگه بان جا خورد، ابتدا ب با

 ییبایصداقت را از چ مان  خواند، در را باز کرد. وارد همارت شدم، شکوه و ز
کرد، چ مان  را دور تا دور همارت چرش دادم، به طرف  ریهمارت نگاه  را اس

 .داشت سر سبز قرار داشت گام بر یباغ انیکه م یساختمان
 .ستادمیا  یاز پ ت سرم سر جا ییصدا دنیشن با

 !«؟یخوا یم یجا چ نی! ا؟یهست یتو ک_ »
 :دمیرو به هقب و نگاه منتظر کاظ  خان را د برگ ت 

 !«ن؟یارباب زاده هست  کاریپ شما»
 !«؟یهمون دختر تو مزرهه باش دیدرسته و تو ه  با_ »
 «بله از طرف ارباب زاده براتون خبر آوردم._ »

 !«سیه»دهان  گذاشت و گفت:  یدستا را رو کاظ 
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 تیهدا اطیاز ح یدسپپتانا کرد و مرا همراه خودش به گوشپپه ا ریرا اسپپ مچ 
آروم بگو از ارباب  ییحاال با صپپدا»دهان  برداشپپت:  یکرد. دسپپتا را از رو

 «! اصال اون کجاست؟!؟یدار یغامیزاده چه پ
هست از  یزخم  ونیکردم ا دایمن امروز صبح ارباب زاده رو کنار جاده پ_ »
 «نگران سدهر خان شدن. یلیخ یطرف
در ضپپمن سپپاکت باش و   ،یارباب رو خبر کن دیبا ایهمراه  به همارت ب_ »
 «ارباب زاده با خبر نکن. تیرو از موقع یکس
که وسط سالن قرار داشت ن ست ، کاظ  به سمت اتاق ارباب رفت  یمبل یرو

 یکس یحت ایک  فرما بود گوچ مان  دور شد. سکوت در سالن ح یو از جلو
از ب یکنار یاز اتاق ها یکیبعد در  یقی. دقادیک  ینفس ه  نم یدر آن حوال
شتند ز یکه لباس خدمتکار یشد، دو زن تند و گرف ار یدختر یبازو ریبه تن دا

صندل یکی یاو را به طرف مبل ها آوردند و رو دختر  دنیها ن اندند. با د یاز 
 یو نگاه ب دیسپپف یدختر، لب ها  پپانیفت  چهره پرفرو ر یدر بهت و ناباور

 کرد. یم یمرگ را در ذهن  تداه ادیفروغا تنها 
 «دختر افتاده؟!  نیا یبرا یچه اتفاق»لب زدم:  یآرام به
:  و گفت دیک پپ یقیاز زنان خدمتکار که متوجه تعجب  شپپده بود، آه هم یکی

 «شده. یکه شب گذشته بها دست دراز یا چارهیدختر همون ب نیا»
محابا به اشپپک ن پپسپت و  یب  یدر وجودم رخنه کرد، چ پپ  ها یقیهم اندوه

فت شده گرگ ص یُم ت ِی توز نهیک یگپپپ پپپناه قربان یب ی. دخترکدیقلب  آه ک 
 بود.



 35 حقیقتسکوت 

ست ها با شده بود، د  جانا را دور یب یرفتن خدمتکار دخترک که حاال تنها 
   در آغوش گرفت.غ یو زانو دیخود تن
نگاه  را حس کرد، سپپرش را باال آورد، دسپپت  ینیدوخت  به او، سپپنگ چ پپ 

 .دیقلبا کوب ینه چندان محک  رو یقلبا ن ست و ضربه ا یرو فایظر
 نیقیداشت اما دل   دیبلند شدم و کنارش ن ست ،دست  ترد یصندل یرو از

 سرش نهادم. یو سرم را رو دمیرا به دور تن لرزانا تن  یها بازو
خورد، مانند گنج پک باران زده شپروع کرد به  یفیک  جانا تکان خف جسپ 

 دل  آتا گرفت و قلب  آب شد. ستن،یو گر دنیلرز
سپپقف همارت را  ،یبلند مرد یها ادیفر ینگذشپپته بودکه صپپدا یادیز زمان

 لرزاند.
شد و پ در سف یرمردیهمارت با قدرت باز  سن  به خون  ییبا چ   ها دیمحا

سر داد: رونین سته و رگ گردن ب  یناموس ها سرتون تو یب یآها»زده، هربده 
 «تو سوراش موش؟!  نیبنده؟! رفت یچه آخور

سر در گر دیمرد، دخترک پناه آورده به آغوش  لرز ادیفر یصدا از نهان پ بان یو 
 کرد.
سرهت خود را به پ یمرد ساندند، ق د آرام  رمردیجوان همراه نگهبان در با  ر

 کردنا را داشتند.
خترم شون ، د یمادرتون رو به هزاتون م: »دیک  ادیفر گریتقال کرد و بار د مرد
 . «نیمن چوب حراج زد یبه آبرو ن،یهفت کرد یرو ب

ر آمد و د نییبود، از پله ها پا بیهج طیکه در آن شپپرا دیبع یبا آرام پپ ارباب
 .ستادیبرابر مرد ا
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ارباب برد و با خ پپ  مهار شپپده چ پپ  در چ پپ  ارباب  بانیه گردسپپت ب مرد
 ی! تو مسپپئول جان و مال اهال؟ییگن تو یپس ارباب، ارباب که م»دوخت: 

 !«؟ییروستا نیا
 نیتو پدر ا»مرد گفت:  رین پپسپپپت و رو به پ یصپپندل یبا آراما رو ارباب
 !«؟یدختر

 .و پسر جوان به سمت دخترک ن انه رفت رمردینگاه پ جهت
سر  نیدختر ف*ا*ح*ش*ه ا یا ه،یهان: »دیگلو در گریبا د رمردیپ جا چه طور 

داد، اما اون با حرف  یبه دختر جماهت آزاد دی! به مادرت گفت  نبا؟یدر آورد
 «هاش خام  کرد.

و محک  ارباب سپپر  یجد یبردارد اما با صپپدا زیخ هیبه سپپمِت هان خواسپپت
 .«ستیبا»شد:  خکوبیم ایجا

ما پ مرد باب برگ پپپت، ا به  یاز گفتن هر حرف ایبه طرف ار باب شپپروع  ار
 نیمن سپپدهر به ا یده خواهر زاده  ین پپون م نیشپپواهد و قرا»صپپحبت کرد: 

مون  و  یکار خطا کار م یارباب پا کیدختر ت*ج*ا*و*ز کرده، من به هنوان 
 .«آورم  یامروز دخترت رو به هقد سدهر در م نیهم

ه حال گوا ایکنار ارباب ن ست، لرزش پاها یصندل یرو آرام گرفت و رمردیپ
سب خیخرابا بود. نگاه  م شد، ذکر م حیبه ت ستا  سر جو یدر د اِن گفت. پ

دخترک  هیداد و رو به هان واریبه د هینزار تک یگرفته و حال یبا صدا رمردیهمراه پ
فت: بدبختمون کر؟یچه کرد هیهان» لرزان در آغوشپپ  گ با  ،ید!  با کمر 

 «شکست، آخه تو رو چه به باغ خارج شهر و روستا؟!
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 کار زنان یو زار هیگر سپپت،یبلند گر یدسپپت گرفت و با صپپدا انیرا م سپپرش
خورد شپپده و ناموس  رتیاز سپپر غ سپپت،یجوان امروز مردانه گر نیبود، اما ا

 .فیو بود و شر زیهز هیگر نیدست خورده؛ چقدر ا
  ن ییانداخته بودند و با چ پپ  ها نییمده، سپپر پاآ ایمتاور از جو پ حاضپپران
بار با آراما باز شپپد، همو  نیکردند. در همارت ا یرا نگاه م یقال یناک گلها

در آن مکان رنگ تعجب  دن یوارد سپپالن شپپدن. نگاه همو با د ریپ یو روحان
سپپپاالر خان و : »ترا به طرف ارباب برد و رو به ارباب گف یگرفت. رو حان

 «شاهد ماجرا باشن. کیخوان از نزد یهمارت اومدن، مپسرش به 
هاقد خطبه رو  نکهیبعد از ا»زد و در جواب همو گفت:  یلب حرف ریز ارباب

 «شه. یفکر کردن احساسات  مانع از انجام هدالت م ان،یخوند اجازه بده ب
 گذاشت یآشکارش را هدالت م ِی هدالت یب نیبود که ارباب نام ا جالب

مد:  همو به طرف آ بل از خروج  نا ا»ق با من ب؟یکن یکار م یجا چ نیها  ای! 
 «خونه.  یبر

باب فت:  یبا صپپپدا ار ند گ بده دخترت »بل جازه  خان ا خودت برو محمود 
 «بمونه.

 سر تکان داد و رفت. همو
 نیسدهر را گرفته بود به سالن آمد، اول یکه دست ها یبعد کاظ  در حال یکم

 یمردانه اما کم یارباب زاده بود قد بلند با صپپورت هیشپپب دما،ید یبار بود م
 الغر تر.
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د دا یقرمز و به خون ن سته اش ن ان م ین ست، چ   ها هیکنار هان سدهر
را  ناخنا یو ناراحت است دائ  با انگ ت پوست گوشه ا یبه چه اندازه ه ب

 داد. یکند و سرش را تکان م یم
قراره هقد »انداخت و کنار گوشا گفت:  یچادر رنگ هیسر هان یرو خدمتکار

 .«یپسر ب  نیا
ف ورد به رو  یرا م  یکه دست ها ین ان نداد و همان طور یواکن  چیه هیهان

 بود. رهیبه رو خ
شپپما رو به هقد  ل یبنده وک ایآ یاحمد هیخانوم هان»هاقد بلند شپپد:  یصپپدا

 !«ارم؟یدرب یسدهر ساالر
سه بار خطبه را خواند ول یجواب هیهان ساکت به  نیهم هیهان ینداد، هاقد  طور 

را زمزمه کرد و  ینامعلوم زل زده بود. ارباب کنار گوش هاقد مطلب یگوشپپپه ا
ختر د»رساند و گفت:  هیمتن کرد، متن را به دست هان ادداشتیهاقد شروع به 

 «جان انگ ت بزن.
دانست  یسوخت، خدا م ایرازل زد، دل  ب  یچ   ها یبغض کرد و تو هیهان

 شد! یشوم به کجا خت  م یق ه  نیآخر ا
کاغذ زد،  یلرزان، انگ ت اشاره اش را درون استامپ و رو یبا دست ها هیهان

 نییو سپپرش را پا دیسپپبز رنگا چک یغلطان اشپپک از چ پپ  ها دیموروار
شده داد و برگه را امضا  دیکل یانداخت. سدهر ه  جواب بله اش را با دندان ها

 زد.
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ر جان ام ب به خاط ییدا»بلند شود رو به ارباب گفت:  ایاز جا نکهیاز ا قبل
سرت هدالت رو نابود کرد ینجات آبرو  ،یزد  ی ونیپ یرو یو مهر بدنام یپ

 «مونه. یرو بدون ماه پ ت ابر نم نیاما ا
بسپپته  یصپپدا د،یهمارت باال رفت و در را محک  به  کوب یاز پله ها سپپدهر

 سالن را لرزاند. یشدن در سقف ها
 به ارباب انداخت: یاز جا بلند شد و نگاه هیهان پدر

 بارش یزیچ یدیسف ایبود؟! من به حرمت شما که ر یجوان چ نیمنظور ا »
 .«دمیبر ینکردم وگرنه که سرش رو گوش تا گوش م

داره حال اون که  یپاک یجوان ادها نیا»بلند شپپد: ایصپپندل یاز رو ارباب
 .«یخودش گپ پناه کار واقع

سر سمت هان پ ستا را گرفت:  هیجوان به   یارباب، من خواهرم رو م»آمد و د
کن  به خدا که جوابا رو  یرو حواله م ت*ج*ا*و*زجوان م نیبرم به شپپهر، ا

 یو م انیم یصپپور یهقد و هروسپپ کیهفته با  نیبده. خواهرم رو ه  تا آخر ا
 «ست.یخانواده ما اهلا ن یبود ول یزیو خون و خون ر تیحق ما شکا نیبر
 بلند شد: ایاز جا یگفت و به سخت یذکر رمردیپ
 .«ادیز هزت»

 یخواسپپت حرف یم ایدر دسپپتان برادرش بود، نگاها به من گو هیهان دسپپت
 بزند اما زبانا قاصر بود.

 ! «؟یتو دختر خان»به من انداخت: یا رهینگاه خ برادرش
 «نام هموم کارگر اربابه.نه من ها»-
 «بود؟! یمنظور اون جوان چ دیدون یزنه؟! شما م یچرا خواهرم حرف نم» -
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 «دختر محمود.»بلند اسم  را خواند:  یبا صدا ارباب
 «برم ارباب اسم  رو صدا کردن. دیخبر ندارم ، با یزیمن از چ» -

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

 «بله ارباب._ »
 «؟ینیش یچرا نم_ »
ست :  یمبل رو به رو یرو  رو قتیمن حق دیبدون نیخوا یشما م»ارباب ن 

 «نه؟! ایدون   یم
 .«یدهن قرص باش زانیم نیخواد به هم یدل  م ،یهست یدختر با هوش_ »
کارتون بلکه به خاطر گ*ن*ا*هدفاع از پسر  یدهن  قرصه ارباب اما نه برا_ »

 «خ   شما.ترس از 
 .دیکوب نیزم یمار ن انا را رو یارباب تو ه  رفت و ه ا یها اخ 
 .«ستیگستاش ن نقدری! دختر محمود ایگستاخ_ »
 .«منه. من دختر مسعود و فروغ   یمحمود همو»را باال گرفت  و گفت :  سرم

 :ستادیسرم ا یکرد و از جا برخواست و باال زیچ مانا را ر ارباب
 !«؟یدون یم ی! از مادرت چ؟یتو دختر فروغ» -
 «ارباب؟!  هیمردن، منظورتون چ ایمادرم و پدرم چند ماه پ» -

 تلفن داخل اتاقا را برداشت: یسکوت کرد و گوش ارباب
 «بده. انیتلفن رو به شا یالو کاظ ، گوش» -

 :ختیارباب واقعا تعجب  را بر انگ یآمد اما حرف ها یخان نم انیشا یصدا
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 یرو منزل دوست  م یتا آخر امروز با کاظ  و کلفتت برو به شهر مدت انیشا» -
 «بدم. بیرو ترت کایرفتنت به آمر یتا کار ها یمون

گه که گفت ، ا نیهم»زد:  ادیشد و فر یه ب انیشا یحرف ها دنیبا شن ارباب
 ک پپونه پس یانتقام از من تو رو تا مرض اهدام م یروسپپتا سپپاالر برا یبرگرد

 «رو به حرف پدرت گوش کن. نباریا
 و به من نگاه کرد. دیتلفن کوب یرا رو یگوش ارباب

فرسپپت  دنبالت، مادرم حتما از  یرو م  پپکارمیبرو به منزل هموت فردا پ» -
 «شه. یخوش حال م دنتید

**** 
 شخص" سوم
 انیرش را مداد، سپپ هیتک وارید یتلفن را قطع کرد و به گوشپپه  یگوشپپ انیشپپا

 دستانا گرفت و ف ورد.
ست، از ا یم هیبود، مرد بود اما دلا گر دهیامانا را بر سردرد  امروز نکهیخوا

 دشمنانا ِی روِز شاد
 آتا خ   سراسر وجودش را سوزاند. بود

 ایکه چ پپ  ها یروز نیبود، آخر افتهیخودش را درمانده ن نطوریبود ا سپپالها
 به اشک ن ستن، روز

 مادرش را در یسوخته   یکه جنازه ن بود ییها
 یم کرد یبود و چه کودکانه فکر م افتهیهمارت  یشپپده  نینفر یانبار گوشپپه

 تواند انتقام مادرش را
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ه تر از مقابل فیشد خودش را ضع یکه به همرش اضافه م یاما هر سال رد،یبگ
 .دید یبا آن ها م

را پاک کرد و از  ایدر دل قفل به خود آمد، اشپپک ها دیچرخا کل یباصپپدا
 جا بلند شد.

 یم نیزم یآن را رو یکه در دسپپت داشپپت و به سپپخت یبا سپپاک لباسپپ کاظ 
 وارد حال شد. د،یک 

 «ارباب زاده لباس هاتون رو آوردم.» -
 نبود، حالا یه ب ادیاز احوال همارت برام بگو، سدهر که ز ،یلطف کرد» -

 «چه طوره؟!
که سپپدهر خاطر  دیدون یبگ  واال، خودتون م یچ»سپپراش را تکان داد:  کاظ 

 «خواست. یشبن  رو م تیدخترک ره نیا
 وایش»د: ش رهیبود خ ستادهیکه پ ت سر کاظ  ا وایو با تعجب به ش دیک  یآه

 «کنه؟!  یچه کار م نجایا
نده ا کاظ  فت:  یتک خ هت ب»کرد و گ فت همرا وگرنه من  اد،یپدرتون گ

 «ندارم. یریتق 
را کک کرد:  ایاخ  کرد و لب ها ینگاه کرد، کم انیجلو اومد و به شپپا وایشپپ

 «سرت آوردن. یی! چه بال؟یجان چقدر الغر شد انیشا»
ن پپپده، برو باال  یزی! چسیه»خارج از تحملا بود:  وایشپپ یو ناله ها نک

 .«امیاستراحت کن، تا ب
 «چ  .» -
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مکنه موضپپوع مسپپکوت تا چه زمان م»را به کاظ  داد:  اینگاه م پپک انیشپپا
 «کار بودِن منه.گ*ن*ا*همنظورم مسئله  یعنیبمونه؟! 

صم  بک   یلیدارن خ دهیپدرتون هق» - سکوت گرفته و  زود، دخترک که روزه 
شما  یدونن سدهر جا یزنه، اما ساسان و پدرش هنوز نم یالم تا کام حرف نم

 «کار شناخته شده.گ*ن*ا*ه
 «رم استراحت کن . یمن م»را ف ار داد و رو به کاظ  گفت:  ایها قهیشق

ژ که ر یدر حال وایشپپ دنیسپپرش را تکان داد. به طرف اتاقا رفت. با د کاظ 
سرش رنگ تو ستا را رو یلب  شتا م یلب ها ید د بلن دیخند د،یک  یدر

 فارق بود. ایچقدر از دن د،یخند
 «خان؟! انیافتاده شا یاتفاق» -

را  ه  سرش وایحلقه کرد، ش وایش ین ست و دستا را دور شانه ها وایش کنار
همسرش  یهنوز ه  برا نکهیارباب زاده گذاشت و خوش حال از ا ی نهیس یرو

 لب ن اند. یرو یدارد لبخنِد محو تیجذاب
 گرم شد و به خواب رفت. ایدست ارباب زاده پلک ها ینوازش ها با

تخت خواباند و به  یخواب رفته بود رورا که درون آغوشپپا به  وایشپپ ان،یشپپا
 سمت هانا، دختر فروغ ومسعود دیشد، ذهنا پر ک  رهیخ دشیصورت سف

 یبود،حتما به زود یزبان نیریبامزه و ش دخترِ 
 شد. ینسبتا با او م متوجه
**** 
به نرده ها تک انیشپپپا ود، تنا ب یرکاب کیداد، تنها  هیبه طرف تراس رفت و 
 انداخت. یرا در هضالتا م یفیلرز خف یسحر گاه  ینس یخنکا
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ش نگاها سر  یالیسوق داد، که با خ وایرا به طرف  سوده غرق در خواب به  آ
 برد. یم

 بود زد زیبه او که فارق از همه چ یدل پوزخند در
 آسوده خاطر باشد.  هیتواند هم یاحمق م کیفکر کرد، تنها  و
 ملحفه سدرد. یمااتاق برگ ت و تن سردش را به گر به

 انیدراز کرد تا او را به آغوش بک د اما دستا م وایش یرا به طرف بازو دستا
شد،  صدا ادیمتوقف  شب افتاد،  شا زنگ  یالتماس ها یآن  دخترک در گو
 ریرا با نوک انگ ت گرفت و ز ایاشک ن سته درون چ   ها یخورد، قطره 

را  ایداد و چ پپ  ها رونیلب زمزمه کرد"لعنت به من" نفسپپا را آه مانند ب
 بست.
شوبه  یساهت ینعمت بود چرا که برا کی خواب هر چند ک  تو را از غ  و دل آ

 کرد. یاطرافت رها م یها
 شد. داریاز به  خوردن در کمد ب یناش یبا سر صدا صبح

 یکوفته اش را از رو یبه اطرافا انداخت و سپپدس شپپانه ها ینگاه گنگ اول
 ادیدر آن م پپهود بود فر یکه کالفگ ییشپپپد، با صپپپدا زیخ  یتخت کند و ن

 "وایزد"ش
 زد. یبرگ ت به طرفا و لبخند خجول وایش
 !«؟یانقدر سر و صدا راه ننداز یتون ی! نمیکرد دارمیب» -
 با ناز به طرفا آمد و کنارش جا گرفت. وایش
 «کن . دارتونیخان، کاظ  گفتن ب انیشا اهیروم س» -
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 .«یکار رو بکن نیبا آراما ا یتونست یم»بلند شد:  " گفت از جای"هوم
با  یزن هاد کیداد، تا مثل  یم دانیبه او م  پپهیهم انیشپپا د،یخند زیر وایشپپ

 نا مفهوم بود. ن انیب یکند، ح ار اختالف طبقات یشوهرش شوخ
 هیاز تنب نیا»گرفت و گفت:  وایش یاز بازو یمحکم  گونیقبل رفتن ن انیشا
 «ت

 گ  شد. انیشا یانه م*س*ت یقهقهه ها انیم وا،یآش بلند ش یصدا
*** 

شه  گارشیس کاظ  شت و چ مک یرا گو شا یلب گذا تو »خان زد:  انیبه 
 «ارباب زاده؟! یفکر
ست انیشا س قایرف یشانه  یرو ید ند حس گ هی: »دیک  رونیب یگاریزد و 

 .«یفرار یبازنده  هیدارم، حس 
 ،یگرد یتو دوباره بر م»ارباب گرفت:  گاریس ریتکان داد و فنک ز یسر کاظ 

 «جوش نزن.
اون جا  وایشپپ نیغربت به دل  ن پپسپپت و با هم ارید یه  آب و هوا دیشپپا» -

 «موندم.
ستا بدون تو مفت نم یشوخ»مکث کرد:  یلحظه ا کاظ   ینکن خان زاده، رو

 «جواب بمونه. یب دیکارشون نبا ا،یب گهیارزه، تا سال د
 را به ن انه َچ   بر ه  زد. ایکرد و چ   ها یکج ی خنده انیشا
 .«زمیهز یش یپس چرا سوار نم: »دیرا سفت چسب انیشا یبازو وایش

 .«امیتا ب نیتو ماش نیب »را آزاد کرد: ایبازو انیشا
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نگاها را به روسپپتا  نیآخر انین پپسپپت. شپپا نیاطاهت کرد و تو ماشپپ وایشپپ
شانه ها یانداخت و در حال شا م انیکاظ  را محک  در م یکه  ف رد  یآغو

س»گفت:  سدهر باش و بها بگو،روم تا آخر همرم   جلوش اهیمراقب ارباب و 
 «هالم  اما... یدون  ته نامردا یم ن،ییو سرم پا

 ریتوانسپپت دلگ یم زیگرفته، غروب چهارشپپنبه ن بیحس کرد دلا هج کاظ 
 باشد

 دن ی . زن همو به محض دشب بود که به خانه برگ ت ۱2ساهت  یها حدود
س ست  را رو  ینثار گونه ها یمحکم ی لهیبه طرف  آمد و   صورت  یکرد، دو د

 «شده زن همو؟! یچ:»دمیگذاشت  و با بغض نال
شت و فر زن ست به کمر گذا صبح رفت: »دیک  ادیهمو د شب  ۱2 رونیب یاز 
 ! «؟یگرد یبرم

 «زن همو به قرآن سر راه مجبور شدم به همارت ارباب برم.» -
به دندان گز زن  یتلل یللیدنبال  یُخِب ُخِب رفت: »دیهمو ابرو گره زد و لب 

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

 یکردم و زن همو را قسپپ  م یه ماز درد نال د،یبه پ پپت  کوب یضپپربات محکم
شک  رو نیرح  تر ا یدادم اما او ب شد  یحرف ها بود. قطرات ا صورت  روان 

و  حقازت یزن بو نیا ینوازش کرد اما چرا نوازش ها دیرا با  یتی نکهیمگر نه ا
 داد؟! یم ینامرد
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را که نکن هانا چ نیلب گفت ، نفر ریرا پاک کردم و ز  یپ ت دست اشک ها با
 مظلوم از هر نینفر

 چوب یآها صدا یبرنده تر است و نوا غیت
 خدا ! یصدا یب

 طایدسپت به زانو گذاشپت  و از جا بلند شپدم، زن همو به گوشپه ح یسپخت به
 یاالن م نی! همه رو هم؟ینیب یاون رخت چرک ها رو م»اشپپاره کرد و گفت: 

 !«؟یدیفهم یبخواب یبعد اجازه دار یشور
 یدندان م ریرا ز  یکه از شپپپدت درد لب ها یانداخت  و در حال ریبه ز سپپر

 «چ  !»ف ردم پاسخ دادم: 
 «و زبون نفه . یلنگه نه نه ت دردسر ساز»همو سر تکان داد و گفت:  زن

شه ست  رو تو اطیح گو ست  و د شت  خنکا ین  ست  یآب لگن گذا آب پو
دهان  گذاشت  و ها کردم،  یرا روگرم  را به گزگز انداخت، دست   یدست ها

سخت ست  و بعد آو یبه  ش س به اتاق  یکردم. وقت زانیتک تک لباس ها را   دمیر
سته و  س  خ سدردم، آنقدر خ یزده ام را به گرما خیمثل جنازه ج ودم ب ستهپتو 

 کردم یپ ت کمرم را حس نم یکه درد زخ  ها
 یکه کتاب ها یدر حال هیشپپدم، هد داریاز خواب ب هیهد یبا صپپدا صپپبح

 داریچه هجب ب»کرد:  ینگاه  م یرا در دسپپت داشپپت، با دلخور ایاضپپیر
 !«یشد

 «شده؟! یزیسالم چ» -
 را به طرف  پرت کرد: ایپوزخند زد و کتاب ها هیهد



wWw.Roman4u.iR  48 

 

 یهام حل ن پپده برام خوش خط م نیریهر کدوم از تم ن،یکتاب ها رو بب نیا»
 !.«یهت گفت  رو انجام ندکه ب یبه حالت اگه کار یوا یسینو
 ت؟!داش ییچه معنا ایدفعه ا کیرفتار  رییشدم، تغ رهیخ هیتعجب به هد با

 ینکنه فکر کرد هیچ»نگاه  را حس کرد و ابرو باال انداخت:  ینیسپپنگ هیهد
رده ک فیمادرم برام تعر ره،یخ یدیکن ؟! خواب د یمن مثل قبل باهات رفتار م

من نداده! از امروز من   چارهیکه به مادر ب ییو چه آزار ها یمامانت چه فتنه ا
 .«ادیحساب کار دستت ب اکن  ت یخدمتکار رفتار م هیمثل مادرم باهات مثل 

ست و برا هیرفتن هد با شک ض   ال دارم حا دم،یخودم نال یچارگیب یاز اتاق، بغ
 گرفتار شدم. یچه برزخ یکن  تو یحس م

س نیبعد از ظهر ه تا سب تو آ لف مخت ییو به بهانه ها دنیاز من کار ک  ابیا
 کردن. رمیتحق

 رفت . اطیو به طرف ح دمیبه صدا در آمدن در از جا پر با
 «پ ت دره؟! یک» -
 «من الفت  خدمتکار ارباب. د،یجان باز کن خانوم»

زن  ری، پبودن ستادهیپ ت در ا بلویس یزن تدل و مرد ریپ کیرو باز کردم و  در
به به سالم مادر جان، »با مهر و محبت نگاه  کرد و دست انداخت دور کمرم:

 !«؟یهانا باش دیبا یآسمون ِی تو پر
 !«ن؟یکار دار یبله حاج خانوم، شما با من چ» -

ست »زد و گفت:  یلبخند زن ستاده دنبالت رخت و لبا مادر ارباب، من رو فر
 «همارت.  یبر دیرو بدوش که با
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 فرستد دنبال . یارباب افتادم، گفته بود خدمتکارش را م روزیحرف د ادی
ضر دیشما زن هموم رو مطلع کن»طرف خونه دهوت ون کرد و گفت :  به  تا حا

 «ب  .
س یتو سب ن یاتاق هرچه گ ت  لبا  یدامن و یم ک یراهنیناچار پ افت ،یمنا

ستبه جا مانده بود، تن کردم  یمادرم برا یرا که از لباس ها دیسف ش ن ، هنگام 
ا لب ب  هیشدم، الغر تر از هم رهیخ نهیپژمرده م در آ یصورت  با بهت به چهره 

ه  به خاطر ضرب   یگونه ها یگود افتاده، رو یچ   ها یو پا دهیخ ک یها
 نبود! یآسمان یپر کی هیشب زمیچ چیبود، ه یدست زن همو کبود و زخم

شدم، دلهره  وارد سط ا نجایتو دل  افتاد، من ا یبیهج یهمارت ارباب که   نیو
 کلفت بود بودم تا مهمان. کی هیشب  تریهمارت باشکوه ب

 کردم. یمعنا دار خدمه ط یرا با نگاه ها ریمس طول
 ی نهیبه سپپ نهیباز شپپد و من سپپ کبارهیدر به  دم،یدر همارت که رسپپ یجلو به

 .ستادمیسدهر از حرکت ا
حواسپپت کجاسپپت »خت و گفت: نگاه مملو از خ پپما را به من دو سپپدهر

 «احمق؟!
 «خوام ارباب زاده.  یمعذرت م»تر کردم و گفت :  دهیانداخته،د ریبه ز سر

شده از خجالت و غ ه ام انداخت و ز یبیهج نگاه صورت، گلگون  لب  ریبه 
 «نداره، من رو ببخا. یاشکال»جواب داد: 

بال م رونیدر همارت ب از با چ پپ  رفتنا را دن به  یزد،  ب کیکردم که  ا باره 
 از فکر در آمدم.  یالفت به پهلو یسقلمه 

 «که خانوم بزرگ منتظرته! ایحواست کجاست دختر؟! ب» -
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 اند.م اطیکه همان راننده بود، داخل ح ییبلویالفت به راه افتادم، مرد س دنبال
 دنیبود. با شپپن نیو دلن پپ بایز اریشپپدم، در نظر اول اتاق بسپپ یاتاق بزرگ وارد
 .و به طرف خان  بزرگ برگ ت  دمیسالم دست از نگاه کردن به اتاق ک  یصدا

با آرا یزن ریپ دنید با ند و خوش چهره  جا  یرو طیغل ی پپیقد بل صپپورت 
جوان و سپپرحال  یزن ندیگو یبردم خانوم بزرگ که م یخوردم، هرگز گمان نم

 باشد.
 «دخترم. نیبن » -
 .«مبل مقابل خان  بزرگ ن ست  یرو»
 «درسته؟! یدختر فروغ باش دیتو با» -
 «بله خانوم جان» -

 تعارف  کرد. زیم یرو ینیریتکان داد و از ظرف ش سر
 ینیریشپپ یتوجه به ترحِ  نگاه خان  بزرگ، م پپت یگرسپپنه بودم که ب آنقدر

 برداشت .
 !«؟یکن یم یچند وقته با خانواده هموت زندگ» -
 که تو دهان  بود را قورت دادم. ینیریش
 «ماهه. ۳حدودا » -

سوب م یمادرت دختر ناتاتن یدون یم»تکان داد و گفت:  سر شه؟!  یمن مح
 .«امرزدشیخدا ب

جب گفت :  به با تع تادم و  فه اف نه بزرگ  نیمادر من تو ا یعنی یچ»سپپر خو
 «شده؟!
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خونه  نیتو ا یسپپالگ ۱۷ارباب بود و تا  یدرسپپته، مادرت دختر مع پپوقه » -
ص یاز خان زاده ها یکیازدواجا با  ایسال پ 2۰کرد اما  یم یزندگ رو  لیا

 «ال قبات ازدواج کرد. هیبه  زد و با پدر 
ممنون از »کالما دل  شپپکسپپپت، از جا بلند شپپپدم و گفت :  یتو ریتحق از

 «بهتره من برم.  تون،یمهمون نواز
 «قبات بر خورد؟! زیری! به ته؟یچ: »دیبزرگ اخ  کرد و لب ورچ خان 

 .«نیکن نیبه مادر و پدرم توه نیشما حق ندار»رو قورت دادم و گفت :  بعض 
لب  زد که ق یزد و با دست اشاره کرد از آن جا برم، اما قبل رفتن حرف یپوزخند

 سوزاند. ایاز پ ایرا ب
اضر ح اما حاال که یکن یهمارت کلفت یتو یایبدم، ب  نهادیخواست  پ یم» -
 .«ستین یباشه م کل یستین

ض  ست و د بغ شد،از در همارت ب  یها دهیشک شک  زدم و با  رونیغرق در ا
 سرهت به طرف چ مه رفت .

**** 
 شخص" سوم

داد و رو به الفت  هیاش تک یبزرگ خوش حال از رنجاندن هانا به صپپندل خان 
 دم،باز ه شپپ یچه حال نجاسپپتیدختر فروغ ا دمیفهم یوقت یدان ینم»گفت: 

که فخر الزمان رو  یارباِب بزرگ زمان یدار ادیزنده شپپد، به   یخاطرات جوان
ه کن ، چ یتکارفخرالزمان خدم یآورد مجبورم کرد برا نجایکرد و به ا غهیصپپ

فخرالزمان کتک نخوردم و با چ پپ   یها ییرو که به خاطر بدگو ییشپپب ها
 .«دمیاز اشک نخواب سیخ
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مگه »و گفت:  دیک  یو راز دار خان  بزرگ بود، آه حسرت بار مهیکه ند الفت
دخترک  یبرا یسپپخت رو فراموش کن ؟! حاال چه نق پپه ا یشپپه اون روزا یم

 !«ن؟یدار
هانا زن  یزن همو» را به الفت دوخت و گفت:  ایطانیبزرگ نگاه شپپ خان 

حت ت  پپتریشپپه هانا رو ب یپول مجبور م یبا مقدار ه،یجاه طلب و پول پرسپپت
 «ف ار بذاره.

دم به طلعت و  یتومن م ۵۰امروز »چاقا را تکان داد:  کلیو ه دیخند الفت
 یکه زندگ یرسه به شرط یپول به دستت م نیگ  به اندازه هر ماه هم یبها م

 .«یقابل تحمل کن ریهانا سخت و غ یرو برا
 شدن. یسر دادن و راض یدو از فکراشان قهقهه ا هر

ُشرُشر  یرا درون آب گذاشت، صدا ایبه طرف چ مه رفت و دست ها هانا
 اه اب خرابا بود. یرو یآب مرهم

م تو سال»شانه اش وح ت زده به هقب برگ ت:  ین ستن دست شبن  رو با
 !«؟یکن یکار م یچ نجایا

 ن وند و گفت: ایبایز یلب ها یرو یلبخند شبن 
 .«نجایا امیاکثر اوقات م من»

 !«؟یهنوز ناراحت: »دیتکان داد و از شبن  پرس یسر هانا
فراموشا کردم، امروز ه  به »شانه هانا گذاشت و گفت:  یسرش را رو شبن 

 «خواستگارم جواب مثبت دادم.
 سدهر را فراموش کرده بود؟! یراحت نیبهت زده نگاها کرد، چگونه به ا هانا
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 .«یدوستا داشت یلیآخه چرا؟! تو که خ» -
اون  یاز طرف ست،یبا من ن یزندگ یهپپ پوس باز و بدنام مناسب برا یپسر» -

 «حاال زن داره.
خانوم بزرگ  ایمن  امروز منزل ارباب و پ»شپپبن  را ف پپورد و گفت :  دسپپت

 «بودم. 
مه داد:  یمنتظر نگاها کرد، لبخند تلخ شپپبن  مادِر من  یم»زد و ادا گفت 

 «شه. یدختر خونده ش م
 بدهد. ایکرد دلدار یهانا گوش سدرد و سع یبا دقت به حرف ها شبن 
ست  واقعا شتن دو س کیدا ست ک ست، دو ست که ب یجور نعمت ا  چیه یا

کند، او نه ه  خون توست نه به سبب هقد نسبت به تو  یم یتو را همراه یهلت
فهمد و مره  زخ   یاسپپپت و همراه، زبانت را خوب م قیمسپپئول او فقط رف

 ود.ش یم تیها
به خون ن سته  ییخودشان بودند که سدهر با چ   ها یدختر در حال و هوا دو

 !«؟یجا زد یزود نینامرد، به ا یا:»به طرف آن ها آمد و رو به شبن  گفت 
من »دوخت:  نیرا به زم سیداد و نگاه خ رونیرا آه مانند ب قاینفس هم شپپبن 

 !؟یکرد یناموس یتو که ب اینامردم 
 «هقدت بود؟! روزیتو که د اینامردم  من

 اش را به دسپپت قهیسپپر داد و به طرف شپپبن  پا تند کرد،  یبلند ینعره  سپپدهر
سپپر انگ پپت  رو ه  به بدن دخترک نزدم چه طور  یمن حت:» دیگرفت و غر

 «ممکنه باهاش ه  خواب ب  ؟!
 «رو باور کن ؟! یمردم دروغ؟! حرف ک یو همه  یگ یتو راست م»-
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حرف »شد:  رهیو به صورتا خ دیبه طرف خودش ک  یشبن  را کم قهی سدهر
 «ه قت رو حرف من رو باور کن.

 یدل  نم ا،یدنبال  ن گهید: »دیاش را از دست سدهر ک  قهیسر برگرداند و  شبن 
 .«نمتیخواد بب

 اشک حلقه زده نیبه سدهر کرد و با سر آست پ ت
 «خدا حافظ ه ق !»چ مانا را پاک کرد :  در

 برد.  انیو همراه خودش به طرف خانه  دیدست  را ک  شبن 
 . یهول کرد یکرد، کم ینگاها م تیمادر شبن  که با ه بان دنید با

س مادر ست به  س نهیچاقا د سف یحواله  یلیجلو آمد و   و گلگون دیصورت 
 شبن  کرد.

ضا را فرو خورد و با بهت به  یقهوه ا یها چ   ست، بغ شک ن  شبن  به ا
 ! «؟یهست یکار کردم؟! چرا ه بان یمگه چ»مادرش نگاه کرد: 

 یخوا یبدنام؟! م یاون پسپپره  دنید یاز صپپبح رفت: » دیبا خ پپ  غر مادرش
 «رو به  بزنه؟! ایخبر به گوش نامزدت برسه تا اون ه  نامزد

 .«دنایرم د ینم گهید»انداخت:  نییرا پا سرش
  یلب ها یرو تیخودش را به آغوش امن مادرش سپپدرد، لبخند رضپپا سپپدس

 شکفت؛ چه خوب که شبن  مادرش را دارد...
**** 
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 انیم که یبلند همو به اتاقا رفت  و همو را در حال یسرفه ها یصدا دنیشن با
قلب به تدا افتاد و ترس در وجودم رخنه  دم،ین پپسپپته بود د یخون یملحفه 

 !«ست؟یخونه ن یپدرام ، زن همو کس»زدم:  ادیبلند فر یرد. با صداک
 «چه شده هانا؟! »با هجله وارد اتاق شد:  پدرام

 .«رهیم یبابات، همو داره م» -
 کولا انداخت یباره متوجه پدرش شد، به طرفا رفت و اورا رو کیبه  پدرام

 «پدر ببرم درمانگاه. اریپول  رو ب فیهانا برو ک»و رو به من گفت: 
 «چ  .» -

انه اهالم کرد همو متاسپپف نهیدکتر بعد از معا  ،یرفت مارسپپتانیپدرام به ب همراه
جدا از  یست بهتر است تو اتاق یاز نوع مسر یماریمبتال به سل شده و چون ب

 کند. یما زندگ
ستا را رو پدرام سرش را به د ید شت و  ستانیب یراهرو واریسرش گذا  مار

 داد. هیتک
 ! «ه؟یخطرناک یماریپدرام، سل ب» -
سر بد  هیهم»غ  نگاه  کرد، و نفس را تکان داد و گفت:  با م و براش بود یپ

 «دونست  ممکنه انقدر زود... یکردم اما نم یباهاش لک م
اجازه نداد حرفا را ادامه بدهد. دستا را دور کمرم حلقه کرد و سرش  بغض
شانه ام گذاشت، متوجه شدم از شدت غ  و اندوه به آغوش  پناه آورده،  یرا رو

 .زدیمعذب بودم اما دست  را پ ت کمرش گذاشت تا با آراما اشک بر نکهیبا ا
سته  یچ   ها دنیباره با د کی به سالم  دمیزن همو از جا پر یبه خون ن  و 

 کردم.
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 یکرد، زن همو اشک تمساح فیتعر ایاز جا بلند شد و ماجرا را برا زین پدرام
همو  یها یخوب یدرباره  ییسپپرا هیشپپروع به مرو یو با اندوه م پپنوه ختیر

 کرد.
 . یجدا برد یهمو را به اتاق لیرخت خواب و وسا  یکه به خانه برگ ت یزمان

ل خاطر قبو تیبه گردن من افتاد، که با رضپپا زیاز همو ن ینگه دار تیمسپپئول
 کردم.
**** 

سردش را در  یسرفه ها یداص دنیشن با ستان  شدم و د ممتد همو وارد اتاق 
سوپ را در گلو شق  شق قا ست ف وردم، قا و دور دهانا را پاک  خت یر اید

پدرام تک به در نظاره گِر اهمال  بود.  هیکردم. تمام مدت  نا! تو دختر »داده  ها
 .«یهست یخوب یلیخ

 از کنارش گذشت . یحرف چیه یب
متاسپپفانه هنوز با من  دمیمطالعه اش د زیرا پ پپت م هیاتاق شپپدم که هد وارد

 داشت . یدشمن
 را جمع کردم. این ست  و خورده کاغذ ها رشیتحر زیم نییپا
 !«ن ؟یرو بب تیدرس یشه کتاب ها ی! م هیهد» -

 .«رونیشه از اتاق  گم و ب ینه نم»بلند شد و گفت:  ایاز جا هیهد
به من که  ییبا شپپپانه هاجا بلند شپپپدم و  از تاق رو ترک کردم لعنت  افتاده ا

 . یایدر ب یاز در دوست هیخواست  با هد
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پدرام را د سپپر ها دمیراه  باز  مد و   یکار م ی! چیه»را گرفت:   یبه طرف آ
 !«؟یکن

به حرف  دسپپتا را دور کمرم حلقه کرد:  یب نا تو چقدر ظر»توجه  و  فیها
 .«ییبایز

 اش را پس زدم: نهیرا تکان دادم و با دست س خودم
 «هست؟! یشرمانه ا یچه رفتار ب نیهقب ا برو»

کاش  ،یکن یم یاز پدر خوب نگه دار»را نوازش کرد:   یزد و موها یلبخند
 .«یکن یپرستار یطور نیمن رو ه  ا

زن همو باهث دور شپپدن پدرام  یپا یاز طرف من، صپپدا یاز هر واکن پپ قبل
 شد.

 ! «هیک نیدم در کارت دارن بب»نگاه  کرد:  ینیهمو به طرف  آمد و با بد ب زن
 مان کرده بود و با چ زیاش را تم وستهیپ یشبن  که ابرو ها دنیدم در با د رفت 

 کرد تعجب کردم. یشده اش نگاه  م ایآرا
 !«؟یسالم هانا جان خوب» -
 !«؟یشبن  تو ازدواج کرد» -

ا رضپپ دیحم ی غهیصپپ  پپبید»زد:  یفت و لبخند تلخزده ام را گر خی دسپپتان
 .«مهیهفته هروس نیشدم، خب تا آخر ا

 یباگه جوا ینامه رو به سدهر برسون ول نیا»به دست  سدرد و ادامه داد:  یا نامه
 «داد به  بر نگردون.

و با تکان دادن دستا از آنجا  دیب*و*سرا   یتکان دادم، جفت گونه ها یسر
 .دیچیپ یکه زده بود هنوز در کوچه م یهطر زنانه ا یدور شد، بو



wWw.Roman4u.iR  58 

 

 ماه بعد... هفت
 "سدهر

 یاز شدت خستگ  یوارد خانه شدم چ   ها ادیخسته و کوفته از کار ز یتن با
سرم خ یباز نم شرکت ؟ برا یشلوغ بود احمد یلیشد؛ امروز  ست یمعاون  ن ب

به دب ها یقرار داد  به تن ته بود،  ها ییرف کار  مام  تازه یاز پس اداره ت  شپپرکت 
 آمدم. یبر نم س یتاس

 و قار و قور! شک  گرسنه ام را در آورد. دیچیپ  ینیب ریز مهیخوش ق یبو
تقبال  به اس هیام ندادم و به سمت راه پله حرکت کردم، که هان یبه گرسنگ ییبها

 آمد.
 رفت. یراه م یرفت  براش سخت بود دستا را به کمرش گرفته و به سخت راه

 «؟یخور یشام م زمیسالم هز»و کت  را گرفت :  فیآمد و ک جلوتر
 اتاق شدم، به دنبال  آمد. یمنتظرش راه ینگاه کردن به چهره  بدون

 هیسرم ف ار دادم، هان یرا رو  یتخت رها کردم و دست ها یخسته ام را رو تن
 ه  کنارم ن ست.

 «حوصلت رو ندارم  رونیگم و از اتاق ب»تلخ  زمزمه کردم: یصدا با
 یدو گو نیشد، لعنت به ا رهیسردم خ یمظلوما به چ   ها یچ   ها با

 کند. یو رو م ریدل را ز بیروز ها هج نیو مع وم که ا یم ک
فت  گ یتر  یغلتان اشکا را با انگ ت به دام انداخت  و و با لحن مال دیمروار

 یذوق ذوق م یهمه بدن از خستگ ادیخست  خواب  م رونیخانوم برو ب هیهان: »
 «کنه بذار بخواب 
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را   یانداخت و گردن و شپپانه ها  یدسپپتا را دور باز  یتوجه به حرف ها یب
 ماساژ داد، از خدا خواسته

 آسوده به کارش برسد. یالیتا او با خ دمیشک  درزا ک  یرو
 بسته شد. ن یسنگ یچ مان  گرم خواب شدند و پلک ها قهیاز چند دق بعد
ساهت از  داریب یوقت شدز خانه رفت  و کم ۵شدم  شته بود. به آ  یبعد از ظهرگذ

ارد و وهیبا دو پاکت م هیباز شدن در آمد هان یتا بخورم که صدا دمیخورش ک 
شد و خر شت به طرف  آمد :  زیم یرا رو ایها دیسالن   یجور نیا یوا»گذا

 «سرد نخور بزار برات داغا کن 
 «خوبه یجور نیخواد هم ینم»تکان دادم و گفت  :  یجوابا سر در
 «سرده. یطور نینه ا»-
 یه بچ نیو ا یبست نبود با نق ه خرم کرد ،یدار یچرا دست از سرم بر نم»-

 «بد بخت به وجود اومد.
 .دمیو حرمت در دمیگرفت  و نعره ک  دهیچهره اش را ند یتو بغض

 دست به شک  گرفته از خانه خارج شدم ی هیتوجه به هان یرا تن کرده ب کت
ست  یکردم، زمان یفکر م ایزدم و به چند ماه پ یقدم م ابانیخ در که هانا دو

 شبن  را به دست  رساند... یشبن  نامه خداحافظ
*** 

 "گذشته
حافظ مادر جان خوب -خدا  »با خ پپ  نگاها را از خان  بزرگ گرفت: مادر

 «یجواب زحمات  رو داد
 !«؟یر یم یدخترم؟! تو کجا دار هیچه حرف نیا»-
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بدون حضپور من و خسپروخان »را سپر:  ایلباسپا را تن کرد و روسپر مادر
ست خورده کرد هیسدهر رو هقد  سدهر رو همه جا  ییآبرو یطبل ب ن،یدختر د

 . «نیو بچه م رو بدنام شهر کرد نیزد
صرا  بیه  که از د هیو خان  بزرگ جّر و بحث ون باال گرفت، هان مادر ر به ا

 رو به رو یپدرش و ارباب به همارت نقل مکان کرده بود با بهت شاهد صحنه 
از حضپپورش در قلب  النه  یقیسپپوخت اما همزمان نفرت هم ایبود. دل  برا

 کرد.
ادر، م  یبر ایجان ب سدهر»رفت:  یرا برداشت و به طرف در خروج فایک مادر

 یکه به دخترک دسپپت دراز یتا اون کسپپ نجایدختر و خانوم بزرگ  بمونن ا نیا
 .«رهیرو به ههده بگ تیکرده مسئول

 ایتو پ»از آن که دنبالا بروم خان  بزرگ گفت:  ایاز در خارج شپپد، پ مادر
 «بمون تا من با مادرت صحبت کن . هیهان

: حرکت دادم یرا ه پپب  ین پپسپپت  و پاها مبل یرفتن خان  بزرگ، گوشپپه  با
 «نگاه کردن داره؟! هیچ»

شت م ک یبا چ   ها هیهان سرخا  یکرد و لب ها یرنگا نگاه  م یدر
 .دیگز یرا م
 را به من دوخت. یجلو آمد و نگاه خجالت زده ا آرام

 «آبروت کرده؟!  یو اون ب یانیشا یمع وقه  یگ یچرا به همه نم» -
پورت رو گ  نم»زدم و گفت :  یبلند ادیفر پ پ پ پرا گ پ پ ! ازت متنفرم ؟یکن یچ

 ! «یلعنت
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ستا را رو  یپا یکه در انداما بود جلو یبا لرزش م هود هیهان  یزانو زد، د
 کرد. ییصدا یب یف ورد و ناله  ایگلو

نفرت بار به چ مان پر از خواه ا  یحلقه کردم و نگاه ایرا دور بازو دست 
 «مرگت شده؟! ! چهه؟یچ»دوخت : 

 ام گذاشت. نهیس یحلقه کرد و سرش را رو  یرا دور بازو فایظر دستان
 یم هیو گر دیلرز یکن ، اما همچون گنج پپک باران زده م ایجدا خواسپپت 

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

 را پ ت کمرش گذاشت  و آرام نوازش کردم. دست 
 یآبروت کرده، کمک م یب یک یسپپینو یم ارمیکاغذ و قل  ب کیاگه  هیهان» -
 «به نامزدم ن ون بدم؟! یکن

خواسپپته ام خ  شپپدم و  رشیرا بلند کرد و تکان داد، خوش حال از پذ سپپرش
 لبا را گلگون کردم. یگوشه 

ه رفت  ک زیم یزدم و به طرف ک و یقرمز شد، لبخند دشیگرد و سف یها لپ
 در زدن آمد. یصدا

 دهیکه کنار چ پپمه همراه شپپبن  د یرا جواب دادم، هانا بود همان دختر در
 !«؟یخوا یم یچ نجایسالم ا»بودما:
به زبان آوردن حرفا دو دل بود، از در  یبرا ایگو دیچیرا به  پ ایها دسپپپت

 .«ست یخونه؟! تنها ن یتو یایب یدوست دار»فاصله گرفت  و گفت :
 «نامه از طرف شبن  آوردم، امروز هقدش بود.  کیمن فقط »-
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ها کی یبرا به گوش  ظه  ها  یلح ندان  با د ماد نکردم ،  فت شپپپده  ییاهت چ
 !...«دم؟یدرست شن:»دمینال

 یکند و چ مان  از اشک پر و خال یگذاشت ، نفس  جان م  یگلو یرو دست
 شد. یم

ت: گذاش  یبازو یروبه حال خراب  برد و با هجله به سمت  آمد، دست  یپ هانا
 «براتون افتاد؟! یشده چه اتفاق یآقا سدهر، چ»

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

 «هست؟! نجایا یخدمتکار ها کس»زد:  ادیطرف سالن رفت و فر به
ست رو یسخت به س  به  نهیس ید ضربه زدم، نف شت  و با م ت   باره کیگذا

دادم و نفس نفس زدم ؛  واریبه د هیتک یحال یخارج شپپد. با ب  یچون آه از گلو
هقل  نیب یه ق و نفرت، جدال نیب یبودم جدال ریسخت اس یدر جدال ییگو

 کی انیپاسپپقوط کرد و  ایپا ریز نیزم یرمق  به رو یو قلب و تن خسپپته و ب
 حماسه هاشقانه را سرود.

 به دست  وصل بود. یتخت  بودم و سرم یرا که باز کردم، رو  یها چ  
داغا پوسپپت  را  یکنار دسپپت  بود و نفس ها هیاطراف  نگاه کردم، سپپر هان به

 داد. یقلقلک م
با د یکم عد  ها دنیب ند یچ پپ   فت: قیهم یبازم لبخ چه »زد و گ لت  حا

 ! «؟یطوره؟! بهتر
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کار رو  نیخراب، چرا لعنت بهت چرا باهام ا»گرفته جواب دادم:  ییصپپپدا با
 !«؟یکرد
 یم هیدر غ  ه پپق  خون گر نیکرد و اندوهگ یم  یبهت زده تماشپپپا هیهان

ر بود در نظ تیقدر با اهم نیمن ا یکه برا یبود چرا ه ق نیکردم؛ تمام دردم ا
 شد. یارزش شمرده م یشبن  ب

ست ها با ستن د ست ها یرو هیگرم هان ین   یم یچ هیچ»به خود آمدم:   ید
 !«؟یخوا
شوار رو کینزد هیهان ستا را نواز شد و د تا آخر همرم : »دیصورت  ک  یتر 

 «با اشک هات شرمنده م نکن.  یمن یتو ناج ون ،یبهت مد
اما  نیبود و دلن  بایمهربانا نگاه کردم، ز یو به چ   ها دمیرا هقب ک  سرم

 کس مثل او نبود. چیشبن  نبود، ه
ا ر  یگلو رینفسپپا ز د،یک پپ یقیم گذاشپپت و نفس هم نهیسپپ یرا رو سپپرش

 به احساس  زد. یقلقلک داد و تلنگر
 آروم  کن، االن»دورگه زمزمه کردم:  ییو با صدا دمیچیپ ایرا دور بازو دست 

 «دارم. ازیبهت ن یلیخ
 ...«یمن و م یمطمئن»تعجب سرش را باال آورد:  با

 در قلب . زیتامل بر انگ ین ست و آرام  ایلب ها یرو مهرسکوت
**** 
 "حال
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 یچراغ ها دنیآرام تر کرد به خانه برگ پپت  و با د یزدن اه پپپاب  را کم قدم
هان ها یشپپپدم، اکثر اوقات برا هیخاموش متوجه نبود  نه  ییپر کردن تن به خا

 برد. یپناه م ایپدر
سپپالم مادر جون » تلفن ن پپسپپت  و شپپماره منزل مادر را گرفت :  یگوشپپ کنار
 «دارم.  یپسر هی نجایا ینگ یریاز ما نگ یسراغ یاحوال یخوب

 هیهان نیبازم صد رحمت به ا رمیسراغتو بگ دیبا رزنیدل  مِن پ زمیسالم هز» -
 «ما. دنید ادیکه گه گاه م

 «خودشو تو دل شما و پدر باز کرده! یخانوم خوب جا هیکه هان ن یب یآره م» -
ک  نداره ه   یازخانوم یزیآره مادر چ»سپپر داد و گفت:  یقهقهه شپپاد مادر

دونه اون اوال که هروسپپ  شپپده بود، از  یخانواده داره ه  خوش بر و رو خدا م
جواب  رو  یبها زدم و اون با متانت و صپپبور ییچه زخ  زبونا ینادون یرو

 «نداد.
مخ وصًا  اندازد،یو آرزو کردم کاش خدا مهرش را به دل من ه  ب دمیک  یآه

 . یشو یفرزندحاال که قرار است صاحب 
ستیا هیسدهر جان حاال که هان»مادرم به خود آمدم:  یصدا با شام رو  ایب نجا

 !«یرها کن یطور نیزن پا به ماهتو ا ستیتو ه  خوب ن  یبا ه  بخور
شی"چ م صدا ی" گفت  و گو  یرا قطع کردم، هنوز از جا بلند ن ده بودم که 

 .«دییالو بفرما»زنگ بلند شد: 
 «سالم سدهر من شبن  هست .» -
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خواسپپت که بعد از  یبسپپت، چه م خی  یخون در رگ ها ایصپپدا دِن یشپپن با
 سرد و خ ک یبا لحن د،یک  یاه اب  م یشا ماه با تلفن زدنا ناخن رو

 «شناس  خداحافظ. ینم یشبنم»جواب دادم: 
 ینم یف پپردم، کاش شپپبنم  یدسپپت ها نیرا قطع کردم و سپپرم را ب یگوشپپ
شقا نبودم، دوباره درد لعنت وانهیت ، کاش هنوز دشناخ س یوار ها ام  نهیقلب 

شدم دائ  تکرار م دمیک  یقیرا ف ورد، آه هم شا یو از جا بلند   کردم"فرامو
 کن ". یم

**** 
 "هانا

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

خ ک و زبرم  یبه دست ها ان ،یاطراف یدرد داشت به اندازه حج  نا مرد دل 
غبار و اندوه پنهان شده بود  ریجوان  قلب  ز یشدم فراموش کردم دختر رهیکه خ

 بار درد خ . ریو کمرم ز
 آمدم. رونیب الیخ یایخان  از دن هیزک یصدا دنیشن با
دو  دنیتومن خر ۴رو   یکه فروخته بود یقبل یهانا به زن هموت بگو قال» -

 «رو ه  بده به خود زن هموت.  یالباق دارمیتومنا رو من بر م
 یراه یهزار تومان پول فروش قال 2" گفت  و با برداشپپتن ی"چ پپم ریبه ز سپپر

 همو شدم. یخانه 
 مپپتیپپگپپران قپپ دو جفت کفا پاشنه بلند دنیبا د دمیخانه که رس به

 . یداشت مهمان یعنیتعجب کردم، 
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د مبل ل  داده بو یکه با آراما رو هیهد دِن یشپپدم و با د ییرایوارد پذ اطیاحت با
 بهت زده شدم.

 و ظیغل ایزرق برق دارش و آرا یماه به شپپهر رفته بود اما، لباس ها ۶فقط  او
پوش کرده  کیشپپ یزن اشپپراف زاده  کیچهره ش او را مبدل به  یرو رینظ یب

 بود.
کهنه و پاره ام در  یلحظه قلب  از شپپدت اندوه مچاله شپپد، لباس ها کی یبرا

 کردند. یم یدهن کج هیهد متیبرابر کت و دامن گران ق
سر داد و گفت:  یرو یهمو لبخند م نوه زن  یهانا برا یستادیچرا ا»لبا 
 .«اریب یچا هیهد

 آشدز خانه شدم. یراه ریسکوت کردم و سر به ز  ی گیهادت هم به
داشت  تا غمخوارم بود و  یحسادت کردم،کاش من ه  مادر هیچرا به هد دروغ

 درس بخوان  و پزشک ب  . هیتوانست  همچون هد یم
 «جان! هیهد دییبفرما»خ  شدم:  هیهد یاتاق شدم و جلو یراه یچا ینیس با

اوف! هانا چند وقته » داد:  نیگذاشپپت و ابرو چ اینیب یدسپپتا را رو هیهد
 .«ید یپهن گوسفند م یبو ،یحمام نکرد

 «رو بذار و گم و برو حمام کن. یچا ینیس»همو اخ  کرد و ت ر زد:  زن
شدت م با سب دیلرز یبغض به هر دو نگاه کردم، چانه ام به  تو  دهیاما بغض چ

 راه حرف زدن  را بسته بود.  یگلو
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شکر ما مثل بق یم یکر»زن همو گفت:  دوباره  هیگ  گم و تو حمام خدا رو 
 یوگرنه لجن سر تا پات رو م  یبه حموم نمره بر  یستیدهات مجبور ن نیافراد ا

 «گرفت.
ضور صدا دم،یدو اطیو به طرف ح اوردمیدر خانه را تاب ن ح  یدر لحظه آخر 

 و زن همو ره ه به اه اب  انداخت. هیهد یقهقهه ها
شهر شده بودن برگ تن و  یهمو راه ی نهیمعا یاز ظهر همو و پدرام که برا بعد

 زن همو رو تحمل کن . یها هیو کنا ایحضورشون باهث شد کمتر ن
سته بود سر سوپ رق  یسفره ن  شق  شق قا خورد و زن همو و  یم یقیهمو قا
 توجه به حرمت سفره در حال گفت و گو بودن. یب هیهد

 !«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»همو سرش را باال انداخت: زن
ساالر خان بودم از زبون دو تا از ُرَفقا ایپ  بید»- سر  سان پ سا یسا ن سا

باب زاده شپپپا نیب دم،یشپپن لت رفتن ار  کایبه آمر انیمردم پخا شپپپده ه
 «مرتکب شده! بود که  یگ*ن*ا*ه

 !«؟یگ*ن*ا*هوا! چه :»دهیپرس هیبار هد نیا
پسپپر خواهر  ایهفت، ه پپت ماه پ ادتونهی»زد و جواب داد: یپوزخند پدرام

 کیا کردن و ب ریدختر تو باغ بود دسپپتگ کیکه با  یارباب آقا سپپدهر رو در حال
 «مراس  مسخره جفت ون رو هقد کردن؟!
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سر تکون داد و منتظر به پدرام خ زن ض»شد: رهیهمو  ستا ق راره ق نیاز ا هیرا
رو  زیت*ج*ا*و*ز به اون دختر کار ارباب زاده بوده و ارباب با نق پپپه همه چ

 «پنهان کرده.
ارباب زاده با اون همه غرور و  یعنیامکان نداره  نینه ا»با تعجب گفت: هیهد

 «زده؟! یکار نیدختر شده و دست به همچ کیجذبه ش خام 
بدنام»زد: یپوزخند پدرام باب زاده همه جا  یجذبه کجا بود دختر، آوازه  ار

شده تازه از هم شن نینقل مجلس  سان  سفر به آمر دمیسا ز ا یکیه   کایوقت 
 «به هنوان مع وقه همراها رفته. دایکلفتاش به اس  ش

ست حرف د هیهد سکوت کرد: یگریخوا سه د»بزند اما با ت ر همو   نیا گهیب
 .«دینکن بتیقدر غ

ن  شپپب دنیگرفت  به د  یکه تمام شپپد تک تک ظرف ها را شپپسپپت  و ت پپم غذا
 بروم.
سب لباس شدم، ب یمنا از خدمه منزل ارباب  یکیراه  نیتن کرده از خانه خارج 

 .دمید وارمانیبه د وارید ی هیهمسا ایرا در حال صحبت با ور
 «خان . هیالم نسبخان ، س ایسالم ور»رفت  و گفت:  جلو

 لبخند زدن و سالم کردن. دن یدو با د هر
هانا دخترم زن »اخ  کرد:  یشپپپد و کم رهیخان  با دقت به چهره ام خ بهینسپپ

 «ده؟! یخوردن نم یبرا ییهموت بهت غذا
 انداخت  و سکوت کردم. نییرا پا سرم
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ره چ مه  یصبح م ۵هر روز  یاگه بدون بهینس یه» من جواب داد:  یجا ایور
ساط تنور و نون پحتن  یاون طلعت مفت خور رو م یو لباس ها شوره بعدم ب

شده  نکهیندازه با ا یرو راه م ک  نداره و تنبل و  یاز خانم یزیشهر چ یبزرگ 
 .«ستین یناز ناز

: »  دیگونه ام ک پپ یزبرش را رو ینگاه  کرد و دسپپت ها نیبا تحسپپ بهینسپپ
تو  بود یاالت مادر اگه هماد پسرم جوان درستماشالله صدقول هوالله به قد و ب

 «براش.  یفیکردم اما تو ح یم یرو براش خواستگار
 حایتفر هار و تنها یسوخت، پسرش تنبل بود و ب چارهیخان  ب بهینس یبرا دل 

 دختران بود. یمزاحمت برا جادیرفتن باغ و ا
 «ته شب؟!وق نیا یر یهانا جان کجا م یراست: »دیپرس یبا کنجکاو ایور
س گهیشبن  طفلک چند روز د دنیرم د یم» -  رشیاما با مادر بزرگ پ  هیهرو

 «تونه بکنه؟! یکه براش ه  مادره ه  پدر چه کار م
س با شبن  ن س   شد و ب بهیآمدن ا  نیا: »دیمقدمه پرس یخان  غرق در افکارش 

 «آقا سدهر بود؟!  یکه دلداده  هیدوستت همون
آهسته  ییبه اطرف کرد و با صدا ینگاه هیتکان دادم، نسب دیرا به ن انه تائ سرم

 «شده؟! یارباب زاده چ یماجرا نیدیشن»گفت: 
 «چه طور مگه.  یدون یآره م»جواب داد:  ایور
پچ پچ و  یکردم صدا یم زیکه داشت  اتاق ارباب رو تم  بیراستا د: »بهینس

 یون توله گفت ا یداشپپپت بها م دم،یخان رو شپپن انیحرف زدنا با شپپپا
 . «ادیب ایبه دن دینبا یحروم
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خدا مرگ  بده : »دیک پپ یخفه ا غیدهانا گذاشپپت و ج یدسپپتا را رو ایور
 !«فه؟یهپ پرزه و کث نقدریا یعنی
س یها یطاقت از حراف یب شبن   یهذر خواه ایو ور بهین کردم و به طرف خانه 

 رفت .
و  انیگر یمحض ورودم به خانه مادبزرگ و خواهر شپپبن  را با چ پپ  ها به

 «شده؟!  یخدا مرگ  بده مادر بزرگ، چ:»دمید نیغمگ ییصورت ها
ست ها مادر شبن  د سر تق »و گفت:  دیه  کوب یرا رو ایبزرگ   رمیخدا از 

 «طور نمک به حروم شد!  نیدختر گذاشت  که ا نیتو دهن ا یبگذره، چه نون
 یشبنم»را پاک کردم:  ایطرف اتاق شبن  رفت ، کنارش ن ست  و اشک ها به
 !«ن؟یختیقدر به  ر نیشده، چرا ا یچ

 «طالق گرفت ، از شوهرم جدا شدم.»بغضا را فرو خورد و گفت:  شبن 
بود؟! نکنه به خاطر  یم پپکلتون چ ،یشپپپد وانهید یچ»وح پپپت گفت :  با

 «سدهره؟!
 نیطاقتا رو ندارم، ا گهیدرسپپته من د»لبا را گاز گرفت:  یگوشپپه  شپپبن 

 «بودم برام حک  مرگ رو داشت. گهید یکه هقد کرده کس یدوران
ا ب گهیاما شپپبن  جان سپپدهر د»کردم متقاهدش کن :  یکردم و سپپع اب*غ*ل

 زنا دمیمن شپپن سپپت،یاوضپپاع به صپپالح ن ختنیکنار اومده، به  ر ایزندگ
 «بارداره.
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سر گرفت و با  هیگردوباره  شبن  ش»گفت:  یحرف کهیرو از  ده سدهر مال منه 
گذارم سپپدهر رو ازم  ینم یزن  ول یبزن  م ایباشپپپه اون دختره خراب رو آت

 .«رنیبگ
 حرف بزند یگریآمد از ک تن د یشدم چه طور دلا م رهیبه شبن  خ مغموم
***** 

 "انیشا
سوزاند و باز پک ها گاریس یرا فرو خوردم، تلخ گارمیس دود  یهمق جان  را 
 محمود به خودم آمدم. ی. با صدایگرید یوتلخ یگرید یقیهم

 .« یدیارباب زاده رس»-
  یرو به رو یزده  زییشپپدم و نگاه  را به همارت پا ادهیرنگ پ یبنز م پپک از

 روان کردم.
 یگذشپپت و هنوز بو یهمارت م نیبا ا دارمید نیسپپال از آخر کیبه  کینزد
س یوب هاچ صدا بهیسوخته کنار تنور ن  یب یب یخا خا جارو یخان  و 

 شد حس کرد. یبتول را م
همارت شپپدم و در حج  آغوش پدرانه ارباب همارت فرو رفت ، پدر اما  وارد

 افتهیچانه امتداد  ریاش تا ز قهیکنار شپپق ایر دیسپپف یکرده بود، تار ها رییتغ
 بار غ  خ  بود. ریاستوارش ز  هیبود و کمر هم

 «بابا جان؟! یباالخره اومد»ن اند و گفت:  ی انیپ یرو یپوسه ا بپ
سرش کرد:  یایدن یکه آخرتا را فدا یشدم در برابر پدر ریبه ز سر ومدم ا»پ

 «که جبران کن  بابا.
 . ینگاه  کرد و وارد ساختمان همارت شد نیبا تحس پدر
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سمت  آمد و  به شک حلقه زده در چ   هامحض ورود خان  بزرگ به   ایبا ا
 را رسد کرد.  یقد و باال

 « انیارباب شا یاستخوان ترکوند» -
اما هنوز فرزند نا خلف شمام مادر »دستا زدم:  یرو یرس  ادب بپ پوسه ا به

 «جان.
 با دلهره یخان  بزرگ کم  ،ین پپسپپت زیپ پپت م یدهوت خان  بزرگ همگ با

از هموت شاهرش چه خبر سال  و سالمت بود؟! خودت »نگاه  کرد و گفت: 
 !«؟یکرد یچه کار ها م یخوش گذرون ریاونجا غ

سرم را خاراندم:  ایدر حرف ها زیبه متلک ر یا قهقهه س  »زدم و  اگه ب ه ا
 اون ه  با حضور ایدر سواحل اطراف در یرفتن و خوش گذرون سکویرفتن به د

سر کار  دیرو کار مف ایفرنیکال ییایدر یها یپر شب  رو  صبح تا  ست من  دون
 «بودم.
فت:  یبزرگ رو خان  ند و گ با چه جون همسیه»دسپپتا کو   یجور نی!!! ب

 الیبهت دادن اون وقت تو با خ یحرفه مردم لغب بدنام یپ پپپت سپپرت کل
 «و نوشت بزن.  ایراحت دم از ه

نگ کردم :   یها اخ  فت خوران رهغلط کرد»را پرر زاده رو پر رو  تین، م
ونا رو قالف زب غیبه جون تک تک ون تا ت وفت یاز فردا با شالق ب دیبا ن،یکرد

 «کنن.
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کار  یاز فردا خودم شخ ًا رو دیفکر کردم، با یاز شام به اتاق  رفت  و کم بعد
 یک اورز یها نیبودم اوضاع زم دهیکردم ؛ از محمود شن یها نظارت م نیزم

 خورند. یرا م تیخراب هست و سرکارگران حق ره یحساب
**** 

صدا زدم:  کمربند سبمو آماده »شلوارم را محک  کردم و کاظ  را  کاظ ، برو ا
 .« یها بزن نیسر به زم هیکن قرار 

 گفت و به طرف اسطبل رفت. یچ م کاظ 
 آمد یکه به طرف باغ م دمیرا د یدور دختر جوان از

 لب ن اند. یرو یضیهرجلو آمد و لبخند  یکم
 «خان  بزرگ اومدم. دنید یم برا هیسالم من هد» -
ا که ب یاز دختران  هیحوصله جواب سالما را دادم و سوار اسب  شدم، هم یب

سدهر گاه یشدند ب یمرد ها ه  کالم م شوخ یزار بودند،   یگفت ب یم یبه 
ما مسپپئله زن  نداشپپت  ا  یه  خوابه ها یرا رو رتیغ نیچاره زنت، هر چند ا

 کرد. یفرق م
س نیسر زم به سئول  یراه یجلب توجه چیه یب دم،یکه ر شدم، م سناد  دفتر ا

: زد ادیو فر دیزدم از جا پر نیزم یکه رو یدفتر خواب بود، با ضپپربه محکم
 «شما ها رو راه داده انبار یچه خبره؟! ک نجایا»

 «اومده. یسرک  یبرا انه،یارباب زاده شا  ونیا:»دیبا خ   غر کاظ 
 دفاتر را ن ان داد. یبا من من جا دیوضوح رنگ از رش مسئول اسناد پر به
شت  و با دقت مطالعه کرد، یکی صغ کیاز پرونده ها را بردا وجه ه  مت ریطفل 

 :دمینگهبان کوب نهیس یشد با خ   پرونده را تو یمسخره بودن ارغام م
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 !«د؟یخور یم یچه گه نجایهست ا معلوم»
نال گهبانن هماد خان  رمیتق پپ یگه خوردم ارباب زاده من ب: »دیبا التماس 

 «دستور دادن.
 «دون . یتا حاال خان شده من نم یهماد لمدن از ک»زدم و گفت :  یپوزخند

  وارد انبار شد و گفت: یالیخ یاشاره کرد تا هماد را صدا کنند، هماد با ب کاظ 
 «شده ارباب زاده؟! یچ» 
بابت برنک از انبار دار گرفت یا نهیهز» - ! پول ؟یکرد لیو م فیکجا ح ویکه 

 «نمک مرغوبو کجا؟!
 کوباندما. واریبه د دم،یاش را چسب قهیکوره در رفت   از

من با سپپپاالر خان و  انندیارباب در جر د،یکن یارباب زاده اشپپتباه م: »هماد
 ...« لیتحو یسامان خان در تجارت نمک همکار شدم و هر چ

اروت انبار ب ریز تیحک  کبر  ینام ساالر خان برا دنیشن دم،یحرفا پر سطو
 را داشت.

شالق  2۰از اموال ارباب  یکاظ ، هماد به جرم دزد: »دمیخ   غر با ضربه 
 «گردنه. یه  که برده بر م ییخوره پوال یم

**** 
مانده ضپپربات  یهماد بلند شپپد، با اشپپاره دسپپت  کاظ  باق یآه و ناله  یصپپدا

پسپپر  ایاز سپپرکارگران جوان که گو یکی. دیپ پپت کمر کاظ  کوب زیشپپالق را ن
سئله ا یسالم ارباب زاده م»محمود خان بود با ترس و لرز جلو آمد:  یشه م

 «رو براتون باز گوکن ؟!
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 .«ایشنوم، همراه  ب یم» -
 ن پپسپپت  و منتظر یصپپندل یرو  ،یپدرام به اتاقک کوچک ته مزرهه رفت همراه

 پدرام شدم. یحرف ها
ستا ارباب زاده چه طور بگ ، ا» - سان خانه  یاز آدم ها یکیهماد  نیرا سا

سته  سان خان و آدم هاش بودم ول یمن  قبال تو دار و د  دمیفهم یاز زمان یسا
 «چ   نظر به خواهرم داره از گروها جدا شدم. رتیغ یب یخانزاده 

 جوان اهتماد کرد، اشاره کردم ادامه بدهد. نیاشد به  یفکر کردم، م یکم
شن» - به  ت*ج*ا*و*زو  ایسال پ کی یماجرا دمیارباب زاده از زبان بهروز 

سان خان بوده و هم سا سئول خبردار کردن مرد  نیآن دخترک نق ه  هماد ه  م
 یگفت ساالر خان پنها یحرفا هستن، بابا محمود م نیده اون ها خطرناک تر ا

ستان ینایزم یکاره اما آب و هوا یش خ خاش مخود ینایتو زم شما  یکوه
سب تره، برا یبرا کرده به اموال  زیچ   طمع ت نیهم یک ت خ خاش منا

 .«یارباب
سد  یمیپدرام آتا قد یها حرف سوخته و ج شن کرد، آتا کلبه  را در دل  رو

 جزغاله مادرم.
شن از شدم، اما با  سر برگ ت ، دخترک را یفیظر یصدا دنیجا بلند   به پ ت 

سرده ش  یشناخت ، هانا دختر همه فروغ ، نگاه  را به چ   ها یخوب م اف
خوش  کلیتنا مندرس و ه یدوخت ، نگاه براقا کدر شپپپده بود لباس ها

 «همو حالا بده.  یپدرا، بد بخت شد: »دیتراشا الغر، با بغض نال
ست هانا را گرف پدرام شد و مچ د مهربان گفت:  یت و با لحنبا وح ت بلند 

 «شده؟! ایبابا طور زمیشده هز یچ»
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شک ر هانا ست و ا شک ضا را  صبح حالا بهتر بود برام از »گفت:  زانیبغ
سا رفت، مادرت با  یگفت باهام حرف م مایقد سرفه کرد انقدر که نف زد که 

 «بردنا درمونگاه من  فرستادن تو رو خبر کن  هیکمک هد
محمود خان به  یها نکرد و او را دنبال خود ک اند، دل  برادست هانا را ر پدرام

گاه گفت :   .«امیمن  همراهتون م»شور افتاد نا خود آ
 . یدرمانگاه شهر شد یهانا و پدرام راه همراه
**** 

 "هانا
قرآن زدم و از  یرو یالرحمن را سر قبر همو تالوت کردم، بپپپ پپپوسه ا ی سوره

 یکوه درد داشپپت، با خودم فکر کردم"همو برا کیجا بلند شپپدم، دل  به اندازه 
  یشپپد و تنها یکس م یمِن ب یچون او پ پپتوانه  یبود، کاش مرد فیمردن ح

 گذاشت" ینم
س به شبختانه خبر دمیخانه که ر شدم خو باز  ایگو ست،یاز زن همو ن یمتوجه 

 خواهرش رفته بود. یبه خانه 
 نظافت بودم که زنگ در به صدا در آمد. م غول

 شبن  پ ت در از تعجب چ مان  دو تا شد: دنید با
 ییآ ینم یگفت چند ماه یطرف ها، مادربزرگت م نیچه هجب از ا سالم،»

 «روستا. 
ست:  یلب ها یرو ینیدلن  لبخند  گفته یاهوم!!! به مامان»رژ خورده اش ن 

 «دارم. زیت سورپرتبرا امیبودم خبرت نکنه تا ب



 77 حقیقتسکوت 

ش به ستا و آن جعبه  ینیریجعبه  شاره کرد:  یدرون د اومدم ه  خبر »کادو ا
 .«ارمیازدواج مجددم بهت بدم ه  از هزا درت ب

از همسپپرت جدا  ایازدواج مجدد؟! شپپبن  تو که دو ماه پ»تعجب گفت :  با
 .«یشد

 «داخل؟! امیب یکن یدهوت  نم» -
 دهوت کردم و کنارش ن ست . ییرایرا به پذ شبن 

 .«فیبه تعر یخب شبن  خان  بهتره شروع کن» -
و قاپ سپپدهر رو  دمیباالخره به هدف  رسپپ»به گردن دادو گفت:  یقر شپپبن 

 .«دمیدزد
! ؟یگ یم یدار یچ»گفت :  ادیبه فر کینزد ییو با صپپدا دمیحرفا پر وسپپط

 «سدهر که زن داشت.
قرآن  هیبه قول سپپدهر خدا خودش اجازه داده آ»زد:  یم پپنوه یقهقهه ا شپپبن 

 «ه  شاهد آن.
 «ه.موند یباق هیآ نیهمل کرده و تنها ا نایسدهر به تمام واجبات د یعنی» -

 ،یحاال هر چ»را از نگاها خواندم:  نیشپپپد، ا ریدلگ  یاز حرف ها شپپبن 
 ،یخوام تو ه  باش یم  یداد بیازدواجمون ترت یبرا یام ب ما مراس  کوچک

 !«؟ییایم
 .«امیتمًا مباشه ح»گفت :  یرا پنهان کن ، با لبخند کمرنگ  یلیم یکردم ب یسع

 از هزا در نکهیا یمن برا هیهد»بسپپته کادو را کنارم گذاشپپت و گفت:  شپپبن 
 .«یایب



wWw.Roman4u.iR  78 

 

 پیدر به خود آمدم پدرام با ت یشپپبن  بودم که با صپپپدا یفکر حرف ها یتو
 قرمز وارد اتاق شد، یو چ   ها یم ک

 بود... یکار یوقتا در مزارع برنک م غول شال  تریروز ها ب نیا
 ؟یسالم هانا جان مهمون دار-
که دسپپتا بود را  یا وهیم یجا بلند شپپدم و به اسپپتقبالا رفت  پاکت ها از

 گرفت .
 آره شبنمه دوستمه -

 به شبن  انداخت ینگاه متعجب پدرام
 کرد. یکردن شبن  ه  با تعجب به پدرام نگاه م رییِاِاِا واقعا ! چه قدر تغ-

شت پدرام بعد از مرگ همو خ حق شده بود؛ چهره اش جد یلیه  دا  یهوض 
 .دیرس یو مردانه تر از سابق به نظر م

گ   یم تیفوت پدرتون رو تسل یآقا پدرام ! راست نیکرد رییتغ یلیشما ه  خ -
ست گفت : لطف دار یشبن  م ییمبل رو به رو یکه رو یپدرام در حال  دین 
 شبن  خانوم

شدزخانه رفت  و برا به سخت یر یچا  انیآ شدم و چ یچا ینی. با   یاوارد اتاق 
 نیب زیبه سمت  روان کرد که از نگاه ت یگذاشت ، پدرام لبخند مهربان ایرا جلو

 شبن  دور نماند.
 !؟یدست گلت درد نکنه، نهار پخت -
 آره پخت . -
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شد درحال ایچا پدرام شد گفت : هانا  یکه از اتاق خارج م یرا خورد و بلند 
 رم شما با دوستت راحت باش . یخانوم فعال من م

 ه؟یپهلوم زد و گفت: خبر یرفت  پدرام شبن  با آرنک تو با
 یم نیرا نفر نایکه شبن  و دست سنگ یپهلوم گذاشت  و در حال یرا رو دست 

 ؟ هیمنظورت چ ؟یکردم گفت : نه چه خبر
 زد چرا انقدر مهربون شده؟! یم ریتو رو با ت هیپدرام سا نیا -

 ام را باال انداخت  شانه
هوض شپپپده،  یلیچند ماه که همو مرده خ نیدون  چ پپپه تو ا یخودم  نم -

 رهیگ یمادرش م یکنه طرف منو جلو یم ییهوی ییمحبت ها
 یکه مدت هیعیقت شده خوب باالخره اون  پسره طبهاش دیشا ؟یگ یم یجد-

 کنه دایجا باشه نسبت بها احساس پ هیدختر جوون خوشگل  هیرو با 
 یکاراش طلعت حسپپاس شپپده و م نیکن  به خاطر ا یفکرو م نیخودم  ا -

 خواهر زادش را واسا هقد کنه کایخواد مل
 یاحسپپاس خاصپپ یگ  حاال خودت چ یره، م یطلعت  از رو نم نیاوف ا -

 ؟یبها دار
باهام خوب شپپپده فقط  یقبالً  ازش متنفر بودم ول - حس برادرانه  هیاالن که 

 .یا گهید زیبها دارم، نه چ
 بلند شد و وسائلا را جمع کرد ایاز جا شبن 

نره تو مراسپپم   ادتیبرم،  دیبا گهیمن د یخب هانا جون زحمتت دادم گل -
 !یشرکت کن
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طلعت و پدرام  یبر یخوا یحاال چه زود م یماه اومد بعد چند ؟یکجا بر -
 من بمون. ایناهار رو پ ومدنیکه ن
 دیب*و*سرا پر مهر یشد و گونه ها خ 

 فعال خدا حافظ ختهیکار سرم ر ینه قربونت برم، از االن تا شب کل-
و از ه    یرو در آغوش گرفت گهیپ پپت در بدرقه اش کردم لحظه آخر ه  د تا

 ... یجدا شد
**** 

 .انیشا
س یقیهم پک س گار،یبه   اطیرا به ح  یزدم و نگاه م ک  یانگ ت ها نیب ریا

 دوخت .
 دختر محمود خان، از تراس فاصله گرفت  و به سالن رفت . هیرفتن هد با

 شاد خان  بزرگ بود. یلبخند هنوز بر چهره  آوار
 که دختره رفت. یانقدر معطل کرد ان،یشا-

 را باال انداخت : خب بره.  یها شانه
 را مرتب ایبلند شپپد و لباس ها ایمتحرک چوب یصپپندل یبزرگ از رو خان 

 یشب گذشته م رو فراموش کرد یکرد: بره؟! انگار حرف ها
 !ه؟ییمنظورتون چه حرف ها-

 لنگ یگرفت و کم یراه رفتن از ه پپپا کمک م یکه برا یبزرگ در حال خان 
جو دختر دان  نیا  ،یبر هیهد یاره به خواستگارزد گفت: پس فردا شب قر یم
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ه. من شپپ ینم دایخوش بر و رو وروتمند بهتر از دختر محمود برات پ ه،یپزشپپک
 تو... یول رهیگ یفهم  سدهر دو تا دو تا زن م ینم

ست  سل یرا به ن انه  د شه همراهتون م  یت دون رو ب نیا یول ام،یباال آوردم: با
 دختر هزار ه  درس خونده و وروتمند باشه، تها ه نیمادر جون ا

 تر من. نییو پا تهیره کی دختر
 اب*غ*ل ریکه ز یانداخت و در حال نایپر چ ی انیپ انیبزرگ اخ  م خان 

جون ندارم باهات دهوا  گهیش داده بود گفت: من د مهیرا به دسپپپت الفت ند
 پس انداختت تو فرنگ یو اون توله  یکه تو زد یبدون با گند نویا یکن ، ول

شپپه،  ینم نتز یدختر ارباب زاده  چیه اد،یکه حاال حاال مونده تا گندش درب
 از ما گفتن بود...

**** 
 "هانا
نا مفهوم خاندان  ییزد و با صدا یبلند شد، زجه م هیهد ی هیگر یه  صدا باز

 کرد. یم نیارباب را نفر
 ادامه بده تا صبح از غ ه مرده ها. یجور نیا هیپدارم، هد -

 یرو ولا کن، خواست خدا بود که برا هیرا گرفت و گفت: هد  یبازو ریز پدرا
 خان انتخاب ب ه. انیشا یهمسر

 کرد یبلندم را نوازش م یکه موها یو در حال ن یبن پپ ایپا یکرد رو واردارم
ستن، خ ییخانواده ارباب چه جور آدم ها یدون یگفت: تو نم شاه مرد  ان یود 

 ف پپل کتک کی یداره کِ  ک  شپپب هیکه هد یاخالق نیبا ا هیرحم یخ پپن و ب
 خوره! یم
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 !؟یدون یتو از کجا م یگرفت  گفت : وا یکه از آغوشا فاصله م یحال در
 : تو جات خوبه، انقدر وول نخور.دیبا خ   غر پدرام

  چ  یرو جلو انیمادر شا یعنیارباب زن اول  دم،یشن بهیادامه داد: از نس بعد
 زن تو اون خونه از اسب و قاطرم کمتره. گاهیآتا زده، کال جا انیشا یها
 .هیچاره هد یلب گفت  ب ریز

شدم وگفت : ماجرا بعد صبحانه از آغوش پدرام خارج  تمام  هیهد یاز خوردن 
 خودمون بگو. یشد، مسئله 

را  ایفنگ شپپکارچ پپما گذاشپپت و از جا بلند شپپد و ت یرو یدسپپت پدرام
 من رفت . گهیبرداشت:خب د

چ پچ پ یصبحانه را جمع کردم و به راهرو رفت  که صدا زیاز رفتن پدرام، م بعد
 پنهان شدم. واریپ ت د دم،یرا شن هیزن همو و هد

 کردن رو. یقرار یب نیبس کن ا هیهد -
 خوام یو گفت: من نم دیک  غیدر جوابا، ج هیهد
ها به کنار  نیسالمه ا ۱۸سال ه، من فقط  ۳2ش ، اون حداقل  یریاون پ زن

 هاش همه جا بخا شده من...، یبدنام یآوازه 
جوجه مزلف  یگفت: نکنه پا یو با لحن مرموز دیدو هیحرف هد نیهمو ب زن

 خان زاده وسطه؟!
شما که م هیهد ضاع تو خونه ارباب چه  د،یدون یمن و من کنان جواب داد:  او

اون خونه بدوسپپ ، تازه اگه به خان زاده  یها واریخوام پ پپت د یمن نم ه،یجور
 مه...بدنا انیبودنه ارباب زاده سامان پسر کوچک ساالر خان که صالح تر از شا
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دارم که اگه  یخوب یشب حاضر شو، من نق ه  یدون ، تو فعال برا یم یچ -
 . یش یدختره هانا ه  خالص م نیدرست اجرا ب ه از شر وجود ا

زن  نیداند چه در سر ا ی"دل وره چون طوفان دل  را به تالط  انداخت، خدا م
 گذرد" یم

**** 
 شخص" سوم

در فکر سامان  هیبودند، هد ریدر گ یخانه به نوه یشب شد، همه احال باالخره
که مدت ها بود دور از چ پپ  برادر و مادرش با اون رابطه داشپپت، پدرام  یخان

که  یشوم یکرده بود و هانا در فکر نق ه  دایکه به او پ یدر فکر هانا و هالقه ا
 .بودندنگران و آشفته  یداشت همه به نوه ایطلعت برا

 کن . یبه صدا در آمدن زنگ در خانه، پدرام از جا بلند شد: من باز م با
گم پپو تو  ،یسپپپادیوا نجایبه هانا انداخت و گفت: چرا ا ینگاه کوتاه هیهد

 آشدزخونه کمک خدمتکار.
با ادیحرفا دو انیبه م طلعت پاره و تن بو گند  یلباس ها نی: الزم نکرده، 

 .این رونیتا صبح  ب لهیبرو طو ،یمهمون ها باش یگرفته جلو
 گفت: چ  . ریسر به ز هانا

شد، از بعد مرگ محمود به اجبار طلعت آنجا  لهیطو یافتاده راه یبا شانه ها و
 اتاقا بود.

 کنند. دایو اجازه داد قطرات اشک راه ان را پ دیاز کاه ها دراز ک  یانبوه یرو
 ها ینامرد نیحقارت، از ا نیشکسته بود از ا قلبا
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 مادر یسر کرد، که مرا حادوه ب تیخورد شکا یلب زمزمه وار خواند"دختر ریز
 کرد..."

ه شوما ب ی ندهیخبر از آ یشد و ب نیاز اشکا ک  ک  سنگ سیخ یها چ  
 فر رفت یقیخواب هم

**** 
 هفته بعد" سه

پ ت در بود در را باز کردم، با پرت  هیزنگ در خانه به خود آمدم، هد یصدا با
 .دمیک  یخفه ا غیام ج قهیبه کنار شق یشدن جعبه ا

 مغرورت متنفرم... ی: لعنت بهت خان  بزرگ، از تو و نوه با بغض گفت هیهد
 شده؟! یخان  چ هیهد -

 !؟یانداخت و گفت: درد و مرض شده فضول  یموها نیدست ب هیهد
 .هیتو رو خدا هد یآ یشود: آ دهیکمتر ک   یرا گرفت  تا موها دستا

 ها، گم و تو آخورت. یکن یرگیخ ن ینب گهید دهیبر سیگ -
دل   یدسپپتا فرار کردم و به داخل اتاق  پناه بردم، تو ریاز ز یریسپپر به ز با

 را اتاق  بدان ؛ فیکث ی لهیطو نیهادت کردم ا یزدم من حت یپوزخند
شا ریتحق قیکن  من ال یفکر م یگاه ست خدا  دیشدن و کتک خوردن ،  خوا

 کلفت احمق " کیلب زمزمه کردم" من فقط  ریبوده ز
صدا لهیطو یرا کنار در چوب یساهت چند ست ، با  شدن در به خود  ین  باز 

 آمدم، زن همو بود.
 کارت دارم. رونیب ایهانا ب -
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به صپپورت  پرت کرده  هیکه هد یشپپدم، جعبه ا ییرایسپپالن پذ یراه همراها
 .دمیاتاق د یبود را گوشه 

 .اریهمو اشاره کرد: اون جعبه رو ب زن
 زن همو گذاشت . یو جعبه را جلو رفت یپذ عانهیمط

 .نیفخر نگاه  کرد: ب  با
 لباس نیگذاشت: ا  یخارج کرد، جلو یقرمز رنگ یداخل جعبه لباس محل از

 ست نگاها کن. هیهروِس هد
 لب گفت : مبارکه. ریز
 !!!ادیبه تنت م ن یبدوشا، بب-

سوال تعجب س یکردم، اما از ترس  براق  یولک هالباس قرمز را که با پ دم،یندر
 .ستادمیزن همو ا یجلو دمیشده بود، پوش نییتز
 .دمیرو پوش نیناراحت ن ه ا هیزن همو، هد باستیز -

صپپبح به همراه پدرام به شپپهر رفته، خانه  هیزد و گفت: هد یهمو پوزخند زن
 خواهرم.

 بیز ها هجرو نیتفاوت گذشته که ا یرفتن پدرام، دل  گرفت پدرام ب دنیشن با
 را داشت.  یهوا

 ادیبردن هروسپپا م یاز خباوت زد: فردا ارباب برا یزن همو برق یها چ پپ 
 .نجایا

 رفته شهر؟! هی: خب پس چرا هددمیتعجب پرس با
 جواب دادن به سوال  شروع به حرف زدن کرد. یهمو به جا زن

 !؟یترس یاز من م -
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 کردم، دروغ چرا از زن همو وح ت داشت . سکوت
 یبا مرد مورد هالقه ش تو رو برا ه،یداد: بنا داشت  بعد از شوهر کردن هد ادامه

سرم بچرخ ج یبرادر افل اون  بتیو با ظاهر دلفر یهقد کن ، تا کمتر دور و بر پ
 ...یرو خر کن

شت برادر زن همو و  ستاد،؟چهرهیلحظه ا کی یحرف قلب  برا نیا دنیشن با ز
چ م  ظاهر شد، با بغض گفت :  یلواز گوشه لبا ج زانیآو  هیآب دهن هم

من رو  یرو بکن  ول تیزن همو؟! حاضپپرم تمام همر کلفت نیگ یکه نم یجد
 .یزن برادرت نکن

 و با التماس گفت : تو رو خدا زن همو، غلط کردم، تو رح  کن. هیگر ریز زدم
 تمام شودم  ی: خپپپفپپپه شو تا حرف هادیک  یبلند غیهمو ج زن

 کردم. یرا پاک م  یاشک ها نیآست یشدم، با گوشه  ساکت
ا کار ب کیکه تو برام  نهیکنه ا یمن پپرف م م یکه من رو از ت پپم یتنها راه -

 .یارزش بکن
 !؟یهمر بد بخت  نکن کیبکن ، تا  یکنان گفت : چه کار نیف نیف

 نک ینقا هروس رو باز یارباب زاده برو، مدت یبه حجله  هیهد یفردا بجا -
 از روستا دور ب ه. یبه قدر کاف هیتا هد

 وح ت نگاها کردم: چه...چه کن ؟! با
سر ارباب زاده  زن صبح خوب فکر هات رو بکن هم شد: تا   یب  یهمو بلند 

 من. کیبرادر افل ایبهتره 
 شدم. رهیزده به رفتن زن همو خ بهت
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 چرش یا یدار نیچرش، سر ک یا ی"چه بد کردار
**** 
من باشپپ ، لباس قرمز رنِگ  نهیهروسپپک بزک کرده درون آ نیشپپد ا ینم باورم

ا بدن  ر یبه خودم زدم حت ینقاب تور، پوزخند ریشده، ز ایآرا یبراق، چهره 
ته بودند، قرار بود نقا  لیبا روغن معطر و اکل زین باز کیآراسپپ  یهروس را 

 ارباب زاده. یکن ، آن ه  برا
شد یلیزن همو به خودم آمدم: خ یصدا با شگل  تور رو تا دم  نیهانا، ا یخو

 صورتت بر ندار. یحجله از رو
 و وح ت زده گفت : حجله؟! من... دمیزن همو را چسب دست

همه ف یم نهیتو رو بب یام پپپب وقت سپپپتینترس ارباب زاده که کور ن سیه -
 یرت مب ایحفظ آبرو سکوت کنن  یمجبورن برا ایاون وقت  ،یستیهروسا ن
 .هیافتن دنباله هد یگردنن و م

 وارم. دی: امدمینال یچارگ یب با
سرم انداخت و  یرا رو یرنگ دیساز و دهل بلند شد، زن همو چادر سف یصدا

 خان چادرت رو برداره. انیجز خود شا یگفت: اجازه نده کس
س در شد و ان س  یبازو ریز ایو ور هیباز  س هیرا گرفتند، ان : هانا دیاز زن همو پر

 کجاست؟!
 همو جواب داد: همراه پدرام به شهر رفته. زن
 تیپر از جمع یتنگ و کاهگل یکوچه  دم،یهبور کردم، به کوچه رسپپ اطیح از

 .ختندیر یسرم م یک دند، نقل رو یصدا کل م کیبود، همه 
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را مرتب کرده بود،   ایبه تن داشت و ته ر یخان جلو آمد، لباس محل انیشا
پدرام افتادم م ادی چاره  یب سپپپت،ییخان مرد تند خو انیگفت شپپپا یحرف 

 همسرش.
 اسب ن اندم. ی  کرد و روب*غ*لغ  نگاها کردم،  با
چاقو ندارم محک   ر*ق*صساز و دهل و  یسر و ب  گفت: حوصله  یصدا با

 . یبرو نیبن 
ببرد با سرهت به سمت  انیداماد با آراما هروس را از م دیهکس رس  که با بر

 همارت تاخت.
سب پ یصدا با صدقه  کیخان  بزرگ   ،یشد ادهیخان  بزرگ از ا سره قربان 
 رفت. یم مانی

و چند نفر از اقوام ارباب به استقبال آمدند زنان کلفت، به صف شدند و  ارباب
 دادند. لیت ک ر*ق*ص یدسته ها اطیدرون ح لیکل زدند و دختران جوان فام

 ساکت.ارباب همه سکوت کردند: هاقد آمد  یصدا با
و  بایچراغ ز نهیبه آ یداشپپت  که توجه ایارباب زاده ن پپسپپت  آنقدر ت پپو کنار

 هقد با شکوه  نکردم . یسفره 
چه بر  ست ین هیهد ندیبودم، اگر ارباب زاده در حجله نقاب را بردارد و بب نگران
 !!!اورد؟یسرم ب

صدا  یکه به پهلو یسقلمه ا با شدم و با  بلند در جواب  یخورد از فکر خارج 
 هاقد گفت : بله!
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شده در ح یگلوله ها کیشل نیکل زدن زنان ب یصدا صف    گ اطیجوانان به 
هقب بردند و  یشپپد، با اشپپاره دسپپت خان  بزرگ به ارباب زاده چادرم را کم

 رنگ را در گردن  انداختند. یا روزهیگردنبند ف
 یاز بپپپ پپپوسه  فکر از هاقبت شوم  یب د؛یب*و*سرا   ی انیخ  شد و پ بعد

 داغ شدم...  ی انیآراما بر پ
شدن خطبه هقد و گرفتن هد بعد سالم و  هیاز خوانده  از طرف ارباب و بانو با 

 حجله شدم. یصلوات راه
پر  رز یکوچک کناره اتاق، گل ها یشپپده بود، شپپمع ها نیتزئ بایز یلیخ اتاق

شده رو ضا را معطر کرده  یسوخته ا  یملحفه تخت و در آخر هود ن یپر  که ف
 بود.

 دارد" یپوشال یهروس بایاتاق ز نیکه ا فی" چه ح
برهنه ام جا خوردم: سالم چه زود  یبازو یخان رو انین ستن دست گرم شا با

 .نیاومد
 کرد.  یزده اش تماشا انیسالم  را نداد، تنها با نگاه ه  جواب

فت : و با ترس گ دمیبا وح پپت خودم را هقب ک پپ د،یچیپ  ینیب ریالکل ز یبو
 !ن؟یم*س*تشما 
 نقاب  را گرفت و با خ ونت کنار زد. یبه حرف  نکرد، گوشه  یتوجه
 زد یزهر دارش را به چهره ام دوخت و پوزخند نگاه

آورد، چه احمق  یسرم م ییچه بال یعنیشده بود،  دیکل  یوح ت دندان ها از
 را نکرده بود؟! اینجایرا خوردم، چرا فکر ا طلعت یبودم که گول ت ر ها

 طرف  گام برداشت و گونه ام را نوازش کرد. به
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 !؟یمن رو احمق فرض کرد-
 تن  را لرزاند. یرگ و پ ایپنهان درون صدا خ  

 یدفاع از خودم را نداشپپت ، با من و من گفت : ارباب زاده، من فقط م ییتوانا
 خواست ...
احمقت درباره من چه  ی! تو و زن هموسیلب  گذاشپپت : ه یرا رو انگ پپتا

 !ن؟یفکر کرد
شدت ترس هرق کردم. با هق هق گفت : مجبور شدم به خدا زن هموم کتک   از

 زد، مجبورم کرد
 را چند بار تکان داد: که مجبورت کرد، خوبه! سرش

 گردن  گذاشت، ف ار نداد. یرا رو دستا
 ترسوندت؟! یاز چ -

لجا زن برادر ف نکهیاز ا نکه،یگفت : از ا یچارگیراه باز کردند با ب  یها اشپپک
 ب وم و ...

من جرهت کرده تا از دسپپتورم سپر  تیبسپپه تا ته ماجرا رو خوندم، ره سیه -
ساب یمن رو م یکنه، آبرو یچیپ س  ش بر ارهیاز زن هموت و دختر پت یبره،ح

 کارا بکنند. نیجرهت نکنند از ا گهیکه د
 یقرار است انتقام حقارت دیکردم، شا یاحساس شادمان ایحرف ها ندیشن از

 را پس بدهند. دمیکه من ک 
ت سرجاشه، فردا که خطبه هقدت  هیرا ف ار داد و گفت: و اما تو ه  تنب  یگلو

 .ادیبا همون برادر فلک طلعت رو خوندم حساب کار دستت م
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پ ییبا صدا ستاد،یاز تدا ا قلب  پ پ پ پ پ  یارباب شما که نم یلرزان گفت : چ
 !؟یمن رو بد بخت کن یخوا
 .ست ینثارم کرد، انگار اصال آنجا ن یتفاوت یب نگاه
 کن ، ارباب غلط کردم. یزانو زدم: ارباب التماست م اییپا یجلو

گرفت به محض خروج خان  بزرگ و الفت  ایتوجه به من راه اتاقا را پ یب
 .دندیک  ادیفر دن یا دوارد اتاق شدند، ب

س خان  صورت خود  سرا یم یلیبزرگ بر  کرد و الفت من و  یم ییزد و نوحه 
 .نیخانواده ام را نفر

کاران سپپرم ر به خدمت خان  بزرگ  ندیدسپپتور  باس هروس را در تن   خت و ل
س دندیرا ک   یموها دند،یدر ش  زدند، ز یلیو   ن ایم ت و لگد ها ریبه گو

 در حال جان دادن بودم.
 کردند. ینم  یکردم رها یچه التماس م هر
 رفت و از هوش رفت . یاهیس  یک  چ   ها ک 

***** 
شه ح یو لباس ها یصورت زخم با ست  و با بغض به چهره  اطیپاره گو  ین 

 کردم. یغالم برادر طلعت نگاه م هیکر
 خورد. یاراده تکان م یب ایشده بود و دست ها یدهنا جار آب

ن سته بود و خان  بزرگ م غول باز  یطلعت که زن کهن سال بود گوشه ا مادر
 رندیسراغ بگ هیاز طلعت و هد یرد دیاز او بود، تا شا ییجو

 ،انایآب روان م یو جو دهیبزرگ همارت با آن درختان سر به فلک ک  اطیح
 بود. یم  یهاشاهد خورد شدن غرور و دود شدن آرزو  دیحاال با
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شکار انیشا سلحه   بودند، نگاه ستادهیسرم ا یباال یخان و کاظ  خان با دو ا
شا ضب آلود  شلوار اتو ک  یشهر یبایز پیخان را با آن ت انیغ  دهیو کت و 

 خودم حس کردم. یرو
ستا صال من رو  د را گرفت ، با بغض گفت : ارباب زاده رح  کن، کتک  بزن، ا

 بکا اما ...
 اجازه نداد حرف  را ادامه بده . هیگر

گوش ارباب زاده زمزمه کرد، ارباب زاده با خ پپ   ریز یزیآمد و چ ایپ کاظ 
 .ومدهیبه تو ن ایفضول نی: ساکت کاظ  ادیغر
افتادم، او  هیهان یهقد اجبار ادیمرد هاقد هن و هن کنان آمد،  ریبعد پ یکم

 مرگ داشت؟!... یه  آن روز چون من آرزو
 لب باز نکردم یشروع کرد به خواندن خطبه مرگ ، سکوت کردم حت هاقد

 عیام از وح پپت وجودم رو گرفت: سپپر قهیشپپق یاسپپلحه رو یحس سپپرد با
 .زمیر یجا خونت رو م نیجواب بله رو بده، وگرنه هم

 افتاد. نیخان زم انیاسلحه از دست شا یه ب ادیفر یصدا دنیشن با
س ایغرق در خون بود و بازو ایکه چ   ها یدر حال سدهر ست ها ریا  ید

ر س ی: چرا اسلحه به دست باالدیخان را چسب انیشا ی قهیشبن ، جلو آمد و 
 !؟یسادیهانا وا

 !ه؟یربطا به تو چ -
 خان کرد و به طرف  آمد: حالت خوبه؟! انینثار شا ینگاه تاسف بار سدهر
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نجات من، حتما  یآمده باشپپد، آن ه  برا نجایشپپد سپپدهر خان به ا ینم باورم
 ببر. نجایتو رو خدا من رو از ا ست،یکار شبن  است: نه حال  خوب ن

شا یپوزخند تلخ سدهر سمت  سر  یخان که با دندان ها انیبه  شده از  چفت 
 یرو بجا گرانید  پپهیهم نکهی! ارتت؟یغ نهیکرد انداخت: ا یخ پپ  نگاه  م

 .یتو ه  لنگه پدرت ،یکن هیتنب یمق ر اصل
 : دهنت رو ببند سدهر.دیغر یه ب انیشا

 ک یبرم، تو ه   یخان بازوم رو گرفت و گفت: من هانا رو با خودم م سپپدهر
 رفتارت فکر کن. یرو

جایدختر ا نیرا گرفت: ا گرمیخان دسپپپت د انیشپپپا خاطر  یم ن به  مونه و 
 .شهیم هیاشتباها تنب

 .نیهم ادیز قبل گفت: هانا همراه  مو م م  تر ا دیدست  را ک  سدهر
بار انیشپپپا ردم برگ یوقت یول یذارم بر ینثارم کرد: فعال م یخان نگاه نفرت 

 رس  خان  کوچولو یحسابت رو م
**** 
 شخص" سوم
 خواباند و تکانا داد. ایپا یسهند را رو ه،یهان
که برا نیهم چه الال یطور  جان لطفا  یم ییب نا  ها فت:  نا گ ها به  ند رو  خوا
 .اریسهند رو ب ریش  هیش

ستا ر یرا رو ریش  هیش هانا شود داغ ن ختید  و بعد کنار ستیتا مطمئن 
 شد. رهین ست، با لذت به نوزاد چهار ماهه خ هیهان



wWw.Roman4u.iR  94 

 

ستانک را رو هیهان سر پ  یخواه  هیسهند قرار داد: هانا جان،  یلب ها یآرام 
 دارم!
 !زم؟یشده هز ی_ چ

شه سه هفته م گو سدهر بعد از  ما اگه  دنید ادیلبا را گاز گرفت گفت: ام ب 
 .ییباال ابونیخ  گاهیشه سهند رو نگه دار تا من  برم آرا یم

از  یدل  تو جون بخواه، نگه دار زی: هزدیب*و*سپپرا محک   هیهان یگونه  هانا
 فسقل خاله که آرزومه.

سهند را نوازش کرد،  هانا ستا به  ایماه پ کیگونه نرم  سدهر از رو که با کمک 
 ساکن شد؛ دختر آرام، مهربان و البته صبور. هیشهر آمد و در منزل هان

 بکند. ایاز اوضاع زندگ یتیبود گله و شکا دهیماه ند کی نیا تمام
را به  اش همراه شپپبن  یحیسپپدهر خبر سپپفر تفر یافتاد وقت ایسپپه هفته پ ادی

 دم نزد. یخواند ول هیمظلوم هان  هیرساند غ  و غ ه را از نگاه هم هیهان
آهسته  ییو با صدا دیوول خورد، هانا با مهارت او را به آغوش ک  یکم سهند

 جان برو حاضر شو. هیگفت: هان
شت که زنگ در آپارتمان را زدند، واحد هان یم هیساهت از رفتن هان کی  هیگذ

 آشدزخونه کوچک داشت. کیو مدرن بود، دو تا اتاق خواب و  زیتم یول ینقل
 آمدم. رونیدوباره زنگ از فکر ب یصدا با

 بود. نیرا جوواب دادم، خاله شه در
 یادیشد و هالقه ز یهانا محسوب م یمادر سدهر بود که خاله ناتن نیشه خاله

 داشت. هیبه هانا و هان
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 تو؟ امیب یکن ی_ هانا جان تعارف نم
 .دییدر کنار رفت: شرمنده خاله جان بفرما یاز جلو هانا

 کجاست؟! هیمبل وسط سالن ن ست: هان یرو خاله
 .رانیگرده ا یام ب سدهر بر م  گاه،ی_ آرا
سوز خاله سر هقل ب نیو گفت: خدا کنه ا دیک  یآه پر  سر   نکهیو قبل از ا ادیپ

 بچه تو دامن شبن  بذاره طالقا بده. کی
ست در اد ینم هانا س طیشرا نیان سا شد، تنها به تکان دادن  یچه اح شته با دا
 با سهند شدم. یاکتفا کرد و م غول باز یسر

سا دیپ ت چ ما ک  یچ   کلفت خط ا رنگ رو پ ت پلک یصورت هیو 
 کرد. لیرا تکم  ایزد و در آخر با زدن رژ لب قرمز آرا

ر دخت نیداد ا یملوسپپا کرده و بود و ن پپان م یادیرنگ تنا ز یصپپورت تاپ
 شده بود. طانیش یادیساکت ام ب ز  هیهم

ه و لبخند ن ست بایز یآن ه  با آن لباس ها هیهان دنیوارد خانه شد و با د سدهر
 چیبود ه بیهج ایلحظه دلا ضپپعف رفت؛ برا کی یکنار چال لدا برا

 نداشت. هیحس را به هان نیوقت ا
پوسه ا جلو پ  ون ن ان داد و بد هیهان ی انیبر پ یرفت و تمام ذوقا را با زدن ب

 : سهند کجاست؟!دیاز او پرس فیتعر نیکوچک تر
 .دهیهاناست احتمال تا االن خواب ایزد و گفت: تو اتاق پ یلبخند تلخ هیهان

حس  نیشپپده بود و ا م*س*ت هیهطر دلنواز حضپپور هان دنیکه از شپپن سپپدهر
 هیشد و خواست با آزار هان نیدانست خ مگ یبر شبن  م انپتیگنگ را خپپ پ

 حس را دور کند. نیا
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 امیمنسپپناس تو که ن افهیق دنید ی_صپپد دفعه بهت نگفت  بچه رو نخوابون برا
 خوابا نکن. یفقط به خاطر بچه ست پس الک

را فراموش کرد و بغص چنبره زد درون گلوش،  دنیلحظه تد کی یبرا هیهان قلب
 کن...م. ی...دا...رش می...د بی..شگفت: ب...بخ.. دهیبر دهیبه زور و بر

 .دیاتاقا خز یسدهر دور شد و تو یچ   ها یجلو از
نثار خودش کرد و  یشپپد، لعنت ایتازه به خودش آمد و متوجه حرف ها سپپدهر

 رفت. هیدنبال هان
که رو دنید با له اش  چا تاده و گر یجسپپ  م خت اف ند دلا آتا  یم هیت ک

 گرفت.
س   یم هیگر ،یخانوم هیگوشا گفت: هان ریو ز دیلرزانا را به آغوش ک  ج

 !؟یکن
 ده.شهند تنگ ش یحتما دلت برا دیو لرزانا گفت: ببخ  زیر یبا صدا هیهان

تر  وابسته هیهان دیترس ینداد م ایرا پاک کرد اما دلدار هیهان یاشک ها سدهر
 نبودش را تحمل کند. یشود و نتواند روز

شبن  داشت  یهالقه ا یشد و جدا هیشب هانا متوجه بغض نگاه هان آن که به 
نامزد سپپابقا را رها کرد بود و حاال  دیبا حم ایاو را لعنت کرد، چرا که زندگ

 چادر زده بود. هیهان یآرزو یها رانهیراحت بر و الیبا خ
 لیبود چرا انقدر تما بیهج ایشپپب را به صپپبح رسپپاند برا یبه سپپخت سپپدهر

شت دوباره با هان شبن  برا هیدا شد، مگر  شته با د و لحظه نبو یکاف ایرابطه دا
 مناسب هست؟! ایفکر کرد شبن  اصال برا یا
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. بازار شد یراه لهیلباس و وس دیخر یبرا نیصبح روز بعد همراه خاله شه هانا
شه نیا ساس آرام  هیو هان نیروز ها کنار  شت د بیهج یاح از  یخبر گریدا

سادلوحا ریکتک و تحق دامه حالت ا نیبه ا ایکرد زندگ ینه گمان منبود و چه 
 دارد.
 یاز گذشپپته ها م ایراه رفتن دسپپت هانا را گرفت و با محبت برا نیه نیشپپه

 گفت.
 : خاله جان چرا مادرم از خونه و خانوادش جدا شد؟دیهانا پرس ناگهان

چاره ت رو مجبور کردند، اون به خاطر نجات  ی: مادر بدیک  یقیآه هم نیشه
 جونا همارت رو ترک کرد.

 د؟یکن فیشه برام تعر یکنجکاو شد: م هانا
به خاطر آورد: مادرت دختر زن دوم پدرمون بود و  نیشپپه با غ  گذشپپته را 

 دیک پپ یم یسپپخت یلیگرفت، اون خ یخان  بزرگ قرار م تیمورد اذ  پپهیهم
سفند نکهیساکت بود تا ا  هیهم یول ساالر خان خان ده  اریپدرمون ا خان و 

 سپپاالرتا باالخره  دیماه طول ک پپ ۳جدل  نیجنگ و جدل افتاد ا ن پپونیباال ب
خان به شرط ازدواج مادرت فروغ با برادرش شاهرش قبول کرد ماجرا خت  ب ه، 
مادرت رو با زور کتک بردن همارت سپپاالر خان و به اجبار نامزد شپپاهرخا 

ساالر خان با افرادش ر دیطول نک  یلیکردند اما خ ن همارت و گفت ختنیکه 
 فرار کرده. ییپسرک روستا کیمادرت همراه 

مادرش سپپوخت با بغض گفت: پس اون  مثل من  تیمظلوم یدلا برا هانا
 !ده؟یک  ادیز یسخت

 ...دهیتو رس یاالن دوره خوش ی_ درسته دخترم ول
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ها را داخل خانه گذاشپپپت و از هانا خواسپپپت بعد از ظهر را  دیخر نیشپپه
 هانا با اصرار خواست برگردد. یکنارشان باشد ول

و سپپهند  هیرا که در کنار هان یماه کی نیراه هانا غرق افکارش بود، ا نیب در
 شدند. یهمرش محسوب م یروز ها نیگذرانده بود دلچسب تر

و با  کند، به هقب برگ پت یم بایتعق یبود که حس کرد کسپ یکوچه تنگ در
ت کرد. با وح  یاز ترس غالب ته دیآ یکه به سمتا م یپوش اهیمرد س دنید

 دهانا ن ست... یرو یخواست از آنجا دور شود که دست
سرد و نمور گرفتار  یبسته و دهان چسب زده شده وسط آن انبار یدست ها با

 ک د. یمانتظارش را  یدانست چه اتفاق شوم یشده بود، نم
صدا یآهن در شا یبد یانبار با  شد و چهره  قاب چهارچوب  انیخان م انیباز 
 شد: به به خان  کوچولو. انینما

 !؟یخوا یاز جون  م یهقب ن ست: چ یوح ت کم با
 از چنگ من فرار کنه. ی_ جونت رو، سابقه نداشته کس

باشپپد، از پدرام  یموجود نیخان چن انیبرد شپپا یکرد، اصپپال گمان نم بغض
شا دهیشن حرف را باور  نیدارد اما ا یاختالل روان ینوه یخان از کودک انیبود 

 شود گذاشته بود. یاز او م  هیکه هم ییها یینکرده بود و به حساب بدگو
 : ازم دور شو...دیدستا از جا پر یخان رو انین ستن دست شا با

هانا ادامه داد، پوست هانا  یه زد و به نوزاش گون یخان پوزخند ترسناک انیشا
خوام به  یگوش هانا زمزمه وار گفت: من فقط م ریزده بود ز خیسپپرد و  یلیخ

 .یحرف هام گوش کن
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س و تدا قلبا را ح دیچیپ یکرد، دستانا را از شدت استرس به  م نگاها
 کرد. یم
شب د - ستگار یمن برا گهیچند   و تو جواب  یآ یسدهر م یبه خانه  تیخوا

 .یدیفهم یده یمثبت م
وشا کنار گ انی، شا انیزل زده بود به شا یحرکت چیه یو منگ بود، ب کیگ هانا

 !؟یدیزمزمه کرد: فهم
 خوام باهاتون ازدواج کن ، من... ی_ اما من اصال نم

منجمد شپپده اش حرف در  یلب ها یرو انیگرم شپپا ین پپسپپتن لب ها با
 دیدهانا ماس

ستاخانه بر  دنیق د به آتا ک  انیشا یها لب شت چرا که گ قلب هانا را دا
کوچک  ییتوانا یتاخت و هانا با بهت و ناباور یهانا م یلب ها و گونه ها

 را نداشت. یحرکت نیتر
از جام سرش لب  م*س*تبار بود که بدون وجود م پ پروب  نیاول یبرا انیشا
 .دیچ  یهانا م یها

 .ستین ینیب ایقابل پ ایکار ها  هیبود هم گفته
 یپنجه ها نیرا از ب ایو دسپپت ها دیبه خود آمد، سپپرش را هقب ک پپ هانا

 !؟یکن یکار م ی: چدیهقب ک  انیقدرتمند شا
 که بها هالقه مندم. یزد و گفت: ابراز محبت به دختر یبیهج لبخند

زد و از کنارش بلند شپپد، دور تا دور اتاق را گ پپت و  یخند ایخوش ن بعد
شپپه  یرفته رو ه  نم یمن رفته آبرو یکه دختر هموت کرد آبرو ی: با کارگفت

 .یب  هیتنب یکه کمک ون کرد نیبه خاطر ا دیبر گردوند، اما تو با
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به  نگاه لرزان هانا گرداند: یرا تو ایم ک یها لهیبه سمتا برگ ت، ت دوباره
خورده  کیرس  اما من و تو  یموقعا حساب دختر همو و زن هموت رو ه  م

 . یدار  ییحساب ها
انه خ یافتاده از انبار را ترک کرد و راه یاز جا بلند شپپد، با شپپانه ها یسپپخت به

سپپخت در  یزندگ دیبود و نو یبرا یبزرگ دیخان تهد انیحرکت شپپا نیشپپدا
 .ندهیآ

**** 
 "هانا

ستخوان ها یانم*س*تسرد ز سوز صدا  یا  دیوزش محک  باد نو یرا لرزاند، 
باغ بزرگ نیداد، آخر یاز سپپرما را م یدیموج جد به  که همارت  ینگاه  را 

 لیالفت و اسپپما ایسپپدهر در آنجا بود انداخت  و بغضپپ  را فرو خورد، هفته پ
با  ایشپپپب پ بانهیآمدند و چه غر  یخواسپپتگار یارباب برا یخدمتکار ها
سدهر دادم خطبه هقد دائم  را با خان زاده  یوکالت نامه ا  یو بمغرور  یکه به 

 را صبح به دست  دادند.  یاحساس خواندند و سند بردگ
 ارباب بود، باز ه  بوق زد.  کاریکه راننده اش کاظ  پ ینیماش

 ۰گذاشت ، خاله و سدهر جلو آمدند نیداخل ماش یلباس  را به سخت ساک
له ها خا با رم،یبم ی: الهدیب*و*سپپرا   یگونه  نهیانقدر غر دیتو  و مظلوم  با

 .یرو ترک کن نجایا یمجبور
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کنه : خدا ننهیاز ک یبه آن نگاه مهربان خال دمیرا گرفت  و لبخند پاشپپ دسپپتا
شما تلخ یدوماه زندگ نیشه ا یدل  براتون تنگ م یلیخاله جون، من  خ  یبا 

 کرد. نیریتو خونه همو رو برام ش یو سخت یمیتیسال  2
پوسه ا گریبار د خاله پ  رم، من فدات ب   دخت ین اند: اله  ی انیپ یبر رو یب

 بودم براش. یخواهر بد فیح یمادرت مهربون و خوش قلب نیه
 ریمحک  جلو آمد و اخ  به چهره ن پپاند: خوب گوش بگ یبا قدم ها سپپدهر

دون  تو، انگ ت  یتو سپرت بزنن من م یو بذار یسپاکت باشپ یهانا، بخوا
 بهت اشاره شد برو مخابزات زنگ بزن به . انیشا

 نگاه زاللا را درک کردم : چ   ِی نگران
 یسهند را در آغوشا تکان م هیبودند، هان ستادهیبا فاصله از ه  ا هیو هان شبن 

 کرد. ینگاه ان م یداد و شبن  با حسرت خاص
زد، هر چند به قول  یرا به  گره نم زمیسه هز نیا یدست سرنوشت زندگ کاش

ساالر سدهر را بزنند خون مرد  سر و ته  خان را دارد و تا چهار  اریسفندا یخاله 
ن  شپپب یحرف ها را به همد و بلند بلند جلو نیخاله ا ابد،یآراما نم ردیزن نگ

 همارت سدهر شده. وخانه  ین ود و گمان نبرد سوگل یاالتیزد تا خ یم
ش یافتاده و پا ها یشانه ها با سوار ما شدم، ام ب قرار بود دو اتفاق  نیلرزان 

باب مارت ار باب زاده و د یکیرق  بخورد  یبزرگ در ه  یگریاهالم ازدواج ار
 ارباب از مقاما یریکناره گ

م ام   ایمحض ورودم به روستا هطر خاطرات نه چندان خوش دو سال پ به
 را قلقلک داد.
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بول ق یبرا ایاربود، هلت پاف پپ انیبه نام شپپا یحل معادله ا ریهنوز درگ مغزم
 کردم . یازدواج را درک نم نیا

 در همارت از فکر در آمد و نگاه از رو به رو گرفت . یجلو نیماش ستادنیا با
در شپپاش و برگ  یدلنواز بهار  یرو به اتمام بود و نسپپ یانم*س*تسپپرد ز یهوا

 بود. دهیچیدرختان همارت پ
 . یکرده و وارد ساختمان شد یهمارت را ط یسنگ فرش یرو راه

تازه  یشپپدم با دقت به مجسپپمه ها لیوسپپا یو طراح نایدر چ رییتغ متوجه
از  دهید یتلق تلق ه ا یصدا دنیکردم که با شن یاضافه شده به سالن نگاه م

 گرفت  و به صاحب ه ا نگاه کردم. لیوسا
 یو دسپپت به ه پپا، پوزخند کنک لبا قلب  را م دهیبزرگ بود با کمر خم خان 

 ف رد.
 سالم خان  بزرگ. -

 داد. هیمبل تک یرا با نگاه نفرت بار داد و گوشه سالن بر رو جواب 
 !؟یستادی_چرا ا

 هول شدم و به سرهت ن ست . یکم ایصدا دنیشن با
 ت.انداخشد، دل  را به شور  یالفت و خان  بزرگ رد و بدل م نیکه ب ییها نگاه

انداخت: دختر   یبه سپپر تا پا یقیچانه زد و نگاه دق ریبزرگ دسپپپت ز خان 
 .یمثبت رو دار یژگیو نیخوبه حداقل در برابر ارباب زاده ا ،یهست یخوشگل
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ر هلت فرار دخت دیشا ه،یمرد تند خو و حساس انیسکوت  ادامه داد: شا دنید با
و  یحواسپپت رو جمع کن دیپس با انه،یشپپا ِی تند خو نیاز ازدواج هم تیهمو

 .یباش یبراش زن خوب
 خجالت زده شدم و گوشه لب  را گاز گرفت : چ  . انیلفظ زن شا از

 همارت گفت: شفق. یاز کلفت ها یکیبزرگ رو به  خان 
 بود جلو آمد: جان  خان ؟! یریاندام که در حال گرد گ زیر دخترک

 _هروس ارباب زاده رو ببر به اتاقا.
 .ستادیچ   گفت و کنارم ا دخترک

 یها واریزدم، اتاق با د تیاز سپپر رضپپپا یاتاق  لبخند محو دنیمحض د به
 یتخت خواب بزرگ و چوب ،یاز نقوش بهار بایز ییو تابلو فرش ها یصپپورت

قال تا دورش را پرده زده بودند و در آخر   کف یکرم صپپورت یبایز چهیکه دور 
 .بودند نیو دلن  بایز یاتاق همگ

بان شپپفق مد یبا مهر گاه  کرد: هروس خان  خوش آ کمد  یاز تو نیبر نین
س شا یلبا سند انیکه  رار به همه سالن ق دییایو ب دیرو تن بکن دهیخان براتون پ
 .دیب  یمعرف

 _ باشه.
ت و دامن ک کیرفتن شفق به طرف کمد رفت  و لباس کاور شده را برداشت ،  با

 و درشت. زیر یها نیو نگ ییطال زیر یبا گل ها یرنگ، دور دوز دیسف
شک ست، چقدر در نوجوان  یچ   ها یتو ا آرزو  یحلقه زد و غ  در دل  ن 

 یهمسر مرد یسالگ 2۰در سن  دیحاال با یداشت  لباس هروس به تن کن  ول
 بود. یتمام حق  از زندگ نیساله و بدنام باش ، ا ۳2
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را در نگاه خان   یبهت و ناباورتوانسپپت   یآمدم، م نییآراما از پله ها پا با
بزرگ بخوان ، شپپفق با اسپپفند به اسپپتقبال  آمد: ماشپپالله چقدر خان ، چقدر 

 خوشگل.
ست  خدمه و خان  بزرگ همگ یخجول لبخند شه مبل ن  سالن  یزدم و گو در 

شا شده بودن که  ص انیجمع  سراز یخان با اقتدار خا شفق و  ریاز پله ها  شد، 
 و دست زدن. دنیکل ک  دنایهمارت، با د یخدمتکار ها هیانس
شن انیشا شد و ابرو در ه  ک  دن انیکل ک  دنیخان از   جانی: ادیمتعجب 

 چه خبره؟!
 بزرگ گفت: هروس رو آوردن. خان 

 را حس کردم. دن یخان جلو آمد، برق نگاها در هنگام د انیشا
 نیدست  را ب یزده  خیسرد و  یمقدمه انگ ت ها یمبل ن ست و ب یرو کنارم

 ف ار داد: خان  بزرگ همه خدمه هستند؟! ایداغ و قو یپنجه ها
 _ آره پسرم هستند.

صداش  دیهانا همسره منه، با نیدیدختر که د نیخان رو به همه گفت: ا انیشا
 ذرم.گ ینم یازش به آسون ن یبب یاحترام یاگه بها ب کیخان  کوچ دیکن

 خان از سالن رفتند. انیصدا چ   گفت  و با اشاره دست شا کی خدمه
پوسه  یخان حلقه دستا را دور گردن  انداخت و گونه ها انیشا پ  گلگون  را ب

که داشپپت  خجالت بود و بس، با هر بپ  یباران کرد، در آن لحظات تنها حسپپ
 .خورد یدرون دل  تکان م یزیشد و چ یسرش تر از قبل م  یپوسه اش گونه ها
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ر حال فک ،یدانست  انقدر ت نه ا یکرد و گفت: نم یبزرگ سرفه م نوه خان 
 دخترک ه  باش.

دور  هیسرخ  انداخت: مادر جان من مدت یبه لپ ها یقیخان نگاه هم انیشا
 یحاال که انتظار سپپر آمده و همسپپر دم،یرنگ و وارنگ رو خط ک پپ یزن ها
 آت   تند باشه. دیدارم با
 را داد. انیشا یزهر دار جواب حرف ها یندبزرگ با لبخ خان 

صله گرفت  و با انزجار خودم را جمع کردم، اما انگ تان بار انیشا از را   کیفا
 .ستیکرد و در چ مان  نگر ریقدرتمندش اس یپنجه ها انیم

انتقام  یبرا مایاو را از ت م زیچه چ دم،یزهر خ   در نگاها به خود لرز از
 از من وا داشته بود و حاال او را به هنوان شوهر کنارم قرار داده بود.

 خان  بزرگ از جا برخواست  و رو به او گفت : خان  بزرگ یسرفه م نوه با
 _بله

 .یعنیکار کن  االن  یچ دیدون  با ی_ خب راستا من نم
 .گ یبهت م خودم یبدرس ستی: از خان  بزرگ الزم ندیحرف  پر انیم انیشا

ند و هم ینگاها کردم، گوشپپپه  منتظر نگاه  کرد: االن برو  قیلبا را خارا
 مراس  شب. یبرا یش یو آماده م  یکن یرو خبر م  گریاتاقت، آرا یتو

 !؟یچ ی_ مراس  برا
و کنار گوشپپ  گفت: شپپب قراره به همه  سپپتادیخان بلند شپپد کنارم ا انیشپپا
خبرند و من قراره به پپون  یفرار دختر هموت ب یکن ، اونا از ماجرا تیمعرف

 .هینه هد یبگ  از اول  هذف ما تو بود
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توجه به همه به  یافسپپوس خوردن را نداشپپت  ب یتوان و حوصپپله  یحت گرید
 یم خواب ایرفت  گو یقیآغوش اتاق  به خواب هم یباال رفت  و و تو یطبقه 

 نجات دهد. ب*و*سکا نیتونست من را از ا
صورت کت شفق خدمتکار همارت  یکمرنگ یو دامن  را به تن کردم و با کمک 

 چهره ن اندم. یرو یحیمل ایآرا
 ونیسالن شدم،سالن با دکراس یراه و

که در  یقگیبه آن همه خوش سپپل یشپپده بود لبخند یهمارت طراح یسپپنت
خان  انیمجلس کنار شپپا زبانیم ییبه خرج داده بودند زدم و با راهنما یطراح

 ست .ن 
شا یکالم نکهیاز ا قبل  هیچ نی: ادیخان با خ   غر انیاز دهان  خارج ب ود 

 تنت؟!
 .دیهمون که خودتون فرستاد گهیانداخت : کت و دامنه د  یبه لباس ها ینگاه
 ن ست. نهیکرد و دست به س یکالفه ا پوف

: دمیزدم و پرسپپ ایجرهت سپپوال کردن نداشپپت  اما باالخره دل  را به در نکهیا با
 .دیشه به  نگاه کن یخان، م انیشا

 لرزان  و گفت: هوم! یآورد و زل زد به مردمک ها نییرا پا نگاها
شما چه طور دهیگرفت  و لب گز یناخن  را به باز یگوشه  پوست  گفت : خب 

 با من...
 لبا ن اند: فکر کن هاشقت شدم. یگوشه  یو پوزخند دیحرف  دو انیم

 .دی: منو احمق فرض نکندمیدزد نگاه



 107 حقیقتسکوت 

صندل هیتک شد  یاش را از  شد قبل از رفتن از کنارم خ   شت و از جا بلند  بردا
با لحن یگونه ام را قلقلک م ایکه حرم نفس ها یصپپورت  طور یتو  یداد، 

ه تو فکر کردم ک نیبه ا دیکه خواب ت یگفت: دل  برات سپپوخت، ه پپبان یجد
س پ داز خطر حفظ کر ایچند سال پکه جون  رو  یهست یهمون دختر فضول

 جوان مردونه نبود تو رو به خاطر دختر هموت مجازات کن .
: دی ک  ینیزد و انگ تا را نوک ب یکردم که لبخند محو یزده نگاها م بهت

 بها فکر نکن کوچولو. ادیز
 !؟یدو نفره چه طور ر*ق*ص کیرا گرفت و از جا بلندم کرد: با  دست 

 خجالت گفت : موافق  با
به م با به  یخان وشپپکن انیشپپپا  ،یسپپپالن رفت انیه   از  یکیزد و خطاب 

 خدمتکاران اشاره کرد.
خا را پ یتیمنظور ارباب زاده را گرفت و با کمک گرامافون آهنگ ال خدمتکار

 کرد.
شا تیسکوت جمع با شروع به  انیمن در آغوش گرم  خان جا گرفت  و با ه  

خوردم  یچرش م انیوارد نبودم و فقط در آغوش شپپا ادیمن ز ، یکرد ر*ق*ص
 ینگاه گنگ مرد تیجمع انیدست مهمانان بلند شد در م یبعد صدا یاما کم

خان  انیکرد، از شپپا یصپپورت  زوم بود، با وح پپت نگاه  م یکهن سپپال رو
 !ه؟ی: اون مرد کدمیپرس

 زد و پاسخ داد: ارباب ساالره یخند این
 پدر من و البته من. دشمن

 کرد؟! ینگاه  م یمدل نی_ پس چرا ا
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 کردم. دایکه سالهاست پنهان کرده رو من پ یزی_ چون متوجه شده چ
 !؟یچرش خوردم: چ گریدور د کی

 یو پر از حس قیرا شکار کردو بپپپ پپپوسه هم  یپاسخ به سوال  لب ها یجا به
 آن ن اند... یرو
 .دیبپ پوسه اش سراسر وجودم گرم شد، اما ناگهان هقب ک  از
اب ت چیپ رومندشین یپنجه ها انیانگ تان  هنوز ه  م ستاد،یا تیبه جمع رو

 یبما شروع به صحبت کرد: مهمان ها یو صدا یجد یخوردند، با لحن یم
کن ،  یتا من همسپپرم هانا رو به همتون معرف  یجمع شپپد نجایام پپب ا زیهز

سفانه مدت یکیمن و  یتر همه هانا دخ ست که متا  یزندگ ارو دور از م یاز ما
 که بها تعلق داره برگ ته. ییکرده اما حاال به جا یم

 ک پپانی کیگفتند، با آراما به سپپمت  کیکف زدند و تبر یها همگ مهمان
مرد  یدراز شده  یکرد و در جواب دست ها یم یخان مرا معرف انیشا  ،یرفت
 .دیک  یخط و ن ان م  یکرد و برا ینثارم م یچ   غره ا لیفام یها

با لحن  انیچهره اش شپپدم شپپا ِی متوجه گرفتگ  یسپپاالر خان که شپپد کینزد
س یمرموز ساالر خان روان کرد: به به بب اهاینگاه  سمت چهره دره    نیرا به 

 ساالر خان چه خبر از ساسان و سامان؟ نجاست،یا یک
شاخان نگاه از من گر ساالر شه  رهیخ انیفته و به   یلبا به ن انه  یشد، گو

تفاوت شروع  یب انیشا یکک شد، در جواب دست دراز شده  یکم یپوزخند 
از روسپپتا به شپپهر کوچ کرده و اونجا تو  هیبه حرف زدن کرد: سپپاسپپان چند وقت

 کنه. یشرکت کار م
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را باال انداخت  ایابرو یدست دراز شده اش را جمع کرد، خان گوشه  انیشا
 کنه؟! یم تیفعال یا نهیو لبا را خاراند: در چه زم

سامان بر خالف تو که به د یدون ی_ م سان و  سا سنده کرد دل یکه  دو  هر ،یب
مر و  یمواد پل دیدارند، شرکت ساسان ه  مربوط به تول یدان گاه التیتح 

 .هییایمیش
زد و گفت: خوبه پس از  یکالم سپپاالر خان قهقهه ا ایتفاوت به ن یب انیشپپا

 ذارن یشما شرکت زدن و کالسا رو م هیسرما
 یها نیو نظارت به زم یروستا بزرگ شدم و هاشق ک اورز یتو یاز جوان من 

 باهث افتخارمه. نیو ا  یک اورز
سرد نیخان که انتظار ا ساالر شا یهمه خون شت بار  انیاز جانب  خان رو ندا

 .ستنیمن بدنام ن یگفت: درسته ارباب زاده اما حداقل پسرا گرید
خان،  یدش رزنیلبا گذاشت: پ یآتا زد و گوشه  یگاریتفاوت س یب انیشا

 .یکن یها رو تکرار م یخاله خان باج یکالغ چهل کالغ ها کی
س نگاه  شا انیم گاریرا به  س انیانگ تان   یلیخ دنایک  گاریدادم؛ مدل 

س ک به آن پ یآورد و گاه یدر م ر*ق*صانگ تانا به  نیا بر گاریخاص بود 
 فرستاد. یم رونیزد و دود را حلقه حلقه ب یم

پراب سرش م یخان جرهه ا ساالر پ  پ و به من اشاره  دیانگ تانا نوش انیاز ش
 ه؟ییکرد: دختر فروغ و اون مرد روستا

 .دیشناس یپوزخند زد: دختر فروغ هست اما پدرش رو شما خوب م انیشا
شه انگ تا را رو گریخان بار د ساالر شا یاخ  کرد و گو  ف ار داد: انیکت 

 یکه تو سرت هستو اجرا کن یفیاون فکر کث یتون ینم
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 . دید  یگفت: خواه دیک  یم یگریکه مچ  را به طرف د یدر حال انیشا
 همارت خاموش یکن  تک تک چراغ ها ینگاه م اطیبه ح ستادم،یپنجره ا کنار

خواسپپت از بسپپته بودن درب  لیزنان از اسپپمائ ادیرمضپپان فر یشپپدند، م پپت
نگاه از پنجره  یهمارت مطمئن شپپود، با خاموش شپپپدن چراغ اتاقک نگهبان

 تخت ن ست  یگرفت  و گوشه 
شا دهیک  ذهن  سمت  مقدمه اش، ته دل   یازدواج ب  نهادیخان و پ انیشد 

زد در پس ازدواج  بیبرد اما هقل  نه یازدواج م نیاز ا یآمد که او نفع ییندا
 نهفته است. یزیچه چ  یتیو  تیره یبا دخترک

شل کرد، ب وارد شد و گره کرواتا را  ضورش که  اریاخت یاتاق  با حس هطر ح
 گرفت. ی تریبود، قلب  تدا ب گاریشده با دود س ختهیآم

گاه جمع تر ن  یتفاوت ینگاه ب انیشا  ست .نثارم کرد، ناخودآ
و  ارددیبر م نسپپتونیو گارینخ سپپ کیرنگ داخل کتا  ییطال یجعبه فلز از

 گوشه لبا کاشت.
 ست؟یکند: سردت که ن یپنجره را باز م گاریدود کردن س نیه در

 کردم: نه. نگاها
کردم و  یبعد سپپوز سپپرما در هوا جوالن داد لرزش تن  را مخف قهیچند دق اما

 ن ست . نهیدست به س
  ست.ن یکاناپه چوب ینگاه  را حس کرد و دوباره رو ینیرا بست، سنگ پنجره
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گاه  هیرا تک ایراستا قالب کرد و دست ها یپا یاش را رو دهیبلند وک  یپا
شدنا چ   ها سته  س  ام ب »زمزمه کردم یبه آرام ایگردنا با ب پس مرا

 «شه؟!  یم یچ
 : فراموشا کن.دیگو یطور چ   بسته م همان

 کردم با م غول کردن خودم بحث را هوض کن .. یو سع دمیک  خجالت
س از شدم و پ ت جا لبا صدا ضیم غول تعو یجا بلند  س  بودم، که   یلبا

ست انیشا شد: را سبت بهت جا یلیم یام ب و ب یماجرا یخان بلند   یمن ن
 نکنه دایدرز پ

 یر ممگ یول رم،یبگ دهیرا نا د  یبه گلو دهیکردم بغض چسپب یخوردم سپع جا
 شود.

 تخت سدردم. یخسته ام را به خنکا تن
 رود. یم نییتخت پا ی گوشه

 کند. یرها م الیفکر و خ ییایخوابد و مرا در دن یخان پ ت به من م انیشا
 دزدد. یخواب چ مان  را م یسخت یب

*** 
س زمیخ یجا بر م از شده  یصبحانه ا ینیو نگاه  به  شته  شه تخت گذا که گو
 سالن شدم. یپس از خوردن صبحانه راه خورد، یم

 .دمیدر حال خروج از همارت د یرونیخان را با لباس ب انیشا
 رفت  و با خجالت سالم کردم. جلو
 ؟یتکان داد: صبحونه ت رو خورد سر
 جوابا سکوت کردم. در
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 شکست. یکس یقدم ها دنیسرد حاک  بر دو طرفمان با شن یفضا
پوسه  انیشا پ  کند:  ین اند و به پ ت سرم اشاره م  ی انیپ یرو یابه مقدمه ب

 سالم خان  بزرگ.
 ؟یخوب زک ،یداد: سالم هز ییرا با خوش رو انیبزرگ جواب شا خان 

 در جواب خان  بزرگ زد: بله مادر جان یلبخند محو انیشا
 : خان  بزرگ دیگو یکند و باز رو به خان  بزرگ م یاز خروج هقب گرد م قبل

 .دیکن یسرگرم کیشه هانا رو م غول  یم
خواد در راه رفتن کمکا  یبه کمرش زده و با اشاره دست م یبزرگ دست خان 

 ایفرسپپتما کتابخونه و  یتخت، م التی: خدیگو یم انیکن  و در جواب شپپا
 . یاتاق نقاش

کند: برو طبقه باال اونجا  ینگاه  م یخان خان  بزرگ با تلخ انیرفتن شپپا با
 چ م  نباش. یبخونه ست خودتو م غول کن و تا بعد از ظهر جلوکتا کی

 سالن رو ترک کردم. نیسنگ طیخدا خواسته مح از
 تک تک اتاق ها شدم. دنیطبقه باال رفت  و م غول د به
سپپپالن بزرگ کتابخانه با آن همه قفسپپپه و  دنیاز در ها را باز کردم و با د یکی

شوق دیپرک   یکتاب، تمام ناراحت صف ن دن یو با  س انیبه م یو سرک قف ه ها 
 .دمیک 

روز را در کتابخانه بودم و از   ،تمامینهار ن پپسپپت زیهمه سپپر م انیآمدن شپپا با
 نرفت . نییطعنه به طبقه پا دنیترس شن
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ه ما بود ک یاتاق بزرگ و مجلل یبر خورد قاشق و چنگال ها تنها سمفون یصدا
 . یخورد ینهار م فاتایپر از ت ر زیسر م
کرد، با برخورد قاشپپق  یمرا معذب م نیبود و ا یکی انیمن وشپپا یغذا ظرف
کت  یدرون ظرف رو یاز ماست ها یدر دست  به ظرف ماست مقدار ینقره 

با خ پپ  فرو خورده  انیشپپد، شپپا دهیخان پاشپپ انیو شپپا متیو شپپلوار گران ق
 .ینگاه  کرد: دست و پا چلفت

شلوارس را پاک کن   یرو یمعذرت خواست  و با دستمال قسمت ماست عیسر
 دست  را گرفت و مانع از کارم شد: الزم نکرده! ایاما با برخورد دست  با پا

 ایم ونع یسرفه  یصدا دنیبودم که با شن ایبایدر نگاه ز غرق
 .دمیک  رونیب ایقو یپنجه ها انیانداخت  و دست  را از م نییرا پا سرم

 . یاتاقمان شد یو راه  یخان از جا بلند شد انیشا دیبعد با ببخ  یقیدقا
 ویدکه ز ی: گندسپپتادنیاز ورود به اتاق دسپپت  را گرفت و واردارم کرد به ا بعد

 کن؟ زیتم
 کار کن ؟ ینگاها کردم : چ یسوال

 _ شلوارم رو ب ور
ند، ک ضیرا تعو فایمنظورش شپپدم با خجالت کمک کردم شپپلوار کث متوجه

 یشپپور یکرد: خوب م ینگاه  م یزیآم ریانجام کارم با پوزخند تحق نیدر ه
 .یکن یو اتوش م

 _ چ   ارباب .
 از شستن و اتو کردن لباس به اتاق برگ ت . بعد
 بود، کنارش ن ست . دهیتخت دراز ک  یرو
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 _ هانا!
ستگ نگاها سرش قفل کرده بود و خ ستانا را پ ت   در چهره اش یکردم، د

 م هود بود: بله ارباب
 به  انداخت: خسته م پاهام ماساژ بده. یگنگ نگاه

 کار را از من بخواهد. نیخوردم، انتظار نداشت  ا جا
به  ادیم نکنه بدت هیگفت: چ تیبرداشت کرد و با ه بان یگریرا جور د تعلل 

 .یمن خدمت کن
سر به ز  ی گیهادت هم به س ریکه  اخت  اند نییر پاو ک  رو بودم، با خجالت 

 .دمیو لب گز
 رفت، با ف ار دست  نگاه از چهره ام گرفت. ایآرام به سمت پا دست 

 .یخور یکار ها م نی_ خوبه به درد ا
 خان؟ انی_ کدوم کار ها شا

 زد اما حرفا را فرو خورد. یکننده ا ریتحق پوزخند
 د؟یندار یبا من کار گهیکه تمام شد، از جا برخاست : د کارم

نه برام، هنوز گرس اریب نییظرف غذا از پا کیرا بست و گفت: برو  ایها چ  
 م.

 غذا درخواست ینیآشدزخانه شدم، تا از اقدس س یلب گفت  و راه ریز یچ م
 کن .
 متوقف کرد.  یاز خروج در به صدا در آمد و من را سر جا قبل
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 از شهر لتونیوکوارد اتاق شد و گفت: ارباب  یخ ک و جد یبا چهره ا کاظ 
 اومده.

پرونده ست اون رو  کیکمد  یآخر یبا انگ ت به کمدش اشاره زد: تو ک و ا
 . امیبراش ببره بخونه تا ب

 _ چ  .
 سرد به یخان نگاه انیکه رفت، شا کاظ 

 ؟یخودت رو جمع و جور کن ادیم بهیغر یشه وقت ینم تیانداخت: حال من
سرمه ا ینگاه شانده   یموها یرنگ  انداخت  حت یبه پراهن بلند و  را کامال پو

 . دیو گفت : ببخ  دمیبودم، اما از ترس لب گز
را بست و ک  ک   ایبود چ   ها دهیتخت دراز ک  یهمون طور که رو انیشا

 نیکه خوابا سپپنگ نیکارم دو دل بودم، اما با فکر ا یبرا یبه خواب رفت کم
حس  م،دیکنارش دراز ک  اطیشود با احت داریب یزود نیاست که به ا نیتر از ا
س نییباال پا سه   ریل  را زد گوش منظ  قلبا کنار  یاش و تدا ها نهیشدن قف

 و رو کرد .
با احت سپپرم به صپپپدا کینزد اطیرا  ها یقلبا بردم و  گوش دادم،  اینفس 

 کیشده او را نزد یجار نمانیکه ب یهقد یخطبه  نکهیهاشقا نبودم اما فکر ا
 به او وابسته شوم.  تریکرد ب یکس کرده وادارم م یکس به من ب نیتر

سرم را رو نیسنگ  یک  چ   ها ک  شت  و  انیشا ی نهیس یشدند،  خان گذا
 را بست .  یچ   ها

سنگ با سم ینیحس  شا داریام ب نهیس یرو یج ست  ست  انیشدم، د خان در
 ام بود. نهیس یقفسه  یرو
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 ان.خ انی، با ترس شانه اش را تکان دادم: شانکرد یتکان خوردم اما فرق یکم
 باز کرد و گفت: هومم . چ  

 .  یدارم خفه م دیدست تون رو بردار  هی_ م
ساکت  یو منگ بود، ب کیگ ستا را دور کمرم حلقه کرد و با ت ر گفت:  هوا د

 شو تا بخواب .
، رو شد ریگرفت، دل  ز یرا ن انه م  یگلو ریداغا که ز یبرخورد نفس ها از

 لرزان گفت : ییبا صدا
 ک   یخجالت م ینجوریبرم ا دی_ تو رو خدا بذار

 کنارم. یاومد یخودت نم یدیک  یگفت: اگه خجالت م یحال یب با
 ادی_ من اصال خواب  م

باز چ پپ  ها رونینفسپپا را ب کالفه را  ایداد و از کنارم فاصپپله گرفت و 
 حال بود یخسته و ب یجور نیداشته که ا یروز پر کار ایبست،گو

را مرتب کرده به سپپالن رفت ، هادت به   یتخت بلند شپپدم و لباس ها یرو از
 جور کند .  یبرا یخواست  کار یاز خان  بزرگ م دینداشت  با یکاریب

و  یچند کارگر که سپپاهت چوب دنیشپپلوغ بود با د یهمارت کم نییپا قهیطب
 جا چه خبره؟ نی: ادمیرا در دست داشتند متعجب پرس یمیگرامافون قد

و  دهیخانه از شپپهر خر لیدسپپت کامل وسپپا کیجواب  را داد: ارباب  الفت
 شه. یمنتقل م یکهنه به انبار لیوسا
سا یدنبال کارگران یتکان دادم و محض کنجکاو یسر  یم یرا به انبار لیکه و

 شدم . یبردند راه
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رشان کا نیباغ بودند و هم یزکاریدر حال تم گرید رمضان و چند باغبان یم ت
 را شلوغ کرده بود. اطیح
 کرد. دایپ ایافزا  یکنکاو یانبار کیکلبه سوخته که نزد دنید با
 سر و صدا رد شدم و وارد کلبه شدم. یب اطیکنار خدمه داخل ح از

سا سوخته بود و تعداد لیو صندل یکلبه کامال  کهنه داخل  یها زیها و م یاز 
 کلبه تار هنکبوت بسته بود .

عجب به و با ت سپپتادمیا دادیرا ن پپان م ییبایکه چهره زن ز یتابلو بزرگ دنید با
ضور در کلبه  رهیزن خ ست، از ح   ین یشدم که وزش باد در کلبه را محک  ب

ست  برگردم اما هر چه قدر در را تکان م دمیسوخته ترس  یدادم در باز نم یخوا
 شد .

 نداشت. یا دهیکردن اما فا ادیکردم به داد و فر روعش
 " انیشا

با د آرام به رفت ،  به طرف کل ها دنیآرام  که دوره اش کرده  یکلیه یقو یمرد 
 .دمیبودند ترس

پ ت کنده درخت پنهان شدم، چند مرد  اریاخت یب دمیرا که شن غایج یصدا
 .دندیکوب یزدند و با لگد به شکما م یم ادیمسلح فر

 دهان  یهرق کرده ام را رو یصحنه به تالط  افتاد، دست ها نیا دنیاز د قلب 
 هق هق  به گوش ان نرسد. یف ار دادم تا صدا

 کرد. یبود و با دهن بسته ناله م ریپدر اس یها دست
 مادر را گرفت و محک  به طرف کلبه هلا داد. یاز مرد ها موها یکی

 و رو کرد. ریبلندش دل  را ز غیج یصدا
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 دند.و با فندک روشن کر ختندیجلو بروم، دور تا دور کلبه را نفت ر دمیترس یم
ه وارد کلب یکوچک چهیاز در دم،یکلبه رسپپ یبه درپ پپت اطیح گریطرف د از

 شدم، دود همه جا را پوشانده بود.
 یبغض گفت : مامان با

 تو ایبرو ن انیگفت: برو شا ادیو فر غیرا به من دوخت و با ج نگاها
 نمانیافتاد ، آتا ب ایپا یاز چوب کلبه که مثل م عل سوزان بود جلو یا تکه

 فاصله انداخت
 !!!ی: ماماندمیک  ادیفر باز

ه آتا ب یآمد شپعله ها یکلبه م رونیگلوله از ب کیشپل یتر آمدم ، صپدا جلو
شپپد، قبل از گر گرفتن لباسپپ  در آغوش مادرم فرو رفت ،به هقب  لیسپپمت  ما

 هل  داد، شعله آتا دامنا را گرفت.
ست یمن و مادر در انبوه ادیفر یصدا شد، با حس د شعله ها دفن  که مرا  یاز 

زد صپپحنه شپپعله ور  ینفس نفس م دم،یک پپد از خواب پر یم رونیاز آتا ب
و فر یرفت، بغضپپ  را با آه یفرو م کلبه مثل خنجر در قلب انیشپپدن مادرم م

 دادم.
با د اطیح یراه اریاخت یب به پ پپپت  یشپپلوغ دنیشپپپدم،  محوطه همارت 

از   ینیب ریچوب سوخته ز یساختمان رفت ، غرق در افکارم بودم اما با حس بو
وخته س  یشدم، کلبه ن یرفت  متعجب تر م یآمدم، هر چه جلو تر م رونیفکر ب
 آتا گرفتار شده بود. یها شعله انیدر م اطیته ح
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گذاشپپت ، نفس به   یگلو یشپپد، دسپپت رو یتداه  یمرگ مادرم برا صپپحنه
 شد. یم نییباال پا یسخت

 خوردم. نیسست شده و به زم  یاز کلبه زانو ها غیج یصدا دنیشن با
جلو  یشد، به کند یم  تریکمک خواستن ب یگذشت صدا یم  تریچه ب هر

 رفت .
 خان ، خانوم بزرگ کمک انیها کامال واضح شد: شا صدا
 جلو رفت . بیهج ییرویشد هانا در کلبه باشد، با ن ینم باورم
 .دمیهانا را د فیهوش و نح یکلبه شدم، گرما صورت  را سوزاند، جس  ب وارد

 .دمیپر رونیو از کلبه ب دمایحرکت به آغوش ک  کی با
س یخس خس م ایباغ خواباندما، گلو یچمن ها یرو  یمحکم یلیکرد، 
 صورتا زدم. یتو

 دمیترس یلیکرد به سرفه کردن، دست  را گرفت و زمزمه کرد: خ شروع
 .دیلرز یموقع حرف زدن م ایصدا

به  ینفس ها رد،یو اجازه دادم آرام بگ دمیآغوش ک پپ گردرید بار ک  جانا 
 کردند. یام برخورد م نهیقفسه س

 پنجه م گرفتار کردم و محک  ف ردم. انیرا م فایظر انگ تان
حال از جا بلندش  نیاست، با ا دهیترس یول دهیند یجسم بیشدم آس متوجه

 . یرفت نیکردم و به طرف ماش
 ارباب.  یر ی_ کجا م

 جواب گفت : درمانگاه. در
 دانست . یماجرا م نیهذاب وجدان به دل  چنگ زد، خودم را مسئول ا حس
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 رونیتمام مدت به ب  ،یرا به درمانگاه روستا منتقل کردم، در را برگ ت بود هانا
 دادم. یشکستن سکوت نم یبرا یحیبود، ترج رهیخ نیماش
شا اطیکرد و با احت یسرفه م نوه هانا  یزیچ هیتون   یخان م انیسوال کرد: 

 بگ ؟
ست چد  را رو آرنک ش  هیش ید شه  نیما شت  و با گو چ   نگاها  یگذا

 کردم: حرفت رو بزن
حالت نگاها را به من دوخت:  نیسرش را کک کرد و مظلوم تر د،یرا گز لبا

 شدم. ریتو کلبه اس یوقت دم،یترس یلیمن خ
ست سنت ید شال  شما رو که د دیسرش ک  یرو یبه   دمیو با تعلل ادامه داد: 

 خوشحال شدم شما... یلیخ
صورت ب سکوت شه انگ تا را نزد یکرد، با تعجب به  س  زل زد، گو  کیح

 ام آورد قهیشق
 قرمزه صورتتون سوخته؟ قتونینه، گوشه شق ی_ وا
صورت  افتادم، زخ  کم زیناچ یسوختگ ادی تازه ست   دی ک یم ریت یطرف را

 .ادیاما نه ز
 !!!ستین یمهم زی_ چ

 و با بغض گفت: دندیلرز ایها مردمک
 د، خدا مرگ  بده .بال سرتون اوم نی_ به خاطر من ا

 با ت ر محکم  سکوت کرد. رد،یاش بگ هیمانده بود گر ک 
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س تا  یم یزیلب چ ریکرد و ز ینگاه  م یچ م ریبه همارت، هانا ز دنمانیر
 گفت.

 که زدم توسط خدمه باز شد. ی، در با تک بوغ دنمانیمحض رس به
س دن یتا ازخدمتکاران با د چند ساهت قبل به یم دند،یتر ستند اتفاق چند   دان

 گردن ان است.
ش هانا سرش را افتادم به محض د ادهیپ نیاز ما ضون باغبان دنیشد، پ ت   رم

 خ   به دل  چنگ زد. ستادهیکه کنار نگهبان ا
 !ارمیاحمق، پدر جفتتون رو درم کهی: مرد دمیاز سر خ   غر یادیفر با

 انیو با بغض اسپم  را صپدا زد: شپا دیپردو متر به هوا  ادم،یفر دنیبا شپن هانا
 خان.

 و نگاهبان هر دو وح ت زده به التماس افتادند. رمضون
 .دمیحرکت گرفت  و به جلو ک  کیهانا را که با  کیبار یبازو

 یمن م ایپدر به ر یبوده اون وقت شپپما دوتا ب ریاسپپ ای_ زن من وسپپط آت
 .دیخند

روزه را ف ار  کیکردم بال جوجه  یالغر بود، که حس م یهانا به حد یبازوها
 ده . یم

 بودند. ستادهیزدم، ا یم ادیخدمه با تعجب دور من که با خ   فر کل
خورد، نگاه خجالت  ربودیاسپپ  یپنجه ها انیبه بدن لرزان هانا که در م نگاه 

سرش را در آغوش   دما؛یاش دل  را سوزاند، به طرف خودم ک  دهیزده و ترس
 هیکردم، هر چند وان یاش را حس م نهیشپپدن قفس سپپ نییپنهان کرد، باال پا



wWw.Roman4u.iR  122 

 

 یدو بودم نگاه آن خیگرفت و با دلهره، به من که م غول توب یسرش را باال م
 انداخت. یم

 پدر و خان  بزرگ را به سالن ک اند. ادم،یداد و فر یصدا
هر چه بود، جسما  ایماریرفت ب یروز ها سخت تر از گذشته راه م نیا پدر

 را از درون خورده بود.
را پ پپت  ایسپپالخوردگ یسپپالا بود ول ۷۶بزرگ با خ پپ  جلو آمد،  خان 

 کرد. یچهره اش پنهان م ییبایاقتدار نگاه و ز
 .دیکوب نیرا به زم ایه ا ستادویا  یجلو

 ان؟یچه خبره شا نجای_ا
 نیخان  بزرگ فراموش کرده بود من ارباب ا دم،یک   یموها انیم یدست کالفه

 جواب پس بده . یبه کس دیهمارت  و نبا
 گستاش خان  بزرگ گرفت : یسالن اشاره کردم و نگاه از چ   ها انیم یراحت به

ه خاطر دو نفر ب نیقراره ا د،یو دخالت نکن دینیب پ یاون صپندل یرو دیبهتر بر
 مجازات ب ن.  ونیسهل انگار

داد سپر جنگ دارد گفت: هنوز  یکه ن پان م یپوزخند زد و با لحنبزرگ  خان 
 ؟یخ ک ن ده دنبال مجازات خدمه ا تیمهر ارباب

 رو مجازات کنه. نیکه متخلف هیکار هر ارباب نی_ ا
 _ پس من  مجازات کن.

 : چرادیباال پر  یدو ابرو هر
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جواب داد: چون من دسپپتور دادم کلبه رو  دیبار یکه از لحنا م یالیخ یب با
 هیتنب دیاکه ب یفضول خان  تو کلبه ست، کس نیخبر نداشت  ا چیبسوزونن و ه

 بدبخت ها نیب ه هانا ست، نه ا
 ره ه به اندام هانا افتاد و خودش را در آغوش  جمع کرد. ه،یآمدن اس  تنب با
 یمحکم یبا صپپداکردم  یرا ک  م ایها یخان  بزرگ و خودسپپر یرو دیبا

هانا در کلبه  یگفت : رمضپپون و نگهبان اشپپتباه کردند، ممکن بود من به جا
ش . ا شما گفت نیبا دو  نیمه  حماقت ا ست،یکلبه رو آتا بزنن مه  ن دیکه 

 نفره
 ۱۵یبودند اشپپاره زدم: هر دو نفر سپپتادهیکاظ  و هبدالله که گوشپپه پله ها ا به

 شه یماه ن ف م نیخورن و حقوق ون ا یضربه شالق م
 درست کاظ  و هبدالله شد. ریرمضون و نگهبان جوان اس یها بازو
 مظطرب و خجالت یهانا کم  ،یهانا را گرفت  و باه  به طبقه باال رفت یبازو

 زده بود.
 کردم. تیهانا را به داخل تاق هدا  یرا که باز و با اشاره ابرو در

ا لباسپ  به هان ضیتعو نیتعلل وارد شپد، به طرف کمد رفت  در ه یبا کم هانا
 ریتحت تاو یگرفت ، از نوجوان یاز او زهر چ   م یچ   دوخت ، بد نبود کم

و خدمتگذار  عیمط دیباور را داشپپت  که زن در همه حال با نیپدر ا یحرف ها
 به مردش باشد.

 زدم: هانا! ایصدا زد یاز خ   درونا موج م ییکه رگه ها یجد ییصدا با
در پنهان  یسپپع ایکه با نگه داشپپتن بازوها یجلو آمد و در حال عیسپپر یلیخ

 لرزش بدنا داشت گفت:جان  ارباب!
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سر ت یینافذ و ابروها یلب  رو داخل دهن  فرو بردم و با نگاه گوشه ا گره خورد 
 را وجب کردم. ایپا

با اجازه ک باغ، مگه ند یرفت ی_ امروز  ته   بهیپر از مرد غر اطیح یدیتو کلبه 
 ست؟

 انداخت و چانه اش را به گردنا چسباند. نییخجالت سرش را پا با
چانه اش نگه داشت  و سرش را  ریکه در دست داشت  را ز یسگک کمربند سر

 رو به باال دادم
 ؟یداشت طنتینکنه ق د ش ؟ید ی_ جواب  رو نم

و  یبه پر حرف یدختر دیرسپپ یبه ذهن  ه  نم د،یلرز یبه وضپپوح م بدنا
 ترسو و شکننده باشد. نقدریاو ا یگستاخ
شدن هوا با چرم کمربند ترس را  یصدا دم،یکنار او کوب زیرا به م کمربند پاره 

 به دلا انداخت.
رساندن ت  تریب یگل کرد برا طنت یو در خود جمع شد، ش دیک  یخفه ا غیج

 . یرو به رو یدختر کوچولو
پ ت سرش گذاشت  و  واریبه هقب برداشت، دست  را به د یآمد و او گام جلو

 خ  شدم تو صورتا.
 هان. ؟ی_ چرا سکوت کرد

شک سرد و لرزانا را  د،یحلقه زد و رنگ از رخا پر ایدر چ   ها ا ست  د
 برهنه ام گذاشت و هل داد رو به هقب. نهیس یبه رو

 دستا گذاشت . یجا تکان نخوردم، دست رو از
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 دست هات به  خوردن؟ ی_ با اجازه ک
شک شه چ ما جار ا گفت:  یشد، گردن کک کرد و با لحن مظلوم یاز گو

 درد داره؟
 . یدون  بهتر امتحانا کن ی_ نم

 کن  ارباب. یرا به چپ و راست تکون داد: نه خواها م سرش
 !یاریبه بار ب یخراب کار گهید ن ی_نب

 تکان داد: چ   چ  . نییزده سرش را باال و پا وح ت
ل بود، فاصله گرفت  و م غو ستادهیاتاق ا انیو بهت زده م دهیاو که هنوز ترس از

 شد. دهیشدم، ناگهان دست  توسط هانا ک   یلباس ها دنیپوش
 یزد لب ها یدر نگاها موح م یت کر و قدر دان ینگاها کردم، نوه یسوال

 دیب*و*سپوست دست  گذاشت و  یخ کا را رو
 کن . ینون ارباب لطفتون رو فراموش نم_ مم

تجربه  یادیز یدست از حس بپپپ پپپوسه اش داغ شد، قبال بپپپ پپپوسه ها پوست
پوسه ها پ  پوس خواب یکرده بودم، ب پ  پ بود  دهیداغ که پ تا ش*ه*و*ت و ه

 داشت. گرید یبپ پوسه حالوت نیا یول
سدس با نگران نگاه صورت  چرش خورد  شه پ یگفت: وا یهانا در   تونی ونیگو

 .ارمیرو ب هیاول یاز آشدزخانه جعبه کمک ها دیبد سوخته، بذار یلیخ
ست  را رو یب سرهت اتاق را ترک کرد و رفت، د  یآنکه منتظر جواب  ب ود، با 

 رفتنا را دنبال کردم. ریبپ پوسه اش گذاشت  و با تعجب مس یجا
 مادرانه و مهربان بود. ایرفتار ها چقدر
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سته ا تن سمت نق ه ها یم را روخ که  ییتخت خواب رها کردم و ذهن  را به 
 در ذهن داشت  بردم...

 "سدهر
صورت رنگ پر فیبدن نح دنید با اله بار مچ نیهزارم یسهند، قلب  برا دهیو 

 شد.
 سهند گذاشته و غرق در خواب بود. یدست ها یسرش را رو هیهان
ر س یم خص بود، تمام شب را باال ایاشک خ ک شده از کناره پلک ها رد

 تب سهند هنوز باال بود. یول  یبچه گذرانده بود
 و نفس  را محک  فوت کردم. دمیک   یموها انیدر م دست

از نگاه   ،یبگو ایبرا  یکه از غ  ها یخواسپپت، آغوشپپ یآغوش م یکم دل 
دور از  داً یکه جد ییاز شپپبن  و داروها ه،یهان یها یمظلوم سپپهند و دلخور

 ادشیرا به  ایو نابارور زدمیچپ م یخورد و خودم را به کوچه  یچ   من م
 آوردم. ینم

شدزخانه رفت ، ل  یاز جا یه ب شدم و به آ سرد ر یوانیبلند  ما قبل ا خت یآب 
 ن ست.  یشانه ها یرو هیاز خوردن آب دست سرد هان

واب حال درون  ج یخبه تل یطرفا برگ پپت  و نگاه خسپپته اش را با لبخند به
 دادم.
 را پاک کردم. ای انین سته در گوشه پ هرق

 زم؟یهز یداشت ی_ کار
 انداخت. نییرا درون ه  قالب کردم و سرش را پا ایها انگ ت
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 اومده. نیی_ راستا تب سهند پا
 نگاها کردم منتظر

 _ خب الحمدالله
 لبا گذاشت  و گفت : زخ  شد. یانگ ت  را رو د،یگوشه لب  را گز باز

 کنه. ی  بود، کتف  هنوز درد مب*غ*للبخند زد و گفت: امروز هما  خجول
خواسپپت آشپپدزخانه را ترک کند که دسپپتس را  د،یبار یم طنتینگاها شپپ از

 گرفت  و گفت : کجا کجا؟
 رم بخواب  یتعجب نگاه  کرد: م با

  یمبل ن ست یرو  ،یرفت ییرایرا گرفت  و به اتاق پذ ایبازو
 شده سدهر؟ یزی_ چ

 ؟یراستا گذاشت : درد دار یبازو یرو دست
 کنه. یدرد م یلیرا لمس کرد و مظلومانه گفت: اهوم خ ایبازو

آشدزخانه، پماد مسکن درد را برداشت  و  یاز ک و ها یکیجا بلند شدم و از  از
 کنارش ن ست .

و لباسا را کنار زدم: برات  دمیرا مال ایبازو یرو کرد،ینگاه  م یکنجکاو با
 دردش ک  ب ه. دمیماساژ م

 ند زدم.و لبخ دمیک  ایبازو یداد، دست  را رو هیزد و تک یزیت کر آم لبخند
 شدن با او را بچ  . یکیطع   گریزد و اجازه داد بار د یجواب  لبخند در
مامان گفتن  یدسپپت من، چند سپپاهت بعد صپپدا یبود و نوازش ها هیهان تن
 سهند اتاق را گرفت. یاه

 م برداشت نهیس یسرش را از رو هیهان
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 _ سدهر جان من برم به بچه برس .
 بمون خودم هست . زمیدست را گرفت : نه هز مچ

 ییالال ایو برا دمیسپپهند رفت  و بدن هرق کرده اش را در آغوش ک پپ سپپراغ
 تب نداشت. گریخواندم تا به خواب رفت، بدنا سرد از قبل بود و د

رم که را جمع کن  و ب ل یبه طلوع بود به اتاق خواب رفت  تا وسپپا کینزد آفتاب
 کرد. خکوب یسر جا م یلحظه ا یبرا عینماز خواندن هان یصدا

و با وقار نماز  بایآراما موقع خواندن سپپوره حمد دل  را لرزاند، چه ز یصپپدا
 خواند. یم
 ود و آبرو ب یب دیبا هیمثل هان یو فکر کردم چرا دختر مومن دمیک  یقیهم آه

 دست سرنوشت او را قسمت  بکند.
 شرکت شدم. یاز کنارش رد و راه آهسته
**** 

 کردم. لب  را پررنگ تر یلبخند رو  ینیب ریغذا ز یبو دنیچیخانه را باز با پ در
 یدم و دست  را گوشه کاناپه وسط حال رها کر یتر رفت ، تن خسته ام رارو جلو
 گذاشت .  یها قهیشق

ست ها انیم سرم س  ید شبن  رو ریا سرد  ست  ست و قهیشق یبود که د  ام ن 
 دیچینگرانا در گوش  پ یصدا

 ؟ی_ سالم سدهر جان خوب
 .از شوق گرفت یآراسته اش برق یو چهره  بایلباس ز دنیحس  با د یب نگاه

 ترم. یهال ن یرو بب بامیز یگوشا گفت : بانو رین اندم و ز  یپا یرا رو او
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بلندش را با ناز تکون داد و شپپروع کرد به حرف زدن، دسپپت  را محک   یموها
 یکه به خاطرش جلو سپپپتیو فکر کردم او همان دختر دمیچیپ ایدور پهلو

سته و نگاه پر مهرش را به چ   ها ستادمیهمه ا  دوخته و  یو حاال برابرم ن 
ها نیا د،یگو یاز خودش م  یبرا که  تیبود ن حاال  ته ام و    یآرزو بهخواسپپ

 !ست ؟یام چرا خوش حال ن دهیرس
شبن  بود طاقت ن یشام تمام مدت نگاه به چ   ها موقع سترس  و  ماوردیپر ا
 زم؟یشده هز یزی: چدمیپرس

 حواله صورت  کرد یرا تکان داد و لبخند پر استرس سرش
 ب ه؟ یزیچ دی_ نه چرا با

در دهان   بیمزه هج دنیچیادامه غذا شپپدم، با پ دنیگفت  م پپغول جو یآهان
 یداد و هر چه م یم یغذا مزه مزخرف دم،یآب نوشپپ یکردم و کم یسپپرفه ا

 شد. یبدتر م دمیجو
به صپپورت رنگ  نانهیب زیر یرا با خ پپ  در ب پپقاب رها کردم و با نگاه قاشپپق

 شدم. رهیشبن  خ دهیپر
تر  قیبه سپپمت  روان کرد و لبخندش را هم یرا با مهربان ایلنگاه هسپپ شپپبن 

سف صورت گرد و  شتن دشیکرد،  ست دا صدا یواقعا دو ت: نازش گف یبود، با 
 سدهر جان؟ یدوست ندار

: چه دمیچفت شپپده غر یدندان ها ریاز ز  پپتر،یب یزدم و با خ پپم یپوزخند
 قاشق ازش خورد. کیشه  ینم یحت دهیم یغذا مزه گند ؟یتو غذا کرد یکوفت

 .خت یر ادیو گفت: حتما ز دیتو صورت خودش کوب یدو دست شبن 
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که گره کور به  خورده بود  ییکردم و با اخ  ها  یدسپپت ها ریاش را اسپپ چانه
ست هات رو م یجادو جنبال بیبارته که فر نیگفت : چندم  آت و یخور یدو

 ؟ید یبه خوردمون م آ*ش*غ*ا*ل
 سدهر جان!!! متقابال اخ  کرد: خب شبن 

: سپپدهر جان مرض سپپدهر جان درد، مگه نگفت  حق  زیرو م دمیکوب م پپت
 .یاریها رو درب یمسخره باز نیا ییبه خاطر نازا یندار

ستا را رو د،یکرد و لب ورچ بغض ست  که با قدرت چانه اش ف ار م ید  ید
ه ک  کردن هالقه ت ب یدارو برا کیفقط  نیداد گذاشپپت گفت: بسپپته سپپدهر ا

 بود. هیهان
 .دیچ مما چک یغلتان اشک از گوشه  دیمروار
کار  نیتمام گفت : دفعه آخرت باشه از ا تیو با جد دیسرش ک  یرا رو دست 

 .یکن یها م
 ندارم هیبه هان یقرمز رنگا را ف پپار دادم: من هالقه ا ینیکردم و سپپر ب مکث

 .یکه قرار باشه با جادو جنبل کما کن
کمرش  یدسپپت رو خت،یمحابا خودش را در آغوشپپ  رها کرد و اشپپک ر یب

 کوچولو... سیه سیگذاشت  و چندبار ضربه زدم: ه
 کردم لرزش بدن  را متوقف کن . یکردم سع یم  یکه آب رو تنظ یحال
 سردته؟ ؟یلرز یم یو با تعجب گفت: دار ستادیدرون چهارچوب در ا انیشا

 .دمیشما ترس ادیفر یفت : از صداباال انداخت  و گ شانه
 کوچولو تیگوشه لبا جا خوش کرد و آرام زمزمه کرد: ره یمحو لبخند
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پر از آب شد، دست  را درون آب گذاشت  برگ ت  طرف ارباب تا  یکیسرام وان
 برهنه اش رو به رو شدم. کلیآب آماده است که با ه  یبگو

ضالن کلیاز آن ه یسخت به سر دهیورز یه سب ینگاه گرفت  و با   قهیه ب دهیچ
 ن سته در چهره گفت : ارباب حمام حاضره. یپراهن  و خجالت

ست، با کم ایو چ   ها دیحرف جلو آمد و در آب دراز ک  یب  دیترد یرا ب
 د؟یندار یا گهیگفت : با من امر د

سپپبز  یدر چهره اش ظاهر شپپود گفت: اون شپپامدو یواکن پپ چیه نکهیا بدون
ساژ، ا یداخل آب وقت زیبر رنگ رو شروع کن به ما کار ها رو من  نیکف کرد 

 .یبدون دیبگ  خودت با دینبا
ست شامدو بردم و در آب ر د  را که به خاطر بخار  ی انیهرق پ خت ،یبه طرف 

سنگ یآب بود پاک کردم و رو شا یسطح  ست  و با دلهره  انیپ ت  خان ن 
 .دمیک  ایهضالن یبازو یدست  را رو

 _ شروع کن هجله دارم.
 حرف به خودم آمدم و شروع به ماساژ دادن کردم. نیا با

صبح  انیشا یصدا باز صبح به  شد: بعد از من خودت حمام کن،  خان بلند 
 یبر کنهفته ص کی دیحمام با یکه برا ستیمثل روستا ن نجایا یحمام کن دیبا

 .یو بعد به حمام نمره بر
 خان. انیآهسته جواب دادم: چ   شا ییصدا با

  یاز لمس اندام مرد رو به رو یبیشپپد ، حس هج یبا سپپکوت سپپدر یقیدقا
 خواست ساهت ها ادامه داشته باشد. یکه دل  م یداشت ، حس
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شپپدم به جز جز وجودش، با تکان که خورد، متوجه اشپپتباه   رهیخ اریاخت یب
 دمژیشدم و نگاه دزد

 کردم پوزخند زد. یو خجالت زده نگاها م دهیجا بلند شد و به من که ترس از
 دختر کوچولو. یکن احساساتت رو کنترل کن ی_ سع

 ارباب. دیکردم، ببخ  ی: گستاخدمیخجالت لب گز با
 و به حوله اش اشاره کرد. ختیبدنا ر یآب گرم را رو یلگن فلز از
  .را آماده کن ایرفت  تا لباس ها رونیب

 یم ایپر پ ت و م ک یموها یرا رو یکه شانه چوب یبعد در حال قهیدق چند
 کردم. خیکه زد از خجالت  یاز حرف دمیک 

کن به احساساتت مسلط  یمن با توست پس سع یبه بعد همه کار ها نی_ از ا
 .یباش
ست  بهت نزد من ست ندارم از رو یب  ، خودم اقدام م کیاگه خوا  یکن  دو

 .یب  کیبه  نزد یکن یسع ت دائ ه*و*س
 یحق من اسپپت که برا نیا  ،یتواسپپت  بگو یانداخت  و کاش م ریبه ز سپپر

سته ها کینزد سات و خوا سا ش ، چرا اح شوهرم م تاق با  ریرا ز  یشدن به 
 کرد. یله م ایغرور و خود خواه یپا

 و دمیک پپ یقیدر اتاق رو به رو شپپدم آه هم ایخال یکه بلند کردم با جا سپپر
ست ، نم یرو ه و تاب خورد چیپ نیچن نیا  یدان  چرا کالف زندگ یتخت ن 

 خوش نبود. یاز روز ها یبود و خبر
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شن تا س یصدا دنیبعد از ظهر خودم را م غول خواندن کتاب کردم ، با   هیان
 یخواندم برداشپپت  و سپپوال یکه م یرمان یخدمتکار همارت سپپرم را از رو

 نگاها کردم.
 افتاده؟ یاتفاق هی_ سالم انس

 زد و جواب داد: یلبخند ک  جان هیانس
ستن  شما ه  خوا سالن جمعن از  شون همه در  _ خان  بزرگ و ارباب و پدر

 .دیایب
 کردم: زیرا ر  یها چ  

 ه  هست؟ یا گهی_ کس د
اومدن،  یهروسپپ یشپپما و دادن کادو دنید ی_ آره چند تا از اقوام ارباب برا

 .دیشما تازه هروس یناسالمت
 یدل  به کلمه تازه هروس پوزخند معنادار یگذاشت  و تو یصندل یرا رو کتاب

 ب یه  از آغوش همسرم ن  یبپپپپ پپپپوسه خ ک و خال کی یزدم، من که حت
 نایدان  چرا شا ینم یبه تازه هروس ها شباهت داشت؟! حت  ین ده بود کجا

 را هقد کرد. یموضع داد و من پاپت رییباره تغ کیبه 
 و از کتابخانه بزرگ همارت که با دمیک  یقیافکار پرشان  تنها آه هم جواب در

 یاش ب قهیهت اءیپر از اشپپ نیتریکهنه و و یو کتاب ها یچوب یآن قفسپپپه ها
ه ساد یبه لباس ها یسالن شدم، قبل از ورود نگاه یشباهت به موزه نبود راه

شامل  سف کیام که  ست کت و دامن  شال دکرمید و پولک دار بود  یقهوه ا یو 
 دلهره وارد سالن شدم. یانداخت  و با کم
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شپپبن  و سپپدهر لبخند ک   دنیخان بود اما با د انیاول از همه دنبال شپپا نگاه 
 زدم و به سمت ان رفت . یجان

از مهمانان را جلب کرد، اکثرا  یگرم  با شبن  تعجب هده ا یاحوال پرس سالم
 جمع بودند. یساالر لیافرادفام

ض ض یزمزمه م یزیلب چ ریکردند و ز یاخ  م دن یبا د یبع  ه  یکردند، بع
 دادند. یجواب نگاه کنجکاوم را م یبا لبخند و مهربان

 دم،یجوان د یرا در حال گفت و گو با زن و شپپوهر انیشپپپا تیجمع نیب در
سرش را در مهمان  تنها بهیشلوغ و غر یرفتارش در نظرم زننده بود، او همال هم

 د.گذاشته بو
به  ی: هانا تو چقدر ساده اومددیپرس یبا لحن متعجب دیکه سکوت مرا د شبن 

 .تیمعرف یمهمون
شت  از برگزار نییرا پا سرم ستا خبر ندا  ،یهمونم یانداخت  و گفت : خب را

 .ارهیخان رو در ب انیسادم ه  ممکنه داد شا یلباس ها نیهم
شن شبن  سدهر   مرد متع ب و انیشا دمیکنار خودش ن اندم و گفت: آره از 

 .یرتیغ
 سرم را باال آوردم ینگاه ینیصحبت با شبن  بودم که با سنگ گرم

 د؟یداشت یکار دیی: بفرمادمیدو مرد جوان اخ  در ه  ک  دنید با
لحظه  کیاش در  دهیو در یآب یو بور بود و چ   ها یکلیاز جوانان که ه کی

 . ی آشنا ب بایبا دو الهه ز  یاومدگفت:  ییبا پرو دیکاو یتن  را به سرهت م
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 با ما داشت و گرم یادیبه دور و اطرافا انداخت، سدهر فاصله ز ینگاه شبن 
 بود. بهیصحبت با چند مرد غر

 یمو ک یکه چ   قهوه ا یزد و رو به پسر دوم یلبخند یدر کمال ناباور شبن 
 د؟یاومد ییآشنا یمحجوب تر بود گفت: شما ه  برا

سر سان  پ سا سامان و برادرم  شبن  گفت: بله من  ست و رو به  شک سکوتا را 
حضپپور شپپما خانوما  یول  ،یها رو ندار یطور مهمون نیتاب و تحمل ا بایتقر

 رو برامون مفرح تر کنه. یتونه مهمون یم
سامان در جواب رو شبن  سامان دراز کرد و  سمت  ستا رو به  ستا رو  ید د

 و کنارش ن ست. دیب*و*س
سقلمه ا منکه صحنه بودم با اخ   شک زده ناظر  شبن  زدم که  یهمان طور  به 

 ساسان دور نماند نیب زیت یاز چ   ها
 د؟یکار به دوستتون دار یگفت: چ یخنده مسخره ا با

 ریانداخت  و خواست  از اونجا دور ب   که مچ دست  اس نییزده سرپا خجالت
 دست ساسان شد

 .بایز یبانو دیاستی_ب
 آقا. دیگره خورده گفت : مراقب رفتارتون باش ییاخ  ها با

 ندارم بانو اما واقعا دوست دارم باهاتون صحبت کن . ی_ من ق د بد
ب را جل انیرفتارم نظر اطراف دمیترسپپ یم یکل کل نداشپپت ، از طرف حوصپپله

 شنوم یم دیدار یکنند، کنار ساسان ن ست  و گفت : اگه صحبت
 شد کمانیبه نزد ینیس یخدمتکار
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شپپپپپپ پپپراب به مهمانان شد، سامان دو جام سرش  یم غول تعارف جام ها و
توجه به حضپپور ما م پپغول ادامه  یخودش و شپپبن  برداشپپت و ب یرنگ برا

 صحبت مسخره اش با شبن  شد.
 خودش و من برداشت. یجام شپپ پراب برا کیه   ساسان

 یاورا غرق در باز یکردم، اما وقتخان بود نگاه  انیکه شپپا ییاسپپترس به جا با
 آرام گرفت. ال یخ یکم دم،ید لینرد با چند تن از جوانان فام

 د؟یخور یبه ساسان دادم، به جام اشاره کرد: نم گریرابار د نگاه 
 باال انداخت  و جواب دادم: حرام است. سر
 حرکتا کرد. یچاشن یم نوه یجمع تر ن ست و سرفه ا یکم

 د؟ی_ مومن ماءب هست
زن ، از صپپحبت با شپپما  یمن لب به حرام نم یول د،ی_ هر چه ناما رو بذار

 .خت یگر یداشت  م یه  اگه راه فرار
 .دیارباب بدنام و خطاکار شد کیشما که زن  فیکرد و گفت: ح یخنده ا تک

بده  اما به سرهت ادامه داد: هرچند  ایپاسخ دندان شکن به گستاخ خواست 
صد د انیاش شما مقا شرط م یا گهیاز ازدواج با  شته،  ستت یبندم حت یدا ون د

 ه  نزده.
ده ، را ب ایجواب گستاخ نکهیخ   نگاها کردم، قبل از ا یتعجب و کم با

شا یه ب یصدا سگ ک انیو دورگه  ش یخان لرزه بر اندام  انداخت: تو   یبا
 ؟یشرط ببند  یدرباره من و زندگ
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خان تن  را لرزاند با من من گفت :  انیخون شپپپا اچهیغرق در در یها چ پپ 
 خان انیشا

 ایپ یومدیزمزمه کرد: چرا ن تیزهر دارش را به من دوخت و با ه پپبان نگاه
 خودم؟

  یو با نگاه زهر دارش برا دیانداخت، مچ دسپپت  را محک  چسپپب نییرا پا سپپرم
 .دیخط و ن ان ک 

 از کنارمان الیخ یجوالن دهد ب ادیتوانست ز ینم انیکه در حضور شا ساسان
 کرد،که ن ان از حرصا داشت. انینثار شا یتنه محکم یرد شد ول

 سالن برد. یبه سمت راه رو دیرا محک  ف ار داد و ک  دست 
 تفاوت . یسدس با اخ  زل زد به صورت ب ستادیا وارید یبه رو یرو

 کنارخودم؟ یومدی_ چرا به محض ورود ن
 .دیبود بهیادم: شما م غول گفت و گو با چند زن و مرد غرجواب د ریبه ز سر

 .نیبه من نگاه کن نه زم یزن ی: حرف مدیکوب واریرا محک  به د دستا
سرم را باال گرفت : ببخ  به شما ه د،یترس   یکدوم به من درباره مهمون چیاما 

 .دیاطالع نداد
تمام مدت تو کتابخونه سپپنگر  یبه ن پپانه تاسپپف تکان داد: جناب هال یسپپر

ته بود گه کم ،یگرف نه کوفت یا تابخو جا م یاز اون ک  یکه هر روزت رو اون
 دور و برت چه خبره. یش یمتوجه م یدور ب  یگذرون

نا  یهفته کم کی نیکردم ، حق داشپپپت من  رفتارم در ا سپپکوت نه و  بچگا
 درست بود.
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و  گفت: برو به اتاقت ایصپپدا پنهان در لحن یتیراه پله اشپپاره کرد و با جد به
 که رو تخت برات گذاشت  رو بدوش. یدست لباس کی

 .ینیش یو کنارم م یبه مهمون یگرد یمرتب بر م یلیاما خ یکن ینم ایآرا
به طرف اتاق پا تند کردم،دوسپپت داشپپت  لباس  عیگفت  و سپپر یآرام چ پپ 

 .ن یرا بب دمیجد
شک دنید با ست  به پ ییبایکه جلوه ز رشیز دیسف راهنیو پ یکت و دامن زر و
ن لباس به سپپال ضیخان گفت  و بعد از تعو انیشپپا قهیبه سپپل ینیداد آفر یم

 رفت . یمهمان
ست  را د ی ینما یخان ن ست ، با مهربان انیتوجه به همه، کنار شا یبار ب نیا

گفت: همسپپرم هانا، دختر همه فروغ الزمان خدا  انیف پپرد سپپدس رو به اطراف
 .امرزهیب

ام شپپبن  که ج دنیسپپر تکان دادند، نگاه  را گرداندم، با د نینفر با تحسپپ چند
داده بود، با نفرت  هیدر آغوش سامان تک بایو تقر دینوش یشپپپپپپ پپپراب سرش م

 انداخت .  ی انیبه پ نیچ
د و بو یا دهیاطرافمان کرد،زن قدر بلند و ک  یاز زن ها یکیخان رو به  انیشا

 داد. یحس ن ان م یچهره اش را سرد و ب دشیبور و صورت سف یموها
 یخواسپپت  بدون  برا یداشپپته م لیهانا تا دوره متوسپپطه تح پپ ی_ خان  ملک

 تونه اقدام کنه؟ یم یادامه تح التا ک
بان زن گاه مهر که دلا بخواد م ین مان  فت: هر ز خت و گ ندا تونه  یبه من ا

 شروع کنه.
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 کردم بغض نکن  اما... یعدوخت  و س انیبهت زده ام را به شا نگاه
توانسپپت  مانع لرزش چانه ام شپپوم، من هاشپپق درس خوندن بودم و حاال  ینم
 کرد. یمن را براورده م یداشت آرزو انیشا

لبخند زد، لبخندش از التهاب درون  ک   یبه  انداخت و به آرام یقیهم نگاه
 کرد.

 یدتوسط مر  یآرزو شد یبهت بودم و باورم نم یچند رفتن مهمانان فقط تو تا
 برآورده شود. انیچون شا

سنگ یآخر نفر سان و برادرش بودن، تا لحظه آخر خروج ان  سا  ینیکه رفت 
 بود.  ینگاه ساسان رو

 کرد. ینم دایرا پ تایموقع یبود ول یمنتظر گفتن حرف ییگو
رفتن مهمانان سدهر و شبن  که هر دو از خوردن م پپپ پپپروب در حال خود  با

 طبقه باال جا گرفتند. یاز اتاق ها یکینبودند، در 
 ؟یهست کیشانه ام ن ست: چرا انقدر گ یرو انیشا دست

 _ هنوز از کار شما متعجب .
 باال انداخت و پ ت سرش را خاراند: کدوم کارم؟ شانه

ستا گمون م دیکه اجازه داد نی_ هم  یلیشما خ یکردم برا یدرس بخون ، را
 ارزش باش . یب

 چانه ام گذاشت ریانداخت  و سکوت کردم، دست ز نییرا پا سرم
سرتو انقدر پا صدبار گفت   س  به همه آدم ها نیی_  ضمن من هوا  یننداز، در 

 خونه هست. نیا
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ست  شا خوا صداخان به اتاق خواب بروم  انیدنبال  سر جا  یکه  خان  بزرگ 
 کرد خکوب یم

 !ستی_ هانا با
 حرکت کرد انیمن و شا نیب ایپر معنا نگاه

 _ با هر دوتون کار دارم.
 فرو برد و جواب داد: خست  مادر جان ایکالفه دست در موها انیشا

 کار من مه  تره. ی_ خسته باش
شا تیزنان جلو آمد و با ه بان ه ا  انیکه در چهره ش م خص بود رو به 

 درسته؟ دیگفت: تو و هانا با ه  رابطه نداشت
شد: باز  انیشا یها اخ  شه لبا به ن انه پوزخند کک  در ه  گره خورد و گو

 د؟یدخالت کن مونیتو زندگ دیخوا یم
 من را گرفت و گفت: رابطه ما به خودمون مربوطه. مچ

هلت  ینک یطلبکارانه گفت: درک نم ینکرد و با لحن ینیبزرگ هقب ن  خان 
صل صرارم برا یا شتن فرزند یا ستا نیازته؟ تو ارباب ا یازدواجت دا و  ییرو

 ؟یوارث داشته باش کی دینبا یصاحب اموال ساالر
همسرت ازت  یداد یاجازه نم یداشت یزنانگ یبار مرا ن انه رفت: اگه کم نیا

 کنه. یدور
 دهیبه رخ  ک پپ  یدر ه  رفت و باز ه  کمبود ها یراحتام از شپپدت نا چهره
 شد.

  یخان هر دو پکر شد انیحرف خان  بزرگ من و شا با
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 یو برار یا گهیمجبورم زن د د،ینکن تونیزندگ یبرا یماه فکر نی_ اگه تا آخر ا
 تا اون رو سر به راه کنه. رمیبگ انیشا
نو منو ب  یخان  بزرگ حاال حرف ها دیبا تحک  گفت: حرفاتون رو زد انیشا

 تمام. یدخالت کن  یاز فکرت خارج کن اجازه بدم در زندگ
 شدن محک  دست  دنبال ارباب رفت . دهیک  با

ارباب کت و کرواتا را در آورد و تن خسپپته اش را به تخت   یاتاق شپپد وارد
 سدرد.

صدا م غول صورت  بودم که  ستن  سته اش پرده گو یش  ش  را نوازشب  و خ
ها یداد: دل  م به درس و آموزش  من  ،یبد تیمرب یخواد از فردا خوب دل 

 رشپپد دیکنار من بودن با یبرا ییاز اون ها یدارم که تو ه  جزئ یاهداف بزرگ
 کوچولو. یکن
ها یزیچ نداخت  و رو الیخ یب دم،ینفهم ایاز حرف  باال ا نه  تخت  یشپپپا

 ن ست .
 گاه کرد. هیسرش تک ریتخت کامال دراز ک د و دستا را ز یرو

کاناپه وسط اتاق بخواب  که مچ دست  را گرفت و به کنارش اشاره  یرو خواست 
خان  بزرگ گزارش  یتخت بخواب، ممکنه صپپبح خدمتکار ها برا یکرد: رو

 ببرن، حوصله غرلند هاش رو ندارم.
خان را بر  انیپوزخند شپپا دن یگوشپپه تخت مچاله شپپدم، مدل خواب معذب

 .ختیانگ
ردا قراره : از فدمیرا شن ایصدا گریبار د دیایب  یخواب به چ   ها نکهیاز ا قبل

 یرویب ه، سر من اء اون تحوالت من ، تو ه  به پ جادیتو روستا ا یتحول کی
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و  یخواد به  اهتماد کن یدل  م ،یب  یخطرات رشیاز من ممکنه مجبور به پذ
 .یبذار ونیهام در مشد با یهر چ

شاخه اش گ یحرف ها از من  دیشدم و با دلهره گفت : ارباب دار کیشاخه به 
 .دیترسون یرو م
شه چ   به  انداخت: نگران نباش تو ا ینگاه ماجرا ها مراقبت از تو  نیاز گو

ضا یکار هامه، من پا تیاول ضا هام بودم و هست  مخ وصا ام  یپا یهمه ام
 هقد نامه م.

و جذاب گرفت ، جمالت آخرش  یطاقت از آن نگاه م پپک یرا ب  یها چ پپ 
ه   یرا رو  یقلب  را خاموش کرد، پلک ها یآتا نگران یهمچون آب بر رو

 دوارمیف ار دادم و زمزمه وار گفت : ام
 توجه به من به خواب رفت. یخان ه  ب انیبعد شا یکم

دم و سرم را به سمتا ز یلبخند محو دمیآهسته اش را که شن ینفس ها یصدا
 یکردم زمان یوقت فکر نم چیه دم،یبردم و با دقت جز جز صپپورتا را کاو

صدا شد که در پا یینوا نیخان آخر انیشا ینفس ها یبرسه که   یروز م انیبا
 شنوم.

 ید آهکر مان یپ پ اینگاه ها یسپرد ادیدسپت  را به طرفا ببرم که  خواسپت 
 و به خواب رفت . دمیک 

ر و جا ب دمیک  قیهم یخان اه انیشا یخال یجا دنیشدم با د داریکه ب صبح
 خواست .
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صدا نییطبقه پا از ست  و کت و  یم یادیز یسر و  ش صورت  را ست و  آمد، د
سرم انداخت ،  یرو یتن  کردم و در اخر شال بلند طرح دار یم ک دیدامن سف

 .ستادمیاز راهرو هبور کردم و در راه پله ا
 رد.ک خکوب یخواند م یاس  سدهر را م ادیکه با فر یدر حالخان  بزرگ  یصدا

 ؟یکن یم رزنیمنه پ ج*ی*گ*ر_ سدهر چرا انقدر خون به 
سر از پا نم م*س*تاز بس  دیزن پاپت  بید اشت آبرو نذ  ناخت،یکرده بود 

 .لیفام یبرامون جلو
شاد سدهر شبن  دختر  شما  دیدم هقا یو من اجازه نم یدر جواب گفت: مادر 

 دست و پاش رو ببنده.
 دنیشانه ام ن ست، برگ ت  و با د یرو یبروم که دست نییاز پله ها پا خواست 

 ایاش را به نما دهیورز یتن کرده بود و بازوها یدیسف یخان که رکاب انیشا
 گذاشت، لبخند زدم و سالم کرد. یم

ماده کن فعال نم دیک پپ یقیهم نفس مام رو آ فت: برو ح  یجلوخواد  یو گ
 نه.بک یاز شبن  رو سر تو خال تایممکنه ه بان یچ   خان  بزرگ باش
 براتون آماده کن ؟ یی_ ارباب چه لباس ها

شانه باال انداخت : هر چ یب ست قهیسل یتفاوت  ست، را  خودت  لباس یت ه
 .ل یدفتر وک  یتو روستا و بعد از اون بر  یخوام با ه  بر یآماده کن م یرونیب

 اتاق شدم. یگفت  و با هجله راه یچ م
**** 

 " انیشا
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سر  یب کرده بود قهیکه هانا سل یکیش یلباس ها دنیاز گرفتن دوش و پوش بعد
 تیو صدا از همارت خارج شدم، رفتار سبک سرانه سدهر و شبن  باهث ه بان

 خان  بزرگ و پدر شده بود.
صورت یبا چ   ها هانا شده و  شت  کرد،  یراف را نگاه مشاداب به اط یدر

پ پوسه محکم یبا نمک شده بود که ب یچهره اش به قدر  یتوجه به همراهان  ب
 را درشت تر کرد و اسم  را با بهت صدا زد. ایگونه ش زدم، چ   ها یرو

 خان!!! انی_ شا
با  ریمس انیشود، هانا تا پا نیو اشاره کردم سوار ماش دمیتدلا را ک  یها لپ

 کرد. یبراندازم م یچ م ریافتاده ز یرسرش و س یلپ ها
اش  ادهیپ نیدسپپتا را محک  گرفت  و از ماشپپ  یدیبه دفتر وکالت رسپپ یوقت

 کردم.
شالا ه ب ختهیر رونیب یموها اش مانتو، ک انیم فایظر کلیکرد و ه  یاز 

 بدوشد. یکردم به هادت زنان روستا نقاب و لباس سنت یهانا را مجبور م
کار  یلیدختر کوچولو امروز خ نیبه هانا اشاره زدم : ب   ،یشد لیاتاق وک وارد
 . یدار
از من و هانا اسپپتقبال کرد و به  یجلو آمد و به گرم یصپپالح یپدر آقا لیوک

 .اوردیب یاشاره کرد چا یآبدارچ
 . یما کار ها رو جلو بنداز دیاریزود تر پرونده ها رو ب  هی_ جناب ملکان اگه م

 موضوع را گرفت. یرکیلب گفت و با ز ریز یچ م ملکان
 ها رو امضا کن. نیدخترم ا ایگفت: ب یهانا گرفت و با مهربان یورق جلو چند



 145 حقیقتسکوت 

صدا هانا س یکه تو فکر بود، با  ضدیملکان به خود آمد و بهت زده پر ا : من ام
 ندارم. یکه کار ادار یکن ؟ آخه من چ

 او یکند که من جا هیخواست هانا را توج ملکان
خان  کوچولو اگفت  تام االخت کیورقه  نی:  لت  تا بتون  برا اریوکا نه  ت به م
  ده زن  رو دائ یاجازه نم رت یکه غ یدون یمدرسه رفتنتو درست کن ، م یکارا
 اداره به اون اداره بک  ؟ نیاز ا

نا با محبت نگاها کردم و لبا را  د،یاز خجالت سپپرش شپپپد و لب گز ها
 .یفسقل: لبت رو خون نکن دمیک 

نگاه از من گرفت و با دسپپت   یهانا رنگ تعجب گرفت، با اشپپاره ابرو نگاه
 برگه ها را امضا زد. یلرزان پا ییها

 راحت پرونده را جمع کرد و از کنارمان بلند شد. الیبا خ ملکان
 یم دیهانا را د یچ م ریبودم و ز یچا دنیرا آورد در حال نوش یچا یآبدارچ

با  یهره دارد برازدم، معلوم بود دل قا کردن آراما بها دسپپتا را گرفت  و  ال
 ش ت  پوست را نوازش کردم.

شتا دوباره به  زل زد،اخم یچ   ها با بها کردم منظورم را گرفت و  یدر
 .دینگاه دزد

ستا بود در ازار بزرگ به ب دیخر یگرفت  هانا را برا  یت م  ،یراه برگ ت به رو
 شهر ببرم.

 سمت بازار چیبه راننده گفت : بد خطاب
 بازار؟  یر یتعجب نگاه  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 نداشت . دیک  یآه هانا
 یمختلف و فروشپپگاه ها یمغازه ها دنیهانا با د  ،یه  به سپپمت بازار رفت با

 کرد. یاطراف را نگاه م لباس با تعجب
ش کنار ست فرو سر ستادم،یا ید ساط رو  یطرح دار و پولک دوز یها یزن ب

 شده اش را پهن کرده بود.
ت رنگ یآب یهانا را به سمت بساط زن بردم و رو به زن گفت : اون روسر دست

 رو بده.
 داشت  گمان برد از اشراف یشهر پیو ت کیش ییمن که با لباس ها دنیبا د زن

ش  با احترام در برابر ما ا سریو تک تک گل ون ستادیبا مردم  یسنت یها ی)رو
 پولک دارش را ن انمان داد. یمختلف و شال ها ی( هاالمیا یکرد ها
سر صورتا م یشده را رو یپولک دوز یآب یرو آمد و  یسر هانا انداخت ، به 

 گرفت. یرا م ایها نهیکتف ها و س یش تا رو یبلند
شال با گ بدون شتن  ست  و موها رهیبردا سرش ب امال را ک  انایپر یآن را دور 

 کردم. یمخف رشیز
کرد و برخورد نفس گرم هانا با  یمدت هانا با تعجب و خجالت نگاه  م تمام

و گل  یته دل  را قلقلک داد، کارم که تمام شپپد چند دسپپت روسپپر  یگلو ریز
 متنوع ه  برداشت . یون

دوست   هیهم نیخان ا انیو با وجد گفت: ممنون شا سکوت را شکست هانا
 تن کن . یداشت  لباس سنت
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ذراندم: را از نظر گ ایسر تا پا ق یگرفت  و با نگاه هم یرا به باز ایها انگ ت
ست دارم اندام ظر ست یها راهنیپ نیب فتیمن  دو تا  دار پنهان ب ه نیبلند و آ

 ظاهر ب ن. بهیغر یچ   ها یکمتر جلو
 انداخت. ریشد آرام اسم  را زمزمه کرد و سر به ز یهانا انار یها گونه
و  یاطراف چند دسپپت لباس بوم یزن را حسپپاب کردم و از مغازه ها ریپ پول

 .دمیهانا خر یبرا یمجلس
و  یلیجز ه ق و هالقه با او ازدواج کردم اما نسبت فام یبه خاطر هدف نکهیا با

جازه نم مه ام ا نا ناسپپ نار ن یداد ب یاسپپما درون شپپ فاوت از ک ها و  ازیت
 بگذرم. اجاتایاحت
  پپانیجلو یگذراند و گاه یبراق تک تک مغازه ها را از نظر م یبا نگاه هانا

چقدر  نیخان ا انیگفت: شپا یپر از ناز و نوازشپا م یو با صپدا سپتادیا یم
 ق نگه!

 توانست ذوقا را خاموش کند. یکرد و نم یم زیدختر بچه ها جست و خ مثل
ست فروش هانا به  یرزنیهبور از کنار پ با سرجا کید شد و ایباره  با  خ ک 

 نگاه کرد رزنیپ دهیبهت زده به اندام خم یچ   ها
 تمام شد؟ نتیشده؟ بنز ی_ هانا چ

مچ دسپپت  را محک  ف پپرد و با چانه لرزان زمزمه کرد: طلعت، زن همو  هانا
 طلعته.
 بود. هستادیدور از ما ا ینان سنت ینیبود که با س یرزنیتا به پانگ  جهت

 هانا؟ ی_ مطمئن
 کنه. یکار م یچ نجایا یانداخت: خودشه ول نییبغض سرش را پا با
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 . یکن بایتعق دیبا ا،یدید اریخودت ن ی_ به رو
 "هانا

 . یکرد یم بیمناسب، طلعت را تعق یخان و با فاصله ا انیشا همراه
کوچک  یخانه ا یدر چوب یگذشپپت و جلو رانهیو و کیبار یچند کوچه  از
 .ستادیا

 دیچیپ اطیدر ح یدختر یآشنا یرا که زد صدا در
 در رو باز کن . امی_ صبر کن االن م

که با  هیاز حدقه در آمده به هد یخان با چ پپ  ها انیکه باز شپپد من و شپپا در
 . یشد رهیار چوب در بود خدر چه دهیرنگ پر یبرآمده و چهره ا یشکم
 شده؟ یجور نیا هیخان چرا هد انی_ شا

 به ون گذشته. یچند ماه چ نیدون  تو ا ی: نمدیابرو در ه  ک  انیشا
نگاه مادر و دختر را به  انیسپپالم شپپپا یتعلل صپپپدا یو با کم  یتر رفت جلو

 .دیسمتمان ک 
 از ترس زمزمه کرد: خان زاده؟ دهیپر یهمو با رنگ زن
 ؟ییبه من نگاه کرد: هانا تو یه  با بهت و ناباور هیهد
به التماس  یخان افتاد و با هجز و زار انیشپپا یزن همو به پا یاز هر همل قبل

ارباب رح  کن دخترم حامله اسپپپت به بچا رح    ،یافتاد: ارباب غلط کرد
 کن.

بر تو رو باشاره کرد: مادرت  هیفرو برد و به هد ایموها نیب یکالفه دست انیشا
 خونه.
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  یمادرش را گرفت و وارد خانه شد یشانه ها ریز هیهد
ها دود  وارید رانه،یو  یشپپپد گفت خانه بهتر بود بگو ینم  ،یخانه شپپپد وارد

 گرفته و ترک خورده بود و فرش کف اتاق پاره.
 رفت. یراه م یدست به کمر گرفته و به سخت هیهد
 .دیلرز یهمو هنوز م زن

 یبا تعجب به هر دو نگاه کرد و گفت: چه اتفاق انیخان ن ست ، شا انیشا کنار
 براتون افتاده؟

 به خدا... دیهمو با هجز و البه گفت: خان رح  کن زن
 حوصله گفت: ساکت شو. یب انیشا
 ده؟واست افتا یاتفاق یشده؟ چ ی: خب خان  دکتر چدیکرد و پرس هیبه هد رو

خت، سو ایدل  برا  یت، دروغ بود اگر بگوانداخ ریبغض کرد و سر به ز هیهد
 هاملا دل بسوزان . یبه  ن ده بود که حاال بخواه  برا نیو توه ریک  تحق

ت هف یگفت: خان زاده دخترم رو ب ایها هیگر نیو ب هیگر ریهمو باز زد ز زن
 . یبه سرمون آوردن تا دم نزن یچ یدون یکردن، نم

 هفتا کردن؟ یب ایبا تعجب و شک گفت: ک انیشا
کرد، جواب داد: سامان خان پسر  یهق هق م هیکه از شدت گر یدر حال هیهد

شهر  ساالر در  شگاه بزرگ پارچه و لباس داره، اون موقع ها که  کیارباب  فرو
شپپد و با محبت  کیهسپپت  به  نزد یک دیفهم یوقت دما،یدان پپجو بودم د

 و زبون چربا رام  کرد. یدروغ
و به شپپکما اشپپاره کرد: نطفه حروما رو  دیک پپ قیهم یکرد نفسپپ مکث

 یخودشپه، ب یبچه  نیقبول نکرد ا یحت زیهمه چ ریکاشپت تو شپکم  و زد ز
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که پ پپت  راه انداخت از دان پپگاه اخراج شپپدم،  یعاتیابروم کرد، به خاطر شپپا
 .امیب رونیتون  از خونه ب ینم یحت

 خانه را پر کرد. یمادر و دختر فضا هیگر یصدا
 از خباوت زد و به فکر فرو رفت. یخان برق انیشا یها چ  

 : از پدرام چه خبر ؟دمیپرس اطیاحت با
و رفت خونه ارباب سپپاالر  اوردیزد و گفت: بچه م طاقت ن نهیسپپ یهمو تو زن

اما به جاش کتک  رهیخواسپپت حق خواهرشپپو از اون خدا ن پپناس ها بگ یم
 .یخورد و آجان ها بردنا شهربان

 گفت: االن زندانه؟ یتفاوت یرا باال داد و با ب ایابرو یگوشه  انیشا
صدا هیهد شدت گر ییبا  سخ داد:  هیکه از  شده بود پا   هیم یماه کیدورگه 

 .دنیماه حبس بر ۶براش  یافتاده زندان، به خاطر کتک کار
ضو پدرام تنها ه دم،یک  یقیانداخت  و آه هم ریپدرام سوخت سر به ز یبرا دل 

 با من داشت. یمو بود که رفتار مهربانه یخانواده 
شد و خطاب به زن همو گفت: کار ها انیشا سرتو پ یاز جا بلند   یم یریگیپ

 یزیما چ دارید نیدخترت برگرده از ا یخواد آبرو یکن  تا آزاد ب ه، اگه دلت م
 نگو. یبه کس

 خان نگاه کردند. انیزده به شا رونیب یاز حدقه  ییبا چ   ها هیهمو و هد زن
 اسم  را با تحک  صدا زد: هانا انیشا

 _ بله ارباب
 . یدار یادیز یکار ها ای_ زود همراه  ب



 151 حقیقتسکوت 

شا ینم سر  شت، چ م یخان چه م انیدان  در  شا یگذ از  انیگفت  و همراه 
 خانه خارج شدم.

 "هیهان
ن   یوشدم، ب رهیخ ی  هیش یپنجره ن ست  و به رد انگ ت فرشته ها رو کنار

 .دیو باز غرش آسمان آراما فضا را در دیچیپ  ینیب ریخاک باران خورده ز
 یرهد و برق کم یشپپدم، صپپدا رهیگهواره خ انیدر م دهیبه سپپهند خواب نگران

 نکرد. دارشیب یتکانا داد ول
 ربوده بود.  یسدهر مدت ها بود خواب را از چ   ها ادی

سر هذاب   یسه  من از زندگ دینبا چرا شد، هنوز  کیسر تا  لحظه آراما با
آن روز به خانه مادرم رفت   ینبردم، وقت ادیاز  مانیحاج آقا و ا نیسنگ ینگاه ها

 و حرف از طالق زدم چ   غره حاج بابا در دم ساکت  کرد.
 زنگ به ح ار ذهن برگ ت. یصدا دنیافکار با شن پرنده

 خسته دل  از جا کنده شد. یگاهافتاده و ن ییسدهر با شانه ها دنید با
 یاستقبالا رفت : سدهر جان چرا انقدر خسته ا به

نداخت: امروز کارم ز یجالباسپپ یو کالها را رو کت بود، جسپپم   ادهیا
 سرحاله یخستس اما روح  حساب

سپپهند را تماشپپا کرد اما  یکاناپه وسپپط سپپالن ل  داد و با هالقه خاصپپ یرو و
 اشت.به من ند یتوجه نیکوچک تر

 به حال برگ ت  و کنار سدهر ن ست . یچا ینیس کی با
ش یاز چا یکم سدهر شحال دینو ستا بود ایگفت: دو روز پ یو با خو   ،یرو

 اونجا برام افتاد. یاتفاقات خوب
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 .زمیهز یرا باال انداخت : چه اتفاقات  یابرو
درمانگاه روسپپتا اونجا   ی_ تو راه برگ پپپت، شپپبن  حالا بد شپپپد و ما رفت

 دادن بارداره. یت خ 
د، خوب ش یلیزد و گفت: خ یشدت شک به سرفه افتادم، سدهر تک خند از

 بچه م بود. دنیتنها آرزوم د
 ندارد. یگفت بچه ام که انگار سهند وجود خارج یجور

 نجایخ   نگاها کردم و با تحک  گفت : پس حاال که آرزوت برآورده شده ا با
 ؟یکن یم یکه غلط

 چه جور حرف زدنه؟ نیا هیبرخوردم جا خورد و با بهت گفت: هان از
صدا همون شد و  غیج یلحظه  سدهر خ   سدهر را به طرفا ک اند،  سهند، 

 آغوشا پناه داد. یزدنا بود تو غیسهند را که خواب بد هلت ج
 اب*غ*لشد، به طرف سدهر رفت  و بچه را از  رهیو حسادت بر هقل  چ خ  

 برو با بچه شبن  خوش باش. ،یبه بچه م دست بزن ی: حق نداردمیک 
 ه؟یادا ها چ نیا ه،یزد: گم و اون ور هان ادیخ   فر با
 هیگر غ یج یصپپدا دم،یزدم و باز سپپهند را به سپپمت خودم ک پپ یبلند غیج

 سهند بلند تر شد...
 .ستادمیا  یمحکما بهت زده، سر جا یلیسدهر و س ادیفر با

 ا نگه داشت و وارد اتاق خوابا شد.ب*غ*لرا در  دهیسهند ترس سدهر
برو رو ا انیکور م یبودم، تا سدهر را با اخ  و گره ستادهیحرکت ا یمدت ب تمام
 .دمید  یبه رو
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لت بده ه حیفقط برام توض ه،یحالت ممکن اسم  را خواند: هان نیخ ک تر با
 ه؟یچ  تیچند لحظه پ انهی رفتار وح

سکوت نکردم و با فر نیا سر خ   گفت : تو ک یادیبار  ست یاز  ه برات ک یه
 .یبخوا حیکه توض یستین یگاهیبدم، اصال در جا حیتوض
 یم پپت کرد که انگار م یرا جور ایو دسپپت ها دیسپپدهر از خ پپ  لرز فک

 خواهد گردن  را خورد کند.
شده غر یفک با سرهی: هاندیچفت  سهند  شوهرت  و پدر   یهذر خواه عی! من 

 .تیادب یکن بابت ب
شوهر من ن یپر معنا پوزخند هتر ب دم،یازت ند یشوهر یستیزدم و گفت : تو 

 دنبال شبن  هپ پرزه و بچه ح*روم زاده ت یبر
او از شدت خ   و بدن من از شدت  کلیاجازه نداد ادامه بدم، ه ادیبا فر سدهر

 .دیلرز یترس و البته نفرت م
 ایگوش  نواخت و با خ   کمربند چرم ریز یمقدمه ضربه محکم یب سدهر

 .دیک  رونیرا ب
که تا  رمیفکت رو گل بگ یجور دیبا یاز ُکدنت حرف زد  تریب یلی_ امروز خ

 بره. ادتی یآخر همر بلبل زبون
 را محک  گرفت و سرم را خ  کرد.  یو موها دیچیرا دور دستا پ کمربند

 .دیوسط سالن خواب زیم یکه باال تنه ام رو یجور
شدت درد ج ی ضربه ستا ریو ز دمیک  غیمحکما که به پ ت  خورد از   د

 به تقال افتادم.
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شن  یرها یلحظه ا اما ضربه زد و التماس  شد و پرت   دینکرد، انقدر  سته  که خ
 کرد کف سالن اتاق.

 خورد. یم چیو کمرم پ ب*ا*س*ندر  یوح تناک درد
 خدا دستت رو ب کنه. ،ع*و*ض*ی یض گفت : لعنتبغ با

به  دیجلو آمد و با پوزخند گفت: کتک خوردن  آدمت نکرده؟ شپپا سپپدهر خو
 از مفهوم شوهر بودن  برات بگ ؟ ک ی

 زد و ک ان ک ان بردم سمت اتاق خواب.  یها سویدر گ چنگ
لباس  یرحم چیه یتخت انداخت  و ب یشپپد، رو یو ضپپعف مانع دفاع م درد
 .دیرا در  یها

سرت رو باال  یتا آخر همرت جرهت نکن نجا،یهم ارمیازت در ب یپدر هی_ هان
 ؟یجلوم، که شبن  هپ پرزه ست و بچه من حروم یاریب

 .دمیلرز یاز قبل م  تریو من ب  یبعد هر دو برهنه بود یلحاضات
 تن پر دردم آه از نهادم بلند شد. یزدن سدهر رو مهیخ با

جان دادم و التماس کردم که بالخره دسپپت از  ایو دسپپت و پا ریمدت ز تمام
 چ   هام گم و. ی: بلند شو از جلودیکار ک 

 رو پرت کرد وسط اتاق.  یخ ونت تن کبود و زخم با
 .دیچیپ ی  مب*ا*س*نلگن و  هیدر ناح درد

 هیرگ یزد: اگه باز هپپ پوس کتک کرد ادیکن  که فر هیاز شدت درد گر خواست 
 کن.
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سپپدهر کالفه نگاه  کرد و  دم،یدهن  گذاشپپت  و از درون بار یدسپپت  را رو دو
 را بست ایچ   ها

 یبود، سپپدهر رو  پپتریتن  ب یکه همقا از زخ  ها یکردم ، درد یدرد م قلب 
  یو بر زخ  ها دیکرده بود او به ناحق تن  را در اهیهال  را سپپ یتمام نامرد ها

 .دیپاش ینمک
و ناله سپپهند قلب  را سپپوزاند، سپپهند که با  هیگر یه صپپداکردم ک یم هیگر آرام

 به طرف  و حاال هر دو دیآغوش بازم دو دنیبود، با د ستادهیترس در آستانه در ا
 . یختیر یبه حال  ه  اشک م

سدهر از ترس تکان مهین یچ   ها دنیتکان خوردن تخت و د با دم خور یباز 
شوم که قبل از ا ست  از اتاق خارج  س ستادنیو خوا ست  ا ست ها ریمچ د  ید

 قدرتمند سدهر شد.
 ؟یکن یم هیگر هی_ هان

سهند  سکوت ست  را رها نکرد،  شدم اما او باز د سدهر بود، بلند  تنها جواب  به 
سپپدهر کالفه از دسپپت ما دو نفر هر دو را در آغوش  ه،یگر ریوح پپت زده زد ز

 تخت خواباند. یگرفت و رو
 ... یآغوش سدهر پناه گرفته بود انیو مبعد من و سهند هر د یقیدقا

ش تا را رو سدهر د را با در ایو چ   ها دیگونه ام ک  یکبود یبا خ   
 بست.

 را شکست. مانیچک چک فندکا سکوت اتاق خواب کوچک و ساده  یصدا
 ... دیک  یم گاریتنها در اوج خ   س سدهر
 !هی_ هان
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 جواب دادم : بله آرام
ست م ی_ دل  م ست  مرد یخوا سته هات رو برآورده  یتون ش  که همه خوا با

ما نم بابت همه کمبود ها یکن  ا ذارم واسپپپه تو و  یکه م ییتون  حالل  کن 
 پسرمون.

 .ی_ سدهر فقط به  قول بده سهند رو فراموش نکن
 نیبودم اما ا ریاز او دلگ د،یب*و*سپپرا   یموها یزد و رو یتلخ خند سپپدهر

 کرد. یاز لذت بپ پوسه اش ک  نم یزیچ
 سهند جون منه، نفس  به نفسا بسته س. هی_ هان

ض یرو لبخند سنگ یکه رو یلب  جا گرفت و بغ بک س یکرد کم یم ینیدل  
 .یتر شد، اما فقط کم

 _ زخ  هات درد دارن؟
 .ک ی ی_ آره ول

 ب منسپپرم تکان داد: راحت بخوا ریرا ز ایزد و بازو گارشیبه سپپ یپک باز
 حواس  به سهند هست.

ود به شده ب ختهیآم گاریحرف چ   بست  و هطر سرد سدهر را که با دود س یب
 ....دمیهمق جان ک 

 یخال یجا یول دم،یچ پپ  باز کردم سپپهند را غرق در خواب کنارم د یوقت
 نیآخر نهیقاب آ یاش رو یزد، فقط نامه چند خط یم  پپتریسپپدهر به قلب  ن

 بود که از خود به جا گذاشته بود یزیچ
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شبن  م یجان من چند روز هی" هان  یسفر، نگران  نباش به مامان مهر  یر یبا 
 مهربانت سدهر" یو بابا خسرو سدردم هواتو داشته باشن، شرمنده رو

 ؟یخداحافظ یزود و چرا ب نقدریقلب  گذاشت  و فکر کردم چرا ا یرا رو نامه
 .دیکند، که رفتار احمقانه ام او را به جنون ک  یآمده بود خدا حافظ سدهر

در آن صپپورت  ایدرشپپت و م پپک یچ پپ  ها دم،یرا در آغوش ک پپ سپپهند
سف شت تر از حد معمول جلوه م دیکوچک و  به  یکرد، چقدر چ   ها یدر

ه اش را ک ییخرما یموها یپدرش بود، رو هیشب ایرنگ شب و صورت مهتاب
پوسه اتنها وجه اش پ  از سر هالقه کاشت  و اتاق خواب را  یتراکا با من بود، ب

  ...ک  کن  یگرفت  به خانه مادر سدهر برم و از دلتنگ  یت م ردم،ترک ک
 ه؟یبلند شد: ک یمامان مهر یصدا

  یی: ما یبلند گفت یصدا با
 . یفرو رفت یباز شد من و سهند در آغوش پر مهر مامان مهر در

 داخل خانه.  یرا بپ پوسه باران کرد و تعارف کرد بر مانیبا ذوق گونه ها مامان
قرار داشپپت، آراما بخا  یباغ بزرگ انیخانه سپپدهر که در م یبا صپپفا اطیح
 زده ام بود. خیقلب سرد و  یمکان برا نیتر

مان مان جلو یمهر ما ته بود و م یاز ه ند را محک  در آغوش گرف  یدر سپپه
 .دیب*و*س

 جان. هیاسم  را صدا زد: هان اطیو با احت ستادیمامان ا  یدیکه رسهمارت  به
 سدهرش دوخت : جان  مامان. هیشب یو چ   ها دیمنتظرم را به چهره سف نگاه

 ه.نباش ندیکه برات و جودشون خوشا ینیرو داخل خونه بب یی_ ممکنه کسا
 ن ؟یبب ارویرا باال انداخت : ک  یابرو یتعجب گوشه  با
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شا مامان ستن، گو انیبا دلهره گفت:  شون پ یکار ایو هانا مهمون ما ه  ایبرا
 رو تو شهر بمونن. یمدت دیاومده با

ا که ام ر دهیبه تن  ن ست، مامان چهره رنگ پر یفیلرز خف انیآمدن اس  شا با
 ؟ینیب  اطیتو ح یخوا یگفت: دخترم م یبه نگران دید

 مامان. ستین یزیباال انداخت  : چ سر
 .دیلرز یحرفها م نیموقع گفتن ا  یصدا
شد وارد سته بود، ه یرو  ،یخانه  مبل رها کرده  یتنومندش را رو کلیمبل ن 

 ه  سوار کرده بود. یاش را رو دهیک  یبود و پاها
 و سالم کرد. ستادیمامان همراه هانا ا دنید با

 ن دیانتظار د ایرا درشت کرد، گو ایچ   ها دن یسالما را دادم، با د پاسخ
 را نداشت.

در سرم جان گرفت، شب بود و قهقه مردان، شب بود و من  ریها و ت او صدا
 .دمیک  یو درد م دمیچیپ یمرد به خود م نیا یبازو ها انیبرهنه م

ش نا شک پرده بر  سته حلقه ا  یدیانداخت، با ببخ   یچ   ها ی  هیخوا
 تلخ رها کردم. طین محسالن را به ق د اتاق طبقه باال و فرار از آ

بار یرا رو خودم نداخت  و بغض چنبره زده در  خت ا با ر  یگلو کهیت  زشیرا 
 اشک شکست ...

و با تعجب و بهت نگاها  دمیک پپ یخفه ا غیپ پپت سپپرم ج انیشپپا دنید با
 کردن.
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پ پپت نگاها  یبه  انداخت، از حرف ها ینیجلو اومد و نگاه غمگ دیترد با
 ن د. رمیدستگ یزیچ

 باال. یومدیو شمرده شمرده گفت: چرا ن ستادیا کنارم
 ندارم. ییلب زدم: من اونجا جا آرام

 !زم؟یچ ما نگاه  کرد: به خاطر منه؟! هنوز برات نفرت انگ یگوشه  با
 هوض شده که نفرت  از شما ک  ب ه؟! یزی_ مگه چ
 تو یرییتونه تغ یبهت خواسپپت من نبوده ه  نم ت*ج*ا*و*زانکه  ی_ نه، ول

 کنه؟ جادیتو ا  یت م
 ندارم! یخوب یروح طیتون  بگ  االن شرا یدون ، فقط م ی_ نم

 باغ یو نگاه دوخت به سبز بایگذاشت درون ج دست
 وب!خ دیبرات دارم، البته شا یخبر خوب ی_ ق د نداشت  ناراحتت کن ، ول

 ؟ینگاها کردم: چه خبر یسوال
سر نفر  کیبه تو بوده، حاال خودش  ت*ج*ا*و*ز یکه پ ت ماجرا ی_ اون پ

انتقام  که شپپپده،  یکه در حق  شپپپده، برا ینامرد یآبرو کرده، به تالف یرو ب
 رو آب. زمیر یپت ون رو م

 یخوشحال ن دم، برا گهیدختر د کیحس نگاها کردم: از بدبخت شدن  یب
 روزا حضور سدهر کنارمه. نیخبر ا نیمن بهتر

 کنه؟ یم تتی: هنوز اذدیک  ایدست داخل موها کالفه
 ن  و بس..فقط کنار شب رانهیکه ا  یگفت : فعال رفته مسافرت  اما زمان ریبه ز سر
 باهاش صحبت کن ... دی_ با



wWw.Roman4u.iR  160 

 

 یدر راهه، دل  بد شپپور م یحرف از کنارم گذشپپت، مطمئن بودم خبر بد یب
 زد...
 "هانا

له تاق مهمون برا خا نداخت، کنار شپپپا مانیتو ا خان دراز  انیرخت خواب ا
ه ب ان،یشا یکرده بود، با بسته شدن چ   ها طنتیدل  هپپپپپپ پپپوس ش دم،یک 

 را ک  کردم. مانیسمتا رفت  و فاصله 
 .دمیب*و*سرا  ایگلو ریاش گذاشت  و ز نهیس یرا رو سرم

شت ، ول یکم اولا ست،  انیشا نکهیبا فکر ا یخجالت دا سر و محرم  ا هم
 آرام تر شدم...

  تریخورد وسوسه ام ب انیرا نداشت ، نگاه  که به شا  یبپ پوسه ها اریاخت گرید
سنگ یشد، م ست  خوابا  ست با خ نیدان  ایلب ها یراحت لب  را رو الیا

 .دمینوش ینیریگذاشت  و از جام لب هاش شپپ پراب ش
 بازش گره خورد. ی  هانگاه  به چ  دمایب*و*س یبا ه ق م یحال در

 قورت دادم و فاصله گرفت . یدهن  را به سخت آب
 خان. انی_ شا

 سرش بود. بیهج ایکرد، چ   ها یسکوت فقط نگاه  م در
س یم ینبود که پنهان یشب نیاول را  ایگاه طع  لب ها چیه یول دمایب*و*

 بودم. دهینچ 
 ناله کردم که... اریاخت یب ان،یشا یپنجه ها انیشدن مچ دست  در م ریاس با

 .دیارباب مچ دست  رو شکست ی_ وا
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 ؟یکرد یم یچه غلط ی_ داشت
 ف رد. یباال نرود، اما با خ   مچ  را م ایکرد صدا یم یسع یلیخ
 نکردم... یبغض  را قورت دادم: ارباب من ... من کار بد یسخت به

 دورگه بود. یاز شدت خجالت و البته ناراحت  یصدا
 .اوردیزل زدم به لب هاش که محک  به  ف ار م تیمظلوم با

 ....دمیب*و*س_ من فقط همسرم رو 
متر ک یرا کم ایف ار دست ها انیجمله را گفت ، شا کی نیدر رفت تا ا جان 

 کرد... یاز خ   موج زده پ ت نگاها ک  نم یزیکرد اما چ
 شده؟ یام ب؟! خان  ح.ش.ر ی  رو کرده*و*س_ پس 

 خورد. یدر کالما به گوش م طنتیرگه ش یکم  یخجالت نگاه دزد با
 کنار شما... یوقت یلی_ خب من خ

کنارش هست  دل  هپپ پوس آغوش امن  یکردم، شرم مانع شد بگ  وقت سکوت
 کند. یمردانه اش را م

 ؟یمانع خواستنت ب  یبه طرف خودش و ادامه داد: و نتونست دمیک 
 بس کن، اما باز سکوت کردم.  یبگوبک   و  غیخواست  ج یم

 یو نگاه دوخت به چ پپ  ها دیدر آغوشپپ  ک پپ رانهیحرکت غافلگ کی در
 لدات گل افتاده؟ ه،یخجالت زده ام: چ

 غلط کردم. د،ی_ تو رو خدا بس کن
 ؟یکن یغلطو چند شبه م نیگفت ا  یگلو ریشد و ز خ 

 خواست  فرار کن . یکردم، م سکوت
 ؟یکن یم ی_ گفت  چند شبه تو خواب به  دسپت دراز
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هوا لبخند زدم اما با  یو حرف مسپپخره اش خنده ام گرفت، ب یلحن جد از
 هفته ست کیچ   غره اش با ترس جواب دادم:  دنید

 برق زد و سرش را جلو آورد ایها چ  
گوش  گرفت  یشد، لباش را مماس الله  یتر م کیهر لحظه به من نزد سرش

 وقت از هاشق شدن خجالت نکا خان  کوچولو! چیو زمزمه کرد: ه
سدردم، نم یرا به نوازش ها خودم ستا  سا چه بود، اما حس من  ید دان  ح

 تنها ه ق بود و بس
 انداخت . دیکاو یحرکات  را م طنتیخجالت نگاه از او که با ش با

 ؟یک  ی_ هانا کوچولو خجالت م
 ..دمیلرز اینهفته پ ت صدا یمهربان از

 نگاها را احساس کردم ینیسنگ
 به ! دیزل نزن  هیخان، م انی_ شا

 .دیفر خورده ام فرو برد و نفس ک  یموها انیرا م سرش
 _ نگاهت تب دار شده جوجه

 کردم یم یرا با آراما بست ، حاال تمام کمال احساس خوشبخت  یها چ  
**** 

پسپپر همو پدرام از خانه  یآزاد یخان به دنبال کار ها انیآن روز شپپپا یفردا
 ... یبا ه  درد و دل کن  یکرد دایفرصت پ هیخارج شد و من هان

 ینیب ایشبن  گفت و من از اخالق دوگانه و پ یسدهر و باردار یاز نامرد هیهان
 خان. انیشا ین ده 
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شا ه ر و   ودیآزاد م دهنیخبر داد، پدرام تا چند روز آ انیهمان روز بود، که 
 . یبه روستا بازگرد دیبا
دل کندم و همراه همسر تازه مهربان شده ام به  یبه سخت یو خاله مهر هیهان از

 . یروستا باز گ ت
شا قرار مربوط به انتقام از  ییکند، نق ه ها یرا همل ایخان نق ه ها انیبود 

خالفکار بد ذات از منافع  یو کوتاه کردن دست هده ا ایساالر خان و پسر ها
 روستا.

چند روز بعد همه  یکند ول ریکردم خدا آخر و هاقبتمان را به خ یدها م دائ 
 دگرگون شد... زیچ

صدا صبح سر و  سالن م ییبا  خان کنارم  انیشا دم،یاز خواب پر امدیکه از 
 ن دم. ایخال یبودم و متوجه جا دهیموقع خواب نیبود تا ا بینبود، هج

ش بعد س دنیاز پو س یلبا سته و ر صورت  از طرف اتاق راه یدگیآرا سر و   یبه 
 سالن شدم.

شلوغ بود، خاله مهر سالن  یهمگ یساالر لیو چند تن از زنان فام یهمارت 
و همو خسرو ) پدر سهر( سخت  انیو شا نیدر حال پچ پچ بودند، ارباب شاه

 گرم گفتوگو...
 . یاید، به جمع ان بهمه لبخند زدن و دهوت  کردن دن ید با
 بودند. ییرایو الفت گرم پذ هیآراما کنارشون ن ست ، انس با

 در رنک بودند. یهمه از آشفتگ یینداشت و گو یادیز یو صفا یشاد جمع
را جلب  یچند نفر توجه همگ یپا یباره باز شپپد و صپپدا کیهمارت به  در

 کرد.
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ساالر هیزن همو و هد دنید با سخت  یو البته پدرام ، آن ه  در جمع خانواده 
 متعجب شدم.

شهر یمرتب و لباس ها ایبا آن ته ر پدرام جذاب و مردانه شده  یلیخ ینو و 
 بود.

 نظر داشت . ریتمام حرکاتا را ز اریاخت یب
دل از نگاه کردن به پدرام   ،یمبل رو به رو یرو هین پپسپپتن زن همو و هد با

 قلب  را دگرگون کرد. انیشا یه صورت  را برگرداندم چ   غره ک نیکندم، هم
 ماجرا از چه قراره؟ دیبا تعجب پرس نیشاه ارباب

شدت در ه  بود جواب داد: ماجرا مربوط به ا ییبا اخ  ها انیشا زن  نیکه به 
 قرار گرفته. تیو آزار و اذ ت*ج*ا*و*زبارداره که مورد 

 هفت یدختر رو ب نیسامان پسر کوچک ساالرخان ا ایخان ادامه داد:گو انیشا
 یشپپده و از قبول او و فرزند درون بطنا شپپانه خال زیکرده و بعد منکر همه چ

 کرده.
له مهر نگاه پدرام ا یخا مد:  نیو خان  بزرگ رنگ غ  گرفت،  به حرف آ بار 

زد به خدا که  ای پپونیپ یرو یهفت کرده ومهر هرزگ یسپپامان خواهرم رو ب
 گذرم. یازش نم

رکار تو پسر ارشد محمود س ن یپدرام را برنداز کرد: بب نیبا تحس نیشاه ارباب
 ؟یگر مزرهه ا

ست ها پدرام را م ت کرد و رو به ارباب گفت: بله همون ، خوش حال   اید
 آبروش ن د. ختنیرفت و شاهد ر یباق اریپدرم به د
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به همارت شپپد و با  هیاز آوردن طلعت و هد انیبزرگ متوجه منظور شپپا خان 
 زده بود گفت: هیتک ایکه به ه ا یسرد و خ ک در حال یلحن

 یارباب موظف کیدهوت کن پسرم، تو به هنوان  نجای_ سامان و ساسان رو به ا
 .یکن یدگیماجرا رس نیبه ا

 ۵تکان داد و گفت: زود تر خبرشپپون کردم، قراره تا سپپاهت  یسپپر انیشپپا
 خودشون رو به همارت برسونن.

 .ایرو به من کرد و ادامه داد: همراه  ب سدس
 همو در اتاق مهمان جا گرفتن. یدستور خان  بزرگ، خانواده  به

 . یاتاقمان شد یخان راه انیه  به دنبال شا من
شا به صدا انیمحض ورود  اون طور به  ی: به چه جرهتدیپر از حرص غر ییبا 

 هان؟ یزل زد بهیمرد غر
 منه، و من دلتنگا بودم. یانداخت : خب اون پسر همو نییخجالت سر پا با

  تر از قبل به سمت یچرا که ه ب امدیخان خوش ن انیجواب  به مذاق شا ییگو
 .یدلتنگا ب  یکن ی: غلط مدیام را چسب قهیپاتند کرد و با خ   

ش در شدم و با  شناحته از جانب خودم، گفت :  یطنتیخود جمع  ما ش یعنینا
 .دینیرو بب گرانیمحبت  به د دیتون یکه نم دیقدر دلبسته من هست نیا

دون ، درسپپت مثل  یم  ییخان پوزخند زد و گفت : من تو رو مثل دارا انیشپپا
 .وفتهیب یدم دست کس یاسب محبوب  که اجازه نم

 من اسب ؟! یعنی: دمیپر از حرص غر ییصدا با
 یاصلو نسب  ه  کمتر باشه، ولحدت از اسب با  دیام را محک  ف رد: شا شانه

 .یمن هست ییبه هر حال جزئ ملک و دارا
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 یرتیهام غ ییمن چقدر دربرابر دارا یدونست یگوش  ادامه داد: اگه م ریز سدس
 ...یدیلرز یو حساس هست ، از شدت ترس به خودت م

تخت رها  یخان خودم رو به درون اتاق پرت کردم و رو انیدور شپپدن شپپا با
 شدم.

من  به انیشپپدن هالقه شپپا  پپتریگفت ، با ب یبه من م یبیدان  حس هج ینم
 شود... یبردم بدتر م یکه گمان م یزیبرهکس چ  یاوضاع زندگ

 راهرو... یحوصله از اتاق خارج شدم و راه یبعد ب یساهت
 .دمیپچ پچ از طرف اتاق مهمان شن یزدم که صدا یم قدم
 زد یم هیکنا هیزن همو داشت به هد ایگو

جت فرار نم گه از ازدوا  ریاالن ز یخونه و زندگ نیا ،یکرد ی_ دختر احمق ا
 دست تو بود، نه هانا...

باره  نهیخونه بخوره ک هیمامان! اگه حرفامون به گوشپپپه اهال سی_ ه شپپون دو
 کنه و ممکنه به  کمک نکنن. یسرباز م

 طع  تلخهر روز  دیبا ی: اگه زن اون پسر نحس ه  ب دیهمو باز نال زن
 .یرو تحمل کن ریو تحق کتک

 مونه. یپدر نم یمحزون جواب داد: حد اقل فرزندم ب یبا لحن هیهد
بود، هنوزم  ریاز دسپپپت زن همو دلگ قاً یسپپوخت اما قبال هم هیهد یبرا دل 

 داشت. نهینسبت به من ک
 پدرام و نگاه دنیشپپانه ام از در فاصپپله گرفت  و با د یرو ین پپسپپتن دسپپت با
 خجول لبخند زدم. طانایش
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 _ سالم پدرام.
 یب هیپسر همو یه  چون من خ ک جواب داد: سالم دختر همو، دلت برا او

 معرفتت تنگ ن ده بود؟
 .یمعرفت یب یگ ی_ خوبه خودت  م

 پدرام... ینامرد یلیرا گرفت: خ  یگلو بغض
 یم ؟یرفتخبر  یب هویانداخت  و گوشپپپه لب  را گاز گرفت : چرا  نییرا پا سپپرم

 یاگه اون روز سپپدهر و شپپبن  به دادم نم اد؟یقرار بود سپپرم ب ییچه بال یدون
 شد؟ یم یچ دنیرس

 .ینامرد یلی: خدیاز چ م  چک دیهمچون مروار اشک
صورت  گرفت، با خجالت اشک چ م   یمردد جلو آمدو دستا را جلو پدرام

 را پاک کرد
 .نهیها رو نب دیمروار نیا رهیپدرام بم ی_ اله

 دمیاز جا پر انیسر و خ ک شا یصدا دنیخدا نکند که با شن  یبگو خواست 
 تو راهرو یاجازه اومد ی_ به به هانا خان ، ب

ت خواس یخجالت زده از کنارم فاصله گرفت و گفت: ارباب هانا فقط م پدرام
 کنه. ییدنایهموش د یاز خانواده 

لعت به ط یفت: هانا هالقه چندانام کرد و گ دهینثار نگاه ترس یپوزخند انیشا
 بوده زشیهز یپسر همو دنیهدفا د نکهینداره، مگه ا هیو هد
شا پدرام سع انیکه متوجه لحن دلخور  شده بود،  ست  یخان  سئله را ما کرد م

 کند. یمال
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جان ام خب دختر همو  هت  یجبران سپپخت تیفعل یزندگ دوارمی_  ما ب که 
 رو کرده باشه.  یکرد لیتحم

 تکان داد و از کنارمان فاصله گرفت. یسر
 را در چنگ گرفت  یبه  انداخت و بازو ینگاه زهردار انیشا

 _ بهت گفته بودم تو اتاقت باش.
 ؟یدیبا پسر هموت دل و قلوه م یاومد

 نکردم. ی. منکه کار بدد،ی: بس کندمیجمع شده از درد نال یچهره ا با
اگه  ،یسبک سر یلیاتاق و گفت: خ با خ   ک ان ک ان بردم به طرف انیشا

ساب کیام ب  یو مظلوم نبود فیانقدر ظر ست و ح  یمهمونت م یکتک در
 کردم.

 سوزد. یم تیدل  برا فیدردناک  را ف رد: ح یبازو
 !ی: دست  رو شکستدمیبغض نال با

 اتاق و با خ   گفت: چند بار بهت گفت  من حساس هان؟! یکرد تو پرت 
شدم، تقر ادشیفر از سب بایجمع  شما خ واریبه د دهیچ  یلیبودم با دلهره گفت : 

 !یمزاج یو دم دم یه ب
 تکرار کن. ؟یگفت یمح ورم کرد: چ واریخودش و د نیجلو و ب آمد

 رو گفت . قتیکدر گرفت : من فقط حق یها لهیترس نگاه از آن ت با
 حساس ، یلیخ خ ن زمزمه کرد: من یگردن  فرو کرد و با صدا یرا تو سرش

پس حواست به کارات باشه، تا  نیدارم نه تحمل توه انپپپتینه تحمل خپپپپپپ پپپ
 ...نمتیدور و بر پدرام نب ادیمسئله ه  ز نیا انیپا



 169 حقیقتسکوت 

 . یایشام به سالن ب یاجازه نداشت  برا یشب تو اتاق ن سته بودم و حت تا
 رفت گرفت ... یراه م یکه با خستگ انیباز شدن در نگاه از شا با

ل   مانیتخت دو نفره  یکت و شپپلوارش را داخل کمد پرت کرد و رو انیشپپا
 .ن یجلو بب ایداد: ب
 انداخت  و جواب ندادم. نییرا پا سرم

 .ن یک  ماساژم بده بب هی ای: بایزد به بازو اشاره
 انداخت: چه مرگته؟ ایچنگ در موها یه  نگاها نکردم، ه ب باز

 حال ماساژ دادم... یت  و شانه اش را بحرف جلو رف یب
 در دل  چنبره زده بود... یهودگیو ب یتنگ بود، احساس روز مرگ بیهج دل 
 موش زبوتو خورده؟ ،یو گفت: چرا ساکت دیک  یپوف کالفه ا انیشا

 حوصله م یلب زدم : نه ب آرام
سه  دیدراز ک  بایتقر انیشا سبت ج سک در آغوش گرفت، ن و مرا چون هرو
 و فنچ بود. لیف نیدرشتا درست ه کلیبه ه ف یظر

 فرو برد و م غول نوازش شد. سوان یگ انیرا م ایها دست
فردا  ،ی، دادم کاظ  ببره پاسبان  یگرفت تنامهیشکا کیو پدرام  هی_ ام ب از هد

 همارت. انیسامان و ساسان کت بسته م
ند یب گاها کردم، لبخ با شپپ یرمق ن ظار زد و  نتیدور از انت فت: نکنه  ط گ

 سروقت . یایبخواب  ب یمنتظر
 یو خ  شپپد رو دیک پپ یحسپپ  پوف کالفه ا یو ب نیصپپورت غمگ دنید با

شه، ادامه پ نیصورت : ا صورتت با  دایاخ  ها فقط ام ب اجازه دازه مهمون 
 .ی یم هیکنه سخت تنب
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کاشت و محک  دستا را دور بدن    یلب ها یرو ینیسنگ یبپپ پپوسه  سدس
 حلقه کرد.

ست ها از ساس خفگ ایف ار د کردم، اما ناراحت تر از آن قلب  بود  یم یاح
 شد. یپژمرده م ایها یمهر یکه در ح ار ب

پچ پچ ان م خص بود، که  یجمع شده بودند، از صدا اطیروستا در ح مردم
 از ماجرا با خبرند.

 مالیاز حق پا لیوک کیآمدو مثل  تیجمع نیب یخان با ابهت خاصپپ انیشپپا
 دفاع کرد. هیهد یشده 

و خ پ  از نگاه  یسپامان که کالفگ د،یسپامان رسپ لیبه حرف ها و دال نوبت
 خود کرد... لیبرادرش ساسان را وک د،یبار یخسته اش م

سان شا تیبه جمع یبا پوزخند نگاه سا شمتا به ح یانداخت: از ک انیو  ا ال 
 ؟یقاض دیشد

شد، اما محک  نگاه دوخت به ساسان: بردارت هفت  انیمهمان چهره شا اخ 
 دختر رو لکه دار کرده موضفه هر چه زود تر هقدش کنه... نیا

 وسط؟ تو رو سنن ؟ نیا یکاره حسن ی_ اون وقت تو چ
 را تکاند: هوم کو جوابت؟ انیگوشه کت شا ساسان

 مردم. لی_ من ارباب روستام، وک
سان شا ینگاه سا سکوت ا انیبه من که کنار  بود، انداخت و لبخند  ستادهیدر 

 زد. یمحو
 کاره؟گ*ن*ا*همردم، خودش مته  و  ندهینما ایدن ی_ کجا
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سان ستا کرد و فر سا شا دیدون یزد: همه م ادیرو به مردم رو  کیبه  انیارباب 
بار  نیو گرفت که ااون زمان حق اون دختر ر یکرده، اما ک یدختر دسپپت دراز

 مردمه؟ لیادها داره وک انیمن شا
 .دیرنگ غ  گرفت و خان  بزرگ نگاه دزد نیارباب شاه نگاه

  ود.ب نیگرفت  حرف بزن  و اجازه نده  به همسرم توه  یبار ت م نیاول یبرا
 لیدست به گپ پناه زده دل سهیبه خاطر گپ پناه ناخواسته و با دس انیکه شا نی_ ا
 برادر شما بتونه ق ر در بره! ست،ین نیبر ا

در جواب  زد و گفت: من  یگرفت، اما پوزخند نیسپپاسپپان رنگ تحسپپ نگاه
 کاره...گ*ن*ا*هرو قبول ندارم، اون خودش  انیشا تیصالح
 جلو آمد و گفت: پس حرف مردم حجت باشه. نیشاه ارباب

 غرق در ترس و اندوه شد... هیپدرام و هد نگاه
 کرد و هیبه هد یک اورز نگاه یها رمردیاز پ یکینگاه کردند، به مردم ده  همه

 انیپناه بمونن، حاال که شپپپا یزن و بچه ش ب نیا ادیگفت: خدا رو خوش نم
دونه، من با نظرشپپون  یبچه رو سپپامان خان م نیخان با مدرک و شپپاهد پدر ا

 موافق .
 رو گفتن. نیصدا هم کیمردم   هیبق

وع بود با خ   شر دهیفا یب ان،یخراب کردن وجه شا یکه نق ه اش برا ساسان
از  دیوناما بد د،ی: باشه باشه شما برنده شدستادیا یکرد به دست زدن و گوشه ا

 ...دید دیکارتون بد خواه نیا
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رد س یبود، نگاه رهیبه مهلکه وسط همارت خ یکه تمام مدت با کالفگ سامان
سه د هیحس به هد یو ب سدس گفت: ب و دختر ر نیه ر فردا ا گهیانداخت و 

 کن . یهقد م
شا تیبعد جمع یخ   همارت را ترک کرد کم با شد و   و پدرش انیپراکنده 

 گرم صحبت شدند.
رمه به کت س یبه طرف  گام برداشت، دست هیلحظه ساسان خان با طمائن همان

 .بایو کنار گوش  گفت: سالم هروسک ز دیک  ایا
 جواب دادم: سالم یآرام به
 ییبایبه ز ییبانو فیگوشپپ  گفت: ح ریرا ک  کرد و ز مانیفاصپپل محسپپوسنا

 پدر. یب انیشا یشما که شده اسباب باز
نامعلوم از همق  یمن و حسپپ یخ پپ  نگاها کردم، نفرت از چ پپ  ها با

 .دیبار یچ مان او م
 ...یکیلب زد: هروسک سرام آرام

 دی: حد خودتون رو بدوندمیک  هقب
سند   تریب یزیکن ، اما حد تو چ یکه خودم م خص م هیزی_ حد من چ از 

 کنار رود و اموال ارباب شاهرخه. یها نیزم
 د؟یزن یحرف م یاز چ د؟یگ یم یدرشت نگاها کرد: چ ییچ   ها با

سر وقتا بهت م شگل خان   ست گ ،ی_خو شا یرا سوخته اذ انیاگه   تتیپدر 
 کرد

 ظهپسرهموت محفو ایتر زمزمه کرد: جات پ آروم
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گفت؟ چه  یم زیقلبا گذاشپپت، از چه چ یگفت پسپپر همو دسپپت رو یوقت
 که به او داشت  از چه بود؟ یحس هالقه ا نیمن و او بود، ا نیب ینسبت

 سرفه م نوهه کرد و ازم فاصله گرفت ساسان
 "انیشا
سان گوس م یهانا که با دقت به حرف ها دنید با سر  یسا سر تا  داد، خ   

 وجودم را گرفت.
 با پدر و خان  بزرگ را کوتاه کردم و به سمت ان رفت . سخنان 
 توجه به من از کنار هانا گذشت... یب ساسان

 او را یگریخ پ  و پرخاش با روش د یکردم به جا یو سپع سپتادمیهانا ا کنار
 تحت سلطه خودم در آورم.

ان خ انیشا یرو به من کرد و گفت: وا نیدلن  یاز فکر در آمد و با لبخند هانا
 کردن. یچقدر خوب که مردم حرفتون رو باور کردن و آبرو دار

 کردم... تیو رضا یمردم از ته دل  احساس خوش حال تیفکر به حما با
به سپپمت دختر آرام ول اما باره ذهن   به رو یگاه یدو منعطف   یچموش رو 

 شد...
 ؟یکرد یبا ساسان پچ پچ م یداشت ی_ خب بانو نگفتن چ

د، با خور یام م نهیباز س قهیبه  ایکه حرم نفس ها یتر شدم طور کیاو نزد به
 محروم بایو ز فیدختر ظر نیمرا از دست نزدن به ا یزیچه چ دمی یخودم اند

 !!!وایبا ش یتجربه تلخ همخواب ایکرده، غرورم 
 رونیسرش ب یسنت یآب یاز روسر ایاز موها یسرش را باال گرفت، طره ا هانا

 در نواسان بود. ایو مو دیصورت سف نیافتاد، نگاه  ب
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 رفت. ایاش به سمت روسر دهیک  یها انگ ت
 یکرد گفت: ساسان م یم تیهدا یرا به سمت روسر ایطور که موها نیهم

 داره. یلیگفت با من نسبت فام
خواد، جوابا را  یم  یدر ه  گره کور خورد، سپپاسپپان چه از زندگ  یها اخ 

 گهیکند : د یرا وارد باز  یخواست دختر بچه رو به رو یدانست  اما دل  نم یم
 .یباهاش حرف بزن ن ینب
 ...ستیکارت برام قابل بخ ا ن نیگوشا گفت: ا ریز

 خان. انی_ گفت  که چ  ، شا
 شد: جان دهیخواند ک  یکه اسم  را م ییبه لب ها نگاه 

 لطفا. د؟یامروز منو تو همارت تنها نذار  هی_ م
 بده ... یجواب نگاه خواه مندش را به تلخ امدین دل 

از  تیکه برا یتنت کن، چادر هرب یدسپپت لباس درسپپت و حسپپاب کی_ برو 
 .ایرو ه  سر کن بعد همراه  ب دمیشهر خر
 خان انی: شادیدرخ  یاز خوش نگاها
 _ جان 

 ن .ممنو ایدن کیگفت:  یخوش با
 ن ست، همه وجودم را لرزاند.  یگلو ریپوسه اش که ز بپ
ا ر  یتا به حال جان  ها یکنارم فاصپپله گرفت و من با خود فکر کردم از ک از

 کردم؟!! یم ایخان گفتن ها انینثار شا
 هانا
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ش قهیگلدار و جل یآب یکرد راهنیپ پولک  رنگ یم ک یگل ون دم،یبلندم را پو
 را به دقت پ تا پنهان کردم.  یسر انداخت  و موها یدارم را رو

 .دمیبود که پوش یآخر چادر م ک در
و  داده بغض کردم ب یگمان بردم فر دم،یخان را ند انیجلو در رفت  و شپپا یوقت

 اشک در چ م  به حلقه ن ست...
شن اما ست ز ایصدا دنیبا  شا پر ریدر ش  خوش حال در آغو  ی: وادمیگو
 .دیکردم رفت خان فکر انیشا

 خنگ من دروغ گوم مگه؟ یجوجه  یضربه آرام پ ت کمرم زد و گفت: ا چند
 اش چسباندم و گفت : نه نهیرا به س سرم
اگر خدمتکار ها   یسپپتادیدر ا یبه اطراف انداخت و گفت: االن جلو ینگاه

م شب انقدر ف ارت بد دمیقول م  یبر ایبده، ب یلینگاه ون بهمون بخوره خ
 ...یب  ریتو آغوش  که س

رنگا  یبنز م پپک نیزده از آغوشپپا فاصپپله گرفت  و داخل ماشپپ خجالت
 ن ست .

 فرمان قرار داد... یدستا را رو یرا راه انداخت، و با حالت خاص نیماش
  ؟یر ی_ ارباب کجا م

 .ادی_ نگو ارباب خوش  نم
 .انیارباب ، ارباب شا گنی_ همه م

 یخان، دوسپپت دارم وقت انیبه من انداخت و گفت: تو بگو شپپا یقیهم نگاه
 خان. انیشا یگ یو م یکن یسرتو کک م

 ...دمیخند زیخجالت زده شدم و ر یحرف کم نیا با
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 کنار رود.  یر یادامه داد: م سدس
  ؟ینیکنار روز رو بب یها نیزم  یر یحرف ساسان افتادم: م ادی

  ؟یدار نیاونجا زم ،یدون یدر ه  فرو رفت: از کجا م انیشا یها اخ 
 کنار رود ه ... نی_ ساسان گفت، سند زم

 فرمان قطع شد. یخان بر رو انیبا م ت محک  شا حرف 
 اسم و از زبونت ن نوم، مفهومه؟ گهی_ د
له به  یآرام ب گاها کردم، چرا  جب ن ته تع با ترس و الب آتا  باره کیگفت  و 

 د؟یک  یخ ما زبانه م
س با ش ادهیبه مق دو پ دنیر شا نیشدن از ما ست  ه حلق  یبه دور بازو انید

 شد.
 لب ن اند. یپررنگ به رو یمتعجب  را نثارش کردم، در جواب لبخند نگاه

 است؟ هیخان، امروز هقد هد انی_ شا
و پر آب جواب داد: اهوم امروز  بایز یراه رفتن به طرف رودخانه  نیدر ه انیشا

شپپه، اون و برادرش سپپالهاسپپت دارن از  یحال اون سپپامان حروم زاده گرفته م
ت دس یخودشون مال و زندگ یکنن و برا یمردم روستا سوء استفاده م یسادگ

 و پا کردن.
ذهن  را م پپغول کرد: چرا چندبار به جان شپپما سپپوء ق پپد  یگریسپپوال د باز

 از حضور شما ناراحتند؟ یگریافراد د ایره دونف نیشده؟ کار هم
 جواب ایرایب  و گ یزد و با صپپدا ایپا یبه سپپنگ جلو یخان لگد انیشپپا

! هیچه کسپپان ایو  یهداوت از جانب چه کسپپ نیدون  ا یداد: خودم  هنوز نم
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و  یمجلس بزم و خوشگذران یخالف ان برگزا نیچون ساسان و سامان بزرگتر
 شود... یروستا جرم محسوب نم یه که خارج از مرز هام*ش*ر*و*بخوردن 

س یام کم چهره سوء ق د  نیممکن بود که پ ت ا یدره  رفت، پس چه ک
شا صال مگر  شد، ا دار و ارباب آن ه  در  نیزم کیاز   تریب یزیخان چ انیبا

 ساده است... یروستا کی
ست  شا خوا سوال کن  که  ستیبار لب گ ود: ب نیا انیباز  و چ   هات رو  ا

 ببند.
 چه کار کن ؟ ؟ینگاها کردم: چ متعجب

شده از تعجب  انداخت و گفت: چ مات ا یبه چ   ها ینگاه شت   نیدر
 کن . یلقمه چدت م هینکن، وگرنه  یطور

 کرد سمت رودخانه. ت یچ م  گذاشت و هدا یرو دست
شدم در ب  یمچ پا یسیحس خ با شا آب  نیمتوجه  شدت ترس به  ان خ انیاز 

 و او همچنان به حرکت ادامه داد. دمیچسب
س  را با آراما ب  یوزش باد مال با صورت ، نف شا رونیبه  ست  ستادم، د  انیفر

 خان کنار رفت...
دورش،  شده دهیتن یها چکیدرختان بلوط و پ نیب یکلبه کوچک چوب دنید با
 و شروع کردم به بدر بدر کردن... دمیک  یاز خوشحال یکوتاه غیج

شت، با درک موقع ریتمام حرکات  را ز یخان با لبخند محو انیشا به  ت ینظر دا
 انداخت . نییباره آرام گرفت  و با خجالت سرم را پا کی
صدا نیا سمان رفت:ه یبار  مونه، دخترک  یبچه ها م نیقهقهه اش بود که به آ

 ک ه. یگنده خجالت  نم
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 حواله کردم: ِا بدجنس نباش! انیشا یبه بازو یکوتاه م ت
 هیرا به وجودم هد ایدسپپت ها یدو انگ پپت گونه ام را نوازش کرد و گرما با

 داد.
خان ه  گوشه  انیکردم، شا یم یرا بررس ایبا دقت همه جا  ،یکلبه شد وارد

 زد. یآتا زده اش را پک م گارین سته بود و به س یا
ان خ انیجلو رفت  و گفت : شپپا یبا کنجکاو گاریدود حلقه حلقه سپپ دنید با
 من  امتحان کن ؟  هیم

شت، فوت محکم گاریس انیشا س یرا گوشه لب  گذا  دنیکردم اما با د گاریبه 
صف دینگاه نا ام سرم را هقب ک  هیو هاقل اندر  : خب بلد دمیش با خجالت 

 بک  . گاریس ست ین
 .ینوشب یخوا یم یکه از ن یمثل زمان یپک بزن دیحوصله گفت: با یب انیشا
شت، ا گاریس باز س یبار پک محک نیرا گوشه لب  گذا  ظیلزدم، دود غ گاریبه 

ام گذاشت  و محک  سرفه  نهیس یرا سوزاند، دست رو  یو تلخا تا همق گلو
 کردم...

 .ستین یخوب زیچ ؟یامتحان کن یخوا یچرا م یستیبلد ن ی_ وقت
س ینگاه ستا، که تقر گاریبه  شده بود انداخت و رو بایدر د سر  سته د یخاک

 خاموشا کرد. یصندل
 را از جعبه اش در آورد و گوشه لب  گذاشت. یبعد گاریس
 رو روشن کرد و از دست  گرفت. گاریفندک س با

 داره. دنیک  گاریس نی_ ا
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به  اآراما ر  یدر دستا بودم و با تلخ گاریس ینگاها کردم، کاش جا قیهم
 .دمیک  یجانا م

 از جا کنده شد و همراه  آمد.  یبا صدا سدهر
 کرد. یم یباز اینهار خوردن فقط با غذا موقع
 .ناراحت بود نیچن نیا یقو هیداد، که سدهر با آن روح یهذابا م یزیچ انگار

 شکستن سکوتا به حرف آمدم یبرا
 ؟یرکا لیمسا ایبود  حیتفر یکه داشت یسفر دو هفته ا نی_ سدهر، هلت ا

 رفت . ل یتح  یکارا یبرا یعنیحوصله جواب داد: کار،  یب
 ؟یبد لیادامه تح  یخوا یم یعنی لت،یتح  ی_ کارا

ون  خوام بخ یکه م یرشته ا یعنی  ه،ینم رانیا یاز برنک خورد: آره، تو یقاشق
 هام... درست کردن کار یکه رفت  آلمان برا نهیا وفته،یجا ن ادیز رانیتو ا
 اال.باش  نه ح انیمن حق داشت  زود تر در جر ر،ینگران شدم، و البته دلگ یکم

 سوال کردم: دیترد با
 ؟یبر یمن و سهند رو ه  م نکهیا ای ؟یر ی_ خب تنها م

 کردم غرورم را شکسته ام. یسوال، حس م نیا دنیپرس یباال آمد برا جان 
 تون  مراقب شما ها باش . یرم نم یدرس خوندم م ی_ برا
 .دمیرا خودم ه  شن ایشکست، صدا دل 

 اندخت... نییچه چرا بدون ما، سرش را پا یعنی
 تونه به شبن  و بچه اش باشه اون وقت من... ی_ پس حواست م

شق را پرت کرد داخل ب قاب: بس کن هان یه ب  یانقدر با مظلوم باز ه،یقا
 حق رو به خودت نده!
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 ؟یچه حق ؟یزن یرف مح ی_ از چ
  یجفتمون رو روشپپن کن ، من و شپپبن  قراره بر فیخوام تکل یمن م نی_ بب

ست ، برا سرم ه  ه  ینک  یسخت یادیز نکهیا یآلمان، دورادور مراقب تو و پ
 .یمن آزاد ب  دیو از ق یازدواج کن یتون یم یطور نیا دم،یطالقت م

شد، چه ظالمانه حق یرو ایدن ایحرف ها دنیشن با را پتک  قتیسرم خراب 
 به نام ناخواسته بودن، اضافه بودن... یقتیکرد و در سرم کوباند، حق

به رنگ خونا گرفت ، از آشپپدزخانه خارج شپپد،  یبغض نگاه از چ پپ  ها با
 .امدهیاصال ن ییرفت، گو یخداحافظ یکتا را برداشت و ب

 کرد. اردیبرخورد محک  در بود که سهند را ب یصدا
 توجه به حال بدم خود را به آغوش پسرک  رساندم... یب

 زدم. یحوصله در خانه قدم م یگذشت، ب یاز رفتن سدهر م یروز ده
سهند را چند روز مادر سافرت و د یبرا یسدهر  ستا برده بود،  دنیم اقوام به رو

شپده را نداشپت ،  نینفر یآن روسپتا یخان و اهال انیشپا دنیچون حوصپله د
 سفر کردم. یسهند را تنها راه

 یرفت  و چادر گلدارم را رو یزنگ در خانه به سمت جالباس یصدا دنیشن با
 سر انداخته و در را باز کردم.

شدم، مامور نامه ا دنید با ست متعجب  ست  داد و گفت:  یمامور اداره پ به د
 ؟یاحمد هیخان  هان

 _ بله درسته
 .دی_ امضا کن
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 را که ن ان  داد را امضا کردم و به خانه برگ ت ... یدفتر یرو
 مهر دادگاه پ ت نامه وابت ماند. ینگاه رو ستادم،یدر خانه ا پ ت

 دادگاه بود" هیرا باز کردم"احضار نامه
 نگهداشتن بدن  را نداشت. ییتوانا  یدادم، پاها هیدر تک به

 خورد. نیبه زم ستادنیناتوان از ا  یک  زانو ها ک 
سپپدهر مرا نخواسپپته بود، از اول   پپد،یرا در دسپپت  مچاله کردم. باورم نم نامه

 ماند. جهینت یمحبت به او ب یو تمام تالش  برا خواستینم
راه ان را   یزانو گذاشت  و اجازه دادم اشک ها یطاقت سر رو یگرفت ب دل 

 کنند. دایپ
 یخداحافظ ی. صدا دیسدهر در سرم پخا م یهر قطره اشک صدا ختنیر با

مهر و ظال  بود، چرا آن همه  یچه ب ا،یگفتن ها هیهان یآن روزش، صپپپدا
 نخواند.؟  یچرا حرف دل  را از چ   ها د؟یکه به او داشت  را ند یهالقه ا

با  انرزنیگرفت  و چون پ واریلرزان از جا برخواسپپت ، دسپپت  را به د ییپاها با
 سمت اتاق رفت . به دهیخم یکمر

به تن کردم و  یکرد، لباس سپپاده ا ینم  یلحظه رها ییطالق و فکر جدا اسپپ 
 گام برداشت . رونیآرام به سمت ب

رنگ  را محک  دور  یآمد، چادرم م ک یم نیکوچه به نظرم خفه و سنگ یهوا
جا یم دیبا دم،یچیخودم پ خاطرات لعنت نیخارج از ا ییرفت ،  نه و   یخا

 روح و قلب ... یم ترک  با مرد ب یزندگ
به  یدرست رو دم،یمان د یسر کوچه  یدر امام زاده  یبعد خود را جلو یکم
و  برداشت یهمراه دخترکا شمع تازه ا یزن ستادم،یسبز رنگ ا یپنجره  یرو
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خواند و شپپمع را پ پپت  ییلب دها ریشپپمع ها روشپپنا کرد، ز هیبا شپپعله بق
 گذاشت... یپنجره سبز باق

کردم، شپپمع  تیپنجره گذاشپپت  و ن یها لهیم یجلو رفت ، دسپپت رو دیاتردب
 هی تیخر یمهربون درسپپته از رو یکردم " خدا تیرا برداشپپت  و ن یخاموشپپ

سهند نعمت به  تموم کرد کمک   ،یمدت باهات قهر کردم، اما تو که با دادن 
 پدر بزرگ ب ه" یکن و نذار سهند ب

 یفاصله گرفت ، در فکر بودم که دست واریکنار دتاقچه گذاشت ، از  یرا رو شمع
 ؟یینجایانداخت: دخترم ا نیمادر در گوش  طن یشانه ام ن ست و صدا یرو

 ، زدم و درون آغوشا فرو رفت یپررنگ یلبخند یاز خوش دنایو با د برگ ت 
سبز  تیبا هدا سمت خانه رفت  فقط لحظه آخر نگاه  به پنجره  ست مادر به  د

ست  را ک  شده بود، مادر د شمع  خاموش  و وادارم کرد همراها  دیخورد، 
 بروم

**** 
 "هانا

سپپال  2حدودًا  دم،یب*و*سپپسپپهند را نوازش کردم و گوشپپه لدا را  یموها
 و با مزه بود... نیریش یلیداشت و خ

 برازندته. یلینگاه  کرد و گفت: مامان شدن خ طنتیبا ش انیشا
خان! من خودم هنوز بچه م فقط  انیو گفت : ِاِا شا دمیخجات گوشه لب  را گز با

 ...هیسالمه، بچه چ 2۱
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 ین ست و دست انداخت دور گردن : خان  کوچولو یصندل یکنارم رو انیشا
 ؟یباش فکر من  دینبا   یساله م ۳۳من کجا بچه س؟ تازه من دارم 

سپپدهر واقعا بامزه و  یانداخت  و جوابا را ندادم، پسپپر کوچولو ریبه ز سپپر
شا یخوردن ش  گرفت و محک  گونه اش را  انیبود،  سبچه را از آغو  د،یب*و*

یچندبار ه  گردنا را بو عاده س، خ نیو گفت: ا دی دوسپپپت  یلیبچه فوقال
 .هیداشتن

 چانه ام را محک  گاز گرفت. انیبه سهند بود که ناگهان شا نگاه 
 ه؟یچه کار نیا یدرشت نگاها کردم: وا یچ   ها با

خ مزه  یلیگفت: خ یتوانست خودش را کنترل کند، با بدجنس یکه نم انیشا
سه م یا سو ساب یبذار مهمون ،یبخورمت خانم   یو خدمت  یتموم ب ه ح
 رس . یم

 ت.از شرم گلگون شد و نگاه  رنگ خجالت گرف  یها گونه
 خورمت" ینکن م نیگوش  زمزمه کرد " جوجه همچ ریز انیشا

صله گرفت، خاله مهر یصدا شد، از کنارم فا  یکه رو یبا لبخند وابت یدر بلند
 الله صاحب خونه. ایجا خوش کرده بود وارد اتاق شد:  ایلب ها

رنگا  یو ضپپمن مرتب کردن کت و شپپلوار م پپک سپپتادیا نهیآ یجلو انیشپپا
 همه جان... دیدار اریگفت: اخت

 کرد. لیخاله دست و پا زنان خود را به طرف خاله متما دنیبه محض د سهند
سهند را به آغوش گرفت و با مهربان تیبا نها خاله  یهگفت: ال ایذات یه ق 

 کرده دایدورت بگرده مادربزرگت، نگاه بچ  چقدر به  ُاخت پ
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  پپدیشپپدم، رو به خاله گفت : چه خوب م یتخت بلند م یکه از رو یحال در
 .ومدیمادرش  م

ست،  یبگ  که هرچ یو گفت: چ دیک  یقیآه هم خاله سر باال گل  کن  تف 
سه هان نیا شته وا سدهر آراما نذا سره  ساهت آزارش  هیپ بخت برگ ته، دم به 
 ارهیبنده خدا در م نینو سر ا یباز هیو  دهیم

 داند... یم هیهان یخود را مق ر ماجرا ت دانسیدر ه  فرو رفت، م انیشا چهره
 بروز ندهد، اما غ  چهره اش به وضوح قابل م اهده بود. یزیکرد چ یسع

شد از ست  را دور بازو۹جا بلند  سرم را  یم، د محک  و مردانه اش حلقه کرد و 
 خان انیباال بردم: شا دناید یبرا

 نگاه  کرد: جان دل . مهربان
شما خوش قلب تر ریخودم جرهت دادم و گفت : تق  به  یمرد نیشما نبود، 

 ...دمیکه من د دیهست
ند نده اش خوشپپ لبخ لب زد: م یدلگرم کن ند، آرام  بازگردا به قلب   دون   یرا 

  گ*ن*ا*هکنه، دوست دارم به جبران  یو ناراحت  م هیهان یزندگ یکوچولو ول
 کمکا کن .

اس پوشاندن به سهند بود داد و گفت: به گمون  را به خاله که سرگرم لب نگاها
 د؟یآماده ا
  یپسپپرک بامزه را نوازش کرد و گفت: آره خاله جون بر ییخرما یموها خاله

 که همه منتظرن نییطبقه پا
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بود، از ترس  دهیو پوشپپ کیانداخت ، شپپ دمیبه کت و دامن سپپرمه سپپف ینگاه
با ه  پا به  یه  به سپپر داشپپت ، همگ یرنگ یبلند سپپرمه ا یروسپپر انیشپپا

 ... یشد، گذاشت یکه هر ماه در همارت بزرگزار م یخانوادگ یمهمان
 ؟یدوست داشت یدوخت و گفت: مهمون  یچ   ها ینگاها را تو انیشا
 لبخند زمزمه کردم: اهوم با

صله گرفت  و رو آرام ست ، به مهمان یاز کنار در فا ل فکر کردم، مث یتخت ن 
شد و اکثر اقوام و خانواده پدر ه یهم شکوه و مجلل برگزار  ن در آ انیشا یبا 

 حضور داشتند...
زود  دیرم، با یدر حال شپپل کردن کرواتا گفت: فردا به کنار رود م انیشپپا

 بخواب  که صبح کسل نباش ...
 ؟یچ یباال رفت: کنار رود برا اریاخت یب  یابرو گوشه
س یرا در آورد و رو کتا ست و گفت:  یانداخت، کنارم رو یجالبا تخت ن 

ل ها حاصپ ییقراره روسپپتا یکن ، تا ک سیروسپپتا کارخونه تاسپپ یخوام تو یم
از سودش نداشته  یزحمت ون رو مفت بفروشن به مردم شهر و خودشون سهم

 باشن؟....
 کیکردم گفت : روسپپتا نه مدرسپپه داره نه  یم یباز  یکه باکا مو یحال در

 د؟یدرمانگاه مجهز اون وقت شما فکر کارخونه ا
 !؟ی_ پس خبر ندار

 ؟ی_ از چ
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ده، قراره از هفته  یسپراغت و درسپت م ادیکه بعد از ظهر ها م ی_ خان  معلم
تدا یمدرسپپپه برا کیده  یتو گهید ها یبزنه، برا ییدوره اب عد هنوز  یدوره  ب

 ...متهیغن ن یهم یول  یرو ندار ایآمادگ
با خوش حالوجد  به  یلیخ نیو گفت : ا دمیکوب گریدسپپت  را به  د یآمدم، 

 تونست  کمکا کن . یخوبه، چه طور زود تر به خودم نگفت؟! م
 در ه  رفت... یاز ناراحت انیشا ی چهره

 شده؟ یزیصورتا و گفت : چ یاجزا ینگاه  را چرش دادم رو یکنجکاو با
فرو کرد: مطمئن  مرد  ختایو به  ر  پپپانیپر یدسپپتا را درون موها کالفه

 کنند... یم یریتحوالت موضع گ نیروستا نسبت به ا
سمت موها نگاه  ست، جذاب  ختهیبه  ر یچقدر وقت ا،یرفت  و نامرتب ا

 شود. یتر م
 گفت ؟! یچ یشد حواس  به حرفا نبوده، دلخور گفت: متوجه شد متوجه

شت رونیفکر ب از سرم را تکان دادم: آره دا دهوا  و ینیجع به مردم و بدبرا یآمد و 
 .یگفت یم نایو ا

 به گونه ام زد و گفت: م خ ه کامال که حواست به  بوده. یتلنگر
سخره ا لبخند ست ختهیبه  ر  هیفکر گفت : موهات رو هم یزدم و ب یم  در

 ...ادیبهت م  تریکن ب
 ؟یکن یم ریرا سمت  روان کرد: تو کجا س دشینا ام نگاه

 جواب دادم: تو موهات... اریاخت یب
 دهان  گذاشت ... یحرف نا مربوط  شدم و دست را رو متوجه
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س یرا باز کرد، نگاه دزدک راهنایشانه باال انداخت و دکمه پ انیشا پهن  هنیبه 
ست  ن یلبخند زدم، نم اریاخت یاش انداخت و ب دهیو ورز مع بازم را ج ایتوان

  یابر انیشا یهمه حرکات و رفتار ها دانست  ام ب چه مرگ  بود که یکن ،نم
 نگاها کردم که متوجه شد. رهیجالب و جذاب شده بودند، انقدر خ

گاه نا، چ ین ها فت:  جب گ با تع خت و  ندا من  یتو یدیجد زیبه خودش ا
 ؟یک ف کرد

 ...دمینگاه  را دزد عیسر ست،یمنظورش چ دمیخوردم؛ فهم جا
 کرد... ایادست پاچه ام لبخند را مهمان لب ه رفتار

 د؟یندار یمادر لیخان شما فام انیهوض کردن بحث گفت : شا یبرا
 .ستین رانیدارم که ا ییدا کیک ،  یلی_ دارم اما خ

 کجاست؟ تونیی_ خب دا
 ...ادینکن، خواب  م یام را ف ار داد: فضول ینیب نوک

 جا بلند شدم و به طرف کمد رفت . از
به  دم،یپوشپپ یرنگ  رو م یکه لباس خواب صپپورت یحال در باره زل زدم  دو
 تنه لپ پختپ و شلوارک کوتاه در حال مرتب کردن لباسا بود.  یکه بان یانیشا

 ک و. یرو بذار تو نیتا خورده اش را به طرف  گرفت و گفت: هانا ا لباس
ر خان  بزرگ د یها هیو کنا این ادیآمدم و لباس را از دسپپتا گرفت ، باز  جلو

 یکه زد سپپکوت کردم، اما خاله مهر یتادم، هرچند در برابر هر حرفاف یمهمان
 خوب از من دفاع کرد.

شت  و رو  ایاز فکر به حرف ها صورت  در ه  رفت، لباس را داخل ک و گذا
 ه...من بخت برگ ت یکرده بود رو دیگفت : امروز خان  بزرگ باز کل انیبه شا
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داد به تاج تخت و بال پپت  را در آغوش گرفت: اوال نگو بخت  هیتک انیشپپپا
 گفت؟! یبهت م یبعدم مگه چ اد،یحرف خوش  نم نیبرگ ته از ا

شت کردم و با لحن  یها چ   گفت؟! مگه  یبه  م یگفت : چ یشاک یرا در
مادر شپپدن ندارم، آخه ما  ییگه من توانا یبرگ پپته م لیجمع فام یتو یدیند

 از من داره؟! یبه خودش گرفته چه انتظار یمون شکل درستماهه رابط 2فقط 
جواب داد:  یدر برابر آن همه حرص و جوش من با خونسپپرد الیخ یب انیشپپا

بچه از خودم  کیسپپال  شپپده  ۳۳خوام،  یگه، من بچه م یخب راسپپت م
 ندارم...

 نه سر زبون دفاع از خودمو دارم، نه یدید د،یآورد ری_ شما ه  من رو مظلوم گ
 .دیکن یازم سوء استفاده م دیدار رهیکه طرفمو بگ یلیفام

و پوزخند زد: فعال که  دیابرو در ه  ک  امد،یخوش ن انیحرف  به مذاق شا نیا
سر و زبون پ شت ایچند ماه پ ،یکرد دایخوب  چ م  نگاه  یتو یجرهت ندا

 ...یاریجلوم و حرف رو حرف  م یستادیحاال ا یکن
تو  یبده بتون  از حق  خودم دفاع کن ؟! البد دوسپپپت دار یعنیاخ  گفت :  با

 .یسوارم ب  یخور و مظلوم باش ، تا بتون یسر
س یخند ایر شد یادیگفت: تو ز یزد و با بدجن هت ب یندار ازین ،یسرکا 
 ه؟یچ گاهتیکن  جا یآور ادی

باشپپه از  یهرچ گاه ی: جادمیشپپده، از شپپدت خ پپ  غر دیکل یدندان ها با
 . یکردم راض یزندگ هیحاش یسال  و ب یهمر نکهیا
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سمت  و  یادیز ایبرا حرف  ستا را محک  پرت کرد  گران آمد، بال ت در د
 یو زبون دراز یسپپتیا یمن م یکلفت رو دادم که جلو یزد: انقدر به تو ادیفر
مت گوشپپپه طو ؟یکن یم نداز  پس رهیتونه جلومو بگ یکس نم چیه لهیاگه ب
 منه... هیدلسوز یصدقه سر ینره هر چه هست ادتی

ام  نهیدر فضا حاک  شد، خ  شدم، بال ت  را که محک  به س ینیسنگ سکوت
همه  کردم، یحس م  یبغض را در گلو یشده بود، از جا برداشت ، تلخ دهیکوب

  یو دسپپت ها دیلرز یم اریاخت یبدن  ب د،یپر  پپ یذوق و شپپوق چند لحظه پ
 کرده بود... خی

 شد... دهیک  نجایبه ا مانیشد که کلکل ساده  چه
به طرف تخت رفت ، بال ت  را  یشدم و با ناراحت  یشانه کردن موها الیخ یب

سنگ یرو شت ،  شا ینیتخت گذا شه یداد، ب یآزارم م انینگاه   توجه به او گو
 .دمیتخت دراز ک 

 وزاند...س یبغض بود که قلب  را م ینیرفته بود، فقط سنگ  یاز چ   ها خواب
کند، اما  یتر از آن بود که بخواهد بابت حرف نا مربوطا هذر خواه مغرور

 بک د... نجایخواست کار به ا ینم زیدانست  او ن یم
فندک سپپکوت مسپپخره اتاق را  کیچ کیچ یرا بسپپت ، صپپدا  یها چ پپ 

 شکست....
س یبو شت  و رو  ینیب گاریبد  ازه دادم و اج دمیسرم ک  یرا آزورد، پتو را بردا

 بغض  ب کند...
 که حس کردم تخت تکان خورد، خت یر یاشک م آرام
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ستا شانه ام پ د سرش را رو د،یچیرا دور  ش  گرفت،  ام  شانه یبا پتو در آغو
 من... یدختر کوچولو ییگذاشت و آرام زمزمه کرد: هانا

ست آرام  کن یشرمنده اش ه  نم یصدا نیبود، هم یام ب  کاف یبرا ، دتوان
 ارباب... ادیجواب دادم: خواب  م یچ م  را محک  بست  و به سرد

 یفتمرا کل ایکن ، اما خود او چند لحظه پ ایارباب صپپدا نکهیبود از ا متنفر
 خطاب کرد. زیناچ

 نگو هانا... یجور نی: نگو، ادیگرفته نال ییصدا با
 ، آزار ل*ش*ت یرا کنار زد، جلوتر آمد، برخورد نفس گرما به شپپپانه ها پتو

 دهنده بود.
نداد، محک  در م یپتو را رو خواسپپت  بازوانا  انیسپپرم بک پپ  که اجازه 

 مح ورم کرد.
پوسه ا  یبازو یداغا رو یها لب پ    زد: ل*ش*تشانه  یرو ین ست، آرام ب
ست ندار ؟یلرز یم ینجوریدل  چرا ا زمیهز   ی ینم  ،یبچه دار ب  یتو دو

 ها؟ هیچه اصرار
 نکن. ت یبغض زمزمه کردم: اذ با

 کردم... یتی: من چه اذدیب*و*سگوش  رو  پ ت
 و تا سر شانه ام، امتداد داد. دیب*و*سگردن  را  دوباره
االن کنارش باشپپ ،  خواسپپت یکرد، اما نم یرو م ریها داغا حال  را ز نفس

 " ،ی"کلفت، دلسوزدیچیدوباره در گوش  پ  ایحرف چند لحظه پ
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 یی: بهتر با کلفت هادمیمدت پسپپا زدم و با خ پپ  غر نیر در ابا نیاول یبرا
 براتون افت کالس داره... د،یس ه  خواب ن  لهیکه جاشون تو طو

 براقا کدر شد، ناباور و بهت زده اسم  را خواند: هانا! نگاه
ست  لحظه ا ینم یکه حت یبودم، طور یه بان یلیرا ندادم، خ جوابا  یتوان

 تحملا کن ...
 ندارم. تونیبه دلسوز ازیچون ن د،ی_ اسم  رو ه  صدا نزن

شک م نیگفتن ا نیه در شدت درد به ذوق ذوق  خت ،یر یحرف ها ا سرم از 
 افتاده بود...

ه  رفت کنار تراس، با  انیتخت و در خود جمع شپدم، شپا یرو دمیک پ دراز
شک ها شدت ب  یرفتنا، ا م و ردک یگرفت، بلند هق هق م دنیبار ی تریبا 

 خودم رو سر زنا....
 گذاشت . ایخال یجا یدست  را رو دم،یغلت  یجا سر
همه  باشد، اما مانیبرا ییایشب رو کیتوانست  یم  بیگرفت، د یلیخ دل 

 ...ختیبه  ر زیچ
 دیاون نبا سپپت ،یجا بلند شپپدم و با خودم زمزمه کردم "من اصپپال ناراحت ن از

 " کستیغرورم را م
حس  نیدانسپپت  ا یحوله ام را برداشپپت  ، نم یجالباسپپ یحوصپپله از رو یب

 جا خوش کرده بود.  یکه ناما بغض است چرا در گلو یمسخره ا
 انیاز من شپپا ایبخار آب حمام متوجه شپپدم پ دنیطرف حمام رفت ، با د به
 بوده... نجایا
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سا ییخودش به تنها یعنی صبحانه ه  خورده،  لیو ضر کرده و  حماما را حا
سمت کنار رود رفته، نکند هم ستا بدهد،  نیآن وقت با هجله به  هجله کار د

 اگر ت ادف کند چه؟!
ست فکر ها کالفه سرم م یمختلف یاز د ش یکه به  سر تکان دادم و  آب  ریزد، 

 درون  را ک  کرد... ایاز ت و یآب کم یرا باز کردم، گرما
 از گرفتن دوش از حمام خارج شدم... بعد

 کیمدل مردانه و  یدسپپت لباس چهارخانه اب کیکه شپپمال  یسپپاده ا لباس
 سالن همارت شدم... یبود به تن کرده و راه یپارچه ا یشلوار م ک

له خان  بزرگ ن یمهر خا به نوه اش بود و  غذا دادن  حال   یم یبافتن زیدر 
 بافت...
 خانه حک  فرما بود... یبر فضا یبیهج آراما

 :دمیبه چند تکه کارتون دور و بر خانه انداخت  و از خاله پرس یمتعجب نگاه
 ه؟یچ یکارتون ها برا نیا خاله
از  یبرق لهیخان چند وسپپ انینثارم کرد و پاسپپخ داد: شپپا یلبخند مهربان خاله

ست انیو گفته ه ر امروز چند نفر کار گر ب دهیشهر خر ه نخو یسر و رو ید
 بک ن.

هان گاه یآ جب ن با تع که رو یگفت  و  کارتون  مه قرار داشپپپت،  یبه  ه
 ه؟یرنگ ونیتلوز هیکارتون اول نیانداخت :خاله ا

 تکان داد و گفت: آره خاله. یسر خاله
 گرده که وصلا کنه؟ یبر م انیشا ی_ خب ک
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امروز قرار همراه چند  اد،یتا شب نم انیخاله خان  بزرگ پاسخ داد: شا یجا به
 بزنه.... دیرو کل دشیساخت کارخانه جد یزیمهندس و نق ه کا برنامه ر

 ون ،یکن ، من هاشق تلوز یباال انداخت  و گفت : خب تا شب صبر م یا شانه
 تماشا کن ... یالیسر چیاز بعد اومدن به همارت ه  نتونست  ه

 یبا سهند شدم، بچه بانمک یخان، م غول باز انیتا برگ ت شا یسرگرم یبرا
 کیتوانسپپت بعد از  یمعرفت و سپپنگدل چه طور م یمثل پدرش ب یبود ول

 نکند؟ یریدلتنگا ن ود و بهانه گ هیاز هان یهفته دور
کودک سپپه سپپاله  کیزدم " کمتر چرت بگو هانا او فقط  بیدل به خودم نه در

 !"هیچ یدلتنگ فهمدیاست، چه م
به  ن سته بود و ونیبه خانه برگ ت، من کنار تلوز انیاز ظهر همان روز شا بعد

 زد یم بیخان  بزرگ نه زین یکردم، گاه یکنترل و دم و دسپپتگاها نگاه م
 داده. دشیبابت خر ییمبلغ باال انیکه شا ،یمراقب باش خرابا نکن

ه ک ییخانه خودمان در شهر افتادم،همان روز ها ادی یرنگ ونیتلوز نیا دنید با
از  یبود، آه ل یف یمادر و پدرم زنده بودند، مادرم ه  مثل من هاشپپق تماشپپا

ا : خرابدمیخان را شپن انیسپرد و گرفته شپا یکه، صپدا دمیک پ یسپر دلتنگ
 !!!ینکن

شلوار اتو ک  برگ ت  سمتا، با آن کت و  اوات خط دار و کر یم ک ی دهیبه 
 اش، چقدر جذاب شده بود. مهیضم

 !یممکنه خرابا کن ریو ادامه داد: ازش فاصله بگ کرد یم نوه سرفه
 ... هینازک کردم و گفت : نترس خراب نم یچ م پ ت
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ست  سا یبه باق ینگاه خوا ست نزن  لیو ست  را پس زد و گفت: د بندازم که د
 ... هیخراب م

 خواست  فقط نگاها کن ... ی! م؟یکن یکار م ی: چدمیدر ه  ک  ابرو
سرش را باال انداخت و گفت: نچ! نم یپس بچه ها همچون شرور   یتخس و 

 خوام دستا نزن مال خودمه...
گفت : اصپپال نخواسپپت  هما مال  نیحرص از جا بلند شپپپدم خ پپمگ با

 خودت...
شدم و پناه بردم تو ییقدم ها با که  کتابخانه، انگار نه انگار یبلند از کنارش رد 

 کند... یم یسال سن دارد، مثل بچه ها لجباز ۳۳
 بود بیرا م غول خواندن کتاب کردم اما تمام حواس  در سالن بود، هج خودم

 زد... ینم  یخوردن شام صدا یکه خدمتکار برا
 هیالفت و انس دنیسالن شدم و با د یغار و غور شکم  راه یدر آمدن صدا با

 شپپام صپپدام یشپپام هسپپتند، متعجب گفت : چرا برا زیکردن م زیکه در حال تم
 د؟ینکرد

 خجالت زده گفت: ارباب اجازه نداد خان ... دویدست از کار ک  الفت
 یشپپام م امینداره االن م یشپپانه باال انداخت  و گفت : خب اشپپکال الیخ یب

 .دیخورم، لطفا جمع نکن
به  یفاوتت یبود نگاه ب ستادهیپله ا یاز پ ت  آمد، برگ ت ، رو انیشا یصدا

و  ادیب ۹کس حق نداره بعد از سپپپاهت  چیه نجایسپپمت روان کرد و گفت: ا
 خونه س. نیخالف قوان نیشام بخوره، ا هیاز بق یجدا
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 ادیتا  دید یشام نم  ون یبه ا د،یو جمع کن ریبه الفت کرد و گفت: م یا اشاره
 یچمبره بزنه تو نکهیموقع صپپرف شپپام خودشپپو به سپپالن برسپپونه، نه ا رهیبگ

 کتابخونه
 #پارت_نود_نه

شا دمیرا در ه  ک   یها اخ  ست به کمر زدم، پس  شم  انیو د را از  ریخان 
 رو بسته بود...

شپپپب رنگا و  یها لهیبه طرفا رفت  و زل زدم درون ت نیسپپنگ یقدم ها با
 چ ما و با حرص گفت : یانگ ت اشاره ام را گرفت  جلو

شا دینی_ بب ست بد دیتون یها نم یبچه باز نیبا ا انیارباب  شک من  د،یمن رو 
 .ست یو ترسو ن فیضع گهید

 دستا گرفت نیاشاره ام را ب انگ ت
 با تمسخر زل زد به صورت . و

من شپپاش شپپونه نکا  یبرا یالک اد؟ی_ آخه تو جوجه چه کار از دسپپتت برم
 ...ینیب یوگرنه بد م
خواسپپپت گردنا را ب پپکن ، چگونه مرا به باد  یگرفته بود، دل  م حرصپپ 

 گرفت... یخر متمس
 ....ادیکار ها از دست  بر م یلی_ خ

 ک د... یم ینگاه  کرد، انگار در ذهنا نق ه شوم ثیخب
شا یصدا دنیشن با  دهیگرفت ، خان  بزرگ با کمر خم انیخان  بزرگ نگاه از 

 د؟یها به کجا ک  نیشد، کار زم یگفت: پسرم چ انیجلو آمد و رو به شا
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 یاحساس م ست،یه  شانه باال انداخت و جواب داد: هنوز م خص ن انیشا
 زدم... یکن  دست به کار خطرناک

سرم، کار سته پ  ییدااگه خ ره،یشم  کیمثل راه رفتن لبه  یکن یکه م ی_ در
 .یاریببار م یادیز یناکرده کار هات به م کل بخورن بدهکار

شان را ترک کردم، کم یب صله جمع دو نفره  شانگ یحو  خان بودم، بار انیران 
 ...دادیدشمنانا بودم، دل  گواه بد م یتوز نهیها با چ   شاهد ک

**** 
 خان افتاد درون اتاق. انیشا هیزدم، که در باز شد و سا یتخت غلت م یرو

 را بست .  یرا به خواب زدم و چ   ها خودم
شبا با نوک  انیشا ست، منتظر بودم مثل هادت هر  به طرف  آمد و کنارم ن 

بال پپتا را برداشپپت و  یرحم یانگ پپتانا گونه ام را نوازش کند، اما او با ب
 کاناپه گذاشت... یرو
دا ج دیشدم، خودش گفته بود زن و شوهر نبا نیکارش به شدت خ مگ نیا از

 کند.... هیفقط ق د داشت مرا تنب رفتار بچگانه اش نیاز ه  بخوابند حاال با ا
لک به  یرا محک  ف پپپار دادم و سپپع  یها پ ما خواب  عا بخواب ، ا کردم واق

کامال به خواب رفته از جا بلند  انیآنکه شپپا الیچ پپمان  حرام شپپده بود، با خ
 به سمت آشدزخانه رفت . نیپاورچ ن،یشدم و پاورچ

با  دم،یبه آشپدزخانه رسپ ینکن ، وقت  یداریرا ب یرفت  تا کسپ یپنجه راه م نوک
شت ، ظرف را رو خیرفت  و ظرف خورش  خچالیآراما به طرف   یزده را بردا
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شت  و با آراما ز شدزخانه گذا شعله کنار آ شن ریگاز کوچک و تک   گاز را رو
 کردم.

 و م غول خوردن شدم. دمیراحت غذا را ک  الیکه گرم شد، با خ غذا
شق سنجان ها ها س یف شق بزرگ هیان   دهن یاز برنک و خورش را تو یبودم، قا

 شانه ام ن ست... یرو یفرو کردم که دست مردانه ا
  دانسپپت یغرق در خون بود، نم ایپر برگ پپت  به طرفا، چ پپ  ها یدهان با

 ؟یاخستگیهلتا خ   است، 
کار  یچ نجایخان شپپما ا انیقورت دادم و به زور گفت : شپپپا دهیرا نجو غذا

 د؟یکنیم
 موش فضول! کیباال رفت: اومد شکار  ایابرو گوشه
 آقا گربه. د،یزدم و گفت: آهان موفق باش یمسخره ا لبخند

 _ موفق شدم، خان  موش رو تو تله انداخت ...
 .یکه ب قاب  را در دست  گرفته بودم، رفت  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 حرص  گرفته بود. گرید

 ن؟یوفتیپس ن ن،یگرفت ای_ شما دست پ
 ه؟یچانه اش را خاراند و گفت: منظورت چ انیشا



wWw.Roman4u.iR  198 

 

 نیبه  توه  پپبیدگفت : تو  یرا زدم به پهلو و با دلخور  یاز دسپپت ها یکی
قت االن دار ،یکرد ما یادا یالک یاون و  یکه چ یاریرو در م یشپپپاک یآد

 ب ه؟
 تکان داد: یتفاوت سر یب انیشا

صل نی_ توه ضمن تکل ،یرو تو کرد یا شن کن  فتویدر   باریو ت گهیبار م هیرو
 شما.. گهیم

 بود. ختهیگفت، دستور زبان  به  ر یم راست
 یدر صورت دیقهر کرد لیدل یب یجناب هال نهیشما، مه  ا ایتو  ی_ حاال هر چ

 از رفتار شما ناراحت باش . دیکه من با
و قبول نکردن  یجناب هال یسپپرک پپ ایاصپپل لینبود، دل لیدل ی_ قهر من ب
 منه. یخواسته ها

 ؟ی_ چه خواسته ها
ش  زمزمه کرد: من دل  بچه  ریز د،یخان از برق درخ  انیشا یها چ   گو

 .یکن یم یاوقات تلخ یجناب هال یخواد، ول یم
گران من را به شدت ن نیتعهد و ا یعنی ت،یمسئول یعنیبه دل  افتاد، بچه  ترس

 کرد. یم
 ندارم.  ویگفت : اصال امکان نداره، من آمادگ محک 

خونسپپرد شپپانه باال انداخت: پس انتظار نداشپپته باش، من باهات مثل  انیشپپا
 گذشته رفتار کن .
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شت  رو دمیک  قیحرص چندتا نفس هم از ش  را گذا و  زیم یو ب قاب خور
 آشدزخانه رو ترک کردم...

 هراس داشت . یدان  چرا از باردار یداخل اتاق خواب. نم رفت 
شد و ب انیشا  ایتوجه یاز ب د،یتخت دراز ک  یتوجه به من رو یوارد اتاق 

 را نداشت . ایتحمل زورگو یبودم ول زاریب
* 
اون  یدل تنگا بودم ول یلیگذشپپپت، خ یم انیهفته از قهر من و شپپپا کی

 کرد. یم ه یتنب ا،یها یتوجه یحرف ها بود و با ب نیسنگدل تر از ا
 م.بزن  و به گردش بر رونیاز خانه ب  یهوض شدن آب هوا یگرفت  برا  یت م

 .دیایه  خواست  همراه  ب هیانس از
 یدائ  از ترس دسپتانا را به  م هیزدم، انسپ یباغ پ پت همارت قدم م درون

 .دیچیپ
 . هینم یزیبس کن، آخه چ هی_ انس

 .نجایا انیب یاحد ادیبدش م یلیارباب خ دیدون ی_ خان  جا شما نم
 اد؟یبدش ب دیباال انداخت : آخه چرا با شانه
 اربابه. یخاطره تلخ برا هیآور  ادیباغ  نیگفت: چون ا دیبا ترد هیانس

 ؟ی_ چه خاطره ا
 که االن یمیمادر ارباب تو اون کلبه قد دیدون یبگ  خان  جان، حتما م ی_ چ

 رو داره ک ته شده. یحک  انبار
سمت کلبه، من ه  مدت نگاه  س ایپ یرفت  شدم، باهث نیآتا ا ریا ا کلبه 

 ه  آن خان  بزرگ بد ذات بود.
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 اون کلبه شد؟ یزباهث آتا سو یچ ،ی: انسدمیرا پس زدم و پرس افکارم
 بگ . دیگفت: خان  ازم نخوا یدستا را در ه  ف رد و با ناراحت هیانس
 گه،یبود، م پپرانه گفت : بگو د یجلب کردن توجه  کاف یجمله اش برا نیهم

 بدون . دیمن زن ارباب  با
مادر  د،یزد و گفت: راسپپتا را بخوا ایدلهره داشپپت آخر دل به در یکم هیانسپپ

نوجوان بودم اون موقع که هروس  یلیبود، من خ یارباب زن مهربون و فرشته ا
سازگار نیا سر نا شد، از اول  با خان  بزرگ  شت و تنها حام یهمارت  و  یدا

 دوستا مادر شما فروغ بود.
خانوم تک دختر من پپورخان ارباب  اسپپمنیادامه داد: مادر ارباب  هیانسپپ

 نیزن ارباب که شد نفوذ ارباب شاه ارمیبه درد ن سرت رو یه ه،ییباال یروستا
سع نیو وروت رفت باال، هم شد، اون   ساالر خان  سادت  کرد  یه  باهث ح

 رو به  بزنه. نیو ارباب شاه اسمنی نیب
مو مادر ایسپپالها پ دمیمن شپپن ،یخم چیچه گذشپپته پر پ یگفت : وا متعجب

س یبرا ساالر خان در آورد یبه نامزد یخون ب شته باقبرادر   یاهال ین اما از گذ
 خبر بودم. یخونه ب

س ساب هیان شاه یکه چانه اش ح سال  شده بود ادامه داد: آره اون  خان  نیگرم 
 دهوا گرفت. یک اورز نیزم کیبا شاهرش سر   ن،یشما م ییدا نیهم

 ه؟یتعجب گفت : شاهرش ک با
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ساالر خان د شاه گه،ی_ برادر  شاهرش خان بود و  صه اون موقع   نیهم ن یخال
آخه جنگ  ،یروستا مادر شما شد خون بس یکردن ارباب ها یآشت یطور برا

 .دیک  یم یزیروستا داشت به خون و خون ر یو جدل اهال
کنار رود  ینایخوش حال بود زم یشد هقد شاهرش و ارباب که حساب مادرتون
 مرد ایشور که شاهرش شب بعد از هروسش، اما بسوزه پدر چ    هیکرد مهر

برادرش بود فرار  نینامعلوم از خونه سپپاالر خان که جان پپ لیو مادرتون به دل
 کرد.

 درشت شده بود.  یحرف ها چ   ها نیا دنیشن از
 شک آور سرم در حال انفجار بود. یحج  از اطالهات و خبر ها نیا

 نیشاه ییشدم، مادر من قبل از پدرم شوهر داشته؟! دا کیپاک گ هیانس ی_ وا
 کرده؟! ی ک یمادرمو پ

س صدا هیان سمت م غیج یبا  صدا زد و گفت: دخترم ق سم  را  م د یو نازکا ا
 ؟ینگ یزیچ یحرفا به ههد نیاز ا

 د.ش یخان چ انیمادر شا د،ینگفت یول گ یرا گرفت  و گفت : نم دستا
 یخان  رو دشپپمن ها نیاسپپمی گن،یها م یفکر کرد و ادامه داد: بعضپپ هیانسپپ

ها و  نیطمع اون زم یخان برا نیخود شاه گنیها ه  م یارباب ک تن، بعض
ها ه  باهث کدورت و اختالف من ور خان  عهیشا نیاموال زن و ک ت، هم

 یتح گنیم ه،یو وروتمند یمرد با نفوذ یلیخان شده، من ور خان خ نیبا شاه
 ها ح ر و ن ر داره. ریبا شاه و وز

 انه؟ی_ اون پدر بزرگ شا
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نوه  کیاز اون  ریو غ انیشپپا هی_ درسپپته دخترم من پپور خان پدر بزرگ مادر
از پدرش ترد کرده و  تیحما لیرو به دل انیداره، اما شپپا نازیبه اسپپ  پر یدختر

 .نازیاموال و داده به پر
 !یبا خبر زیتو چقدر از همه چ هیانس یو گفت : وا هیسمت انس برگ ت 

ند هیانسپپ فت: من خ دیخ قد یلیو گ خاطر ا  یفضپپول ، اون  تارم  نیبه  رف
 فلک شدم. یچندبار

 درد ناکه! یلیفلک خ ی: وادمیم رو تو ه  ک  چهره
 !ن؟یابرو باال انداخت: مگه شما ه  فلک شد هیانس

ها التماس کردم زن هموم فلک  کرد، انقدر زدم تا ب ای_ اهوم، چند سپپال پ
 گذشته رو فراموش نکردم. یها یول  کنه، هنوز اون کتک ها و سخت

س سف گفت: حق دار هیان شکر کن یمتا ارباب انقدر به  دیخان  جان، خدا رو 
 یم  پپپهیزن هموتون خونتون رو تو شپپ نیخان  بزرگ ه نیفکرتونه و گرنه هم

 کردن....
س به شا هیفکر فرو رفت ، حق با ان سبت به محبت  س انیبود من ن سداس  اریب نا 

 بود... یمن در زندگ یبودم، اون تنها حام
ر قسپپمت  بود که د نیا دیکردم، شپپا یم ییام پپب بابت رفتارم از او دلجو دیبا

  یایکوتاه ب انیچون شا یم ترک  با مرد مغرور یزندگ
 در آورده بود. تاقویرا به رنگ   یرژ لب سرش لب ها ستادم،یا نهیآ یبه رو رو
 کرده بود. یرا م ک  یسرمه دور چ   ها و

 خان بود... انیشا یا هیهد یها راهنیتن  ه  از همان پ لباس
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شا مرتب شدن در و د انیآماده آمدن  شا دنیبودم، با باز   د،یدل  لرز انیقامت 
به  کیچه طور  با او  مام خودم را از آغوش گرما محروم کرده بود و  ته ت هف

 کردم.... یرفتار م یسرد
با تعلل جلو آمد، سرش را باال گرفت ابتدا با تعجب، سدس شک نگاه   انیشا

 کرد.
 ؟یشد یختیر نیچرا ا ه؟ی_ خبر

 بود. زیواکن ا تاسف بر انگ واقعا
 ه!کرد نگاه کردم: واقعا ک یم ضیلباسا را تعو یالیخ یبه او که با ب متاسف
 یک  منت امیمنه که م ریگفت : تق  یورتخت ن ست  و با دلخ یرو ناراحت

 .ختیریگه ب یآقا، به من م
  یتخت رو به رو یمتاور جلو آمد و رو انیدر چ پپم  حلقه زد، شپپا اشپپک

 اشکت رو جوجه... ن ینب ین ست: وا
 .ستین یبه منت ک  یازیام را در دست گرفت و گفت: ن چانه

 ،یزیهز یبه حد کاف یرا جلو آورد و مماس با لب  گفت: جناب هال سپپرش
 سر خودمه. یمنتت ه  رو

 ته دل  قنک رفت... ایبایز یحرف ها از
 .ایه ق زل زدم درون چ   ها با

 بود نه؟ ی_ قهر بچگونه ا
 آغوشا فرو رفت : بچگونه و هذاب آور... درون

 باهام قهر نکن. گهی_ د
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هات وادارم کنه باهات قهر  یبازم هپپپپپپ پپپوس منت ک  دیدم، شا ی_ قول نم
 کن .

 بدجنس نباش! یکردم: وا ایهضالن ینثار بازو یمحکم م ت
کرد گفت: هانا  یکه نوازشپپ  م یگذاشپپپت و در حال  یلب ها یرا رو لبا

 دوستت دار
سل صبح از   یافتادم و گونه ها  ب ید ادی ومد،یشدم هنوز خواب  م داریب یبا ک

 گلکون شد. جانیه
 به شدت خسته و کوفته بود. بدن 

طرف حمام رفت  و اول خودم دوش آب گرم گرفت  و سدس وان را با آب ولرم  به
 آماده کردم.

شا ایچند هفته پ ادی صرار    یردحمام ک یوان دو نفر نیدر ا انیافتادم، که به ا
 کرد. طنتیتا توانست ش انیو شا

جود و یروسپپتا افراد کم یرا داخل آب گذاشپپت  و به فکر فرو رفت ،تو دسپپت 
 اصال حمام داشته باشند. ایداشتند که درون منزل ان وان 

 تو وان. یغرق شد هیوارد حمام شد و گفت: چ انیشا
ست برگ ت  شد، را  یسراغ کار ها دیر یامروزم م یسمتا: آره افکارم غرق 

 کارخانه؟
ر کا نیخانواده رو سپپر ا هیاز سپپرما یمین باینگران ، من تقر یلی_ اهوم، هانا خ

 به باد بره... زیشبه همه چ کیترس   یگذاشت ، م
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ند نده ا لبخ باش  ایها یزدم و در جواب نگران یدلگرم کن گفت : نگران ن
 .رهیان الله هاقبتا به خ ،یدیتو همه جوانب کار رو سنج زم،یهز
 ...اوردیرا در م ایکه لباس ها یحال در

 دارم؟ ادیمن دشمن ز یدون ی_ آره اما م
ها از طرف خاندان  یدشپپمن نیکن  ا یو گفت : من حس م دمیک پپ یقیهم آه

 ساالر خانه!
ست و چ   ها انیشا سخت ن ایداخل وان ن  ست: حدس  اون  ست،یرا ب

 من و پدرمو داشت. نهیاز گذشته ک ع*و*ض*ی
 من برم صبحانه ت رو حاضر کن ؟ انی_ شا

 کنارمون باشه. ارشیشهر، ب گردهیب بر مسهند ام  یراست زم،ی_ آره هز
 .زمیو گفت : چ   هز دمیب*و*سلبا را نرم  یا گوشه

 رفتن اسم  را صدا زد: هانا... قبل
 انیبه طرفا: جان  شا برگ ت 

 .دیخان  ملکان به مرکز روستا بر تی_ آماده شو همراه مرب
 ؟یچه کار ی_ برا

ساختمان جد یرو ییبایز لبخند ستا در نظر  یبرا یدیلب ن اند:  سه رو مدر
 ...دیو از صحت اون مطمئن ب  دیگرفت ، به مرکز شهر بر

 و به طرف دمیاز جا پر یخوشحال با
 نیا انیبا شور و شوق گونه اش را بپ پوسه باران کردم: ممنون شا دم،یدو انیشا
 .هیهال یلیخ

 .رایبرو صبحانه رو حاضر کن، سهندم ب ،یکن یکار م یدختر چ ی_ وا
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 _ چ  
سالن رفت ، انقدر خوشحال بودم که گو با سمت  ست معل   ییدو به  من قرار ا

 روستا باش ...
**** 

 "هیهان
ست ها با سطر به  یاز رو یلرزان برگه ا یید شت  و خط به خط و  پرونده بردا

 سطرش را خواندم.
ض س یجا افتاده و بد خلق بود، با تند یرمردیکه پ یقا هرتون شو ی: ادهادیپر

 ن؟یرو قبول دار
سدهر با اخ  ها به اه  سرش نگ ییدره  فرو رفته و چ   ها ییهقب برگ ت ، 
 کرد... یم

 دفتر خونه.  یبر دیامضا کن، با عی_ سر
ستا را در ج کی س یکتا فرو برده بود و نگاه بید ساهت رولک ه در ک یبه 

 بود، انداخت. گرشیدست د
را خواندم، هدم تفاه ،  ایاو رو برگرداندم، برگه را گرفت  و باز ه  ادها ها از

ها نیهدم تمک پا یپوزخند ییزوجه، چه دروغ  ها را  یزدم و  تک برگه  تک 
 امضا کردم.

 شدم... یمحوطه خارج یپ ت سر سدهر راه و
ر شپپبن  با غرو دم،یک پپ قیهم یسپپدهر، نفسپپ یمدل باال یبنز م پپک دنید با

 کرد... یداده بود و با اخ  به سدهر نگاه م هیتک نیبه ماش یخاص
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شتا را با  یدر آورده بود و به چ   ها ییا را به رنگ طالل*ش*ت یموها در
 داده بود. ییبایز یجلوه  ظیغل ایآرا
 ؟یکرد ریرو به سپپدهر گفت: اوه سپپدهر چقدر د یجلو آمد و با تند دنمانید با
 ستیبرام خوب ن یادیز ستادنیا یدون یم

حمل گفت: ت یدست گرفت و با مهربان نیدر کمال آراما انگ تا را ب سدهر
 .زمیکن هز

 . یسوار ب  یخوا یمسخره ادامه داد: نم یبه من کرد و با همان اخ  ها رو
که  یناخواسپپته ا یمملو از خ پپ  و نفرت گرفت  و با تلخ یها لهیاز آن ت نگاه

ورم پس حض ،ی: من بهت وکالت دادم طالق  بددرون لحن  ن سته بود، گفت 
 .ستیاون دفتر خونه واجب ن یتو

سمت خ یتعلل نیکوچک تر بدون صله گرفت  و به  کردم، به  پا تند ابانیاز او فا
 همر غ  در دل  ن سته بود. کیاندازه 

ن آ دنیچیو در آخر پ ینیبوق بلند ماشپپ یبودم که صپپدا ابانیخ یها کینزد
 مانع ادامه حرکت  شد.  یپا یجلو نیماش

 سوار شو... هیخارج کرد و با خ   گفت: هان نیسرش را از ماش سدهر
 او رو گرفت  و به راه  ادامه دادم. از

شنا دهیبا ک  اما ست  و فرو رفتن در آغوش آ ست  از آنجا ف ا،یشدن د رار نتوان
 کن .

 حداقل بذار برسونمت. ؟یکن یچرا فرار م هی_ هان
سدهر، ا گهید خوادی_ دل  نم مالقاتمونه پس بذار زودتر تمام  نیآخر نیببنمت 

 ب ه.
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 شد. رهیو دلخورم خ یه ب یکرد در چ   ها مکث
شحال ن دیکردم آنچنان که با یم حس شک در چ   ها ست،یخو  زیاو ن یا

 بود... زشایحلقه زده بود و تنها غرور مردانه مانع ر
 نگاه  را نثارش کردم و از کنارش گذاشت ... نیهقب رفت، آخر کالفه

... 
 نحس دور شدم. ابانیلرزان از آن خ ییگام ها با
خ  م ترک و تل یآور زندگ ادی  یخانه برا یتک تک قسمت ها دم،یخانه رس به

 را جمع  یبود، با درد چ   از آن همه خاطرات م ترک گرفت  و ساک لباس ها
سپپدهر رفت ، حتما مادر و سپپهند تا کنون  یکردم، به سپپمت همارت خانوادگ

 برگ ته بودند.
سهند  همان ستا باز گ ته بودند،  سهند از رو طور که حدس زده بودم مادر و 
 ایخاله هانا یها یآفتاب سوخته شده بود و دائ  در آغوش  از مهربان یحساب

 گفت. یم
الق به شپپد، در زمانه ما ط ریسپپخت دلگ د،یطالق مان را شپپن انیکه جر مادر

طالق را پنهان  یکرد ماجرا دیمادر تاک نیهم یبود، برا نیشپپدت منفور و ننگ
 کن ... یزندگ ن انیکن  و همچون گذشته به هنوان هروس در ب

 "هانا
و از در اتاق  دمیم را پوشپپ یمحل یشپپدم، لباس ها داریاز خواب ب یکسپپل با

 خارج شدم.
 .ری: سالم ظهر بخدمیدر ه  د یسالن خان  بزرگ را با اخ  ها در
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 د؟یخجالت جواب دادم: سالم خان  بزرگ، خوب هست با
برات  یمنتظر ویخواب یتو، تا لنگ ظهر م هیزد و پاسخ داد: نه به خوب یپوزخند

 خوش به حالت شده. یلیکنن، خ هیسفره صبحانه ته
 یزنان تنبل یها یزد و از بد یغر م زیر کیانداخت ، خان  بزرگ  نییپا سپپر

 گفت. یچون من م
بان تلخ و غر زدن ها گرید به حرف  ایبه ز هادت کرده بودم، همان طور که 

با پ یگوش م ایها ماغ  را   ینیب ریداغ ز ازیپ یبو دنیچیدادم،  با انزجار د
 !ه؟یچ یبو ایگرفت : ا

خونه  از یاز وقت ادیبدت ب دمیداغ، با ازیپ ی: بودیبزرگ ابرو در ه  ک پپ خان 
 همو...

صحبت ک  یهق زدن ها با ست از  که از او  یبار با نگران نیو ا دیمداوم ، د
 بود اسم  را صدا زد: هانا حالت خوبه؟ دیبع

 ب یسردرد هج ازیبد پ یبو یحال  بد بود، مزه تلخ آهن در دهن  و از طرف واقعا
 کرده بود. دیرا ت د
  یرف کتاب خانه بروم، که چ پپ  هاگرفت  و خواسپپت  به ط واریرا به د دسپپت 

 کیچ   هام همه جا رو تاز یدادم به نرده ها: وا هیحال تک یرفت و ب یاهیس
 .نهیب یم

 هی  انسپپتا بگ نیب پپ نجای: ا یبزرگ دسپپت  را گرفت و به طرف سپپالن رفت خان 
 .ارهیبرات آب قند ب

 صبحانه و آب قند به طرف  آمد. ینیس کیبا  هیمبل ن ست  که انس یرو
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به محض جو آب ما  نان و ن دنیقند را خوردم، ا و  دیچیدل  به  پ مرو،یلقمه 
 .ختیر رونیمعده ام ب اتیتمام محتو

به کث با لت  جا به رو یکار فیخ نال  یرو  گاه کردم، آرام   یمن نم ی: وادمین
 ب ه! یطور نیخواست  ا

 کن  یم زشینداره خان  جان خودم تم یجواب داد: اشکال هیانس
طرف  به یکرد و اقدس با نگران یکار زیبا دسپپتمال شپپروع به تم عیسپپر هیانسپپ

 اتاق خان  بزرگ رفت.
 یایکرد و دن یرا بست ، سرم به شدت درد م  یو چ   ها دمیمبل دراز ک  یرو

 اطراف  در چرخا بود.
 ت .فرو رف یفیبه خواب هم زیه چبه من غلبه کرد و فارق از هم یک  خستگ ک 

 را گ ودم...  یحس سوزش دست  چ   ها با
 بودم و سرم به دست  بود. دهیتخت دراز ک  یرو

 یکنارم رو انینفسپپ  را فوت کردم، نگاه  را در اتاق چرش دادم، شپپپا کالفه
 بود. دهیتخت خواب

 خان انیزدم: شا ایگذاشت  و صدا ایبازو یرا رو دست 
 نثار چهره ام کرد. یاز جا بلند شد و نگاها را با نگران یدست پاچگ با

 زم؟ی_ حالت بهتره هز
ساهت پ شت  به طور فیضع یلیخ ای_ آره چند  واب به خ اریاخت یکه ب یدا

 رفت .
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سدس نگاه فیو لط نرم سرم انداخت و گفت: د ینوازش  کرد،  شه آخر گهیبه 
شت ضعف ندا ضمن  شدت پا یبذار برات بازش کن ، در   نییبلکه ف ارت به 

 . یدکتر خبر کن  یکه مجبور شد یبود، طور
 االن حال  بهتره. ی_ درسته ول

 داد و سرم را نرم از دست  خارج کرد. هیهد یبپ پوسه آرام  ی انیپ به
 حاضر کن ... یزیچ هیتا برات  ایهمراه  ب ،ی_ صبحانه که نخورد

ترس  باز ه  حال  به   یم ان،ینه شا یمعده ام گذاشت  و گفت : وا یرو یدست
 بخورده.

د تهو ضپپ هیرا ف پپار داد: نترس کوچولو دکتر   ینیزد و نوک ب یضپپیهر لبخند
 حرف باهات دارم. یکه کل ایکرده، ب قیبرات تزر

شدزخانه رفت با شت و برنک نهار انیشا  ،یه  به آ کنارم  و دیک   یبرا از خور
 خورد. یو شعف در رفتارش به چ   م یشاد ین ست، نوه

کن   یخان گفت : چرا حس م انیخوردم و رو به شپا  یزور چند لقمه از غذا به
ست یادیشما ز ش ایابرو یتا کید؟یخوش حال ه برد  نییباال و پا طنتیرا با 

 .ی یو جواب داد: هلتا رو بگ  تو ه  اندازه من خوش حال م
 .گهیزده و گفت : خب بگو د جانیه
 !یبد  ویاز قبل مژدگان دیبا یبدون یخوا یاگه م گ ،یگفت: نچ نم طنتیش با

بگو  یمژدگان ن ی: ادمیب*و*سپپصپپورتا و گونه اش را آرام  یشپپدم رو خ 
 .گهید

 خان ! یخرج کن  تریب دیک  بود، با یلیخ نی_ نچ ا
 .!گهیبگو د انیشا یحرص گفت : وا با
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 ! حرص نخور واسه بچمون بده.سی_ ه
 متوجه منظورش ن دم با تعجب گفت : کدوم بچمون؟ ابتدا

 بچه نی: ا یچ   ها یدل  گذاشت و زل زد تو یرا رو دستا
 یچ انیدهن باز از شدت تعجب و شک نگاه  را قفل کردم در نگاها: شا با

 ؟یگ یم یدار
 یگرما به گردن  م ینفس هوا ا،یپا یرا گرفت و ن پپاندم رو  یبازو جفت

ستا را دور بازو ش  زمزمه وار گفت: هم  یخورد، د  نیحلقه کرد و پ ت گو
که ن ونه و ومره ه ق ما به   یگهر نیوجود توست، هم یکه االن تو یبچه ا

 داده. هیکه خدا با لطف خودش بهمون هد یهست، بچه ا
ست  سدس بر یرو دیرا آرام و با ترد د شت  و  شارحم  گذا سمت   ان،یگ ت  به 

من االن حامله ام؟!  یعنیصورت  قرار داشت:  یصورتا درست در چند سانت
 خدا باورش برام م کله. یوا

شک  یشکم  را لمس کردم، موجود زنده ا گریزد بار د مهیخ  یدر چ   ها ا
با بهت زمزمه کردم: دارم  د،یک پپ یبود آنجا نفس م انیکه از جنس من و شپپا

   ؟یمادر م
لب  ن اند و جواب  یرو ینرم یآغوشا را محک  تر کرد و بپپپ پپپوسه  انیشا

 مبارک باشه. زم،یداد: آره هز
 همه رو دهوت دیبا  ،یریج پپن بگ دیبا انیزدم و گفت : شپپا یضپپیهر لبخند

 ... یکن
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سته، همه با شن، برا یشاد کیشر دی_ در شب  یمون با ج ن  کیجمعه 
 همه اقوام  دهوتن. رمیگ یبزرگ م

 .دیزود زمان ج ن رس یلیخ
ت و دسپپت ک کی  یبرا تختیفروشپپگاه پا نیاز بهتر انیچند شپپب قبل شپپا از

 سفارش داد. کیشلوار ش
 زیر یبا گل ها ینسپپبتًا باز و دامن قهوه ا یا قهیمخمل و  یکرم با طراح کت

ساس م یماه  ن ده بود ول ۳هنوز  نکهیبود با ا کیش یلیکرم، لباس خ  یاح
 دست به پهلو راه بروم... دیکردم شکم  بزرگ شده و االن با

 بود. دهیپوش کیکروات ش کیسوخته و  یکت و شلوار قهوه ا انیشا
 یدسپپت  را به سپپمت رژ لب سپپرش رنگ بردم تا برا  یکامال حاضپپر شپپد یوقت

 از آن استفاده کن .   یآرا لیتکم
ر کا یچ یبلند شد: آ انیشا یکه دست  به سمت رژ لب رفت، صدا نیهم اما

 ؟ییهانا یکن یم
 خوام خوشگل کن . یرا غنچه کردم و رژ لب را گوشه لب  گذاشت : م  یها لب

 ؟یو گفت: با اجازه ک دیرا تو ه  ک  ایها اخ 
 نکن. تیاذ انی: ِا شادمیکوب نیپا به زم کالفه

 هیکیرا دور کمرم حلقه کرد: اوال حرف   ایرا ک  کرد و دست ها نمانیب فاصله
 کن . تیرژ لب ممنوهه، دومًا دوست دارم اذ نیا

 کردم ادامه حرفا گفت  : چرا؟ طنتیه  هپپ پوس ش من
 .ی یبامزه م یخور ی_ چون حرص م

 . یصورت  قرار داد و زل زد در چ   ها یرا جلو سرش
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 باشن.  یشاهد خوشبخت انیم لی_ ام ب همه فام
 اد؟یه  م هی_ هان

 _ آره چه طور مگه؟
 چه طور مگه؟ یفاصله با صورت  بود: نگفت نیتر کینز

 یلیبچه خ کیتنهاسپپت، شپپوهرش طالقا داده و با  یلی_ خب اون االن خ
 براش هذاب آوره. یزندگ

ست ها با ش ت گونه ام را نوازش کرد، د شه  شما نگران اون  ایگو داغ بود: 
 نباش خودم هواشو دارم.

  یااز جانبا بودم چ  ، ه یلب  بود، منتظر حرکت یسانت کیدرست در  لبا
زدم:  دایفر د؛یچیدر گونه ام پ یبپ پوسه اش درد بد یگرما یرا بست ، اما به جا

 !انیشا
 یرو از دسپپت م یمهمون دمت،یب*و*سپپ یو گفت: اگه االن م دیخند بلند

 آدم منتظر ما هستن. یکه کل  یبدو بر  ،یددا
ماسپپپاژ م یحال در  آبروم یبا غر غرگفت : لدمو کبود کرد دادمیکه گونه ام را 

 .رهیم لیفام یجلو
 کرد... ت یاتاق هدا رونیرا پ ت کمرم حلقه کرد و به سمت ب دستا

تا ابهت و چهره ار زیرا ن ایکردن راه، اخ  ها یط نیه در باب دره  فرو کرد 
 باشد. انینما یبودنا به خوب

ست  آن مهمان یم کاش ستن چه حوادو یدان شکم   یبرا یآب من و طفل درون 
 هست...
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از  اانیبود، شا انیگره زده من و شا یدست ها یرو لینگاه همه فام یمهمان در
تدا بازو یاب جازه کوچک تر  یمراسپپ  دسپپتا را دور  قه کرده بود و ا  نیحل
 داد. یبه من نم یحرکت
به زود یزمان باردارم و  به دن یکه اهالم کرد من  باب  خواهد آمد،  ایفرزند ار

 گفتند... کیهمه مهمانان تبر
افتاد، دختر که تنها گوشه  ینقا و الغر اندام زیمهمان ها نگاه  به دختر ر نیب

 مجلس ن سته بود، تمام مدت نگاها را به ما دوخته بود.
 را صدا زدم انیشا

 !دیلحظه توجه کن کی  هیخان م نای_ شا
 یو به طرف  نگاه کرد: جان  خانم دیدست از صحبت با دوستا ک  انیشا

ن سته  چرا تنها دتونه،یجد لیکردم به دخترک و گفت : اون دختر انگار فام اشاره
 کنه؟ ینم یدرست ییرایازش پذ یو کس

 دختر رنگ نگاها هوض شد. دنیجهت نگاه  را گرفت و با د انیشا
 .دهیرا بعد سالها د کینزد ییآشنا ییبه دختر زل زده بود که گو یجور

 جا بلند شد، دست  را رها کرد و به سمت دختر رفت. از
شدم، ا یکردم، کم تعجب  سبت نیه  دلخور  شا یدختر چه ن شت ک انیبا  ه دا

 منقلبا کرده بود... نیچن نیا
را  ای پپپانیپ یو رو دیدختر را در آغوش ک پپ که محک  انیشپپپا دنید با

و دختر به  انین پپسپپت ؛ چون شپپا  یخون  به جوش آمد، سپپر جا د،یب*و*سپپ
خودم را که جمع و جور کردم و نقاب لبخند به چهره  یآمدند، کم یسپپمت  م

 زدم.
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 یم یبه دختر اشاره کرد و گفت: هانا معرف ستاد،یمقابل  ا یبا خوشحال انیشا
 خال . ینوه  نازیکن ، پر

سالم هانا جون،  یرو یضیرا باز کرد و لبخند هر  این نازیپر لبا ن اند: 
دم و شهر بو یتو التیتح  یمن تا حاال افتخار مالقاتت رو نداشت  چون برا

 فقط چند روزه برگ ت  روستا.
 حس دست دادم. یسالم کردم و آرام و ب یسرد با

 دیخان  ملک، معل  جد یقرار به جا نازیادامه داد: پر یبا خوشپپحال انیشپپا
 روستا باشه.

 و من لیفام هیرفت سپپمت بق نازیزدم، پر انیدر جواب شپپا یم پپنوه لبخند
 .... یکنار ه  ن ست انیشا
خلوت دونفره و هاشپپقانه با  کیخسپپته بودم، فقط دل   یکوفت یمهمان نیا از

 کرد. یرا طلب م انیشا
 ت .قلب  گذاش یم، دستا را گرفت  و روکرد لیرا به سمت شانه اش متما سرم

 مملوء از تعجب، سوال کرد: یبرگ ت به سمت  و با نگاه انیشا
 هانا؟ یکنیم کاری_ چ

 . یتنها باش خواستیم یدل  م انی_ شا
س ینگاه سا به ما نبود و م یبه جمع انداخت ک  هیبق دیمانع د ییجلو زِ یحوا

 شد. یم
 را باال داد و گفت: ایگوشه ابرو طنتیبا ش انیشا

 ؟یفسقل یشد طونیش یلی_ خ
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 را جمع کردم و گفت : لب 
 و نقاب یدیک  ینازم رو م یاون وقت تو کل  ی_ آره کاش االن با ه  تنها بود

 .یداشت یرو برم تیجد یچهره  نیا
 قیگرفت، نفسپپا را هم یبرق زد و نگاها رنگ مهربان انیشپپا یها چ پپ 

 .دیک   یموها یفرستاد، دستا را نوازش وار رو رونیب
 زدم: ایصدا
 !انی_ شا

 گوش  زمزمه کرد: ریگردن  برد و ز یگود کیرا نزد سرش
 شده؟ ی_ جان  چ

  ؟یقدم بزن ک یپ ت باغ   ی_بر
 به مهمون ها انداخت و گفت: ینگاه انیشا
 چه طوره!  یذار یمهمون ها رو قال م یساهت  ین کی_
 حلقه کردم: ایجا بلند شدم و دوست  را دور بازو از

 زمیهز هی_هال
 .. یسمت راهرو قدم برداشت به

 را خواند انیاس  شا ینازک یکه صدا  ،یدر بود یجلو
با  داشپپت ایلب ها یرو یکه لبخند بزرگ یدر حال نازیهقب برگ پپت، پر به

 تمام جلو آمد و گفت: ییپرو
  ؟یخواها کن  برسون  هیبرم، م دیوقته من با ریجان د انی_شا

 نگاه کالفه به من انداخت و دستا را داخل موهاش فرو برد: کی انیشا
 !یراننده رو خبر کن یتون ی_ م
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 گفت: یانداخت و با لحن دردمند انیبه شا ینگاه خواه مند نازیپر
ند دق نده چ له مهر ایپ قهی_ران  سپپپتین یکسپپ چیرو بردن تهران، ه تونیخا

 برسونت .
 یقرار گرفت و اشاره کرد به جا لباس نازیپر یخواها و تمنا ریتحت تاو انیشا

 کنار راهرو:
 در آماده باش. یکن ، تو ه  برو جلو ی_ تا من کت  رو تن  م

 به سمت در رفت. یبا خوشحال نازیپر
 !انیو گفت : شا دیکوب نیرا به زم  یحرص پا با

صبر کن خان   ک یگونه ام کاشت:  یرو یخ  شد و بپپپ پپپوسه هجله ا انیشا
 .رسهیهجول خودم، وقت گردش تو باغ ه  م

 هجوله؟ یرا درشت کردم: ک  یها چ  
 یلیخودم، که خ یجواب داد: خان  کوچولو دیپوشپپ یکه کتا را م یحال در

 کرد. یم یطونیام ب ش
شا  یها اخ  شدت گره خورد  سمت پله ها و گفت:  ت یهدا عیسر انیبه  کرد 
 .امیدست لباس گرم بدوش تا ب کیبرو 

که  نازیرلب دائ  به پ ریفاصله گرفت  و به سمت پله ها رفت ، ز انیاکراه از شا با
 فرستادم... یلعنت م  یوسط برنامه ها دیمحل پر یمثل خروس ب

 شدم. انیمبل وسط سالن ن ست  و منتظر شا یرو ۱ساهت  تا
 از او ن د، ک  ک  نگران شدم. یخبر
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کاظ   دنیبگردم، که با د انیاز کارگر ها دنبال شپپا یکیرفت  تا همراه  اطیح به
 تعجب کردم!

 نگران گفت: یبا دو خودش را به من رساند و با لحن کاظ 
 د؟یکن یکار م یچ نجای_ خان  جان ا

 تهران؟ ینبرد ی_ کاظ  تو خاله مهر
تا تهران  دیدون یرا درشپپپت کرد و با تعجب گفت: نه م ایچ پپ  ها کاظ 

 بردم تا خودش بره نالیچندساهت راهه؟! من خاله را تا ترم
 گفت : یناراحت با

 گفت؟! یدروغ نیچرا همچ نازی_ پس پر
 .انیدنبال شا  یبر ایتو رو خدا ب کاظ 
 ینافکر کن  از نگاه  نگر نگ،یگفت و با هجله رفت سمت پارک یچ م کاظ 

 ...دیندرس یادیرا خواند که سوال ز
شد پیج سوار ستا  یو راه افتاد  یکاظ   زل که من ییجا ،ییباال ییسمت رو

 بود. ان،یارباب من ور پدر بزرگ شا
ش در سکوت در ما  یدوخت ، کم رونیحک  فرما بود، نگاه  را به ب نیطول راه 

 از ته دره ینیماشپپ ینور ک  سپپو دنیکه با د  یکرده بود یرا ط کیاز جاده تار
 زدم: ادیبلند فر

 _ کاظ  نگهدار نگهدار...
 با وح ت ترمز کرد: کاظ 

 شده خان  جان. ی_ چ
 باشه... انیشا نیته دره ممکنه ماش نی_ اون ماش
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 :دیبا وح ت پرس کاظ 
 ابلفضل. ای ن،ی_ کدوم ماش

 زد. یدل  بدجور شور م  ،یشد ادهیپ
 غیله شپپپده بود، از وح پپپت ج بایکه تقر نیماشپپ دنیدره، با د کینزد  یرفت
 .دمیک 

 زد: ایچنگ در موها یه ب کاظ 
 مال کدوم بنده خداست! ستیاما معلوم ن ست،ین انیشا نی_ ماش
 گفت : ی تریو با آراما ب دمیک  یراحت نفس

 ه؟یمال ک یول ست،ین انی_ خدا رو شکر شا
 اشاره زد: نیسمت ماش کاظ 

 هستن. یهاش در چه حال نیسرن  ن یتا من برم بب ن،یشما برو ب _ 
ش رفت  ش ن،یسمت ما شده، ن نیکاظم  رفت طرف ما  یستاهت خبر  یله 

 کاظ  رفت  سمت دره: ادیفر ین د، اما با صدا
 ؟یی_ آقا کاظ  کجا

 .اریطناب ب کی پی_ هانا برو از پ ت ج
 کاظ . یطناب آوردم و انداخت برا کی نیماش از

 تر برم. نییپا دمیترس یبود، م ستادهیلب دره ا خودم
 اومد باال. اریهوش مهیو ن یجس  خون کیبعد کاظ  همراه  یکم
 ه؟یک یدون ی_ م

 . ناختماینم یکیتار یبه زن انداخت ، تو ینگاه



 221 حقیقتسکوت 

 شناسما! ی_ نه نم
 ست دختر هموت. هی_ هد

ن اند و  نیرو پ ت ماش هیددهان  گذاشت ، کاظ  ه یوح ت دست  را رو با
 رفت سمت دره:

 هوشه. یکامال ب ی_ سامان ه  اونجاست ول
 کرد. یبود و آرام زمزمه م اریهوش یکم هیهد

 ن ست  و اسما را صدا زدم: کنارش
 ؟ی نویصدامو م ه،ی_ هد

 ناله گفت: آره هیشب فیضع ییصدا با
 ؟ی_ حالت خوبه؟ درد دار

 _ شکم ، بچه م
 .ستیآرام ناله کرد، تازه به خاطر آوردم در ماه آخر باردار بعد

ن پپاند و با هجله به سپپمت  نیدر ماشپپ زیهوش سپپامان را ن یجسپپ  ب کاظ 
 ... یشهر رفت مارستانیب

 . یدیدرمانگاه شهر رس به
راه  یتو ایمحض ورود پزشپپک ها سپپامان رو منتقل کردن به سپپرد خونه گو به

 نیا  یخواست در طول باردار یه  نکردم، دل  نمنگاها  یمرده بود، من حت
تاو یدر ذهن  هک ب پپود و رو یزیتاور برانگ ریت پپپاو نیچن  ریروح بچه ام 

 دختر همو درفت ، هرچه نباشپپ هیپرسپپتار ها همراه هد یپا به پا یبگذاررد، ول
 بود... اورمیو  اروی ن یکه بعد والد یمحمود بود، تنها کس
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از رح  خارج  نیهمل سپپاده سپپزار کیرا با  هیشپپد هرچه زودتر فرزند هد قرار
 امکان خفه شدن بچه وجود داشت. ریکنند، ز

آماده شپپده بود  هیهمل هد یکه اسپپتثنًا برا یو من پ پپت در اتاق کوچک کاظ 
شک آنجا متخ ص هموم  ،یستادیا ستار ها و پز  بودند و کار خدا یاکثر پر

 د.بو کیآن روز را آنجا ک  مانیزنان و زا یپزشک ها نیاز بهتر یکیبود که 
شک با لباس خون دو ستار یساهت بعد پز اق از ات ب*غ*لبچه به  یهمراه پر

 لب فرستادم و از جا بلند شدم. ریز یبچه صلوات دنیخارج شد، با د
 :ستادمیدکتر ا یجلو
 چه طوره؟! هیدکتر هد ی_ آقا
هرق  دهیرا به جان خر یخطر بد هیکه م پپخص بود، با قبول همل هد دکتر

 را پاک کرد و گفت: ای انیپ
قانون نی_ ا مل  خاطر ا ینبود، ول یه به  ند ر نیمن  رو  سپپکایمادر و فرز
 مادر سال  بمونه. دوارمیام رفت یپذ
بده،  رتونیبه پکتر نگاه کردم: ممنون دکتر خدا خ یمملوء از قدر دان ینگاه با

 چه به هوشه؟ هیاالن هد
قال مجهز انت مارسپپتانیب کیآمبوالنس به  کیقراره با  مارتونی_ نه خواهرم، ب

 کنه. دایپ
 .یالکرس تیلب شروع کردم به خواندن آ ریز

شا کاظ  شانه  شاره کرد،  انیشانه به  سمت  ا شدند، کاظ  به  وارد درمانگاه 
 به سمت  گ ت. انیجهت نگاه شا
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 ؟یب: هانا خودیکالفه پرس یشد و با حال کیبا چند گام بلند به من نزد انیشا
 سدردم و جواب دادم: انیکردم، خودم را به آغوش شا بغض

دسپپت و پنجه نرم  یاون تو داره با مرگ و زندگ هیهد یول ان،ی_ من خوب  شپپا
 همه درد و هذاب. نیا ستیکنه، حق اون ن یم

 .کیتن  را شر یگرم و مردانه اش دور کمرم حلقه شد، و خستگ یها دست
 یم درک د،یک  یلحظه دست از نوازش  نم کی انیشا  ،ین ست یصندل یرو

 .دمیرا به جان خر یکرد چه ترس و استرس
 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 برگ ت: انیشا
 شده؟ یزیله چ_ ب

ضمانت  کی دیالبته قبلا با د،یریبگ لیرو تحو ماریاومده ب ای_ بچه تازه به دن
 دیه  بد

 کتا را گرفت : یبلند شد، گوشه  انیشا
 ؟یر ی_ کجا م

 در جواب  زد و گفت: یمهربان لبخند
 رمیبگ لیتحو چارهیبچه ب رمی_ م
 را بست :  یلب گفت  و چ   ها ریز یآهان

 فقط ای_ زود ب
 ...امیاستراحت کن تا ب ک ی_ باشه تو 
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سمت بچه  ب*غ*لبعد بچه به  یقیدقا انیشا ست  را  به طرف  آمد، با ترس د
ضع زیر یبچه به قدر دما،یدراز کردم و آرام در آغوش ک   یبود، که م فیو 

 .رمایدر دست بگ دمیترس
را باز و بسپپته غنچه مانندش  یخورد، و لب ها یفی  تکان خفب*غ*لدر  بچه
 کرد.

 .مدینفس ک  قیگردن نوزاد فرو بردم و هم یسرم را در گود یهالقه خاص با
 دادند. یبه ت م یکودکان بو همه

 به خود آمدم.  یبازو یرو انین ستن دست شا با
 . ی_ هانا آماده شو بر

 به اتاق همل انداخت : ینگاه
 ؟یچ هی_ پس هد

 _کاظ ، پدرام و ساسان رو خبر کرده، نگران نباش!
از درمانگاه خارج شپپپدم، بچه در آغوشپپ  به خواب رفته بود، حس  دیترد با

 شناختما. یسالها بود که م ییبه کودک در آغوش  داشت ، گو یبیهج
 گرفت. ایهمارت را پ ریرا باز کرد مس نیدر ماش انیشا

 ؟یکرد ریچرا د  بید انی: شادمیراه پرس نیب
ام که تم یحرکت داد، در حال  پهیرا به سپمت شپ نایماشپ ریآفتاب گ انیشپا

 :دیحواسا به جاده بود پرس
 . ایتعارف کرد برم پ نازی_ پر

 !؟یتعجب گفت : چ با
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 ناز؟یبه خاطر اون پر یتنهار گذاشت منو
 دست  گذاشت: یپر مهرش را رو یرا ف ار داد و دست ها  ینیب نوک

حسپپاس  ای ،یکن یحسپپود نازیدرصپپد به پر کی یخواد حت ی_ هانا، دل  نم
 !یب 
 را گرفت :  یقهر رو با

 کن ینم ی_ من اصال حسود
 .یگی_ باشه تو راست م

 .نیریخودش یادیبه نظرم اون دختر ز اد،یحال خوش  نم نی_ با ا
نوه  نازیبه ن پپپانه لبخند از ه  باز شپپپد: خان  کوچولو، اون پر انیشپپپا این

شپپباهت  نکهیکن ، مخ پپوصپپا ا یخواهرم بها نگاه م دیپدربزرگمه، من به د
 به مادرم داره. یادیز

 مکث کرد و سدس ادامه داد: یکم
 .ی تریب زیمن و پدر بزرگ  بود، نه چ یآشت یه  برا  بای_ دهوت د

زدم و باز به کودک در آغوش   یته دل  قرص شد، لبخند ایحرف ها دنیشن با
کرد،  یغنچه مانندش دل  را آب م یسرش رنگ و لب ها یشدم، لپ ها رهیخ
شت ب دیام سرنو کرد، مادرش  غیرحمانه پدرش را از او در یوار بودم حاال که 

 داشت... ینگه م ایرا برا
**** 
 روز بعد" چند

را  دور لبا ریو ش دمیک  ایغنچه مانند، شا یلب ها یش ست  را رو انگ ت
 پاک کردم.
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ست  را ز نگاه  شت   ریرا به چهره مهتابا دوخت ، آرام د گردن کوچکا نگهدا
 .دمایو ک  ک  در آغوش ک 

و  بزرگ تر دهانا بود ریش  هیشد، سر ش یباز و بسته م یمثل ماه ایها لب
 به دهانا بچکان . ریهر روز مجبور بودم با قاشق ش

زن ها ذاتًا مادر بودند،  خواندم، اکثر ییالال ایدر آغوش گرفتما و برا محک 
 یچند روز کاماًل زبان بدن فرشپپته  نیدر ا ن ،یبب  یتعل ییآنکه جا یب زیمن ن

 گرفته بودم. ادیکوچک در آغوش  را 
زدم  یقیشبرنگا لبخند هم یها لهینازکا، و بستن ت یبسته شدن پلک ها با

و زمزمه کردم  دمیهطر بکر تنا را به همق جان ک پپ  ،یو به هادت هم پپگ
 " هیدرست م زی"بخواب پسر همه چ

 یکه شانه ها یدر حال ای گیهم بتیاتاق خواب باز شد، مردم با همان ه در
ده شپپ رهیداده بود، با هالقه به تک تک حرکات  خ هیپهنا را به چهارچوب تک

 بود.
 د؟ی_ بچه خواب

 به چهره نگرانا: دمیپاش لبخند
 .دهیکه دکتر داده بود، کمتر شد حاال خواب یی_ آره دل دردش با اون دارو

 .ادی_ خوبه، چقدر مادر بودن بهت م
 _ ممنون، خجالت  نده.

لت چ جا نت داره رشپپپد م یفنچ کوچولو تو کی زم،یهز هی_ خ نه،یبط که  ک
 .هیمادر یخودش ن ونه برازنده بودن تو برا
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 ه؟یبچه چ نیا فیتکل انی: شادمیپرس یام ناگهان در ه  رفت، با ناراحت چهره
 تکان داد: یبه ن انه ناراحت یو سر دیاخ  دره  ک  انیشا

 هگیزن هموت  م یبچه رو قبول ندارن، از طرف نیا گنی_ ساالر خان و ساسان م
 تونه بچه ش رو ه  به دندون بک ه. ینم هیبراش کاف هیتر خ ک کردن هد

 :دمیشده غرچفت  یدرون رگ  پمداژ شد، با دندان ها تیو ه بان خ  
 خودشون بذارن. یاس  آدم که رو فیهستن، ح یک گهیها د نی_ ا

و با نوک  سپپتادیا  یچهارچوب در برداشپپت، جلو یش رو از رو هیتک انیشپپا
 را نوازش کرد. ایشا ینیانگ ت ب

در ضپپمن نگران  سپپت،یمن مهربون ن ی_ همه که قلب پپون مثل خان  کوچولو
 .رمیگ یرو به ههده م ایبچه نباش فوقا خودم سرپرست

 ؟یکنیکار رو م نیشدم: واقعا ا رهیخ انیزده به شا ذوق
 :دندیخند یم زین ایچ   ها یتمام صورتا را پر کرد، حت لبخند

 کن . یخان  کوچولوم رو خوشحال کنه م ی_ هر کار
شت و هم  ی انیپ یرا رو ایلب ها آرام س قیگذا : محبت تو به من  دیب*و*

 درس داده بانو.
 که ناگهان در اتاق زده شد.  یزد یحس و حال خودمان پرسه م در
 فاصله گرفت: یکم انیشا
 داخل ای_ ب

 نجایدر را باز کرد و با دلهره وارد اتاق شپپد.پپپپ آقا جان، سپپاسپپان خان ا هیانسپپ
 هستن.

 باال رفت: انیشا یابرو ی گوشه
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 نجا؟یخواد ا یم ی_ ساسان چ
 دون  با شما کار داره... ی_ نم

 . یرفت نییخان از پله ها پا انیشا همراه
 . یدیکرد د یرا دود م دایکه ل  داده بود و پ یمبل در حال یرا رو ساسان

سان سرمه و کراوات زده بود و ا سا شلوار  نبود که لباس  یبار نیاول نیکت و 
 .دیپوش یم یشهر یها
 خان دست داد. انیما از جا بر خواست و با شا دنید با

وجودش  د،یبار یو کراهت از چهره اش م ینحسپپ یبار نوه نیدان  چرا ا ینم
فت  تا به سمت پنجره ها ر اریاخت یکرده بود که ب نیفضا را تلخ و سنگ یبه قدر

 بده . رییخانه را تغ یهذاب دهنده حاک  بر فضا یبا باز کردن در هوا
سوال کردن: خب م انیشا شروع کرد به  ست و  سان ن  سا ست   یکنار  خوا

 ؟یکن یکار م یچ نجایبدون  االن ا
 .مریزد و پاسخ داد: اومدم بچه بردارم رو پس بگ یپوزخند حرص در آر ساسان

 ؟یریبچه برادرت رو پس بگ یدر جوابا ابرو باال انداخت و گفت: چ انیشپا
 .ایو قبول نداراون بچه ر یگفت یم روزیتو که تا د

سان شا سا ساب انیکه معلوم بود از جواب پس دادن به  ست، گوشه  یح کالفه 
و حرف ر نیا دینزن یوا یگاز گرفت: ا ی یرا خاراند و لبا را نما ایابرو ی

تاو حت  چه برادرم رو نخوام؟ من فقط ت نه ب چه طور ممک داغ  ریخان بزرگ، 
 داره. جاسرم  یبرادرم رو حرف نا مربوط زدم وگرنه، پسر یسر کیبرادرم 
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تفاوت از جا بلند شد و دستا را دور کمرم حلقه کرد: من و همسرم  یب انیشا
 . ید ینم لتونیو تعهد نده بچه رو تحو نجایا ادیکه خود ساالر خان ن یتا زمان
 . یو با ه  سالن رو ترک کرد دیدست  را ک  سدس

 کردم. یماهه صحبت م ۳ یایزدم و با زبان کودکانه با شا یباغ قدم م در
به مناسپپبت برگ پپت سپپدهر در همارت برپا بود و اکثر  یبزرگ یمهمان امروز

صت رو غن به  یشماردم و از در پ ت متیخدمه م غول کار بودند، من ه  فر
 باغ رفت .

شاخه ها چکیپ یها برگ سرو پ یدور  خوش گل  یخورده بود، بو چیدرخت 
 امغیبود پ یکر فرو رفت ، سپپاسپپان چند روزو به ف دمیرز را به همق جان ک پپ

 را داشت. ایداد و در خواست گرفتن، شا یم انیبه من و شا زیآم دیتهد
شا با شا یتن  به لرزه افتاد، خدا م ایفکر به نبود  ست  در  نینرا به اندازه ج ایدان

 داد. یرحم  دوست داشت  و فکر نبودش به شدت آزارم م
در افکارم غوطه ور بود، که متوجه ن پپپدم از خانه باغ دور  ال یپرنده خ آنقدر

 پ ت همارت هست . یمحافظت ن ده  یها نیشدم و حاال در زم
سر و صدا بود، ممکن  یپرت و ب یادیمکان ز نیترس در دل  ن ست، ا یکم

 کند. دیرا تهد ایمن و شا یبود خطر
سرهت به خانه باغ بازگردم، هم  یت م س نیگرفت  به   یتکه هقب گرد کردم د

 حلقه شد، وح ت  یدور بازو
 چیکه ه ییدلخور سپپاسپپان آن ه  در جا یچ پپ  ها دنیهقب و با د برگ پپت 

 کس کنارمان حضور نداشت، وح ت کردم.
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 یم یچ نجایگفت : ا دیلرز یکه به شپپدت م ییدرشپپت و صپپدا یچ پپ  ها با
 !؟یخوا

زد: چند روزه منتظر  یگذاشپپت و پوزخند تلخ ایها بیرا درون ج دسپپتا
 ها باهات حرف بزن . زیچ یلیتا راجع خ رونیب یایب

 ؟ییها زیکردم: مثال چه چ زیرا ر  یها چ  
شا ینگاه یچ م ریدهانا فرو برد و ز نیرا ب ناییپا لب چه انداخت: ب ایبه 

 .دهیخواب
 ررا در آغوش  درست کردم، تاراحت ت ایافتاد، جا ایشا زانیبه گردن آو نگاه 

 بخوابد.
 _ چقدر بزرگ شده!

 ا؟یریازم بگ یخوا یرا محک  تر کردم: م آغوش 
 کنه. یمون رو م خص م فیخودش تکل گهی_ دادگاه چند روز د

 دهیو کودک خودم ک پپ ایشپپا ینق پپه برا یحلقه زد، کل  یدر چ پپ  ها اشپپک
 بودم.

  و زن یخطرناکه، من حرف  رو بهتون م نجایکالفه اشاره کرد به جاده: ا ساسان
 .رمیم

تو بازه، هر وقت  ینکن در همارت ارباب ساالر رو نینگاهتو غمگ  یجور اون
 .دناید ایب یشد ایدلتنگ شا

 .نمایب یوقت نم چیه گهید ام،یذاره ب ینم انی_ شا
 باهات حرف دارم. ن،یب  ن ینگاه ساسان مهربان تر شد: برو تو ماش رنگ
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 شدم و با هجله گفت : نه نه بهتره برم خونه باغ. خکوبیجا م سر
 کرده... ایمدت هاست ازت مخف انیکه شا هیدرباره راز مهم نی_ ب 
 و منتظر ماندم تا جواب بدهد. دمیک  یقیهم نفس
ش  جا به جا یخورد، به آرام ی  تکان مب*غ*لدر  یکم بچه کردم  ایدر آغو

 گلگونا را نوازش کردم. یو گونه ها
 _ حواست رو به من بده.

 به خودش گرفته بود. یجد یرا باال آوردم و نگاها کردم، چهره ا سرم
ش نکهیا از س نیدر ما سته بودم ح شوهرم ن  شمن  شا یبد ید شت ، اگر   انیدا
سان هم یخون به پا م دیفهم یم سا شت،  مثل مار منتظر   هیکرد، حق ه  دا
شزدن به او ب این سته بودم و منتظر  یشخ  نیچن نیوده و حاال من در ما ن 

 راز فاش کند...  یبودم برا
 داد. هیچانه اش تک ریرا ز دستا

 ؟ی_ چرا به  زل زد
 .چیجواب گفت ه یو ب دیک  یآه

 ؟یزود تر حرفت رو بزن  هی_ م
 خودش آمد و شروع کرد به حرف زدن. به

برات کسپپل کننده باشپپه، اما بدون  یاولا کم دیگ ، شپپا یکه م ییها نی_ ا
 مهمه. یلیخ

 . نومیم دی_ خب شروع کن
داشپپت  به اسپپ   یناتن یهمو کیمن  ایسپپپال پ 2۰گرده به  ی_ماجرا بر م

 روستا... ی ندهیشاهرش که وارث پدر بزرگ بود و خان آ
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 فرستاد و در ادامه گفت: رونیب نیرا سنگ نفس
شاهرش، م طف سرش بود؛ م طف ی_ آن زمان همه دار و ندار همو  مادر  یپ

 ها او را محبوب قلب ها کرده بود... نینداشت و تک فرزند همو بود؛ هم
بگو  ونن یخان برخورد کرد و ب نیدر با شاه یبار اتفاق کیساله که بود که  ۱۵

ر دهوت را به شکا یخان م طف نیماجرا شاه نیو مگو شکل گرفت، سر هم
 کرد.

 داد، قبول کرد و یم یقرمه سبز یجوان ه  که کله ش بو ی یم طف
شکار  یدو راه هر سر  شدن، همون روز  خان خطا  نیشاه ریآهو ت کیجنگل 

 .دیرو در یرفت و قلب م طف
ست  شتمو با وح ت زمزمه کردم:  یرا رو د سر نیشاه ییدا یعنیدهن  گذا  پ

 هموت رو ک ت؟!
دو  نیب د،یک پپ رونیرا ب نسپپتونایو گاریسپپ بایتکان داد و از داخل ج یسپپر

 انگ تا گذاشت و آتا زد.
بود،  یآدم آرام و منزو نیشپپاه ییخورد، دا یآن حرفا در سپپرم چرش م هنوز
اما  دریرا بگ  یت پپم نیزد که چگونه بهتر یت پپر م انیدر کار ها به شپپا یگاه

 .توانست  باور کن  قاتل باشد یهرگز نم
 داد. رونیرا از پنجره ب گاریدود س ساسان

 اهتراض اسما را صدا زدم: آقا ساسان با
 _ جان 

 منظور برداشت کن . یکردم جان  گفتنا را ب یلحظه مکث کردم و سع کی
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 .دیبچه نفرست نیا هیبه ر گاریدود س  هیکردم به پنجره: م اشاره
رد، ک ایبه من و شپپا یگرید یانداخت، نگاه رونیرا از پنجره ب گاریمکث سپپ با

 خورد. یحسرت در نگاها چرش م ینوه
 .یکرد یرو بزرگ م ای_ کاش تو شا

 را به کودک در آغوش  دادم: نگاه 
 .دیجدامون کن دیدار یکار رو بکن ، اما شما سع نیخوام ا ی_ من م
 فرستاد. رونیرا آه مانند ب نفسا

 .یکرد یم_ کنار من، کنار من بزرگا 
تدا ته در  یمعن یب  یحرفا برا اب به محض درک منظورش برآشپپف ما  بود، ا
ش شوم و  نیبودم که ممکن بود هم یه ب یرا گ ودم، به قدر نیما جا منفجر 

 چ  . دهیبر سر ساسان در رانیو
 و برگ ت  طرفا: دمیرا ک  نیماش رهیدستگ

 متاسف . فتیفکر کث ی_برا
ردم را باز ک نیدر ماش با،یدرون ج گاریزد و باز دست برد سمت س یپوزخند
 حرفا سر جا خ ک  زد. دنیکه با شن

 ؟یبدون  تریدرباره پدرت شاهرش ب ی_ بمون هنوز مونده، دوست ندار
 هیهان
 برگ ته بود. رانیباز به ا یماه دور ۶بعد از  دما،یدور د از

از همان جنسپپا در تنا به  یو شپپلوار خوش دوخت پارچه ا یم پپک کت
 هر چه تمام جلوه گر بود. ییبایز
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شوق موج م در ها را  زیچ نیمحرما نبودم، اما دل ا گریزد؛ هر چند د یقلب  
 فهمد. ینم
 زد: ادیساله با شوق فر ۳سهند  ستاد،یا  هیپرواز که رد شد پ ت ش تیگ از

 ییبابا یی_ بابا
 رف سدهر رفت.خسرو دست سهند را گرفت و به ط بابا

آن ها نگاه کرد، سپپدس سپپهند را به آغوش  یابتدا با تعجب به هر دو سپپدهر
 .دیک 

 .دیگنج یدر پوست خود نم یخورد و از خوش یدائ  وول م سهند
 .دیک   انایپر یبه موها یراه دست نیسمتمان آمدند، سدهر ب به
افکار و  از یلیسپپ دیایب رانیبه ا ییکه تلفن زد قرار اسپپت تنها ایچند روز پ از

 کرد. دایپ انیاحساسات گوناگون در قلب  جر
شقانه ا ستاد،یآمد برابرم ا جلو سالم خ ک و  یانتظار برخورد ها شت ، با  ندا
 از کنارم هبور کرد. یخال

ست، در نگاها نوه یم حس سرده حال ا سرت وحود  یکردم رنجور و اف ح
 کنار شبن  داشته؟! یهاشقانه ا یچند ماه زندگ نیا یعنیداشت، 

 کرده؛ پس چرا همسرش را تنها گذاشته؟! مانیتا االن شبن  زا حتما
 ۹که مسپپئول و هالقه مند به خانواده باشپپد در  یگفت، مرد یم  پپهیهم مادرم

فراوان از همسرش  یک د و با سخت یهمسرش همچون اون درد م یماه باردار
کوتاه  کنار سپپدهر تجربه نکرده  یکه هرگز در زندگ یزیکند، چ یمراقبت م

 بودم...
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سهند را  پ ت سدهر که  سرو و   یزیکرده بودم و با هالقه چ ب*غ*لسر بابا خ
 گفت حرکت کردم. یگوشا زمزمه وار م ریز
از هقب ن ست ، سدهر ه  در را ب یصندل  ،یدیشورلت سبز بابا رس نیماش به

 کرد تا سهند را به آغوش  بسدارد.
 قرار گرفت. کیبا فاصله نزد  یو به روشد و درست ر خ 

قاط  ینیو ب دمیک پپ یقینفس هم اریاخت یب نه  ا پر تن یبو یرا از هطر مردا
 کرد. یخودش را م رف م ی ژهیهطر و  هیکردم، سدهر هم

 داد. یتوتون م یتلخ بود و بو  هیهم مثل
سخر رفتارم را ایقهوه ا یها لهینگاه  به ت دم،ینفس ک  باز نظر  ریز که با تم

 داشت، گره خورد.
 کردم؟! یم یخودم آمدم، داشت  چه غلط به

سخر خند پر تم ایزدم که ن یشدم، سهند را گرفت  و لبخند م نوه دستداچه
 تر کرد. قیسدهر را هم

 جلو جا گرفت. یصندل یو رو دیهقب ک  سدهر
 انداز شد. نیطن نیفرهاد در ماش یبه راه افتاد، صدا نیماش

به همارت به افکار محال و  دنیکردم تا رس یدادم و سع هیتک نیرا به ماش سرم
 پوچ  پر بال نده . یآرزو ها

 یها لهیاما ت رم،یکردم نگاه از سپپدهر بگ ین پپسپپت  و سپپع یمامان مهر کنار
گاه به سمتا پرواز م  ،یسرکا چ   ها کردند و تک تک حرکاتا  ینا خودآ

 نظر داشتند. ریرا ز
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دورمان  ل،یآرام از گرامافون و دسپپته دسپپته شپپدن جوانان فام کیپخا موز با
 خلوت تر شد.

 همارت را از نظر بگذران . دیجد دمانیوقت کردم چ تازه
 دیمدل جد یخود را به لوسپر ها یو از مد خارج شپده جا یمیقد یها لوسپر

و کردند، اکثر تابل یاسپپتفاده م زیو آو یلیداده بودند، امروزه اکثرًا از مدل قند
خانه  دمانیخود را به تابلو فرش داده بودند، در کل چ یه  جا ینقاشپپ یها
 تر از گذشته شده بود. دهیپسند اریبس

 یخونه نگاه م لیبه وسپپپا یدار زمیکنار گوشپپ  زمزمه کرد: هز یمهر مامان
 ؟یکن

 هقیخوشپپگل شپپده، سپپل یلیزدم و در جوابا گفت : اهوم به نظرم خ یلبخند
 هاناست؟

الن به س یداده، بنظرم فضا رییهمارت رو تغ ونی_ آره، هفته گذشته کل دکوراس
 تر از گذشته شده. کیمراتب ش

 با فرش ها داشت: ییبایز یکه هارمون دیکرم و سف یافتاد به پرده ها نگاه 
 روشن شده. یلیخ ی_ آره، از طرف

 زد و با طعنه گفت: یلبخند مامان
 یکه فقط پول خرج کنه و باهث در به در نیهنرمند باشپپه، نه ا دی_ هروس با

 بچه آدم ب ه.
ما نبود با سقلمه مامان  یبه شبن  بود، سدهر که حواسا به حرف ها منظورش

 به خود آمد و گفت: یمهر
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 شده؟ ی_ بله مامان طور
حرفا را تکرار کرد، نگاه سدهر به من افتاد و پوزخند زد سدس دستا را  مامان

 صورتا گذاشت. یرو یبا کالفگ
ماً  بدگو ایپ حت مان  یم ییخودش فکر کرده من دائ  از شپپبن   ما که  کن  

 .زارهیاز شبن  ب نینچنیا
 کردم بحث را هوض کن . یاز پوزخند تلخ سدهر، سع ریگ دل

 .نمایب ینم_ مامان هانا کجاست؟! 
 بچه دختر هموش یکرد حت یرفته تو اتاقا طبقه باال، سپپرش درد م زمی_ هز

 و رفت. هیانس ایرو که به شدت بها وابسته س گذاشت پ
 از جا بلند شدم: یدیهانا با ببخ  تیاز وضع نگران

 .نمایرم بب ی_ پس من م
 به سدهر گفت : خطاب

 حواست به سهند باشه؟  هی_ م
 را دوخت به سهند و محک  تو آغوشا ف ردش: خاصا نگاه

 _ همه حواس من ام ب به سهند و بس.
 به طعنه تو کالما زدمو از سالن خارج شدم. یپوزخند

 وارد اتاق شدم. اطیبا احت فا،یجواب آرام و ضع دنیاتاق هانا را زدم با شن در
نا  ختایبه  ر یو لباس ها دهیرنگ پر یبود، چهره  دهیتخت خواب یرو ها

 دادند. یخبر از حال بدش م
 !ییجلو رفت  و صداش کردم: هانا آرام

 کند. یم هیدارد، گر دمیدماغا فهم نیف نیف یصدا از
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 یم هیگر یتخت جا گرفت  و اسپپما را صپپدا زدم: دختر چرا دار یرو کنارش
 شده؟ یطور ؟یکن
 دهوات کرده؟ انیشا

تخت بلند شپد و خودش را انداخت تو  یهق هقا اوج گرفت، از رو یصپدا
 آغوش .
پ پپت کمرش گذاشپپت  و چند ضپپربه به کمرش زدم: هانا  اطیرا با احت دسپپت 

 .ینبود هیتو اهل گر زمیهز
ضا صدا بغ شدت بغض در حال باال و پا ییرا قورت داد و با  دن ش نییکه از 

 بود، جواب  را داد:
 !دمیکه د هیمرد نینامردتر انیشا هی_ هان

 کار کرده؟ یو البته تعجب گفت : مگه چ ینگران با
 را با پ ت دست پاک کرد: ایها اشک

_ اون به خاطر پول و وروت پدرم با من ازدواج کرده، اون همه دوسپپتت دارم 
 بوده. بیفر یهاش از رو

شا یگیم ی_ چ ست، جز اون  نیداره، ارباب ا نیخودش زم انیهانا؟!  ستا رو
شا یونه داره، حتو خ نیزم یشهر کل یتو و نداره بعد ت ییدارا انیسدهر اندازه 
 تو بوده؟! نیمحتاج زم یگیم

شروع کرد  ایکه در چ   ها یسرش را تکان داد و با نفرت هانا النه کرده بود 
 به حرف زدن:
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صاحب کل زم شاهرش خان ، پدرم  ست  یها نی_ من  دختر  کنتر رودخونه ا
مادرم قبل بابا مسپپعود زن  هیده، هانتوش کارخونه ز انیکه شپپپا ییهمون جا

 دونستن و به من نگفتن. یم نویشاهرش خان بوده، همه ا
ش  تکانا دادم تا ک    انایحال و روز پر دنید از شد، درون آغو دل  خون 

 هق هقا قطع شد و به خواب رفت. یک  صدا
تر و دخ رمردیخان که با پ انیراست سراغ شا کیدر اتاق خارج شدم و رفت   از

 گرم گفت و گو بود. یجوان
 خان انی_ شا

 و برگ ت سمت : دیک  رمردیاز گفت و گو با دختر و پ دست
 .دیخان  خوش اومد هی_ به به هان

 زدم و اشاره کردم به طبقه باال: یم نوه لبخند
 د؟یایهمراه  ب  هی_ م

 حال همراه  به طبقه باال آمد. نیبود تعجب کرده، با ا م خص
 :ستادمیدر اتاق ان ا نارک

 د؟یاز هانا نگرفت ی_ خبر
 را باال داد: ایابرو گوشه

 یدگی_ سر شب گفت سر درد داره مزاحما ن  ، من  اومدم به مهمون ها رس
 براش افتاده؟! یکن ، نکنه اتفاق

ست  حرف ها ینم شک ایهانا را باور کن ،  یدان ساب   زنانه؛ با یبگذارم به ح
 ه گفت .حال سر بست نیا
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کنار رودخونه است و االن  یها نیدختر شاهرش خان و وارث زم دهی_ اون فهم
 به شدت شکه است.

شا رنگ ستانا م هود  یبا نگران د،یپر ک  انیاز رش  شکارا از لرزش د که آ
 بود، در اتاق را باز کرد و وارد اتاق شد.

 رفت . نییسهند پ ت در نماندم و با سرهت به طبقه پا هیگر یصدا دنیشن با
سدهر گر دنید با سر داده با هجله جلو رفت  و بچه را به  هیسهند که در آغوش 

 :دمیآغوش ک 
 ؟یساهت مراقب بچه باش کی ی_ نتونست

 تکان داد: یو سر ستادیا نهیبه س دست
رفتن  یبرا ایریه گاز بهان سپپت،یمن ن یاش از حواس پرت هی_ نگران نباش گر

 به باغه.
 یرب یخواست یسهند انداخت  و گفت : آره مامان م یاشک یبه چ   ها ینگاه
 باغ؟

ا دست ام  ،یرا مع ومانه تکان داد، دستا را گرفت  که با ه  به باغ برو سرش
 مانع حرکت  شد.  یسدهر دور بازو یحلقه شده 

 شبه ها. ۱2ساهت  ؟یر ی_ کجا م
 اطرافه، سهندم کنارمه. نیهم  یش یدور نم ادی_ ز

 .امی_ صبر کن کت  بردارم همراتون ب
 کتا را برداشت. یصندل یخ  شد و از رو سدس
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س ینگاه  به مامان مهر یا لحظه سدهر را تح شد، که با لبخند   یم نیدوخته 
 کرد.

شد یه  راه با ست کم یدل  م  ،یباغ   یسوال کن  ول ایدرباره زندگ یخوا
 را بره  نزن . نمانیآرام ب یفعال از فضا دمیهتر دب

ست سره ا د سر د و کن یکه ته باغ بود، رها کردم تا باز یسهند را کنار تاب و 
 کت ن ست .  ین یخود رو

 کنارم ن ست و با آراما اسم  را صدا زد: زیلحظه او ن همان
 از سهند برات راحت بود؟ یمدت نگهدار نیا هی_ هان

 بود. یو بابا ه  کمک بزرگ ی_ آره، وجود مامان مهر
 _ خوبه، پدر و مادرم هستن وگرنه دست تنها م کل بود.

 با شک به سمتا برگ ت : ختیدر دل  فرو ر یزیچ
 داشت؟ یتو چه هدف و منظور یسوال ها نی_ ا

 را پ ت گردنا زد و گفت: دستا
بهتر باشه سهند کنار من باشه تا تو  دیکن  شا یفکر م یفقط من گاه یچی_ ه

 .تیسراغ زندگ یه  بر
 یکه از شدت خ   و غضب به کبود یمنجمد شد، با صورت  یدر رگ ها خون

 جا خورد. دیرا که د  یزد به سمتا برگ ت ، چ   ها یم
 :دمیانگ تان  ف ردم و غر نیرا ب ایکت م ک ی قهیشدم  خ 

 کن. رونی_ فکر بردن سهند رو از ذهنت ب
ناراحت بدن  تاده بود، وقت یاز اضپپطراب و   دیحال خراب  را د یبه ره پپپه اف

 را به آغوش گرفت:  یزد و بازو ها یلبخند
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 ؟! یجور نی_ دختر نلرز ا
 شدند. یمن ه  جار یاشک ها متایمال دنید با

 روان شوند.  یاش سوار کردم و اجازه دادم اشک ها نهیس یرا رو سرم
 کرد: یو زمزمه م دیک  یدستا را نوازش وار پ ت کمرم م زین او

 . هیدرست م زینگو، همه چ یچیه ای_ ه
 گرفت. یدر آغوش سدهر 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

شا یمهمان ضور  سدهر آنقدر  انیبدون ح شد،  کرده بود  م*س*تو هانا تمام 
 شد. یبند نم ایپا یکه رو

ساختمان مجاور همارت  یشب مامان مهر آن سدهر را به  از من خواها کرد 
 خاطر افراد خانواده را مکدر نکند. ایم*س*تببرم تا با بد 

مدت تلو تلو م سپپدهر مام  باز یلب تکرار م ریخورد و ز یت بد  ازتو  یکرد، 
 دم شبن .خور

 کرد. یشکوه م نینچنیدان  چه بر او گذشته بود که ا ینم
 و سرد بود. کیهمارت تار  ،یه  وارد همارت شد با

 مبل ن اندم و گفت : یرا رو سدهر
 رو روشن کن . نهیباش من شوم نجایلحظه ا کی_ 

 گفت: باشه بابا بروو دهیک  یخمار نگاه  کرد و با لحن سدهر
 را شل باال آورد و اشاره کرد به اتاق. دستا
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 سالن را روشن کردم. نهیاتاق و سدس شوم یسمت اتاق رفت  ابتدا بخار به
شدت  یدر حال سدهر لب گفت: کثافت به   ریکرد ز یم هیگر یم*س*تکه از 

 .یدروغ گفت
 سدهر؟! یگیم یتعجب برگ ت  سمتا: چ با

 نجا؟یا  یچرا ک وند ،ی_ تو که حامله نبود
 ، تب دارش گذاشت ی انیپ یمبل ن ست ، دست  را رو یآمد و کنارش رو جلو

 سرش به شدت داغ بود.
 ؟ی_ سدهر تب دار

 به سمت آغوشا. دمیرا دور کمرم حلقه کرد، محک  ک  دستا
شبن  تو حامله ن سرم دل   ؟یچرا به  دروغ گفت ؟یستیرا نوازش کرد و گفت: 

 یرو شکوند
 م. هی: سدهر ول  کن من هاندمینال یکردم و با بدبخت تقال

 .ی یتوجه به حرف ، آغوشا را تنگ تر کرد: اشکال نداره گل  بازم حامله م یب
 شود. یبگذرد آرام م یک  در آغوشا آرام گرفت ، با خود فکر کردم کم ک 

ا ر سپپکیر نیا یچه شپپد که قبول کردم باز ه  محرم سپپدهر ب پپوم ول دمینفهم
 نگه داشتنا تحمل کردم یراب

سدهر گر دنید با سر داده با هجله جلو رفت  و بچه را به  هیسهند که در آغوش 
 :دمیآغوش ک 

 ؟یساهت مراقب بچه باش کی ی_ نتونست
 تکان داد: یو سر ستادیا نهیبه س دست
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رفتن  یبرا ایریاز بهانه گ سپپت،یمن ن یاش از حواس پرت هی_ نگران نباش گر
 به باغه.

 یرب یخواست یسهند انداخت  و گفت : آره مامان م یاشک یبه چ   ها ینگاه
 باغ؟

ا دست ام  ،یرا مع ومانه تکان داد، دستا را گرفت  که با ه  به باغ برو سرش
 مانع حرکت  شد.  یسدهر دور بازو یحلقه شده 

 شبه ها. ۱2ساهت  ؟یر ی_ کجا م
 اطرافه، سهندم کنارمه. نیهم  یش یدور نم ادی_ ز

 .امی_ صبر کن کت  بردارم همراتون ب
 کتا را برداشت. یصندل یخ  شد و از رو سدس
س ینگاه  به مامان مهر یا لحظه سدهر را تح شد، که با لبخند   یم نیدوخته 

 کرد.
شد یه  راه با ست کم یدل  م  ،یباغ   یسوال کن  ول ایدرباره زندگ یخوا

 را بره  نزن . نمانیآرام ب یفضافعال از  دمیبهتر د
ست سره ا د سر د و کن یکه ته باغ بود، رها کردم تا باز یسهند را کنار تاب و 

 کت ن ست .  ین یخود رو
 کنارم ن ست و با آراما اسم  را صدا زد: زیلحظه او ن همان
 از سهند برات راحت بود؟ یمدت نگهدار نیا هی_ هان

 بود. یو بابا ه  کمک بزرگ ی_ آره، وجود مامان مهر
 _ خوبه، پدر و مادرم هستن وگرنه دست تنها م کل بود.
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 با شک به سمتا برگ ت : ختیدر دل  فرو ر یزیچ
 داشت؟ یتو چه هدف و منظور یسوال ها نی_ ا

 را پ ت گردنا زد و گفت: دستا
تو  ابهتر باشه سهند کنار من باشه ت دیکن  شا یفکر م یفقط من گاه یچی_ ه

 .تیسراغ زندگ یه  بر
 یکه از شدت خ   و غضب به کبود یمنجمد شد، با صورت  یدر رگ ها خون

 جا خورد. دیرا که د  یزد به سمتا برگ ت ، چ   ها یم
 :دمیانگ تان  ف ردم و غر نیرا ب ایکت م ک ی قهیشدم  خ 

 کن. رونی_ فکر بردن سهند رو از ذهنت ب
ناراحت بدن  تاده بود، وقت یاز اضپپطراب و   دیحال خراب  را د یبه ره پپپه اف

 را به آغوش گرفت:  یزد و بازو ها یلبخند
 ؟! یجور نی_ دختر نلرز ا

 شدند. یمن ه  جار یاشک ها متایمال دنید با
 روان شوند.  یاش سوار کردم و اجازه دادم اشک ها نهیس یرا رو سرم

 کرد: یو زمزمه م دیک  یدستا را نوازش وار پ ت کمرم م زین او
 . هیدرست م زینگو، همه چ یچیه ای_ ه
 "هانا
 ؟یستی: مطمئن باش  ازم دلخور ن یجلو آمد و زل زد درون مردمک ها انیشا

 انیهنوز دلخور و ناراحت بودم، اما هر چه که بود شپپا دم،یرا از او دزد نگاه 
 گاه . هیهمسرم بود؛ تنها تک
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ست شا کرد: هانا نگاه ازم نگ چانه ام ریبرد ز د شرمنده  ر،یو آرام نواز به خدا 
 ...یرو بهت نگفت ، ول قتیکردم و حق یم بابت سکوت

 نینچنیرا ا انیشپپا یکردم زمان یهرگز باور نم دیانداخت، شپپا نییرا پا سپپرش
 .ن یآشفته حال بب

ه  ب یلیخ ج ،یگ یلیمن خ انیهمسر گذاشت : شا یبازو ها یدست  را رو آرام
 .ایدن نیتنها کس و کارم تو ا یامیام، تو همه دن ختهیر

خواست   یبه خدا من نم یول گذرهیم یفهم  تو اون ذهنت کوچولوت چ ی_ م
 هقدت کن . نیزم ایبه خاطر پول 

مهرت افتاد به  دم،یتو تن تو د هیهد یرو به جا یلباس هروسپپ یهمون روز از
سر زنا م شو  یدل ، هما خودم رو  شدمو جرهت ابراز شقت  کردم چرا ها

 ندارم.
 هانا. اوردمیپدرت رو بهونه کرد من  نه ن نیخان  بزرگ زم نکهیا تا

دوسپپت نداشپپت  سپپنگدل باشپپ   دم،یک پپ یقیرو باال آوردم و نفس هم سپپرم
صا وقت سخن م یجد یلیخ انیشا یمخ و  نیگفت؛ با ا یاز ه ق به من 

تو احسپپاس من بهت  رییتغ چیمسپپئله ه نیا انیمحک  گفت : شپپا یلیحال خ
سخته بخوام ا یکن  کم یخواها م ینداده، ول  نیبه  فرصت بده هنوزم برام 

 رو تحمل کن . یکتر نهانحج  از پ
 ایرا در آغوش گرفت: تا آخر دن  یاش را با من به حداقل رساند، بازو ها فاصله

هت فرصپپپت م یه  بخوا جدا کردن  نره حق قهر کردن و ادتیدم، فقط  یب
 .یاتاقت رو ندار
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ست  سرا مهر   ی انیاهتراض کن  که پ خوا   جز چ  یچیو گفت: ه دیب*و*
 .یگ ینم

 ؟ییزور گو یلیبهت گفته خ ی_ کس
  پپهیگوشپپزد کرده اما نم ینگاه  کرد: آره خان  کوچولوم به  چندبار قیهم
 کرد. ایکار

شا ایشا هیگر یصدا دنیشن با  یفاصله گرفت : جناب زورگو، من فعال م انیاز 
 کارخونه باشه. یرم سراغ بچه تو حواست به خودت و کارا

ا که بچه ر هیهان دنیبه اتاق رفت  با د یزد و از سپپالن خارج شپپد،وقت یلبخند
 زدم. یکرد، لبخند ینوازش م

 هانا جان؟! یمرد ینگاه  کرد: آشت یسرش را بلند کرد و با مهربان هیهان
 تکان دادم: زود وا دادم نه؟ یخجالت سر با

وابت کرده بهت هالقه  انیرا دور کمرم حلقه کرد: نه خواهر گل  شپپا دسپپتا
 .یهالقه لطمه بزن نیبه ا ستیداره، خوب ن

 دل قهر کردن باهاش رو ندارم. ی_ درسته از طرف
همان طور که با بچه ها م پپغول بود گفت: صپپبح سپپهند  د،یخند زیر هیهان

 رون؟یخودش خواست با سدهر بره ب
 شوق داشت. یلی_ آره خ

 گفت: دیناراحت شد، سدس با ترد یکم هیهان
 کردم. یتیخر هی  بی_ هانا من د

 طون؟یش یکار کرد یتعجب ابرو باال انداخت : چ با
 _ باز محرم سدهر شدم.
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 اون... ای دیکرد یآشت یعنی!!! ؟یزدم: چ ادیفر بایتقر
ستا شت رو د ه  کل خونه رو با  ی! ه  بچه رو ترسوندسیدهن : ه یرا گذا

 .یخبر کرد
 ؟یکار کرد یشده؟! چ یچ ن یرا کنار زدم: زود بگو بب دستا

 ماجرا شد. فیگلگون م غول تعر یخجالت زده و با گونه ها هیهان
 کردم که، با حرف آخرش تعجب  چند برابر شد یدهن باز نگاها م با

 . بیترس  حامله ب   آخه د یمن م نهی_ هانا مسئله ا
 .دیخ ک هیشدن فرد پ ت آن حرف در دهان هان انیباز شدن در و نما با

 "هیهان
سپفر م پهد  یو پدر برا یمامان مهر  ،یبود از روسپتا برگ پته بود یروز چند

ا رفتارش واقع  یخانه را ترک کرده بودند، من و سپپدهر اکثرا روز ها کنار ه  بود
 با من مهربان بود.

و به سپپمت  دمیرا آب ک پپ  یکف یتلفن از فکر در آمدم، دسپپت ها یصپپدا با
 رفت . یگوش

 کرد. یدست ایقبل از جواب دادن به تلفن سدهر پ اما
 _ الو سالم

 ه؟یک چ   اشاره کردم با
 کس تکان داد. چیه یرا به معنا سرش
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باال انداخت  و سپپپالن را ترک کردم، ملوک خدمتکار جد الیخ یب  دیشپپپانه 
ن چرا خان  جا یبا خجالت گفت: وا  بندیمن با پ دنیبود با د یم غول آشدز

 شما.
 ت .سدهر با هجله به سالن رف ادیفر یصدا دنیجوابا رو بدم که با شن خواست 

 فه .ب رمیدرگ گ ی: مزدیم ادیفر یشده پ ت گوش دیکل یبا دندان ها سدهر
کنترل شپپده ادامه:  ییفرو کرد و با صپپدا ایدسپپتا را داخل موها یبار چند

 زن . ینم رشیباشه باشه قول دادم، ز
سدس  یانداخت به من که در چهارچوب در با تعجب نگاها م ینگاه کردم 

د و به فرد پ پپپت تلفن گفت: باش خبرت به چهره نگران و متعجب  ز یلبخند
 کن  یم

 زم؟یهز یطرف آمد و دست  را گرفت: خوب به
 _ آره ممنون، سهند کجاست؟

 .ی_ سهند رفته سر کوچه توپ باز
 . هیوقت گ  م هیاسترس نگاها کردم: بچه م  با

 در مراقب ه. یجلو نیما غالم حس ز،ی_ نترس هز
 رداشت .را ب یو به طرف کتابخانه درون حال رفت  و کتاب دمیک  یراحت نفس
 ؟یهان یبرداشت یپ ت سرم آمد: چه کتاب زین سدهر

 مع وقه ناپلئون. یست، درباره زندگ رهی_ رمان دز
 .ی_ تا کجاشو خوند

 با ناپلئون. یاوژون ییبه صفحات کتاب کردم: آشنا ینگاه
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 رهیدز یهنوز به خودک پپ ،یباال انداخت و گفت: ِا پس اول هاش هسپپت ابرو
 .یدینرس

 کنه؟ یم ی_ سدهر لو نده داستانو، حاال چرا خودک 
 لو ندم که. یطرف کاناپه رفت: گفت به

 تفاوت باال انداخت : خب نگو. یام را ب شانه
 رودخونه. یتو ندازهیاون  خودش رو م کنه،ی_ ناپلئون ترکا م

 .زهیغ  انگ یلیحتما خ چارهیب یو گفت : آخ دمیک  یقیهم سنف
قدر ه  غ  انگ  قیکه ال ینداره، کسپپ یکس ارزش خودک پپ چیه زی_ هرچ

 رو نداره. یارزش خود ک  ست،ین یه ق واقع هیداشتن 
 مونه. یم ادمیزدم و گفت :  ینیغمگ لبخند

 سمت اتاق رفت  تا کتاب بخوان . به
 دان  چند ساهت گذشته بود که سدهر با سهند وارد اتاق شد. ینم

 رمان گرفت . یانیاز صفحات پا نگاه
 به کتاب انداخت: تموم شد؟ ینگاه سدهر

 ه ق ناکاما زانو زد. ی_ ناپلئون جلو
 داره. یجالب ی_ اهوم ماجرا

 نثار سهند کردم و گفت : ینگران نگاه
 د؟ی_ بچ  بدون شام خواب

 تخت گذاشت: نه حواس  بود. یا رور سهند
 ؟ی_ خودت  شام خورد
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  ؟یبخور یای_ نه م
شت  تک تک لحظات کنار ه  بودن  را در ذهن   یقیهم لبخند ست دا زدم، دو

 لحظات کوتاه است. نیدانست  همر ا یوبت کن ، م
 تو هدروت. یبانو رفت هیشد هان ی_ چ
 که شکم  افتاده به غار و غور  یبر ایب یچی_ ه

  یدر دست ه  به سمت آشدزخانه رفت دست
 .ختیبرنج  ر یو رو دیاز خورش ش یشام سدهر کم موقع

 . یکنارم ن ست و در آراما شام مان را خورد یمیکامال صم یبا رفتار بعد
روشن کرد تا اخبار گوش بدهد،  ویو سدهر راد  یکاناپه ن ست یاز شام رو بعد

 ت؟یدان گاه ی: سدهر چه خبر از کار هادمیناغافل پرس
ست ن د، کل ل یتح  یخالل دندان گفت: کار ها دنیک  نیه سدهر  یدر
اون  تو یدان پپجو مخ پپوصپپا خارج رشیپذ دمیکردن هاقبت  فهم ن ییباال پا

 محدوده. یلیرشته خ
 ؟یکن کاری_ خب قراره چ

ده، برام کار جور کر یدرست و حساب یپزشک زاتیشرکت تجه ی_ دوست  تو
 اونجا م غول . هیمدت

 با زن و بچه ؟ ستیاونجا سخته ن ی_ زندگ
 ؟یدار یحرف ها چه منظور نی_ از ا

 فق... یچی_ ه
 ه؟یکنار شبن  چجور  یزندگ یبدون یخوا ی_ م
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فته به  دروغ گ ایانداخت  و سدهر ادامه داد: شبن  راجع به باردار نییرا پا سرم
صال حامله نبوده وقت شدت پر دمیفهم یبود، ا شدم بعدم، مدت   ونیبه  حال 

 دن.دا مونیآشت یزیبرنامه ر یشبن  باکل یتا دوست ها دمیها با ه  قهر بود
 نثار دوستان فضول ان کردم. یدل فحا ناجور در
 مدت بهت سخت گذشته؟! نی_ ا

هتل  یتو یکندم، رفت  مدت  یداد و گفت: آره از زندگ رونیرا آه مانند ب نفسپپا
 ه  روابطمون سرده. یبعد از آشت

 و ناراحت کننده شده بود. نیسنگ اریبس نمانیب یف ا
 نسبت به او م تاق بودم. زیرا با سدهر ک  کردم، ام ب من ن یا فاصله

شت  و چ   ها یرا رو سرم ست  قفل   یشانه اش گذا ستا را در د را بست ، د
 .دیب*و*سسرم را  یکرد و رو
به سپپدهر که سپپهند را در آغوش  یرا خوردم و از جا بلند شپپدم، نگاه صپپبحانه

 گرفته بود انداخت .
 زدم و از اتاق خارج شدم. یرو لبخند ایصحنه پ دنید با

گردم زن  ینه مامان، ه پپر بر مرم خو یکاغذ نوشپپت : سپپدهر جان من م یرو
 !هیهان ،یگرفته مجبورم برم نگران ن  مانیبرادر درد زا

 آرام قدم زدم. ابانیدر خارج شدم، چادرم را مرتب کردم و از در طول خ از
ضورش خانواده را گرم و دلدذ دیپر ک  ذهن  سدهر، چقدر ح سمت  ده کر ریبه 
 بود.

 همر را کنارمان باشد. یکند و باق رییغدارم نظرش ت دیدل اهتراف کردم ام در



 253 حقیقتسکوت 

 امام زاده سر کوچه مادرم شدم. کیگذشت  و نزد ابانیخ از
 لب صلوات فرستادم. ریو ز ستادمیپنجره امام زاده ا کنار

 یداداش انمیدادم و گفت : ا یبردارم سالم بلند باال مانیا دنیهقب با د برگ ت 
 ؟یکن یکار م یچ نجایا

 کنه. یم مانیداره زا دیزن داداش ام دمیگرفت ، شن ی_ مرخ 
 داخل خونه فعال.  ینگران   بر یلی_ آره خ

 و برم را نگاه کرد و گفت: سهند کجاست؟! دور
 .یسدهر مونده دادش ای_ پ

سدهر اخ  ها دنیشن با س   سرد ایا گفت: هنوز  یرا پر رنگ کرد و با لحن 
 تهرانه؟

 ماه  بمونه. نیال تا آخر اهست، احتما یروز ۱۰_ آره 
 بزند، اما سکوت کرد. یخواست حرف مانیا

 یباز کرد و گفت: برو تو آبج دیدر را با کل سدس
همسپپر برادرم را به  رایسپپم زین دیماندم، مادرم و ام مانیخانه کنار پدر و ا در

 بردند. مارستانیب
ت: و خطاب به پدر گف دیپوش یساهت هفت بود که لباس مناسب کینزد مانیا

 مسجد. رمیبابا جان م
سب پدر کار و کار  خراب یجوانا نیدنبال ا یفرستاد و گفت: نر یصلوات حیبا ت

 .یدست خودت بد
 .دیکالفه شانه باال انداخت و گفت: نه نگران نباش مانیا
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سراز یموج مانیرفتن ا با ست  و گفت ریاز دل وره به قلب    : شد، کنار پدر ن 
 کنه؟ یکار م یمگه چ مانیجان ابابا 
ست سف ید سن   تنوفیمغز م یجوون ب یسر کیزد و جواب داد: با  دشیبه محا

ها بال حرف  ها یدن کار  خونه رو ه  کرده  نیزم ریخطرناک، ز یممنوهه و 
 که ممنوهه. یمحل چاپ اهالمه از کتاب ها

 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  طیشپپرا نیوضپپو گرفتن باال زد_ تو ا یرا برا ایها نیبلند شپپد و آسپپت بابا

 ک ور دچاره هرج و مرجه خطرناکه بابا.
  هیم ریفرستادم: ان الله خت  به خ رونیب قیرا هم نفس 

 به سراغ  آمد. بیهج یرفت باز دل وره ا اطیبه طرف ح پدر
 ه  نبود تا با او به مانیکرده بود و ا ریصپپبح از دل پپوره خواب  نبرد، مادر د تا

 خانه برگردم.
 به صدا در آمد. اطیاذان صبح در ح دنیشن با
 به تن  وارد کرد. یفیلرزش خف یصبحگاه یجا بلند شدم، سرما از

 دم.کر یبزرگ و دلباز پدر را ط اطیو طول ح دمیچیخودم پدور  یبافتن شنل
 دل شوره ام را دو چندان کرد: مانیا دهیکه باز شد چهره نگران و ترس در
 !یکرد ریچقدر د مانی_ ا

 برو تو. عی_ سر
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 چرما باد کرده بود.  انیخانه شد، کاپ وارد
 در آورد. اهیس یلباسا پاکت ریز از

 داداش؟ هیچ نی_ ا
 لب زد: اسلحه! آرام

 اس... یبلند گفت : چ یصدا با
 !!!؟یهمه محل رو خبردار کن یخوا یم سیدهان  را گرفت و گفت: ه یجلو

ستا سمت ز د شت و با هجله  سرش راه افتادم با  نیزم ریرا بردا رفت. پ ت 
 دهان  نهادم. یوح ت زده دست  را رو هیقفسه پر از کتاب و اهالم کی دنید

 چه خبره؟ نجایا_ داداش 
 .هی_ برو باال هان

 ؟یندازیخودت رو تو دردسر م ی_ دار
 .مانی: با تو هست  ادمیرا ک  نایآست گوشه

 .یندون یزیبهتر چ هیاسم  را خواند: هان نیخ مگ
مون کنار یچند روز اریبرمت خونتون، برو سهند رو ب یم ایطرف در: ب دمیک 

 باشه
سهند رو ب خوادی_ نم ست و پا، بعد از ظهر مامان و  ادیم ارمیدادش، االن  تو د

 ! هیه  شلوغ م نجایا انیم دیزن ام
سهند نیزم ریز یطرف در خروج دمیتوجه به حرف  ک  یب سونمت،  : بذار بر

 کنار خودت باشه. اریرو ب
 را نداشت . انمانیحاک  م نیکل کل آن ه  در آن جو سنگ ی حوصله

 به تن کردم و به طرف در خانه رفت . یداخل خانه رفت  مانتو و شلوار به
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 موتورش رو روشن کرد و گاز داد به طرف خونه. مانیا
 حرکت کرد و از خانه دور شد. مانیخانه شدم، موتور ا وارد
ساختمان رفت ، با ند آرام ش دنیبه طرف  نه در دل  ال یقیسدهر ترس هم نیما

 کرد.
 خانه شدمو به سرهت به طرف اتاق رفت . وارد

 و سهند را صدا زدم. سدهر
 زدم.  انیبلند صدا ی_ سدهر پسرم! چند بار

 از سدهر و ساک بزرگ کنار در نبود. یاتاق خواب شدم خبر وارد
بدن افکار با  به سپپمت ذهن  حجوم آورد،  به  یلرزان و حال یمختلف  خراب 

 سمت اتاق سهند پا تند کردم.
 زدم: سهند مامان ادیاتاق شدم، بلند فر ردوا

 نبود. ایسر جا ایاول کمد را باز کردم لباس ها یبود، ک و یخال اتاق
 کمد برداشت . یمدارک خودم و سهند از باال فیسمت ک رفت 

 را باز کردم. پیلرزش دستان  را مهار کردم و ز یسخت به
 از مدارک سهند نبود. یمن بود، اما خبر شناسنامه

 زدم: سهند مامان. ادیکردم، با وح ت فر نییرا باال پا فیک
ثل نده دور خودم م م ظه ا دم،یچرخ یمرغ سپپرک ند یم یلح  یو م دمیخ

 رده"زد " سهندت رو ب یم ادیهقل  فر یگفت "پدر و پسر رفتن مسافرت" لحظه ا
 خفه بود.  یاطراف برا یدر اتاق خارج شدم، هوا از

 زدم: سهند، سدهر یم ادیف ردم، فر یکردم و چادرم را در م ت م یم هیگر
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صدا یاهیس  یکردم ک  ک  چ   ها حس برخورد زانو  یرفت و از پا افتادم، 
را از دست دادم و   یاریخورد؛ هوش چیکف سالن در سرم پ یبا سنگ ها  یها

 بسته شد.  یچ   ها
 شخص" سوم
 ماه بعد سه

دردناکا  یها فهیشپپق ین پپسپپت، دسپپتا را رو یصپپندل یرو خسپپته یتن با
سپپاختمان کارخانه، کمر شپپکن  یبنا یآهن آالت و مواد برا نهیگذاشپپت، هز

 بود.
ساب بانک یشده بود تمام پول ها مجبور صرف خر اینقد درون ح آهن  دیرا 

 نکرده بود. نهیزم نیدر ا یمساهدت نیآالت کند، دولت کوچک تر
اقعا مسپپئله و نیگرفت؛ ا یتازه کار بود، تعلق نم کیبه او که  یوام بانک چیه

 هذاب آور شده بود. ایبرا
کمد برداشپپت و با زدن چند ضپپربه به در  یرا از داخل ک پپو گارشیسپپ پاکت

س شت، دوماه نفس گ گارشیپاکت نخ  شه لبا گذا شت و گو  یا طر ریرا بردا
 کرده بود.

در کارخانه،  یدر خانه به شپپدت تحت ف پپار بود از طرف یکه از طرف یدوماه
 بود. دهیامانا را بر زیچند شب ن نیم کوک ا یتلفن ها

 اد.د رونیفرستاد، سدس حلقه حلقه ب هیبه ر قیدم هم کیرا با  گاریس دود
 د.چاره ساز بو ینبود ول یآرام کردن سرش دردش کاف یبرا گاریس نیکوتین
از آراما را به ارمغان آورد، اگر در همارت بود به  یمیهانا در قلبا نسپپ ادی

 زدود. یرا از تنا م یخستگ ایآمد و با نوازش ها یسراغا م
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گونه و  یناز رو یبا آن چال ها بایز یبه قاب هکس هانا خورد، لبخند نگاها
سل یها یگو ست حال مرد یچهره مع وم م نیا یه شا یتوان را  انیبه ابهت 

 و رو کند. ریز
 لب زمزمه کرد" زود برگرد هانا دل  به اندازه دونه ارزن شده دختر" ریز

 تو ایاتاق ربه صدا در آمد: ب در
 وارد شد. دیبا ترد پدرام

برگه کاغذ گذاشپپت:  یپدرام دوخت و خودکارش را رو یرا به چهره  نگاها
 اومده؟ ایپ یم کل
ت ده گرفته بود و وابرا به هه ایو شپپا هیهد یتنه سپپرپرسپپت کیروز ها  نیا پدرام

 است. ریپذ تیکرده بود چقدر فداکار و مسئول
سئول یجوان نادان و ب کیاورا  زیخان ن انیشا حاال ست، بلکه ب ینم تیم ا دان

 اهتماد به او
 کارخانه را به ههده اش سدرده بود. ینظارت رو و

 اومده! ایپ یخان، مطلب انین ست: شا انیمقابل شا یصندل یرو
 شنوم پدرام جان. یزد: م هیچرما تک یصندل به

 رو ببرم شهر هیهد دی_ با
 ؟یدار یمال ازین یعنی ؟یبابت رفتن دار ی_خب م کل

شا س انی_ نه  ساخت  ده،یخان لطفتون به ما ر ست  االن  فقط نگران کار ها ه
 کار رو رها کرد.  هیو نم دهیرس یکارخونه به مراحل سخت
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به پدرام زد و در جوابا گفت: نگران نباش پسپپر  یزیبر انگ نیتحسپپ لبخند
 راحت برو دنبال کار ها. الیسر کارم، کاظم  هست پس با خ یخودم باال

 ت کر کرد و از اتاق خارج شد. یخوشحال با
 یاو را گرفته بود و با دقت رو یگذشپپت، کاظ  جا یروز از رفتن پدرام م سپپه

 کار کارگر ها نظارت داشت.
 را جواب داد. یاتاقا به صدا در آمد، گوش تلفن

 _ سالم
دون   یم ان،ی: سپپالم ارباب شپپادیچیدر تلفن پ یزمخت و مردانه ا یصپپدا

بگ  هرگز  دیدر جوابت با یهسپپت  ول یمن ک یبدون یخوا یمدت هاسپپت م
 .دیفهم ینخواه

 !؟یباف یواسه خودت به  م یدار ی_ چ
 وایانتقاب مرگ مظلومانه ش رم،یانتقام بگزمخت ادامه داد: من اومدم تا  یصدا

باغ بها  یرو که گوشپپپه  یانتقام اون دخترک ،یرو که تو خواب خفه ش کرد
تا باهاش کارخونه  یدیها دزد تیکه از ره یو اون همه پول یکرد ت*ج*ا*و*ز

 .یت رو بنا کن
ست یه ب شو  ادیکرد و فر  انایپر یموها انیم ید و ت ع*و*ض*یزد: خفه 

 ه؟یحرف ها چ نیا ؟یهست یک
ست ، به زود مرد   کنهیم قتیسکوت حق یقهقهه زد: من مامور انقام  از توه

هات  تیتا آشکار شدن قتل ها و جنا ادیز نن،یب یرو م تیواقع یو همه چهره 
 فاصله نمونده.
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ش سردرد ه ب د،یتلفن کوب یرا رو یگو ش دهیامانا را بر یباز   یببود، چند 
 یو آرامبخا استفاده م یقو یز از همان قرص هاشده بود و با  یشد تسل یم

 کرد.
شوم و  یها حرف شب  تلخ مردک داغ زخ  کهنه در قلبا را تازه کرد، باز آن 

 ...دیچیدر ذهنا پ وایش یصدا ها و زجه ها
شد و به خواب  ایشد، ک  ک  پلک ها لکایر یخوردن قرص ها کم با گرم 

 رفت.
سالن رفت با د د،یاز خواب پر ادیفر یصدا دنیشن با  یره چه دنیبا هجله به 

 شده کاظ ؟ یخسته و آشفته کاظ  نگران شد: چ
 :دیسر خودش کوب یمحک  تو کاظ 

 یجرقه زد آتا بزرگ  یارباب، کارخونه منفجر شد، چندتا س  ی_ بدبخت شد
 به پا شد.

 ؟یگیم یدار یزد: چ ادیش را پ ت سرش گذاشت و فر دست
همه جا رو دود گرفته انقدر  دمیکه اومدم د یب، وقتسپپوخت اربا زی_ همه چ

ن پپون بدم، چندتا کار گرم به  یبزرگ شپپد که فرصپپت نکردم واکن پپ هویآتا 
 مجروح شدن. یسخت

 ؟یزن یم هیحرف ها چ نیاش را گرفت: ا قهیسمتا پا تند کرد و  به
 وح ت زده ادامه داد... کاظ 
**** 

 "هانا
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 .دمیاز خواب پر دیچیرحم  پ یکه تو یدیدرد شد با
 داد. یشکم  ادامه م ریو دردش را تا ز دیک  یم ریاز درد ت پهلوم
 اتاق را ترک کردم و به طرف سالن رفت . یاز درد رفت، با بدبخت نفس 

 متن بود، تعجب کردم. کی پیبود و م غول تا داریکه هنوز ب هیهان دنید با
 .رمیم یدارم م هیاسما را صدا زدم: هان بلند

زد: خدا مرگ  بده هانا  یلیصورتا س یو رو دیپر ایاز جا مهیسراس دن ید با
 شده؟! یچ

 .ادی: بچه داره مدمیرا به پهلو گرفت  و نال دست 
 _ صبر کن صبر کن.

 .دمیک  یبلند غیکن  و ج یهجله به سمت اتاق رفت، نتوانست  خوددار با
 با ترس به سمت  گام برداشت . یخسرو و خاله مهر همو
 در آغوش  گرفت و خطاب به همو گفت. خاله

 روشن کن. نی_ خسرو برو ماش
 رفت. اطیبا هجله به طرف ح همو
 .انیگفت: دخترم تو ه  برو زنگ بزن به شا هیبار خطاب به هان نیا خاله

 شدم، از شدت درد تن  هرق کرده بود. نیکمک خاله سوار ماش با
و از  مدیک  یبلند غیشده ، ج سیکه شدم حس کردم تمام تن  خ نیماش سوار

 هوش رفت .
 "هانا

کرد و دسپپت و  یرا از ه  گ پپودم، سپپرم به شپپدت درد م ن یسپپنگ یها پلک
 حس بودند. یب  یپاها
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 بود. مارستانیرا از نظر گذراندم، ب اطراف 
 ف  آمد: هانا جانو به طر دیاز جا پر س یخ یچ   ها دنیبا د خاله
 لب ناله کردم. ریو ز دمیخ ک  را دور لب  ک  زبان
 پ ت نگاها را خواند. یشد معن ینگران نگاه  کرد، نم خاله

 !زم؟یهز ی_ هانا جان مادر خوب
غ   یلفظ مادر به کار برده درون حرفا دل  به لرزش افتاد، چه خوب معن از

 استفاده کرد.  یو از لفظ مادر برا دین سته در صورت  را فهم
 بچ  ی_ خاله مهر

 : الحمدالله دخترت سالمه.دیصورت  ک  یرو یدست
 دش؟یاریزدم و اشاره کردم به در: م یلبخمد

 رو چک کنه. تایوضع دی_ صبر کن مادر پرستار با
 رفت. خچالیبلند شد و به طرف  ایخاله از جا سدس

 ندارم خاله لیدادم: م نیرا چ  یدر دستا ابروها بیکمدوت س دنید با
ش یریجون بگ دیخود، با یداد و گفت: ب ل یتحو یم نوه اخ  تو  ادیب ریکه 

 ت. نهیس
س  یکدموت را جلو یحاو ظرف شت و از آب  شق به خوردم  بیگذا شق قا قا

 داد.
شدن در و د با ستار که  دنیباز  صورت کیپر شده در  دهیچیو پ ینوزاد با لباس 

 زده از جا بلند شدم. جانیه اورد،یرا به طرف  م دیسف یپتو
 _ خاله دخترم!



 263 حقیقتسکوت 

 نوزاد را از پرستار گرفت و به آغوش  سدرد. خاله
 نیا یباورش م پپکل بود ول سپپتاد،یا یلحظه ا یچهره نوزاد زمان برا دنید با

 .دمرا از نظر گذران ایبایفرزند من بود، جز جز صورت ز یآسمان یفرشته 
 .دمیبو ک  قیبردم و هم ایگلو ریرا ز سرم

 دهیبه ت م ی_ خاله بچه م بو
 انیشپپا هیخدا چقدر نرمه، نگاه چقدر شپپب یگونه اش را نوازش کردم: وا یرو

 شده
 ؟یبد رشیش یخوا یدر جواب  زد و گفت: م یلبخند خاله

 ترس  بدره تو گلوش. یرا گ  کردم: نه آخه م  یو پا دست
 ه؟یچه حرف نی_ نه دخترم ا

 لب نیام را ب نهیدخترم تکان خورد، خاله لباسپپ  را کنار زد و سپپر سپپ یها لب
کرد  دایرا پ نهیپس زد اما با کمک خاله سر س یگذاشت، ابتدا کم فایظر یها

 و شروع کرد به مک زد.
از و در آسمان پرو یکنده شد ایم کل بود، انگار از دن  یآن لحظه برا فیتوص

 .خت یر یجان  در دهان فرشته کوچک  م رهیبا ه ق از ش ،یکن یم
 د؟یکجاست؟ چرا خبرش نکرد انی_ خاله پس شا

 راهه. یبها زنگ زد اون  تو هی_ خاله جان هان
با ریدخترم را نوازش کردمو ز ی گونه با  یلیخ ییگوشپپا گفت : نگران نباش 

 . مونیپ ادیزود م
*** 
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ش ساک شت ، همو نگران نگاه  کرد: برا نیبچه را داخل ما سرو گذا  یهمو خ
 همو جان؟ یرفتن مطمئن

 لیدل یول نه،یمن و دخترم رو بب ومدهین انیرا پنهان کردم و گفت : بله، شا بغض 
 ب  .  یزندگ الیخیمن  ب  هینم

خبرمون  یشپپد تیاگه اونجا اذ زمی: هزدیب*و*سپپجلو آمد و گونه ام را  هیهان
 کن.

 زمیلب گفت : چ   هز ریافسرده اش کردم و زبه چهره  ینگاه
ش با ست ، چند نیکمک خاله داخل ما شا نین   نایشب بود که منتظر آمدن 

 کرد. یبه شدت نگران  م نیتلفن ه  نکرده بود و هم یبودم اما او حت
کردم توجه  را به  یسپکوت کرده بودم، سپع یخود روسپتا از شپدت ناراحت تا

 نوزاد در آغوش  بده .
س با ش دنیر شا نیبه همارت همو ما ود ناب انیرا متوقف کرد: دخترم کاروخونه 

 باهات داشت تحمل کن. یاگه رفتار بد ختهیسرش ر یبده یشده، کل
با سپپدهر داشپپت زدم و گفت :  یادیهمو خسپپرو که شپپباهت ز یبه رو یلبخند

 چ   همو جان.
 حاک  به دل شوره ام افزود. نیهمارت شدم جو سنگ وارد

 دو خدمتکار همارت لبخند زدم و سالم کردم: سالم دنید با
 گرفت: سالم خان  جان.  یاخ  کرد و با غ  نگاه از رو الفت
کردم که با اشاره  یسردش ترس را به دل  انداخت، بهت زده نگاها م یصدا

 دنبالا رفت . سیان
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 اتاقتون.  یبر دیای_ خان  جان ب
 کجاست؟ انی_ شا

 کن  . فیبراتون تعر دی_ خان  جان با
ت تخ یرا رو  یرا مرتب کردم، دخترم کوچولو لیوسپپا  ،یسپپمت اتاق رفت به

 خواباندم.پ
 افتاده یماه که نبودم چه اتفاقات کی نیشده؟ ا یزیچ هی_ انس

 _ نه خان  جان سرتون سالمت باشه.
 لباسا را چنگ زدم: راستا رو بگو. نیآست

شه ست، نگاه دیلبا را گز ی گو شته  یو کنارم ن  : کوچک  انداخت یبه فر
 شده بایچقدر ز
 انگار مادر بزرگ و پدرش بها هالقه ندارن ی_ آره ول

 بود. یمح ر کبر نجایا دیکه نبود یماه کی نی_ خان  جان ا
 شده؟ یمن مگه چ ی_ خدا

 یتا کارگر زنده زنده سپپوختن، کل ۱۰آتا گرفته،  لای_ کارخونه با همه وسپپا
سپپر آقا، بد از همه مردم روسپپتا بودن که ارباب رو گرفتن بردن  ختیر یبده

 .یژاندارمر
 .یمن چه بدبخت یدهان  گذاشت : خدا یرا رو دست 
خان و چندتا  انیتکان داد و در ادامه گفت: ارباب بزرگ پدر شپپا یسپپر هیانسپپ

 روستا وسلطتت کردن و ارباب رو آزاد کردن. دیسف ایر
شته براآقا هر االن  شته و ندا بده، خان  جان  دیکارگر ها با هیو د یبده یچه دا

 .رهیم یخانواده داره رو به ورشکستگ نیا
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 کجاست؟ انی_ االن شا
سوخته ته اتاق برا س ی_ تو کلبه  شون خلوتگاه درست کردن، ک رهت ج یخود

 نداره سراغ ون بره.
 .ن یرو 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

 در را باز کردم و وارد شدم. امد،ین ییصدا
 یکلبه با پارچه ها یها واریکلبه از تعجب شپپاش در آوردم، د یفضپپا دنید با

درون اتاق وجود  ینور یروزنه  نیپوشپپانده شپپده بود و کوچک تر یم پپک
 نداشت.

 جان. انیرا خواندم: شا انیبغض اس  شا با
سته رو یسرد و ب ایبه طرف ، چ   ها برگ ت ساس بود و پوزخند ن   یاح

 تلخ. ایلب ها
 ؟ین ست یکیچرا تو تار انی_ سالم شا

 .رونیاشاره کرد: گم و ب یبه در خروج  یتفاوت به حرف ها یب
 ؟یدهان  گذاشت : چ یرا رو دست 

 .اتیبرو دنبال هرزگ رون،یزد: گم و ب ادیفر
ان ج انیکه در جز جز تن  بود به طرفا گام برداشپپت : شپپا یلرزش آشپپکار با
 ه؟ییچه حرف ها نیا
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ودم، مدت کنار تو نب نیکه ا دیزانو زدم و دسپپتا را گرفت : ببخ پپ ایپا یجلو
 چه خبره. نجایدونست  ا ینم
شدن د با ار ک یوح ت تمام وجودم را گرفت: چ راهن یپ قهیستا دور حلقه 
 ؟یکن یم
 را محک  گرفت و  یموها گرشیو سرم را باال آورد، با دست د دیرا ک  راهن یپ

 ۰سرم در حال کنده شدن است یکردم تار موها یکه حس م یجور د،یک 
 ختیر دنیگ  از د یتا نزدم ناق پپت کن ، مگه نم رونی_ بهت گفت  گم پپو ب

 .زارمینحست ب
 داشت. انیزده ام جر خیصورت  یداغ  رو یو اشک ها دیلرز یم بدن 

 رم ول  کن فقط. ی_ باشه م
آدمت  یسمت  جور یایب گهیزد: دفعه د ادیکلبه و فر یپرت  کرد گوشه  محک 

 .یکن  که اسمتو فراموش کن یم
 ناشناخته و ترسناک بود.  یبرا انیشا نیرفت ، ا یترس هقب هقب م با
 آمده؟! انیسر شا ییکردم، چه بال هیدر کلبه خارج شدم و تمام راه را گر از

 رده؟رحمانه رفتار ک یب نینچنیگفت، ا یتر نم نییبا من که از برگ گل پا چرا
 .خت یر یاشک م زیر کیکرده بودم و  یشب خودم را در اتاق زندان تا

 کرد یم هیمن گر هیه  پا زیکوچک  ن ی فرشته
. با حس نوازش گونه ام توسط دمیتخت خواب یگرم شد و رو  یک  پلک ها ک 

 دمیزده از جا پر خی ییدست ها
شا نگاه  شده  ییسرش و لب ها یخورد که با چ   ها یانیبه  به پورخند باز 

 بود. ستادهیسرم ا یباال
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 داد. یالکل م یهاش بو نفس
 ؟یکار دار یچ نجایا انی_ شا

 ه؟ی_ اومدم سراغ زن  م کل
از رفتارش هقب رفت  تا به سپپمت در  دهیزد. ترسپپ یو بلند حرف م دهیک پپ

 خروج بروم که مانع  شد.
 حلقه کرد و سدس به طرف تخت پرت  کرد.  یرا محک  دور بازو ایها دست

 ان؟یشا یکن یکار م ی_ چ
 لبا گرفت و محک  نیرا ب  یزد، لب ها مهیتن  خ یزد و رو یترسپپناک لبخند

 کار ادامه داد که نفس  گرفت. نیانقدر به ا دیب*و*س
 از هوا گرفت . یفیرا بلند کرد دم هم سرش

 دسپپتا گرفت و انیسپپرش را م انیشپپد، شپپا یم نییام تند تند باال و پا نهیسپپ
 خودش را تکان داد.

 حال خرابا به طرفا رفت  و دست  را دور بازوانا حلقه دنیزده از د وح ت
 کردم.
 !؟یخوب زمیهز انی_ شا

 کرد. داریدخترم را ب ادشیفر یزد، صدا یم ادیو فر دیلرز یم بدنا
 اونجا؟ هیبه طرف دخترم ن انه رفت: اون بچه چ انیخمار شا نگاه

 سوالا تعجب کردم: دخترمونه از
 زده گفت: دخترمونه؟ بهت
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 دیترسپپناک بود، بع  یواقعا برا دیجد انیکردم بحث را هوض کن ، شپپا یسپپع
 دست فرزندم بدهد. یکار دمید ینم

 قرص سر درد بهت بدم؟ یخوا یجان م انی_ شا
سناک نگاه : بود به طرف  انداخت و گفت یروان کیشباهت به نگاه  یکه ب یتر

 ساکت شو.
به اوزل زده بود که انگار موجود  یجا بلند شپپد و به طرف بچه رفت، جور از

 .دهید ییفضا
آغوش گرفت و از اتاق  ین پپپان ده ، بچه را تو یبتوان  واکن پپ نکهیا از قبل

 خارج شد
 به طرف اتاقا رفت. دم،یدو دنبالا

 ؟یبر یجان بچمو کجا م انیسرش وارد اتاق شدم: شا پ ت
اومده  ایبه دن یزد و گفت:دخترمون شپپومه هانا، از وقت یوح پپت ناک لبخند

 بال سر خانواده نازل شده یکل
ست شا د،یلرز یم  یها د شده بود،  شل  سمت تراس اتاقا  انیهمه بدن   به 

 .دیک  یقیرفت و نفس هم
 یکه از شدت وح ت به ره ه افتاده بود، دنبالا رفت  و گفت : کجا م یبدن با
 ؟یبکن یخوا یم یچه غلط یر

خوام لکه  یزد و قنداقه دخترم را گرفت: نگاه کن، م یوح پپپت ناک ی قهقهه
 ببرم. نیشوم رو از ب

 زدم: ادیبلند فر دمیک  غیج
 ؟یکار دار یبه بچ  چ ریبچمو ول کن، خودت برو بم ،یشد وونهید انی_ شا
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 ؟یدوست دار  ترینحس رو از من ب طونیش نی_ ِا هانا نگو که ا
 خدا!!! ،ع*و*ض*یزدم: بچه مو بده  ادیفر بلند

س داریهمه اهل خانه را ب غ یج یصدا سرا وارد  مهیکرد، خان  بزرگ و ارباب 
 اتاق شدند.

 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 خان 
شا ارباب بود  به او برسد قنداقه فرزندم نکهیپا تند کرد، اما قبل از ا انیبه طرف 

 رها شد. انیکه از دست شا
شته ام از رو دیسف قنداقه شد، زانو ها یفر شد و زم  یتراس پرت  ست   نیس

را   یشپپدن خون از کناره گوشپپ  را حس کرد و چ پپ  ها یجار یخوردم، گرم
 بست .
 بود. یشدم، خواب مسخره و شوم دارینفس زنان از خواب ب نفس

 پول صدقه گذاشت  یدارمق ف یک از
 کردم هانا؟ دارتی: بدمیرا پ ت گوش  شن انیشا یصدا

خورد وح پپت زده از  یم ریکه شپپ یدر حال انیشپپا ب*غ*لدخترم تو  دنید با
 کنه؟ بذارش سر جاش. یکار م یجام بلند شدم: بچه دست تو چ

شت رو انیشا ! تازه خوابوندما، تو بخواب من سیلبا: ه یانگ تا را گذا
 برم اتاق خودم. یبچه رو م
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 ریتعب   یپ یچند لحظه  ب*و*سکا دمیترس یدنبالا رفت ، م انیرفتن شا با
 ب ود.

 ؟یکن یکار م یچ یتو رو خدا دار انی_شا
کوچک  را در آغوش داشپپت، با  یکه فرشپپته  یتخت ن پپسپپت، در حال یرو

البد  دمیمن تا حاال دخترم رو ند ؟یکن یم یطور نیتعجب نگاه  کرد: چرا ا
 ؟یکن غایازم در یخوا یبازم م

 !یکار دست بچه م بد تیترس  تو ه بان ی_ نه نه من فقط م
 نثارم کرد که از ترسا ساکت شدم... یوح تناک یغره  چ  

 یکه ب ییصپپورت دخترم نگاه انداخت، حس کردم منقلب شپپده، با صپپدا به
بار  نیا ریدارم ز ینیبب یومدیچرا ن ؟یشپپباهت به بغض نبود گفت: کجا رفت

 دم؟ یجون م
سرم را رو ایپا یسمتا رفت ، جلو به ست ،  شتمو و اج ایزانو ین  ازه گذا

من فکر کردم چون بچه دختر شپپده  انیشپپوند: شپپا یجار  یدادم اشپپک ها
 . ینیبب ینخواست

 امیاحمق، منو نتونست  ب یکوچولو یرا با خ ونت نوازش کرد: ا  یموها
من گوشپپه زندان  یمردانه اش شپپکسپپت، سپپدس ادامه داد: هانا، تو نبود بغض

 یها دیکرد، تهد یتا کارگر داشت خفه م م ۱۰بودم هذاب وجدان ک ته شدن 
 رو اه اب . نداختیاون مرد ناشناس خط م

 .یکردم تردم کرد یرا باال آوردم: به خدا به  نگفته بودن، فکر م سرم
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اشپپاره کرد سپپاکت باشپپ  سپپدس با گوشپه  انیهق هق  باال گرفت شپپا یصپپدا
شدم، هر شب پنک تا پنک تا قرص  وونهیمن د گنیشستا نوازش  کرد: همه م

 درد رو تحمل کن . نیتونست  ا یراحت تر م یخورم، اگه کنارم بود یم
 ؟یکار کن یچ یاخو یم  ه،یم یشانه اش سوار کردم: حاال چ یرا رو سرم

سه ن اند: از پدربزرگ  کمک م  یموها یرو باهاش  نازیپر رم،یگ یبپپپپ پپپپو
 صحبت کرده.

 یرو یحال  به کل گرفته شپپد، اما سپپکوت کردم تا بار نازیاسپپ  پر دنیشپپن با
 نگذارم. انیدوش شا

 کلبه... یتو یحرف ها انی_ شا
پوسه اش، رو با پ  که  دیمک یو با حس م قیزد، انقدر هم یلب  مهر خاموش یب

 را نداشت . یحرف چیتوان گفتن ه
 ش . یبرخاشگر م یلیروزا خ نیبودم، ا م*س*ت: دیبعد هقب ک  یکم

 ؟یگذاشت یبه دخترمون انداخت: اسما رو چ ینگاه
 _ نه منتظر تو بودم که امروز...

 اسما رو خودت بگو. ار،ین ادمی_ حماقت  رو 
لب گفت : چ   هاش مثل  ریانداخت  و ز شبرنگ دخترم یبه چ   ها ینگاه

 کنه. یم م*س*تخودت آدم رو  یچ   ها
 .یساق  یذار یگونه اش را نوازش کرد و گفت: پس اسما رو م انیشا

 یرو لمس کردم و گفت : ساق یبرجسته ساق یها گونه
 "هانا
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ست که برا االن شا یلحظه ا یچند روز ه صبح همراه  دهیرا ند انیه   ام، از 
رود و تا شب م غول حل پرونده م کوک  یکاظمو پدرام داخل اتاق کارش م

 .ستیآتا سوز
خورد و  یدر آغوش  وول م یبه صدا در آمدن در اتاق از جا برخواست ، ساق با

 تخت گذاشت  و به سمت در رفت . یزد، بچه را رو یشست کوچکا را مک م
دور و  یپاکت نامه بود، با تعجب به اطراف نگاه کردم، کسپپ کیدر  پ پپپت

قهوه خانه کنار چند  کیدر  انیاز شا یاطراف نبود، به محض باز کردنا هکس
 بود. دهیک  ریرا به ت و انیزن هر

ست ها با  دنیو آن زن را مرور کردم و در آخر با د انیشا یلرزان هکس ها ید
 انیشا یلب ها دنیب*و*سر حال د یدختر موم ک ریهکس که ت و نیآخر

 بود حال  را دگرگون کرد.
 انیدانسپپت  شپپا یشپپدم، اگرچه م رهیدادم و با غ پپه به هکس ها خ هیدر تک به

شته ب ش یگذ  یشک روح ینوه  یهکس ها برا نیا دنید یندارد، ول یا هیحا
 بود.
هک  ایخورد که بر رو یبود که نگاه  به پاکت نامه م کوک یاز آن زمان بدتر

 قاتل است" کی انیشده بود"شا
ست از اندوه خوردن ک  دنید با سر دمیهنوان نامه د پاکت را باز کردم، با  عیو 

شپپکه شپپپدم که  یروزنامه در پاکت به قدر دنیخواندن خط به خط نامه و د
 افتادم. نیزم یسست شد و رو  یپاها
 انینگران شا یدافرو رفت  و ص یدر آغوش گرم ن،یاز بر خورد کامل  با زم قبل
 .دمیگوش  شن ریرا ز
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 شده؟ ی_ هانا چ
 رو... وایمع وقه ت ش کایآمر یکردم به پاکت نامه و با بغض گفت : تو تو اشاره

 شدن. یشکست و قطرات اشک  جار بغض 
ستا را ه ب ینگاه انیشا سدس د وه انب نیب یبه نامه و هکس ها انداخت، 

 .زیهمه چ یب ع*و*ض*یزد:  ادیفرو برد و فر ایموها
 :دمیاما به خودم جرهت دادم و پرس دم،یخ ما به شدت ترس از

 تو نامه راسته؟ یحرف ها نی_ ا
 نثارم کرد و سدس به سمت تراس رفت. یجواب  به حزف  نگاه زهر دار در

 .دیلرز یم یاز شدت ناراحت  یکردم، شانه ها یهق هق م آرام
نخ از آن برداشپپت و  کیخارج کرد و  یگاریکتا پاکت سپپ بیاز ج انیشپپا

 شروع کرد به دود کردن.
 در ه  شکست. یساق ی هیگر یبا صدا نمانیتلخ ب سکوت

 نگاه  کرد: قیبه طرف  برگ ت و هم انیشا
 .یرو باور کن ایور یدر نیا ی_ حق ندار

ند کهیزدم و جواب دادم: ا یتلخ پوزخ فاع رو تو ک پپور  یدختر ب کیتو  ن د
 و... یک ت بیغر
 سمت  پا تند کرد و دستا را دور گردن  حلقه کرد. به

 کثافت رو نک ت . یوایمن اون ش ندیدهنتو بب ی_ لعنت
 هوا به خر خر افتادم. یذره ا یبرا دادیرا با تمام قوا ف ار م دستا
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ستا شروع کرد  د صله گرفت و  را محک  چنگ زدم به خودش آمد از کنارم فا
 .یحرف ها رو تو به  بزن نیدوست ندارم ا یبا بغض حرف زدن: هانا لعنت

 و با لکنت گفت : من فقط سوال کردم دمیک  قینفس هم چند
 ینم یزی. تو از گذشته چرمیخواد بم یدل  م یکن یتو با شک نگاه  م ی_ وقت

بت غر یلیخ  یرو داشپت یبد طیشپرا کایآمر  یدیرسپ یوقت وایو شپ من ،یدون
 بود . یاجبار نکهیسخت بود مخ وصا ا

جا ها ه  زبون  شپپ یمنزو رویگوشپپپه گ یلیخ اون گ   یبود، نم وایبودم و تن
ستو مع وقه برام هز شقا بودم اما به هنوان دو ا کمک پدر ب نکهیبود، تا ا زیها

ستا  نو از گرفت و م یرو م م یتا  تریکه ب یبرام جور کرد، کار یکار کیدو
 کرد. یدور م وایش

ش ک  شدم و از  شرکت  و غربت  ییغافل، اون  از زور تنها وایک  غرق کار تو 
 .یباز قیو رف یرفت دنبال خوش گذرون

شده مدت وایش دمیماه بعد به خودم اومدم د چند ه ب دمیبعد فهم یبه کل هوض 
ترک  یبرا ادمیده خواسپپت  کمکا کن  اما اجازه نداد، اصپپرار زالکل رو آور

داد و چند شپپب بعد جنازه تکه تکه ش  ایالکل کالفه ش کرد، از خونه فرار
 شد. دایمعروف شهر پ یاز پل ها یکی ریز

ضاوت نا به جا از سرم رو پا یخودم ه بان یق شدت خجالت   نییشدم، از 
ادامه داد: چون قتلا م کوک بود و با چاقو تکه تکه شده بود  انیانداخت ، شا

شا سیپل ست برا یانتقام دیگمون زد،  من و چند نفر از  نیهم یپ ت ماجرا
ون با خبر میخانوادگ لیکه وک دینک  یاما طول  ،یدوستانا به قتل مضنون شد

 شده و کمک کرد آزاد ب  .
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 و دور کمرم حلقه کرد.و دستا ر دیک  یآه دن یبرگ ت به سمت  با د
لب زمزمه وار گفت:  ریگردن  رو نوازش کرد و ز یبغض نگاها کردم کبود با

 ب کنه دست . یاله
 خودش را یدادم حت یبود که اجازه نم زیهز  یاز حرفا گرفت، آنقدر برا دل 

 کند. اخ  کردم و گفت : نینفر زین
 .ارمیبهت ف ار ب یروح طیشرا نیتو ا دیمنه نبا ری_ تق 
 :دیپرس یبه خاطر آورده باشد با کنجکاو یزیزد، سدس انگار چ یلبخند

 بهت داده؟ ینامه ها رو ک نی_ ا
 دون  پ ت در بود. ی_ نم

سرا   ی انیپ ساق دیب*و* ع به نامه راج یقیتحق هیبرس من   یو گفت: برو به 
 بکن .
ازشپپون بر  یکار ایکنن  ی: پدرام و کاظ  کمکت مدمیزدم و پرسپپ یلبخند

 اد؟ینم
واقعا کارا   ونیزبر و زرنگه همراه یادیمورد اهتمادم و پدرام  ز قی_ کاظ  رف

 رو سر و سامون داده.
 به  زنگ زده بود.  یپدربزرگ مادر  بیمکث کرد و ادامه داد: د یکم

 !؟یگ یهام رو باال انداخت : من ور خان رو م ابرو
 یاهاش صحبت کرده اون  قبول کرده بخ از م کالت من ب نازیپر ای_ آره، گو

 منو بده. یها یاز بده
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بدم گفت : تو ازش خواسپپته  رشیرفت  تا شپپ یم یکه به طرف سپپاق یحال در
 ؟یبود

ستا  ست  خبر م کالت  رو به نازیاز پر  یقم*س*ت ریغ ییجورای_ آره را  خوا
 پدر بزرگ  برسونه.

ساق نهیس شت ، بچه م آروم مک م یم رو تو دهن   زد، گونه ش رو نوازش  یگذا
 یحرف شپپنو نازیچه طور پدربزرگت انقدر از تو دلخوره و از پر یکردم: راسپپت

 داره؟
من رو ه   عتاً یدونه، طب یمرگ دخترش م ی_ من پپور خان پدر رو باهث و بان

 کنه. یبه چ   پدرم نگاه م
 ها کن م کل بابات حل: ددیک  یسر ساق یرو یکنارم ن ست، دست انیشا

 .ذارهیب ه، اون وقت واسه فرشته کوچولوش سنگ تموم م
 و از اتاق خارج شد. دیب*و*سهردومون رو  گونه

 "سدهر
شدم، چند روز وارد سافرت کار یخانه  سهند  یبود م بودم، به محض ورودم 

 به طرف  پرواز کرد و در آغوش  جا گرفت.
سه باران کردم، نگاه سر صورتا را بپپپپ پپپپو سهند  یو  به کل خانه انداخت : 

 مامانت کجاست؟
 .ییدون  بابا یفکر کرد سدس با زبانه کودکانه اش گفت: نم یکم

سرا  سرش شد نیو به طرف اتاق کارم رفت ، ا دمیب*و* ارم ک ریدرگ دایروز ها 
 بود. یکردم به شدت حساس و حرفه ا یآن کار م یکه رو یدیبودم، پروژه جد

 شدم.پ یکار یپرونده ها یچرم  ل  داده و م غول بررس یصندل یرو
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 دان  ساهت چند بود که در اتاق را زدند. ینم
 .دیی_ بفرما

 .وارد اتاق شد ظایغل ایو آرا ایرونیقرمز ب راهنیباز شد و شبن  با پ در
شده و آن حلقه  یموها دنید با شکه اینیگ واره کنار بکوتاه ما  شدت   به 

برهنه اش که پر از نقوش  یساق پاها یشدم، نگاه  از صورتا سر خورد رو
 شده بود. یخالکوب

ه واس هیچه سر و شکل نی: شبن  ادیبه شدت گره خورده در ه  غر ییاخ  ها با
 ؟یخودت ساخت

 یلیها که خ نی: اایو اشپپاره کرد به لباس ها دیلبا را جو یگوشپپه  آدامس
 ق نگه، مد امساله

سبونت رو نم غیج یپالتو نی_ ا  یوهاو م ینیتو ب یمنظورم اون حلقه  گ ،یچ
 .ادیکوتاه بدم م یاز موها یدون یکوتاه شدته، م

 جوون شدم. یکل اد،یم یلی_ اتفاقا به صورت  خ
 زدم. نجایا یتوپ یرا ن ان داد و گفت: نگاه چه تاتو ایپا ساق

شده  نینچنیشبن  ا یاز رفتارش جا خوردم، از ک یلیخ سرکا  سر و  سبک 
 بود.

شبن  تو بچه دب ستانی_  رفتار و  نیسالته و ا 2۴کن   حتتیمن ن  یستین یر
 .ستین تتیمناسب سنت و شخ  افهیو ق ختیر

 رانیا یقهقهه زد و دسپپتا را دور گردن  حلقه کرد: چند روز رفت انهم*س*ت
 پدر بزرگ ها. نیه یشد
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 .یرو گ  کرد تتیبه کل هو یخوشگذرون یری_ تو ه  چند روزه م
  ؟یبخواب یایشبه م ۱2تفاوت شانه اش را باال انداخت و گفت: ساهت یب

 ؟یشبه بعد تو االن اومد ۱2_ خوبه 
 ؟یایداد: م رونیکالفه نفسا را ب شبن 

 .ختهیکار رو سرم ر ی_ نه کل
 ج شد.نثارم کرد و از اتاق خار یغره ا چ  

دان  چرا انقدر دلتنگا  ینم ه،یهان یداد و ذهن  رفت پ هیتک یصپپندل یرو
 ارم.د ینسبت بها وابستگ یاما به نوه ست یشدم، مسخره ست هاشقا ن

 همان پرونده ها به خواب رفت . یگرم شد و رو  یک  پلک ها ک 
 سدهر

صندل هیتک س  رو فوت کردم ب یام را از  شت  و نف ود ساهت ها ب رونیچرم بردا
 م غول کار بود، تلفن را برداشت  و شماره خانه را گرفت : الو

 ییانداز شد: الو بابا نیطن یخواب آلود سهند در گوش یصدا
 ؟یمامان ید یرو م یالو سالم پسرم، گوش-
در خونه رو ه  بسپپپت تا من نرم تو کوچه  رونیمامان صپپبح رفت ب یبابا -
 .یطونیش

شه س  را فوت کردم، دختر ب ی گو ر معلوم فک یلب  را از حرص گاز گرفت  و نف
 کجا رفته؟ ستین

 یر مسهند پرستا یبرا دیرا قطع کردم،با یبا سهند حرف زدم سدس گوش یکم
 بود. یاش نابخ ودن یتیمسؤل یب نیگرفت ، ا
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 یخوراک یاز سپپهند کل ییدلجو یاز ظهر که به خانه برگ پپت  سپپر راه برا بعد
 یبا شپپبن  کرده بودم که با جا یجنگ طوالن کیآماده  زیکردم،خودم را ن هیته

 مواجه شدم ایخال
به اتاق خوابا  ایها یبا اسپپباب باز یو باز هایبعد از خردن خوراک سپپهند

 رفت.
ست ، ا یرو شبن  ب یبار نیاول نیمبل ن  کرد  یاجازه خانه را ترک م ینبود که 
 یه مسر کیرا  فمانیتکل دیرفت، ام ب با یم یخبر به گردش و مهمون یو ب

 کردم.
اه پپاب  بود، مردمک  را دوخت  به حرکت پاندول وار  یتاک سپپاهت رو کیت

 .دیدر قفل چرخ دیبود که کل ۱ساهت، ساهت 
ن  شپپب دنیزد، به طرف در رفت  و با د ینبض م  یها قهیجا بلند شپپدم، شپپق از

 lنفس 
 فرستادم رونیب قیهم را

 بک   ادیرا کنترل کردم که مبادا بر سرش فر خودم
 زد و گستاخانه نگاه  کرد یقیلبخند هم دن یوارد حانه شد و با د یالیخیب با
 .دیچیپ  ینیب ریز ظیالکل غل یبو
 ی: تا االن کجا بوددیشپپده غر دیکل یرا گرفتن و با دندان ها ایخ پپ  بازو با

 هپ پر*زه؟
 نایلباسپپ  را گرفت و شپپروع کرد به حضپپ قهیخورد  یکه تلو تلو م یحال در

 گفتن.
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 یفیخف غیآغوش گرفتما و بردما سپپمت حمام و گذاشپپتما تو وان، چ در
 حال شد. یو ب دیک 

 کرد. یرو از تنا کندم، دوش گرفتن حالا رو بهتر م یها لباس
مام تنا پر از کبود دیبدنا رنگ از رخ  پر دنید با کدوم  یت تا االن  بود؛ 

 بوده؟ یقبرستون
 رو تنت؟ هیچ یکبود یجا نی_ شبن  ا

 برم دیشده با رمیفرهاد؟ د یگیم ی_ چ
 یودب یرا چنگ زدم و کنار گوشا نعره زدم: کدوم قبرستون ایموها نیخ مگ

 طه؟یسل
 .دمیک  یدادم و نعره م یتکانا م محک 

سرش پر یم*س*ت تازه سدهر من من  دهیاز  بود، با چانه بغض دار جواب داد: 
 بودم به خدا... یمهمون

 .یزدم: خفه شو لعنت ادیفر
تاق  رف محک  به طرف ا مام و  نار ح م پپپت  نیت ، خ پپمگپرتا کردم و ک

 .دمیکوب نهیآ ی  هیمحکم  را به ش
 .دندیلرز یاز بغض م  یزانو زدم شانه ها نیزم یهزار تکه شد، رو نهیآ

شن ینم شته بود که با  شب گذ ساهت از  شدن در به هقب  دنیدان  چند  باز 
در  که یدسپپتا و آن آراما مسپپخره ا یتو گاریشپپبن  و سپپ دنیبرگ پپت ، با د

 زد خون  به نقطه جوش آمد. یچهره اش موج م
 به رنگ خون از نظر گذراندما. یطرفا گام برداشت  و با چ   ها به

 ؟یدی_ سدهر چرا رو تخت نخواب



wWw.Roman4u.iR  282 

 

: خب دمیگونه اش ک پپ یگونه اش را نوازش کردم، سپپدس انگ پپت  را رو آرام
 .زمیبره هز یبدون تو خواب  نم

  ؟یبخواب  یزد و گفت: بر یم نوه لبخند
نثار صپپورتا کردم و هلا دادم  یمحکم یلیچنگ  شپپد، سپپ ریاسپپ ایموها

 تخت. یرو
اطر تنت به خ یرو یهت یکبود نیا یتا به  بگ یمون یاتاق م نی_ انقدر تو ا

 .هیچ
رک خراب اتاق را ت یکردن، با اه اب یزد و شروع کرد فحاش یبلند غیج شبن 

 داشت . ی تریهند، کنار پسرم آراما بکردم و رفت  سراغ س
 گذرم. ینم انپتیاز خپپ پ یاش گذشت  ول یدروغ و بد اخالق از

 کردم. یتحملا نم یکرده، لحظه ا انپتیمطئن ب وم خپپ پ اگر
 "انیشا

 رهیخ  یفرسپپتادم و با غ  به پرونده رو به رو رونیب یقیرا همراه آه هم نفسپپ 
 نداشت .  یها یصاف کردن بده یبرا یراه چیشدم، ه

 دادم. کهیت یچند وقت به صندل نیا یاز فکر ها و ف ار ها خسته
 انداخت. یاه اب  خط م یرو ی! صندلژیق ژیق یصدا

 ام را ف ار دادم. قهیشق یپرونده و گوشه  یخودکارم را پرت کردم رو کالفه
 و سالمرا برداشت : ال یزنگ خوردن تلفن، کالفه گوش با

 هست . نازیپر ی_ سالم جناب سار
 پدربزگ خوبن؟ یجون خوب نازی_ سالم پر
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شا شام  انی_ ممنون  صرف  شما رو به  ست  بگ  پدربزرگ ام ب  خان، خوا
 . یه  صحبت کن یتا راجع به مسائل کار دیایب  هیدهوت کرده اگه م

 .یخودت کرد ونیمن رو مد نازیممنون پر یلیزدم و گفت : خ یضیهر لبخند
 خان. انیشا  هی: خواها مدیچیپ یخنده ش داخل گوش یصدا

ش سراغ هانا، با د یگو  یا لبخندب*غ*لتو  یساق دنیرو قطع کردم و رفت  
 .ادیمامان شدن چقدر بهت م یصورت  رو گرفت: خانم تیرضا
 ؟یا کنب*غ*ل یخوا یتکون داد و گفت: م یسر

 .ن یبب را جلو آوردم و گفت : بچه رو بده دست 
 گونه اش کاشت . یمحک  رو یو بپ پوسه ا دمیه ق دخترم را در آغوش ک  با

 لپ بچه رو. یاهتراض هانا بلند شد: کند یصدا
 خواد دخترم خودمه. ی_ دل  م

 گفت: دختر که مال مردمه. یشوخ با
 .دمیدم به همه َکسونا نم ی_ نچ دخترم مال خودمه، به َکس َکسونا نم

انداز  نیهانا در دل اتاق طن یخنده ها یصدا دم،یب*و*سه  گونه اش را  باز
 شد.
رم خونه پدر  یمملوء از ه ق به چهره اش انداخت  و گفت : من شب م ینگاه

 ؟یایبزرگ ، تو ه  م
 باال انداخت و گفت: زشت نباشه؟! شانه

 نایگفته شپپا یوقت زم،یپاسپپخ دادم: نه هز دمویسپپرش ک پپ ینوازش رو دسپپت
صپپحبت  نازیمدرسپپپه ه  با پر یدرباره کارا یتون یهر دومون، م یعنی دیایب
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ست تو ه  کمک کن  هیچه خوب م ،یکن ستا تو  یحاال که کمبود معل  تو رو
 کار آموزش.

دوست دارم،  یلیرا محک  به  زد: آره خ ایاز گل هانا شکفت و دست ها گل
 رم؟یه  پرستار بگ یساق یبرا  هیم

 ی یم شما ه   یریگ یپرستار م کیفنچ بابا  ینا خان ، براکن ها ی_ ک  دلبر
 خان  معل  روستا.

 و شروع کرد به بدر بدر کردن. دیدرست مثل بچه ها از جا پر هانا
 داشت . یاز مدت ها غ  و اندوه حاال با وجود او احساس بهتر بعد

**** 
شت ، نگاه یجلو  یبه کت و دامن قهوه ا یدرب همارت ارباب من ور نگه دا

 پرنسس! یشد بایز یلیو کاله کک هانا انداخت  و گفت : خ
 یشد یهال یکت و شپلوار شپهر نیزد و جواب داد: تو ه  با ا یحیمل لبخند

 .زمیهز
  یشد ادهیپ نیرا ف ردم و هر دو از ماش دستا
 و با ستادنیما ا یچند تن از خدمه جلو  ،یشد اطیدر دست ه  وارد ح دست

 احترام سالم کردند.
مادرم حال  را دگرگون کرد،  یو خاطره  ادیلحظه  یهمارت که شپپدم برا وارد

و کنار   یآمد یم نجایبود آن زمان که هر دو به ا یو دور بیغر یچه روز ها
 . یکرد یو با مادر بزرگ معاشرت م  ین ست یحوضچه وسط سالن م نیا
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سرم را باال آوردم و نگاه  ینگاه ینیحلقه زد، با حس سنگ  یدر چ   ها اشک
 .پسالم من ور خاندمیمن ورخان را د یرایگرم و گ

 _ سالم پسرم
 پسرم. نیوسط اتاق: ب  یکرد به مبل سلطنت اشاره
مادرم برام زنده  امیم نجایو گفت : هر زمان ا دمیک پپ یقیهم نفس خاطرات 

 . هیم
 کرد و کنارم ن ست. یخان تبس  کوتاه من ور

 دختر خان  با وقار همسرته؟ نی: ادینثار هانا کرد و سدس پرس ینگاه
 _ بله هانا همسرم ودختر ....

 به هانا انداخت  و ادامه دادم: دختر ارباب شاهرش یکردم، نگاه مکث
 زد. یتکان داد و لبخند معنا دار یخان سر من ور

 . یگرم گفت و گو با با ه  شد سدس
بود و  دهیپوشپپ یکت و دامن زرشپپک وسپپپت،یبه جمع ما پ نازیبعد پر یکم

 در آورده بود. ییرا به رنگ طال ایموها
به پر یلبخند و خواد ت یدلا م یلیزدم و گفت : هانا خ نازیبه هانا و خطاب 
 ؟یلطف رو در حقا بکن نیا یتون یمدرسه کمک کنه، م یکار ها

 .زمیه هززد و دست هانا را گرفت: البت یقیلبخند هم نازیپر
صدا من ور شا  یخان   یازب اردیلیاونجا ب ن،ییطبقه پا  یچه طوره بر انیزد: 

 . یمردونه بزن یو حرف ها  یکن
 کردم. دیسر تائ با
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 یام چوبو هر کد  یجا گرفت زیپ پپت م  ،یرفت نییبه شپپانه ه  به طبقه پا شپپانه
 . یبرداشت

خان  کیهنوز اقدار و ابهت  یساله بود ول ۷۷ یشروع کرد به باز من ورخان
 را در چهره و حرکاتا حفظ کرده بود.

 باهات راه انداختن. یدشمنات بد باز دم،یخان شن انی_ شا
شا گرفت، برا نیا یآورد ادی با سئله خ   در رگ  جو سلط به اه اب یم   ت

 تمرکز کن . یباز یگرفت  رو  یت م
 زدم. توکیبا دقت به پ یکردم، سدس ضربه ا یچوب را کچ نوک
 توپ ها به داخل هدف رفت. همه

ن ک یده باز یپسپر ن پون م نیکردن: آفر قیخان شپروع کرد به ت پو من پور
 !یهست یقهار

 بودم. یوابت باز یکه بودم پا کایدر آمر ینکردم، ول ی_ مدت هاست باز
 خارج کرد. یبرگ گاریس بایتکان داد و از داخل ج یسر من ور

 نگاه انداخت. اردیلیب زیزد و با دقت به م گاریبه س یمحکم پک
 رو ندارم. اییخواد بهت کمک کن  اما توانا یدل  م یلی_ من خ
ن پپانه گرفت،  توکیسپپمت پ یخاصپپ هیرا قطع کرد، چوبا را با زاو حرفا

وپ ت هیاز بق یبه توپ هدف خورد و کم دیزد، توپ سف یضربه حساب شده ا
 شده. یسخت تیموقع یاها فاصله گرفت: و

 کردن حرفا راجع به کمک را ادامه بدهد. یباز یخواست به جا یم دل 
 ه؟ی_منظورتون از کمک کردن چ
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 د.کرده بو ریاطراف را تسخ یفضا گارشیرا راست کرد، هطر تلخ س کمرش
ندارم، از ت ادف دختر  یا گهید ینوه  نازیتو و پر ریمن غ ان،یشا یدون ی_ م

 جون سال  به در برد. نازیبزرگ  و بچه هاش فقط پر
 یه امخم  نیدارم از ا ییزد: من توانا هیتک اردیلیب زیم یو رو دیک  یقیهم آه

تاد بدم، ول یکه توش اف تت  جا کار یدر هوض م ین  یخوام تو ه  در حق  
 .یبکن

 کرد، کنجکاو شدم و منتظر نگاها کردم. مکث
پدر  لیوه سبانب نیرا که ب ناییسخت بود، لب پا ایموضوع برا نیگفتن ا انگار

و سدس ادامه داد: من سرطان خون دارم، دکتر ها  دیپ تا پنهان شده بود، جو
 و بس. نازیپر نیکردن، همه دار و ندارم هم دیازم قطع ام

تاور ها نیشپپپدم، دسپپت  را ب م  یمانراه در چیه یعنیفرو بردم و گفت :   یمو
 د؟یندار

س   رفتهیپ یلیرفت ، سرطان خ ی: نه، هر جا فکرش رو بکندیحرف  پر انیم به
 باال. یادیو سن من ز

 کند: یکرد بغضا را مخف یسع د،یک  یقیهم آه
 دختر طفل نیسر ا زنیر یو م  نیهمه مردم و دشمنام کفتار م رم،ی_من که بم

 برام واضحه. ارن،یمع وم، تا قرون آخر مال و وروتا رو از چنگا در م
تابلو  تاد،سیبزرگ وسط اتاق ا یجا برخواست پ تا را به من کرد و به تابلو از

 ریتنها در سپپاحل را به ت پپو یدر حال غروب و دختر دیاز خورشپپ یمنظره ا
 بود. دهیک 

 شوهرش بدم. نکهیا ییاز تنها نازی_ تنها راه نجات پر
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کنه و از همه مه  تر  تیخودم حما نیرو ه نازیکه سپپپال  باشپپپه و پر یمرد
 به اموالا نداشته باشه. یچ م

س کیطرف  برگ ت:  به س ینازیمثل تو، که ه  خون و من و پر یک  یتو به در
 دارم. مانیا تتین

 ارباب من ور؟!!! هیخوردم ابرو باال انداخت  و گفت : منظورتون چ جا
ز ا یازدواج کن، ارباب و مالک بخ پپ نازیزد و گفت: با پر یپدرانه ا لبخند

در خواسپپپت  نیکن، آخر تیحما نازیشپپو در هوض از پر نجایا یها نیزم
 پدربزرگت رو رد نکن پسرم.

 حساسه. یلیزده گفت : اما من زن دارم من ور خان، هانا خ بهت
 هیعیخان طب کی یبرا نیو چند ضربه به کمرم زد: پسر ا دیک  بلایبه س یدست

جنبه   پپتریازدواج ب نیکنه، در ضپپمن ا اریخواد همسپپر اخت یهر چندتا که م
شر بده یهقالن ستگ یداره، تو از  شک سا نازمیپر ،یایدر م یکلون و ور  هیدر 
 .دهیادامه م ایتو به زندگ تیحما

ست  شاره گفت: ه یحرف خوا سد نی! تا آخر اسیبزن  که با ا صبر کن  س هفته 
 رو به من بده. تیجواب قطع

صال به ا نکهیا با ض نیا  دیردرا ب کن ، با ت رمردیدل پ امدینبودم، دل  ن یامر را
 دستا را گرفت  و گفت : قبوله.

 سدهر
س  شب یفرستادم. امروز واقعا ه ب رونیرا با حرص ب نف شبن  تمام  را  بودم، 

 گفت. یراه م یو بد بکرد  یم هیگر
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 اتاق را زدند، فرهاد وارد شد: سالم سدهر جان در
 ؟یکن دایپ یزیچ یشده تونست ی_ سالم چ

با من تماس  ایکه چندماه پ یشپپرکت بود، کسپپ یاز کارمندها یکی فرهاد
ضا یاز وکال یکیگرفت و گفت  ستفاده کرده و ق د  یشرکت از ام سوء ا من 

 را دارد. یکاله بردار
قدر آن به  که ب یو ه پپب کیگ یروز   یراب یدونفره ا طیبل یفکر چیه یبودم 

 و به تورنتو برگ ت . دمیخودم و سهند خر
 الیخ یچند وقت ب نیشد، اما من در ا یمتوار د،یخبر بازگ ت  را که شن مردک

 ماجرا ن دم و رد کارش را گرفت .
را ترک کردم و سپپهند را با خودم آوردم،  هیآورم چگونه هان یبه خاطر م یوقت

به سهند وابسته ام  یروز ها به قدر نینداشت  ا یچاره ا یول دیآ یدل  به درد م
 کرد. یام م وانهیاش د یکه دور

 ن ست، چهره اش گرفته و ناراحت بود.  یرو به رو فرهاد
 روباه؟ ای یریشده فرهاد؟! ش ی_ چ

س سیپل  بیکاله بردار رو گرفتن، د لی._ وک شتا کرد، پ شو زد و بازدا ره رد
 .اشیامروز اهتراف کرده به همه خالف کار

 زدم و گفت : یتیرضا لبخند
 کنه؟ دایپ یکمکا کرده به مدارک  دست رس یبوده؟ ک ی_ خب هدفا چ

 نگاه  کرد. دیبا ترد د،یرا گز لبا
 : جون بکن فرهاد!دمیغر یه ب
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 قرار ارشیاطالهات رو در اخت نیاهتراف کرده زنت شپپبن  تمام ا ی_ معتضپپد
 داده، اون گفته شبن  رو با بهونه.... یم
 در سرم پخا شد. یسوت بلند یصدا دم،یشن یفرهاد را نم یصدا گهید

 شد: یصدا پخا م نیکردم و مدام در سرم ا یحس م  ینیخون را از ب یگرم
س سدهر خان ک مردم  یتو زندگ ادیرها کنه و ب یرو با نامردنامزدش  باریکه  ی_ 

 کنه. یه  م یبدتر یکارا یپول و جاه طلب یو آوار ب ه، شک نکن برا
 ریحرف را ز نیپدرم کدام ان ا ایمادرم بود  دیآ ینم ادمیصدا آشنا بود،  چقدر

  شد با بسته شدن چ مان یسوت قطع نم یبودم صدا کیگوش  گفته بود، گ
 مطلق. یاهیو بعد س دمیابلفضل فرهاد را شن ای یتنها صدا

 را باز کردم.  یحس سوزش دست  چ   ها با
 یبود: خوب سپپتادهیسپپرم ا یکه سپپهند را در آغوش داشپپت باال یدر حال فرهاد
 پسر؟

 ؟یآورد ی: بچه رو چجوردمیحال نال یب
 یگفت م یکرد و م یم هیسپپهند زنگ زد شپپرکت، گر ی_ تو که از هوش رفت

 ترسه من  با هجله راننده رو فرستادم دنبالا.
 سرش و چانه لرزان سهند انداخت . ینیبه ب ینگاه

 .ن یرا باز کردم: پسرمو بده بب دست 
سر، فقط  بچه شت و لبخند زد: خدا رحمت کرده پ که ش کیرا کنار تخت گذا

 بود. یه ب
 تکان دادم و م غول نوازش سهند شدم. یسر
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 _ اون ه  خونه بود؟
 گفت ینم یزی_ نه راننده که چ

 سراغا.  یبر دیبا اریسرم رو درب نی_ ا
 خب داداش. یلی_ خ
 دیق د جان شبن  را کرده بودم، با  ،یرا در آورد به سمت خانه به راه افتاد سرم

 گ ت . یبرم رانیک تما و به ا یم
واحد خانه که غرق در دود آتا بود لرزه به تن   دنیشپپدم، با د ادهیپ نیماشپپ از

 افتاد.
 ؟ینیب یخونه رو م ی_ تو ه  دار

  یگفت: خدا رح  کرد سپپهند رو آورد یزد و ه پپب ایبه موها یچنگ فرهاد
 .یرم زنگ بزن  آتا ن ان ی. من مرونیب

ها اطرافمان بودند، نگران از حضور شبن  در خانه بودم قبل  هیتن از همسا چند
منفجر  یبیمه یاز آنکه بخواه  وارد خانه شپپوم. کدسپپول گاز در خانه با صپپدا

 .دیآتا زبانه ک  یشد و شعله ها
در خانه  یزده سپپهند را از آن کوچه دور کردم، ماموران آتا ن پپان وح پپت

 ،ستیکرد شبن  در خانه ن یلهام مبه من ا یدان  چرا حس یحضور داشتند، نم
 آرام تر بودم. نیهم یبرا

**** 
 خونه ما  یبر ای_ام ب را ب

 به فرهاد انداخت  و جواب دادم: تو هتل راحت ترم. یخسته ا نگاه
 .هیه  همد یسوز ایآتا ن ان ها گفتن، شبن  خونه نبوده و آت ی_ راست
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و اشباع  حوصله یبود، خسته ب نیبده  ا توانست  از حال  یکه م یفیتوص تنها
 شده.

 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 خست . یام را باال انداخت : باشه برا شانه
 و وارد هتل شدم. دمیرا در آغوش ک  سهند

سته بودم، با یباال داریصبح ب تا سهند ن   یباز م نرایهر چه زودتر به ا دیسر 
 نداشت ، از همان اول. یکار نجایگ ت ؛ من ا

 "سدهر
 دفتر از فکر به شبن  در آمدم. یزنگ خوردن گوش با
شبن  در آن طرف خط طن یصدا یمحض جواب دادن گوش به انداز  نیقهقهه 

 شد.
 _ الو جناب سدهر خان

 است: م*س*ت زانیداد تا چه م یخود ن ان م نیو شل بود، ا دهیک  ایصدا
 شبن ، مگه دست  بهت نرسه هپپپرزه. یرفت یکدوم گور

گرفت و پسپپر  ایشپپدد، خونه ت آت فیح یو گفت: اوخ دیخند انهم*س*ت
 جزغاله شد؟ زیهز

 ؟یکدوم قبرستون طه،ی_ بلند دهنتو سل
خوام برم تو آسمونا جناب سدهر  یم ،یدیمن  د یدیپ ت گوشت رو د نی_ بب

 کردم سدهر خان. یکل گاو صندوقت رو خال ،یساالر
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 :دمیفرو کردم و غر  یدست  را درون موها یه ب
شبن  چ شد ی_  سه  شمن  ه  کا شت  که با د  یچ یزندگ نیا ؟یبرات ک  گذا

 ک  داشت؟
دختر پولدار آزاد باش ، واسه  کیخواست  یبغض گفت: از همون اول دل  م با

سته هام اون مردک ب دنیرس ست  بهت  یبه خوا پول و زن احمقتو کنار زدم تا د
زندان بان   یب  تیخود لعنت نکهیدام خودم بکن ، اما فکر ا ریبرسه، تا تورو اس

 کن  و نکرده بودم. یآزادانه زندگ یو نذار
 یبگو هپرزگ ،یاز شدت خ   دو رگه شده بود: نگو آزاد  یصدا
به  دارید ،یسپپپاک پول و آزاد کیاالن مه  من  و  ،یو گفت: هر چ دیخند

 سدهر خان. امتیق
شبن   نیدادم، ا هیتک یبه صندل یه ب د،یبوق تلفن در سرم سوت ک  یصدا

 .دارد زین یگرید یجغد شوم رو نیدانست  ا یقابل باور بود، نم ریغ  یبرا
د طرفه به مق پپ کی طیفرهاد تلفن کردم و از او خواسپپت  هرچه زودتر دو بل به

 جهن  را نداشت . نیگ ت . طاقت ماندن در ا یباز م دیتهران بخرد، با
 بود.  یآور حماقت ها ادی  یهمه و همه برا ایها واریشهر و د نیا یهوا

 نیچن نی، چرا اراه را اشپپتباه کرده بودم یزدم، کجا زیم یرا چند بار رو م پپت 
 شد؟! یمتالش  یزندگ
س مگر شقانه م یرا خورده بودم که زن یحق چه ک ست یکه ها شمن  دمایپر د

 شده و بود؟  یجان و آبرو
سر زیچ همه صت تجز یو ب عیآنقدر  به  لایو تحل هیمقدمه رش داده بود که فر

 مغزم داده ن ده بود.
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سع یصندل یرو سامان ده ، با ین ست  و  سر و   زیهمه چ دیکردم به افکارم 
 را...  یکردم، اول از همه غرور و خود خواه یرا رها م

 "هانا
 کردم. یکارشان نظرات م یبودم و رو ستادهیو الفت ا هیسر انس یباال

شت یرا برا نازیخان  بزرگ من ورخان و پر ام ب شام و البته آ نان ک یصرف 
 .دهوت کرده بود

 یه  از صبح در اتاق کارشان گرم گفت و گو بودند، نم انیو شا نیشاه ارباب
 کرده بود. یه ب نینچنیرا باز ا انیدان  چه شده بود که شا

ند، داشپپت انیبا شپپا یپنهان یهفته خان  و بزرگ و ارباب دائ  گفت و گو ها نیا
 شد. یقطع م عیمن سر دنیکه با د ییگفت و گو ها

راه  در یدانست  چه خبر یبودم اما نم یزد، منتظر خبر بد یبد جور شور م دل 
 است.

نثارم کرد وسر  یلبخند زهر دار دم،یآشدزخانه خارج شدم و خان  بزرگ را د از
 شد. یگرم بافتن

مان رد و بدل کرد و  انیم ینگاه یخدمتکار مخ پپوصپپا با کنجکاو اقدس
 و الفت کارشون رو درست انجام دادن؟ هیخطاب به من گفت: انس

 راحت باشه. التونی_ آره خ
 انجیا نیکنارش اشپپاره کرد: ب پپ یبزرگ سپپرش را باال آورد و به صپپندل خان 

 باهات حرف دارم.
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ر همسر مادرت دخت یدون یو گفت: م دیک  یبه بافتن ین ست ، دست کنارش
 خان شوهرم بوده. اریسوم اسفند

 : بلهسر تکان دادم آرام
خان  کیگه  یکه م یرسپپ  خبر دار نیتا به االن ا  یاز قد یدون ی_ حتما م

 ب ه. ادیمردم ز نیکنه تا نفوذش ب اریزن اخت کی فهیاز هر طا دیبا
 تعجب گفت : بله چه طور مگه؟ با

مادربزرگ تو   پپونیکیتا هوو داشپپت  که  ۳زد و گفت: من خودم  یثیخب لبخند
 بود.

در که مق هیزیچ نیا یول طیشرا نیسخت بود تحمل ا یلیمن خ یبرا یدون یم
 شده دخترم.

 یدیهمسپپر جد انیشپپپا یبرا دیخوا یکه م نهیحرف ها ا نی_ منظورتون از ا
 د؟یریبگ

 یرارو ب نازیتا پر  یداد بیترت یخان برنامه ا نی_ آره دخترم، ام ب من و شاه
 . یکن یخواستگار انیشا
بغض  را حفظ کردم و چانه ام  یسرم هوار شد، به سخت یآوار رو هیشب یزیچ

 ه؟یراض انی: شادمیبا غ  پرس د،یلرز یبه شدت م
 یخوام بر یکنه اما ازت م یسر تکان داد و گفت: نه داره مقاومت م یناراحت با

 ازدواج و نیا  ،یخون یتو گوشا م نیهفته س من و شاه کی ،یکن ایو راض
صور نازیپر یا هیجهز رو  انیشا یتونه زندگ یم  هیپرداخت م یت نقدکه به 

 ....انینجات بده اما شا
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بدون ا گرید ندم،  ندم، منظورش را خوا ما کهیمنتظر ن  رزنیبه آن پ یجواب ن
رفت ، بدن  از شپپدت  اطیخرفت بده  از اتاق خارج شپپدم و با سپپرهت به ح

 .دیلرز یم یخ   و ناراحت
سب م ک به صطبل رفت  و ا شا یسمت ا شت ، رو انیرنگ  سب  یرا بردا ا

 و به راه افتاد. دیک  یکوتاه ی ههین سته و محک  ضربه زدم، اسب ش
 نداشت . ییو رها یحس آزاد نیچن نیتاخت  مدت ها بود ا یسرهت م با
 اسپپب را نگه داشپپت ، با دم،یمزرهه اسپپب بود رسپپ یکیکه در نزد یتده بلند به

 من و او بود. دارید نیمحل اول نجاینگاه کردم، ا  یرو ایلذت به منظره پ
ه بود را گرفت  یکه راه گلو یبود که بغضپپ بیدادم، هج رونیرا آه مانند ب نفسپپ 

 خواست ب کند. ینم
لحطه متوقف شپپپد، به  کی یکه خان  بزرگ آن حرف ها را زد، قلب  برا امروز

 م .بود انیشا یخواسته ها چهیباز نازیهمچون پر یفکر کردم که من  زمان نیا
 ههیانداز شپپد، اسپپب شپپ نیدر دل دشپپت طن ادمیفر یزدم، صپپدا یبلند ادیفر

 .دیک 
ط بلکه فق دمیلرز یکردم و نه م یم هیضپپرب و بلند، نه گر کیزدم  ادیفر باز
 سقوط کرده. یکه از بلند یزدم همچون انسان یم ادیفر

 .ونددیپ یواقعه حتما به وقوع م نیگفت، ا یدر سرم م ینحس یصدا
 .دمیزدن ک  ادیدست از فر  یحس مزه خون در گلو با

 غروب بود. هیکیبه شدت درد گرفته بود،نزد  یگلو
 اسب به تاخت برگ ت . با
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ست ها ادهیمحض پ به سب، د شا یشدن از ا شد،   یدور بازو انیگرم  حلقه 
سکوت کرده بود  یو به پهلو دیمحک  در آغوش  ک  و در   یچنگ زد، هر دو 

 غوغا بود. مانیدل ها
ش  نجوا م ریز انیشا ستت بدم، کجا رفته بود یکرد: هانا نم یگو  یخوام از د
 زم؟یهز
شا من ضورم در آغوش  سکوت کرده بودم در واقع توان  انیاما تمام مدت ح را 

پناه بردم و با خوردن چند قرص سپپر درد   ییحرف زدن نداشپپت ، به اتاق تنها
 را بست .  یچ   ها

 انداخت. یاه اب  خط م یرو  انیخنده ها یصدا
کرد گور پدر مال و اموال  یقبول م دیرا درک کن  اون نبا انیتوانسپپت  شپپا ینم
 یا هیارو یها نیپول و زم نیهم زیازدواج خودمان ن یهرچند هامل اصپپل ایدن

 من بود.
سع  یها چ   ست  و  کردم خود را به خواب بزن  اما هرچه تالش کردم  یرا ب
 ن د.
 ساهت بعد مهمان ها همارت را ترک کردند. چند

شا با ضور  شدن در متوجه ح ست و  یشدم، کم انیباز  غلت زدم، کنارم ن 
 ؟یداریرا نوازش کرد: هانا ب  یموها

 جواب دادم: بله یسرد یصدا با
 کنه؟ ی_ سرت درد م

 _ نه اصال.
 ن ان ندادم. یکینزد یبرا یلیبر خالف گذشته تما دیدراز ک  کنارم
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 حلقه بها داد. کیو گفت: خان  بزرگ از جانب خودش  دیک  یقیهم آه
 پس حرف   نزن. ست،ی_ برام مه  ن

 ؟یکن یسرم گذاشت: چرا فرار م ریتر شد، دستا را ز کینزد یکم
 .ادی_ حوصله ندارم، خواب  م

 .یموند ینم داریتا االن ب ومدی_ اگه خوابت م
 ن  . کیبها نزد دمیسردم انداخت: هانا قول م یبه چهره  یقیهم نگاه

 : فقطدمیحرف همه هضپپالت بدن  به ره پپه افتاد با خ پپ  غر نیا دنیشپپن با
 .انیبخواب شا

را چنگ زد:   یکرد و محک  پهلو ینزدش فاصپپله گرفت ، اخ  وح پپت ناک از
 کنن. هیهوا به حالت گر یکه مرغا ارمیسرت ب ییازم فرار کن تا بال گهید باری

ش  گرفت و چ   ها محک  شدت حرص نفس نفس  ایدر آغو ست، از  را ب
 زدم، اما جرهت نداشت  تکان بخورم. یم

 دمیرا به اجبار بست  و خواب  یها چ  
 "هانا
 ین بله برون مسپپخره مهفته از آ کیبرق و باد گذشپپت و حاال  نیه زیچ همه

با نق ه خان  بزرگ در روستا پخا شده و  انیو شا نازیگذشت، خبر ازدواج پر
 دانستند. یم انیرا ن ان کرده شا نازیحاال همه پر

خواسپپت تع پپب کور مردم روسپپتا اجازه به   یه  م انیاگر خود شپپا یحت
 داد. ینم نیکدام از طرف چیرا به ه یخوردن نامزد



 299 حقیقتسکوت 

را در آغوش   یساق دم،یک  الیبه صدا در آمدن زنگ خانه دست از فکر و خ با
 گرفته به سالن رفت .

آشفته  یلبا به قدر یرو یو لبخند مسخره  کیش یبا لباس ها نازیپر دنید با
 طاقت ماندن در همارت را نداشت . یشدم که حت

  هینان روستا که همجلو آمد و سالم کرد، بر خالف اکثر ز یبا خوشحال نازیپر
 ادهیها و ز یدادند و در برابر هپپپپپپ پپپوس باز یم  انیتن به خواسته شوهر ها

شت  نقا  یکوتاه م  انیها یخواه ضه و  یزن ب کیآمدند، من ق د ندا هر
 کن . یمظلوم را باز

 شده دیکل یو با دندان ها نازیپر یو گربه ا یآب یخ   زل زدم در چ   ها با
با اومدنت  یکه تو دار یزیهمارت بوده، چ یتو  پپپهیهم ی: سپپالمتدمیغر

 .یکن یخرابا م
 سخت نبود که چقدر جا خورده. ادیز  ایرفت، ت خ نازیاز رش پر رنگ

خان  بزرگه، ان پپالله  ارمیب ریلبخند زد و گفت: من اومدم خ یدسپپت پاچگ با
 .دیش یمن م تیشمام متوجه ن

ان  خ کیخدمه چه خان  کوچ  ،یگرفت از ه  فاصپپله نازیتعارف اقدس به پر با
 خان  کوچک تر خانه شده. امدهیراه انداخته بودند، هنوز ن کیکوچ

 داد درست فکر کن . یزدم و به طبقه باال رفت ، حرص اجازه نم یپوزخند
 همارت به سمت کوچه باغ رفت . یو از در پ ت دمیرا چ  یلباس ها ساک
 نیمن که کله شپپق تر از ا یخلوت بود، اما برا یلیرفت  خ یم دیکه با یریمسپپ

 نداشت. ییحرف ها شده بودم ترس معنا
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را آنجا  یمدت ایشپپپا دنیخواسپپت  به خانه همو محمود بروم و به بهانه د یم
 جبهه بود. کیدر  انیبگذران  هر چند پدرام ه  با شا

ل حا نیا گرداند، با یو سپپرزنا مرا به همارت باز م حتین پپ یبعد کل حتما
 .ن یساکت بن  نکهیبهتر بود اهتراض  را ن ان بده  نه ا

ت زده کند، با وح  یم ب یتعق یرا رفته بودم که متوجه شدم کس ریاز مس یکم
 سرهت دادم.  یبه قدم ها

  نقاب، سر راه ریپنهان ز یدرشت و صورت یکلیپوش با ه اهیس یمرد ناگهان
 سبز شد.

 پوش اهیو آن مرد س یمن و ساق ریاطراف انداخت ، غترس نگاه  را به دور و  با
 آنجا حضور نداشت. یکس
 یقدم هقب بر م کیداشپپت من  یکه بر م یبا آراما جلو آمد، با هر گام مرد

 داشت ...
 وجود داشت... یبلند یدست راست مرد چاقو در

 درخت کیدخترم گ  شپدند، با برخورد پ پت  به  یها هیدر گر غ یج یصپدا
 متوقف شدم.

گل  یرا باال آورد، تنها خالکوب ایشد، چاقو کیافتادم، مرد نزد ریگ یا گوشه
 بود. دنیدستا قابل د یپنک برگه رو

 التماس گفت : تو رو خدا رح  کن. با
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ا را ب یکردم، چاقو یزد و فاصپپله اش را کمتر کرد، با التماس نگاها م قهقهه
که ناگهان با برخورد ضپپربه محک  چوب به  اورد،یضپپرب باال برد تا فرود ب

 افتاد. نیزم یسرش رو
 را داشت ، به جز ساسان. یهر کس دنید انتظار

 .انیکرد سمت ماش ت یکردم که دست  را گرفت و هدا یتعجب نگاها م با
 خطرناکه نجایکه ا نی_ برو ب 

 سمت همارت ساالر خان.  یحرف کنارش ن ست  و حرکت کرد یب
ساالرخان و مکان نیاول یبرا شده بود   یکه پدر واقع یبار همارت  درون متولد 

 .دمیرو د
شد یدو دل با شا  ،یوارد همارت  سبت به همارت  ساده تر  انین کوچک تر و 

 بود.
ساسان خدمتکارش را صدا زد، زن الغر اندام به سمتمان   ،یهمارت شد وارد

 آمد: سالم آقا جان.
 سمت اتاق طبقه باال. دیکن تیانا و دخترش رو هدا_ سالم پروانه خان ، ه

 _ چ   ارباب
و  ی پپمیدسپپت باف ابر چهیاتاق مهمان شپپدم، قال یپروانه خان  راه همراه

ضا نیگزیکه جا یکنار پ ت یبال تک ها شده بود، ف سن یمبل  تر  یتاتاق را 
 کرد. یم

شدت درد م سرم شه  یبه  ست  و از داخل ک یکرد، گو  یهنه اک ف یاتاق ن 
رفت  گ  ینکرده بود اما ت پپم فیدخترم هنوز خودش را کث نکهیبرداشپپت ، با ا
 کن . ضیپوشکا را تعو
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ا ام ر نهیو لباسپپ  را باال زدم، نوک سپپ دیدراز ک پپ نیزم یکه تمام شپپد رو کارم
 .رهیگذاشت : بخور مامان برات بم یساق یلب ها یرو

 خوردن. ریام را مک زد و شروع کرد به ش نهیس آرام
 دییبعد در اتاق را زدند: بفرما قهیدق چند
 داخل؟ امیب  هی_ م
شال بلندم را رو  یجا سر ست ،  ساق ین  ش یسر  را  رشیانداخت ، تا راحت 

 .دییبخورد: بفرما
سان ست و نگاه مردد سا شد، کنارم ن  حرف  دیبه  انداخت: با یوارد اتاق 

  یبزن
 ! نومی_ م

 .رهیقراره زن بگ انیشا دمی_ شن
 ؟ی_خب که چدمیدر ه  ک  اخ 

پ انیکردم شا ی_ فکر نم پ  پ پتیخان به ه ق اولا خ  هگیکنه و بخواد زن د ان
 .رهیبگ یا

 ب نوم.  تریگلوم رو گرفت: بس کن دوست ندارم ب بغض
 پدرم کجاست؟ یدون یفرستاد و گفت: م رونیرا ب نفسا

 _ نه چه طور مگه؟
 ؟یهمف یخونه افتاده، سکته کرده م یسامان ک ته شد پدر گوشه  ی_ از وقت

 فهم . یمن ربطا رو نم ی_ متاسف  ول
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ق ه انتقام ن ره،یخواد انقام بگ ینفر زنگ زد و اهالم کرد م هی_ شب قبل حادوه 
 رو بدبخت کن . هیتا باهاش هان دمیک  ایکه من چند سال پ یا

 ع*و*ض*یچ   هاش حلقه زد: اون  یکردم، اشک تو یتعجب نگاها م با
م رو به کام مرگ ک پپوند، تازه داشپپت  چارهیبرادرم ب آ*ش*غ*ا*لمن  یبه جا

 بال به سرش اومد. نیشد، که ا یم ایلیتحم یهاشق زن و زندگ
 ره؟یخواد ازت انتقام بگ یکه م هیاون ک یعنی: دمیپرس اطیشدم و با احت متاور

 تونه باشه؟ یم انیاز شا ریغ یزد و گفت: چه کس یپوزخمد
  جا به جا کردم و با خ پپ  ب*غ*ل یرو تو یاز جا بلندشپپدم، سپپاق یه پپبان

 .یدم به شوهرم تهمت قتل بزن ی: بس کن، بهت اجازه نمدمیغر
 خواست؟ هیپول و ارو یکه تو رو برا ی_ شوهر

 هیموضوع کامال خ وص نی_ ا
 .اریپس بهونه ن ،یخورد بی_ تو فر

 ینم یبغض لعنت نیدان  چرا ا یبود، نم کینزد قتیبه حق ایها حرف
شا شت درست حرف بزن :  ساق یزیهر چ انیگذا شه پدر  شوهر منه، و  یبا و 

از  ،یهات به م قت انداخت یتوز نهیکه بار ها اون رو با ک یآدم حسود کیتو 
 ه  کار خودت نباشه. هیآتا سوز نیکجا معلوم که ا

االن ن پپسپپته کنار  رتتیغ یزد: احمق نباش هانا، اون شپپوهر ب ادیخ پپ  فر با
 خنده. یمن تو م ایو داره به ر نازیپر

 .ی: بس کن لعنتدنیشروع کرد به چک  یها اشک
 دیمروار نیرا پاک کرد : ا  یاشک ها رمیحر ینگاه  کرد و با روسر یمهربان با

 حروم نکن. انیشا یها رو برا
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 نگو. یزیکن ، چ یاند: خواها مچانه ام را لرز بغض
: و گفت دیسپپرم ک پپ یرو یدسپپت یرا از آغوشپپ  گرفت، سپپدس با مهربان بچه

حت کن من  سپپپاق ما از د یرو م یاسپپترا پدر، حت تاق  نوه برادرش  دنیبرم ا
 . هیخوشحال م

 دنبال ؟ ادیب یخبر بد انیبه شا  هی_ م
ت برم یم یپنهان ای  ،یرو خبر کن انی_ بهتره ببرمت خونه هموت اونجا شپپپا

 همارت.
 یم صبر یکم دین ست ، با  یتکان دادم و سر جا یمنظورش شدم سر متوجه
 کردم.

باال رفت  یاز راه جنگل به روستا  ،یهمارت شد یبعد همراه ساسان راه یکم
 به سرشان خطور کند. یبد یفکر ها دمانیکه مبادا مردم روستا با د

مدرسپپه دخترانه چه ال   کیاحداث  یده برا یه اهالافتادم ک ایچند ماه پ ادی
نکه به آ یب رندیگ یموضپپوع م یرییهر تغ یمردم برا نیبه پا کردند. ا یشپپنگه ا

ود ب نیخواهند مه  ا یم زیچه چ هیبق ستیتوجه کنند، مه  ن ایبخا هقالن
 برگ پپت  دمیک پپ یقیکرد، نفس هم یچه حک  م  پپانی دهیپوسپپ یسپپنت ها

 ؟ینکرد ایگرفتن شا یبرا یسمت ساسان: تو چرا تالش
رو  حال  نیهم وفت یبرادرم م ادی ن یبیرو م ای_ راسپپتا رو بگ ، هر وقت شپپا

 کنه. یدگرگون م
ضع سب ن یمال تی_ و صال منا  یخودش کل هیاز هد ینگهدار ست،یپدرام ا

 بچه ه .... نیزحمت دارد حاال ا
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 فرست . یراش م: ماهانه بدیحرف  پر نیب
 اد؟یبدت م انی_ تو چرا از شا

 چ م  و گفت: چون تو رو داره! یزل زد تو گستاخانه
پ نییخجالت سرم را پا با پ  پ پتیانداخت ، حس خ به قلب  چنگ انداخت،  ان

ش شوهرم چه کار م بیرق نیمن االن داخل ما شمن  کردم؟ واقعا فرارم از  یو د
 بود! یهمارت کله شق

  ،یر یم ادهیرو پ نجایرا نگه داشت: از ا نیساسان ماش  ،یهمارت بود کینزد
 .وفتهین یوقت اتفاق هی امیخودم همراهت م

 _ باشه ممنون
کار  یهمارت چ یتو امروز صپپبح حوال یبه خاطر آوردم: راسپپت یزیچ ناگهان

 ؟یکرد یم
 دون  تو اون مغر یرا قفل کرد، سپپدس برگ پپت به سپپمت : من م نایماشپپ در

 باور کن کار من نبوده. یگذره ول یم یچ تیفندق
 ه؟یرا باال انداخت : منظورت چ  یها ابرو

 ایپاپوش دوخته، کارخونه رو آت انیشا یکه برا  یمن همون یکن ی_ تو فکر م
 .رنیبگ هیزده و حااله  مردم رو انداخته به جونا تا ازش د

 کن . ینم یفمر نیزدم و گفت : نه نه من همچ یم نوه لبخند
درم پ کیبا تحر ایگفت: من چهارسال پ یجد یلیصورت  و خ یشد تو خ 

ضحانه تر دمیرو ک  هیبه هان ت*ج*ا*و*زخوردم و نق ه  یگه هی  نیکه به مفت
ست  رو داغ کردم که از ا شد، بعد از اون پ ت د کار ها بکن .  نیحالت اجرا 

 .یحوال نیاومده بودم ا یامروز صبح  اتفاق
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را باال داد و در جواب حرف هاش گفت : اگه من  قرار باشپپه   یوابر ی گوشپپه
 یکدوم از حرف هان رو باور ندارم، تو اون روز قول داد چیراسپپتا رو بگ ، ه

 .یریرو بگ انیحال شا
ند فت: هر جور راحت یپوزخ  یایروز م هیمطمئن   یباور کن، ول یزد و گ

 سمت خودم.
 یاصپپد دنیکه با شپپن  یرا رفته بود ریاز مسپپ یزدم و راه افتادم، کم یپوزخند

 متوقف شدم.  یاز پ ت بوته ها سر جا یانه ام*س*ت یخنده ها
 ه؟یچ ی_ ساسان صبر کن، صدا

 ند.هبور کرد مانیاز جلو یبعد دو اسب م ک یکم  ،یپنهان شد یدرحت پ ت
 یو تار شپد، ب رهیچ پم  ت ایپ ایآن ه  در جنگل، دن نازیو پر انیشپا دنید با

 انه؟یدست ساسان را چنگ زدم و با بغض گفت : اون شا اریاخت
بارش از هر تحق پوزخند ره تر بود: آ نیسپپنگ  یبرا یریتلخ و نگاه سپپرزنا 

 شوهر جونته.
 متوجه نبودت ن ده. اصال
 داره یلیلب  را گاز گرفت  و گفت : حتما دل ی گوشه

 .یباال تر از هپپ پوس باز یلی_ چه دل
 فعال  هیو گفت : م دمیه  خودم را محک  نگهداشت ، سمت ساسان چرخ باز

 همارت؟  یبرگرد
 باال انداخت و گفت: باشه. یا شانه

 م غول بود. یذهن  حساب  ،یه  به همارت برگ ت با
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نه سپپع یبغض را حس م ینیقلب  سپپنگ یرو ما لجوجا در حفظا  یکردم ا
 داشت .

 بودم. نازیو ازدواجا با پر انیسمت شاکرد  یاجازه پرواز م یب ذهن 
 به صدا در آمدن در از فکر خارج شدم. با

 سوپ وارد اتاق شد. ینیس کیبا  خدمتکار
 ن ست  و م غول ه  زدن کاسه سوپ شدم. یا گوشه

خورد به فرشپپته کوچک  که آرام به خواب رفته بود، گونه اش را نوازش  نگاه 
 من و تو باشه. یبرا یفردا روز بهتر دوارمیکردم و گفت : بخوام دخترم ام

* 
خانه مردگان بود. فقط  هیشپپب نجایگذشپپت، ا یروز از اقامت  در همارت م کی

ودند و م پپغول کار دو خدمتکار در همارت وجود داشپپت که اکثرا سپپاکت ب
 کردن.

شا متعجب شد  ردیگ یاز من و بچه نم یسراغ چیه انیبود چرا   کیهر چه نبا
 گذشت. یروز کامل از فرارم م

به هم یگرفت ، کم  یت پپم را خوب  یخاطر سپپپاق نیدر اطراف گردش کن  
 خارج شدم. یکردم و از ساختمان داخل چیقنداق پ

خاص  ییبایه  ز نجایا یخوش آب و هلف تر بود، ول نجایما از ا یروسپپتا
 خودش را داشت.

باز  یبزرگتر شپپده بود، با حس هوا یماهه بود و کم کی بایکه حاال تقر یسپپاق
 زد. یاطراف ذوق زده دست و پا م
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سنرما را  ی گونه  دیدرخت ب کیسرم را که باال آوردم چ م  به  دم،یب*و*
 اش ن ست . هیسا ریطرفا رفت  وزمجنون خورد، ذوق زده به 

شت  و لبخند  کیدرخت  کنار ست  را آرام در آب گذا چ ه کوچک آب بود، د
 زدم.
 داد. یخنک بود و پوست  را نوازش م یلیخ آب

 شد، چقدر آب آراما بخا بود. ضیلب  هر یرو لبخند
 مطبوع اطراف پر کردم. یام را از هوا هیو ر دمیک  یقیهم نفس

 در آوردن از خودش. یشروع کرد صدا یساق
 گذره؟ یبهت خوش م یلبخند گفت : جان  مامان با
ش ، از جا پر انیشا یخ ن و ه ب یصدا دنیشن با انا : به به هدمیپ ت گو

 .دیگذرون یخوب خوش م ،یخان  فرار
 غرق در اشکا فاتحه خود را خواندم. یچ   ها دنیهقب برگ ت ، با د به
 :دیچفت شپپده غر یدندان ها نیرا در م پپت ف پپرد، از ب  یبازو تیاه پپب با

شن کن ، تا د فتیتکل دیامروز با نیهم رو  تیسر خود خونه و زندگ گهیرو رو
 !یرها نکن

 ییوت ایرو رها کردم،  یحرص پوزخند زدم و با تمسخر گفت : من خونه زندگ با
 ت؟ه*و*سسراغ  یکه رفت

 کرد. و اخ  دیدهان ک  نیرا ب ناییتاسف تکان داد و لب پا یبه ن انه  یسر
با پر یجرهت با ک ،یاخت گرفت نازیبه خودم داد و در ادامه گفت : انقدر زود  ه 

 د؟یرو یم یه  به سوار
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 وفا دارد. مانیخوش کرده بودم که همسرم به من و زندگ نیبه ا دل
 ...یاز رو که یهپپ پوس باز کیکردم، تو فقط  یاشتباه م اما
 که خوردم ساکت شدم. یتو دهن با

ست  را رو بهت شت  و با حس گرم یزده د  یخون، لبخند تلخ رو یدهان  گذا
 لب  ن ست.

 د،یرا د ن یخ پپمگ یچ پپ  ها یوقت یام انداخت ول دهیبه لب بر ینگران نگاه
را که در دست داشت، ف رد: راه   یو با خ   بازو دیتفاوت نگاها را دزد یب
 .وفتیب

شپپده بودند و توان کنترل پپان را  یجار  یاشپپک ها  ،یرفت نیسپپمت ماشپپ به
 اشک باهث سوزش لب  شد. ینداشت ، شور

 را با درد جمع کردم.  یها چ  
ستمال بایج از ساق یآورد و رو رونیب ید سدس  شت،  ش یلب  گذا   را از آغو

 ن ست، نایجدا کرد و داخل ماش
 . ین ست  و راه افتاد کنارش
 شد. یام شکسته م هیهق هق گر یتنها با صدا نیماش نیسنگ سکوت

شا تیجمع دنیبه همارت و د دنیرس با  نجاینگاه کردم: ا انیانبوه با تعجب به 
 چه خبره؟

 .هی_ مهمون
 ه؟یمهمون ی: چه چجوردمیاز جا کنده شد، با ترس پرس دل 

من و  یگفت: نامزد متیام انداخت و با مال دهیبه صپپورت رنگ پر ینگاه
 .نازیپر
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نکن  و نگذارم غرورم خورد  هیگر نیاز ا  پپتریدادم تا ب یرا ف پپار م  یها لب
 د؟یکن یم غهی: صدمیپرس یشود، به سخت

 . ی_ من ور خان اصرار داره هقد کن
 .دیزد، نفس  منقطع شده بود و مطمئن بودم صورت  مثل کچ سف خی قلب 

 تیشپپسپپت  را نوازش کرد: انقدر خودت رو اذ یرا با آراما گرفت، رو دسپپت 
 درست شود. زیدم همه چ ینکن، قول م

 بلند به سمت همارت رفت . یو با گام ها دمیدستا ک  ریرا از ز دست 
 زد. ایبود، خ   در قلب  همچون مار ن ستادهیپله ها ا یکه باال نازیپر دنید با
 انا جون.زد و گفت: سالم ه ینفرت نگاها کردم، لبخند با

 !کهی: خفه شو زندیحالت تهوع گرفت ،با خ   غر دم،یرا شن ایصدا یوقت
 دندیدست از کار ک   یصدا دنیو اقدس که م غول نظافت بودند، با شن هیانس

 و با تعجب به ما دو نفر زل زدند.
 یاز ترس هقب هقب رفت ، پوزخند نازیتوجه به همه از پله ها باال رفت ، پر یب

  .پناه گرفت  یبه حرکتا زدم و با تنه از کنارش رد شدم و داخل اتاق شخ 
 "سدهر

 ایبا بغض به او که همچون فرشپپتگان خود را در چادر م پپک دمایدور د از
 شدم. رهیبود خ دهیچیپ

 را کرد. ایشد، دل  هوا یکوچه گذشت و وارد فره چیپ از
ست  جلو بروم اما خجالت  دیکل دیخانه که رس کینزد را در قفل انداخت، خوا

 و شرم مانع  شد.



 311 حقیقتسکوت 

 کن  . یگونه تعقبا م نیکه ا  دیم یهفته ا کی االن
 جرهت داشت  جلو بروم. کاش

 ن ست ، انقدر یشده و گوشه ا  یکوچه را ترک کردم، وارد خانه شخ  دیام نا
 . نیب یرا در خود نم هیکه جرهت رو به رو شدن با هان  یاز دست خودم ه بان

را  یو به فکر فرو رفت ، حال آدم دمیتخت دراز ک پپ یاتاق  شپپپدم و رو وارد
شت  که تمام پل ها سرش را خراب کرده. نا ام یدا از همه  مانیو پ  دیپ ت 

 است و بس. هیبه هان دمیتنها ام  یها یخود خواه
 هیهان نیکه مورد اهتمادم هست هم یو تنها کس ن یبد ب زیروز ها به همه چ نیا

 ست.
 یبه خانه زنگ زدم، بعد از خوردن چند زنگ صدا دیرا برداشت ، با ترد یگوش

 شد. یانداز گوش نیآراما طن
 دیی_ الو بفرما

 من  سدهر هیخجالت اسما را خواندم : هان با
 : سهند کجاستدیرا مچاله کرد اول از همه پرس شکستن بغضا قلب  یصدا

 پسرم کو؟
 !.ا؟ینیبب یخوا ی_ م

 و گفت: آره دیک  غیج
 .ریبه آدرس ز ایکردم به خودم مسلط باش ، با آراما گفت : ب یسع

 هیمغلوب کردن هان یفرصت بود برا نیبهتر نیا
 "هانا
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شا نازیپر هیروز از نامزد سه شا یم انیو  صرار من  شت، به ا ض انیگذ د ش یرا
 را هقد موقت کند. نازیپر
 رون؟یب یایشد: هانا نم انینما  یجلو انیاتاق به صدا در آمد، قامت شا در

 .امینم رونی_ نه تا اون دختره نسناس ب
 ؟یشد: دخمل کچولو شد ک یزد و نزد یخالف ت ورم لبخند بر

 فکر کن. یخوا یو گفت : هر جور م دمیرا باال ک   ینیب
 اد؟یشب من ور خان م یدون ی_ م
 د؟یخواد قرار ازدواج بذار ی_ م

 خواد یدلا سوخت: آره من ور خان م زین انیمظلوم بود که شا  یصدا انقدر
 نامه ش رو بخونه. تیه  قرار ازدواج بذاره ه  وص

 خرفت. یمسخره  رمردی_ ازش متنفرم، پ
 نکن هانا. یادب ی_ ب
 دردسره عیکن  اون هما ما ینم یادب ی_ ب
 یخوب یو گفت: من ور خان کمک کرده به سرنخ ها دیدر آغوش  ک  انیشا

  یدیدرباره اون مرد که کارخونه رو آتا زد رس
 کرده؟ یم دتی_ اون مرد که تهد

 نیسپپپاسپپپان پ پپپت ا ده،یفهم قاتایتحق یتو نازیکه پر ینجوری_ آره، ا
 .استیقضا

شدت تعجب نگاها کردم:  با شده از  شت  امکان  ؟یچ یعنیچ   هاب در
 نداره
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سان یپوزخند انیشا سا شه،  شته با سال  یزد و گفت: چرا امکان ندا که چند 
 ه.االن ه  پ ت ماجرا باش ستین دیآبرو کنه، بع یمن رو ب دینق ه ک  ایپ

 ساسان که. انیاهتراض گفت : شا با
 بسه ازش دفاع نکن. سی: هدیغر لندب

 نکن. فیخب، تو ه  انقدر از اون دختر مسخره تعر یلی_ خ
 .دیب*و*سرا   ی انیو پ دیبه صورت  پاش یلبخند

 زم؟یهز  یاستراحت کن ک ی_ چه طوره 
شا نیا نکهیا با شدت دلخور بودم، ول انیروز ها از   نازیربا پ یلجباز یبرا یبه 

 کردم. یم زیهز ایخودم را برا یحساب
و   یو سپپر تکان دادم، هر دو در آغوش ه  آرام گرفت دمیب*و*سپپاش را  گونه

 . یبه خواب رفت عیفارغ از وقا
به خودم دادم و از  یتکان ان،یشپپا یخال یجا دنیشپپدم با د داریخواب که ب از

 اتاق خارج شدم.
صدا ستادهیراه ا کنار شا یبودم که  شادمیشنرا  نازیو پر انیمکالمه  جان  انی: 

 تو همارتا نبوده.. یسوز ایساسان شب آت دهیهمه مدارک ن ون م
 دنا،یهمارت د یحوال ایچند وقت پ نکهیمخ پپوصپپا ا اد،ی_ آره جور در م

 پاکت به دست هانا رسونده بود. کینفر  کیبعد به صورت ناشناس 
سان پ ت ا زم،ی_ هز سا ست پدر بزرگ همه مدارک رو  نیشک نکن  واقعه ا

 ازش. تیسراغ شکا  یر یم مونیجمع کرده، بعد هروس
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شد، باز ه  پر ن ونیب سکوت شروع کرد به حرف زدن: به نظرم ما  نازیحاک  
تونه  یکس امثال ساسان نم چیه ینجوریا  ،یکن یکیاموال و قدرتمون رو  دیبا

 نق ه بک ه. مونینابود یبرا
  ؟ینفر کن کیهامون رو به اس   نیزم یعنی_ 
من  ادیب ایکه پسرمون به دن گهیچند وقت د زم،ی: آره هزدیانه خندم*س*ت نازیپر

قت کوه  نم نیو تو ه  هم دمیاون رو وارث خودم قرار م نه  یطور اون و تو
 تکونمون بده.

که هنوز  یزیچپپپپ یبرا یدادم: چجور صیرا ت خ انیشا ینفس ه ب یصدا
 ؟یک ینق ه م ستیمعلوم ن

 کیبرام  نیا انیشپپپا یدون یم  پپ ،ی_ من به دل  افتاده من مادر پسپپر تو م
 من و تو پسرمون.... استیرو
سمان ر دم،یخ   به در کوب با سه خودش آ  یم سمانیدختر احمق چقدر وا

 بافد: سالم
 .زمیفاصله گرفت و با لبخند نگاه  کرد: سالم هز نازیاز پر انیشا
شم یبه کاظ  بگ  هیخوام برم باغ کنار رودخونه م یمن م گفت : یسرد با  نویا

 حاضر کنه؟
 ؟یوفتیبازم تو درد سر ب یخوا یم  ه،ینم ریبا اخ  جواب داد: نه خ انیشا
 گفت . انیمرد مزاح  را به شا یخودم لعنت فرستادم که چرا مارجرا به

ست انداخت دور گردن : خب خانم انیشا سر  یجلو آمد و د صله ت  اگه حو
 ت کنه.هست که سرگرم یمیقد لهیوس یرفته برو تو کلبه پ ت خونه، اونجا کل
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 تهیافر نیرا با ا انیخواست شا یتکان دادم و از اتاق خارج شدم، دل  نم یسر
 بود. لیدل یب  ترمیماندن ب یشوم تنها بگذارم ول

 "هیهان
شدم، با د وارد شناس  سمتا دو اطیح یسهند تو دنیخونه نا شوق به   م،دیبا 

 ماه چقدر بزرگتر شده بود. ۶ نیبچ  تو ا
 یطور که نوازشا م نیهم دما،یب*و*سا کردم و محک  ب*غ*للذت  با

 .دمیسرم را باال اوردم و سدهر را د ینگاه ینیکردم با حس سنگ
 هی_ سالم هان

 _ سالم.
 برم خونه تو ه ... ینفرت نگاه ازش گرفت : من سهند رو م با
 جا بمون. نیهم یکنار سهند باش یخوا یحرف : اگه م نیب دیپر
 . یکن یرو ترک م نجایاالن ا نیخ   دست بچه رو گرفت : من و سهند هم با

 دست منه. ارش یبچه من  اخت نیپدر ا دم،ی_ بهت اجازه نم
 !دییدونست  کجا ینم یحت دم،یماهه ند ۶بغض گفت :  با

 .کنارش باش یتا هر زمان خواست نیب  نجایهم ه،یر شدم ببرما هان_ مجبو
 ؟یردبچمو ب ن یش  بب داریشد: که ب یشکست، اشک  گوله گوله جار بغض 

اجازه ندادم چادرم رو محک  دور کمرم  ره،یاومد خواسپپت در آغوشپپ  بگ جلو
ازت  سپپدهر نیتا شپپک  برامدم تو چ پپما نباشپپه: به  دسپپت نزن، بب دمیچیپ
 وندم...م ینم یکه تو توش یسقف ریلحظه ز هی یاگه دست خودم بود حت زارمیب

ه هرب ک ییجا برمیسهند رو م ،یحرف بزن گهیکلمه د کیساکت  کرد:  ادیفر با
 !یدیسهندم د یدیانداخت، که اگه پ ت گوشت رو د ین
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 آغوش  ف ردم و با االتماس زل زدم به سدهر. یوح ت سهند رو تو با
ت گنده تر از دهن گهیبار د کیو گفت:  دیپر پ پپتا ک پپ یموها نیب یدسپپت

 زارم. یسهند رو به دلت م دنیداغ د ،یحرف بزن
د که خود سهن یبه تن  افتاد، محک  لباس سهند را چنگ زدم جور یفیخف لرز

 اهتراض کرد.
 نکن. انقدر تن و بدن من رو نلرزون. ت ی_ اذ

 موننیآروم ب یکه دائ  فضپپا یخودت نیکن  بلکه ا تتیخواد اذ ی_ من دل  نم
 .یکن یرو مت نک م

ت به دل داشت  سکو نهیبه شدت از دست سدهر ناراحت بودم و از او ک نکهیا با
 کردم و خود را م غول سهند کردم.

 بند  ودیکه بک ند را نم ینداشت هرگز قلب  با او صاف شود، دل امکان
 یپاکت قهوه ا کیها  نتیبا آراما وارد آشپپدز خانه شپپد، از درون کاب سپپدهر

 رفت. یرنگ برداشت و به سمت کتر
ش کی ندازم،یدور و اطراف خانه ب یکردم نگاه وقت  یبا مبل ها ک،یآپارتمان 

شدزخانه و  ،یرنگ ونیو تلوز یسلطنت  یمنته کیبار یراه رو کیدو اتاق کنار آ
 بود. یو هالمتوسط  یخانه ا اط،یبه ح

مامان بدون من بهت خوش  زیمبل ن ست  و سر سهند را نوازش کردم: هز یرو
 گذشت؟ یم

 یم ییام گذاشپپت: من به بابا نهیسپپ یسپپرش را رو د،یاش از بغض لرز چانه
 .امیداد ب یخوام اما اون اجازه نم یگفت  مامان خودمو م
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 .دمیو تنا را بوئ دمیب*و*سرا  ایرا نوازش کردم، چ   ها سرش
قهوه وارد اتاق شد، کنارمان ن ست و با لبخند گفت: سهند  ینیس کیبا  سدهر

 بابا؟ یبا مامانت حرف زد
 زاریا به*و*سپپاز  یناشپپ یهالقه  نینگاه  کرد، از ا یبا هالقه خاصپپ سپپدهر

س نیبودم، هم سه*و* ست  داده بود و ا ساده لوحانه  رمیا کار د کرده بود، چه 
 هقل داشت .... یتوان  پا بندش کن ؟ کاش کم یبا رابطه م بردم یگمان م

 !هیرا با بغض صدا زد: هان اسم 
 جواب دادم: بله یسرد به

 سردم رنگ تعجب گرفت. یصدا دنیاز شن نگاها
 یخوا یگفت: تا چند سپپپاهت م یجد یزمزمه کرد و با لحن یزیلب چ ریز

 ؟یکنار من و سهند بمون
 ؟یسهند رو ازم جدا کن یخوا یم متعجب گفت : باز با
ها با با  یابرو  چه رو  بدم ب جازه  فت: فکرش رو نکن ا در ه  گره خورده گ

 .یخودت ببر
کرم رنگ  را چنگ زدم و با  یمحک  مانتو د،یلرز یام از شپپدت بغض م چانه

 ندادم. دگان یاشک را به د زشیاجازه ر  یبستن مردمک ها
را تکان  سرش ی تریب تینکردو با جد ینیهقب ن  نیکوچک تر یحت سدهر

 ؟یمهمون ما باش یخوا یم ی: هوم تا کدیداده پرس
سهند جدا ب  ، م گهیتون  د یمن نم ؟یکن یم یجور نی_ چرا ا  یخوا یاز 

  ؟یبک 
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ش  مخف یبه چ   ها ینگاه سهند سرش را در آغو  یغرق غم  انداخت و 
 کرد.

گاه  م یجور سپپدهر فا کردم و ب ییکرد گو یمحق ن خبر  یمن در حق ج
 کردم. ایرها
از با وح ت لب  را گ د،یک  ریشکم  ت ریسهند را نوازش کردم که ناگهان ز سر

چادرم را محک  تر دور خودم پ ا چر یدرد لعنت نیدان  ا ینم دم،یچیگرفت  و 
 کنه؟ یدلت درد م یق د قطع شدن نداشت، سهند با بغض گفت: مامان

 در جوابا گفت : آره پسرم. مآرا
شد، با نگران توجه س یجلو آمد، م یش به ما جلب  شکم   دمیتر نگاها به 

 کرد... یم تیکفا  یبرا یقدر ف ار ه ب نیبخورد، هم
 ؟یشده؟ مسموم شد یرا به طرف  دراز کرد: چ دستا

 _ نه دستت رو بکا.
تو خونه  دیسهندم بمونتو و  رونیب رمیو از جا بلند شد: من م دیک  یه ب پوف

 .دیکن یرفع دلتنگ ک ی
 را جمع کردم.  یبا حرف دوما کامال چاک لب ها یکا آمد ول لبخندم

 کن  بانو. یگفت: در اتاق رو قفل م یپوزخند آشکار با
اهتراض  ینثارش کن  که با تحک  گفت: بخوا یاز جا بلند شدم تا حرف یه ب

 کن . یدوباره سهند رو ازت جدا م یکن
گردون ، حاال دور توسپپت توه   یروز بهت بر م هیهات  تیاذ نی_ به خدا ا

 .یتازون یم یحساب یدار
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ش نگاها  و گفت: آش آش دیگونه ام ک  یگرفت، انگ تا را رو طنتیرنگ 
 بهتره سهند رو با خودم ببرم. ،یزبون سرخت رو چرخوند نیبد موقع ا

ا، بعد به سمت در رفت، ب*غ*لسهند و گرفتا تو  یپا ریانداخت ز دست
سدهر بچه م رو نبر، از یبا ناراحت د،یک  ریدل  باز ه  ت ریز  دنبالا راه افتادم: 

 قلب  پاره پاره شده سدهر! دماید یوقت
ا کن، ت یگفت ، متوقف شپپد برگ پپت سپپمت : معذرت خواه ادیرا با فر آخرش

 .نیبچه رو بذارم زم
 ؟یگ یم ی.... چیرفتار از او را نداشت : چ نیخوردم، انتظار ا جا

 رو ب نوم. تیمیرس ی_ منتظرم معذرت خواه
من  یجور نیشد: ا یجار دگان ید یاشک از گوشه  د،یپر بغض  لرز ی چانه

 رو به خاطر احساسات  خورد نکن...
 بابت حرف هات ب نوم. یخوب ی_ منتظرم، معذرت خواه

 یزدم معذرت م یاون حرف ها رو بهت م دیمن نبا د،یلب زدم: ببخ پپ آرام
 خوام.

 دم،یبار رو بخ  نیگذاشت: ا نیزم یمکث نگاه  کرده، سدس سهند را رو با
 تکرار ن ه. گهیتا د

 _ چ   ممنون.
شدنا نفس راحت با ازه دادم و اج دمیک  ینفرت رفتنا را دنبال کردم، با دور 

 ریبار ق د داشت از نقطه ضعف من بهره بگ نیشوند، ا یجار  یاشک ها
سدهر م یساهت چند شت با حس نبض زدن ز یاز رفتن  ه شکم  از درد ب ریگذ

 .دمیچیخودم پ
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 وح ت زده تکان  داد و گفت: سهند
 برات افتاده؟ یچه اتفاق یمامان

 زده شدم. جانیه دمیدرد گوشه لب  را گاز گرفت : خوب  مامان تو رو د با
 رفت . ییاز جا برخواست  و به سمت دست و آرام
وح پپت زده از جا برخواسپپت  و به طرف حال  دمیرا د  یکه شپپرت خون نیهم

 رفت .
  ینداشت رونیبا ب یراه ارتباط چیخانه قفل بود و ه در
حال افتاده بودم که در باز شپپد، نگاه سپپدهر که به  یمبل وسپپط خانه ب یرو

 حال  خورد وح ت زده به طرف  پا تند کرد. یو ب دهیصورت رنگ پر
 .دهیچرا رنگ و روت پر هیزانو زد و نبض  را گرفت: هان  یبه رو یرو
 دارم. یزی: خون ردمینال یحال یب با

 آره؟ یشد ودی_ پرپ 
 زنه. یحال لب زدم: بچه م لگد نم یب

 ؟یابتدا با تعجب سدس با خ   نگاه  کرد: حامله ا سدهر
 زده شدم که... جانیه یسهند به قدر دنیسر تکان دادم: امروز از د مظلومانه

 مارستانیب  یری: مدیو در آغوش  ک   یانداخت پست پاها دست
 "انیشا
و رو  ریمن و هانا را ز ینگاه کردم حضپپورش واقعا زندگ نازیبه پر یدلخور با

 کرده بود.
 ؟یکنیفکر م یبه چ یدار زمیهز انیزد و آمد کنارم: شا یلبخند
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 ناز؟یپر  یحرف بزن یبا ه  جد  هیو گفت : م دمیک  ایبازو یرو یدست
 .زمی_ البته هز
 و به حرف هام گوش بده. نیمبل ب  ی_ لطفا رو

 .زیشنوم هز یمبل و منتظر نگاه  کرد: م یرو ن ست
 .ینو قبول ک یخوب ب نو دیحرف هام برات سخت باشه، اما با دیشا نازی_ پر

 زدم و گفت : گارمیس ریز ین ست ، فندک زیم پ ت
خونه اون مادر  نیسالا بود زن  شد، هروس ا 2۰، ۱۹ یوقت ایسال پ ۳ هانا
سرده و غمگ گهیاگه د زمیهز یساق شته ن نیاون مرد اف جود و منیبه  ست ،یگذ

 هاناست.
خونه براش احترام  نیحرف : من به هنوان زن اول شپپما و خان  بزرگ ا نیب دیپر

 قائل .
سف تکون دادم و گفت : نه پر یاز رو یسر سئله ا نازیتا  یول کنقب دیکه با یم

هانا رو زن اول من  یکه بخوا یهمسپپر من ب پپ سپپتیکه تو اصپپال قرار ن نهیا
 .یبدون
سخت د،یاز رخا پر رنگ ست داخل گلوش، آب دهنا را که به   یبغض ن 

 قورت داد متوجه شدم
سور سدس شو یکن  ول یهقدت م یادامه دادم: من به خاطر پدر بزرگ   ییزنا

 دایپ مناسپپب یکه برات خواسپپتگار یازدواج تا زمان نیافته ا یما اتفاق نم نیب
 . یکن یب ه صبر م

 یم دیاو با یدوست نداشت  ناراحتا کن  ول ه،یگر ریشکست و زد ز بغضا
 سرنوشتا است. نیا رفتیپذ
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سبت ن یگونه ه ق چیلرزانا را در آغوش گرفت ، ه یطرفا رفت  و شانه ها به
 هالقه ساده و برادرانه بود. کیبه او نداشت ، حس  تنها 

امتحان   یسرخا را دوخت به چهره ام: تو دار یرا بلند کرد، چ   ها سرش
 ؟یکن یم

 ایسپپال پ ۳دوسپپت داشپپتن برادرانه س، من  کیحس بهت فقط  زمی_ نه هز
با من  یتو زندگ یهر چه سخت یکردم که مثل فرشته پا یزن  یهمه قلب  رو تسل

 داشته موند و هرگز تنهام نذاشته.
 ؟یبه  فرصت بد یخوا ینم ی: حتدیزد و لبا را جو یپوزخند

 جا خوش کرد.  یدو ابرو انیم یقیهم اخ 
نا فرجام یبرا نازیپر نه نزده بو خت،یر یاشپپپک م یه پپق  د، که هنوز جوا

سر من بوده، حاال د یدرحال سال هم سه  جوانه ه قمان ومره داد  گریکه هانا 
 بود.

  تریب اقتتیل ز،یاشک ها رو نر نیا ز،یهز نازیکردم و گفت : پر یم نوه سرفه
 .ریمرد متاهله، پس خودت رو دست ک  نگ کیاز 
شد و در حال نیغمگ یبا چ   ها نازیپر سع یاز جا بلند  شت لرزش  یکه  دا

ه ب ه،یدر چه حد اقت یفهم  ل یکند، گفت: من خودم بهتر م یرا مخ ایصپپدا
سرت دار یهمه ه ق نیکن  ا یتو ه  وابت م شتباهه و کیفقط  یکه به هم  ا

 .ستیمحبت تو ن قیاون ال
 نازی_ مراقب حرف زدنت باش پر

 ...یو ب یگ ، زنت آدم دهات یرو م قتی_ من دارم حق
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   ساکت شد. بهت زده نگاه  کرد.محکم یلیس با
ست  به گز گز افتاد، با پ  یبه قدر یلیس ست   یمانیمحک  بود که کف د خوا

 بزن . یحرف
اش شاهد ب ینگو، ول یچیلبا گذاشت و گفت: ه یانگ تا را رو نازیپر اما

 دم. یم ریینظرت رو نسبت به خودم و هانا تغ یچجور
 شدن محک  در به خود آمدم. دهیبا خ   به سمت در رفت، با کوب سدس

کردم او ه  مانند هانا  یزدم، فکر م ایبه ن انه تاسف به آن همه گستاخ یسر
نها دختر ت نیکردم ابزار رام کردن ا یاشپپتباه م ایباشپپد، اما گو بیمهربان و نج

 زور بود و بس.
 یلودر رفتارم ج تیحقا نبود، کاش بتوان  با تحک  و جد یلیس نیواقعا ا اما

 .رمیرا بگ ایها یسرک 
رداشت  را ب  یها ین ست ، پرونده بده یکارم و رفت  پ ت صندل زیطرف م به

 یمتوجه شدم با کمک مال یحساب سر انگ ت کیشدم، با  یو م غول بررس
 گریو د  یایتوان  از پس طلبکار ها بر ب یکه دارم م ینگیمن پپورخان و نقد

سند ن یورزک ا یها نیزم متیبه فروش ن ف ق یازین  دارم،و امالک بدون 
سوده ا ضرر بزرگ نیفروش زم دم،یک  ینفس آ  متحمل آن گریبود که د یها 

 شدم. ینم
 کن .  یرا با هانا تقس  یگرفت  به کلبه ته باغ بروم و شاد  یت م

و  کیتار دایکه پر از درخت بود و شد دیک یاز باغ م یبه سمت قسمت دستمو
 .رفت یهمراها م یاهتراض چیمن  بدون ه

 !؟کنهیم کاریداره چ دونهیکه خودش ه  نم یازدهبودم مثل خواب شده
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حس کردم سوار باد شدم و دارم به سمت  هوی  یدیباغ که رس کیقسمت تار به
 !رمیدرخت م هی

که اون  دمیدرخت خورد فهم هی یکه کمرم محک  به تنه یااون لحظه درسپپت
 !دیدویم یدیسرهت شد هیبود که داشت با  یامباد، در واقع ح

 یبه چ پپما رهیداد و خ هیدرخت تک یدسپپتاشپپو دو طرف سپپرم به تنه کف
 گفت: مدهیترس

 !ستیدر مورد تو درست ن یزیچ هی! فقط ستین یزی_نترس! چ
 گذاشت  که گفت: شنهیس یها دستامو روزدهاراده و مثل خواب یب

 قرمز رنگ وجود داشته باشه؟! یرگه دیبا یآدم هاد هی یچ ما ی_چرا تو
 دور گردنا حلقه کردم. دستامو

 :دیدقت به صورت  نگاه کرد و پرس با
 ست؟ین یاشتباه زیچ چی_ه

 که بها سپپت ین یوضپپع یتو دونسپپتینه تکون دادم. خوب م یبه معن سپپرمو
 دروغ بگ  پس گفت:

 !؟یدونیه  باشه تو نم یزیاگه چ یعنی! پس طورنی_خب که ا
 جهت داد! رییتکون دادم که نگاها به سمت لبام تغ« نه» یبه ن ونه سرمو

 حواس به حرکت لباش چ   دوخت  که گفت: یب
 امتحانا کن ! دیخودم با دی_پس شا

بام ل یرو انهیوح پپ یبودم که لباش با حرکت دهینفهم قیمنظورش رو دق هنوز
 بست!رو  دن ین ست و راه نفس ک 
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ستور هج دمیسف ذهن سمت ذهن اون در یبید ستام تو افتیرو از   یکرد و د
 حس کردم. ن ییلب پا یرو رو یزیچ یزیت هویموهاش فرو رفتن! 

 لبامون فاصله بندازه گفت: نیب کهنیا بدون
 نکا! غی_ج

سته بودم معن هنوز ش ینتون  یرو داره زیت یحرف و ب نوم که حس کردم اون 
 یرو رو یزیت زیو بالفاصپپله ه  فرو رفتن دردناک چ کنهیحرکت م ن ییلب پا
 . هویحس کردم که  ن ییلب پا

 زدم. یقیهانا لبخند هم دنیکلبه رفت ، با د به
 و برگ ت به سمت ، با لبخند گفت : سالم دیشدم دست از آلبوم ک  وارد
 کیو خ ک جواب داد: هل سرد

 زم؟یهز ی_ ناراحت
 حال جواب داد: نه چه طور؟ یب یلیخاطرات را گذاشت کنار و خ آلبوم
 .ید یحال جواب م یب یلی_ خ

هامون تموم  یها و بدبخت یفرصپپت اسپپتفاده کردم و گفت : هانا همه بده از
ده و  یهام رو م یهمه بده نازیکن ، بعد پدر پر یم یآخر هفته هروسپ  په؛یم

... 
 .انیحرف : شا نیب دیپر

 _ بله
 کیشپپانه ام گذاشپپت: من ازت  یکرد و سپپرش را رو ک یخودش را نزد آرام

 ؟یکن ینم غیخواها بکن  ذر
 را نوازش کردم: تو جون بخواه دختر! سرش
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 ؟یطالق  بد  هیگفت: م دیسدس با ترد دیرا گز لبا
 ؟یرا چنگ زدم: چ ایکردم نفس  بند آمده، بازو حس

دختر وروتمند تا آخر  کیکن و با و رها  یمن و سپپپاق ان،ی_ طالق  بده شپپپا
 کن؛ خوشبخت شو. یهمرت زندگ

صورتا کردم و با خ   غر یمحکم یلیس سه لعنتدمیحواله  ف حر نیا ی: ب
 ه؟یها چ

که ب کنه،  یزن و شوهر زمان کی نیزد و در جواب گفت: حرمت ب یپوزخند
 تونه اون رو درست کنه. ینم یبند زن چیه

 شده؟ یشکسته؟ مگه چ نمونیحرمت ب یبگ یخوا ی_ م
 یعنی گه،یزد: شپپوهرم اومده رو به روم از قرار مدار هقدش م غیباره ج کی به

 هانا خاک بر سرت شد. یعنیحرمت شکسته شد، 
 .یذارم تو خوش بخت ب  یزد تو سر خودش: خاک بر سر من که نم محک 
 ات.برحرمت ندارم  ت ،ی: سربار زندگدیک  غیزد به صورتا و باز ج چنگ
 را گرفت : بسه هانا خودت رو نزن. ایدست ها جفت

 ارزن ارزش ندارم. کیکرده تو گلوم، قد  ری_ بغض گ
ه و گفت: واسه من هم دمیپ ت کمرش ک  یگرفتما تو آغوش ، دست محک 

 احمق. یایدن
 .یطاق زد تیاجداد یها نیرو با زم اتی_ تو همه دن

 .یبذار هقدش کن ، بده ه،یموقت نی_ ا
 حرف هقدش رو نزن. ایمن طالق بده  ایزد: حرف هقد اون رو نزن،  غیج بلند
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 ؟یکن یطالق طالق م یخودسر شد هی_ چ
ند قد اون دسپپپت بردار یتلخ پوزخ قت تو از ه  الیخ یمن ه  ب یزد: هر و
که با خودش  یهرچند هروس «دیو بازوش رو ک  دیخند یه ب»   یطالق م

 هییبابا ی، ک  ارزش تر هروس خان روستاکنار رود رو آورد یها نیزم
 _ من رو سگ نکن هانا.

 .یزن قائ  ب  کی_ سگ شو، از حرمت زنت دفاع کن، نه مثل شغال پ ت 
 کارش کن ؟ یچ یگ ی: م ون یپر یموها یچنگ زدم تو یدست

 ها بده. نیبا پول زم اتویبه  بزن، بده وی_ هروس
 ش . ی_ ورشکسته م

 .ریبگ یمن برو ج ن دماد الیخ یم: پس ب نهیتو س دیکوب محک 
 نعره زدم: هانا نیجا بلند شد، بلند و خ مگ از

  د؟یطرف : چ برگ ت
 کن . ی_ باشه هقدش نم

جا خورد و جمع کرد خودش را، محک   ک یبند آمدم به سپپمتا،  یگام ها با
 شانه اش گذاشت . یو سرم را رو دمیدر آغوشا ک 

  یتمام امالک ارباب متیغ به دمیخر یرا م حرمت
 "هیهان

 : سهند مامان!دیباز کردم، سرم به دست  بود، آرام نال یرا به سخت  یها چ  
سرش را از م توجه شد،  سمت  جلب  شت و نگاه   انیسدهر به  ستا بردا د

 هیکرد، مهربان و گرم: هان
 _ سدهر بچ  کجاست؟
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 دادن. یراها نم مارستانیب نا،یمادرم ا ای_ گذاشتما پ
 من بمونه بعد... ایمدت پ هی_ سدهر، بذار 

 ؟یدون یم یحرف : حامله ا نیب دیپر
 دون . ی_ آره م

 . ی_ پس خدا خواسته دوباره با ه  باش
 آره؟ ،یمن افتاد ریسرم و با خ   گفت : پس باز گ یرو دمیرا ک  مالفه

 ه؟یحرف ها چ نیا هیسپپرم و گفت: هان یرو دیآمد کنارم دسپپت ک پپ سپپدهر
 از حرف ؟ یناراحت شد

 .یکن یناراحتم  نم ،یارزش یبرام ب گهی_ انقدر د
 یب من برات ؟یرا گرفت و مالفه را پس زد: متوجه حرفت هست  یخ   بازو با

 ارزش ؟
 چانه ام را لرزاند،نگاه از او گرفت . بغض

ستا شت رو د شک بر یپلک : حق ندار یرا گذا  دهی. چون بر خالفه هقیزیا
 تو، من دوستت دارم.

 بود دوست  دارد. دهیفهم ریتعجب نگاها کردم چه د با
 را آقدر گاز گرفته بودم که زخ  شده بود. لب 

زخ  را پاک کرد: من  یبرداشپپت خون رو یکنار زیم یکه از رو یدسپپتمال با
 نکن تیکن ، خودت رو اذ یدرستا م
 .ستین یتو درست شدن یها ی_ جفاکار

 _ به  فرصت بده.
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 . سوزهیخنجرش هنوز م یبار اهتماد کردم، جا کیزدم: دادم، بهت  پوزخند
 خوام کنارت باش . ینم گهید

 . یرا ف ورد: ما دو تا بچه دار  یبازو محک 
 به خاطر بچه ها کنارت باش . دیمن با تاً یجواب دادم: پس نها یسرد با
 رو؟ هیطعنه زدن و کنا یکن یگرفت: بس مکنارم فاصله  از

 اهتمادم شکست، جلو همه سر افکنده شدم. ینی_ نه چرا بس کن ؛ چ
ض زن  کیبگ  گه خوردم تو رو فروخت  به   ه؟یم ی_ بگ  غلط کردم، دلت را

  ه؟یهپپ پوس باز و احمق قلبت باهام صاف م
 کرد. یم یزد و خ ما را خال یم ادیفر
 .مارستانهیب نجایوارد اتاق شد: جناب ا یباز شد و پرستار اه اب در

 .کنهیم م وونهیکه داره د د،یکن یخان  حال نی_ به ا
 . نیم تیخونه، مرضا اذ دیرو ببر تونیخانوادگ یجواب داد: دهوا پرستار

 صورتا: شرمنده یرو دیدست ک  سدهر
 "سدهر

مرا  هیزدم، اگر هان یراهرو قدم م یتو یکرد، با دلواپسپپ رون یاز اتاق ب پرسپپتار
 برود چه؟ گرامانینبخ د چه؟ اگر با سهند و بچه د

 دکتر به خودم آمدم. یصدا دنیدر فکر بودم که با شن غرق
 افتاده دکتر؟ ی_ سالم اتفاق

 همسر شماست؟ یاحمد هی_ خان  هان
 _ بله چه طور؟
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سرطان  یبه پرونده تو ینگاه ستا انداخت و گفت: خانومتون م کوک به  د
 معده هستن!

 د؟یکنیم یشوخ دیدار یزدم: چ ادیفر باً یوح ت جلو رفت  و تقر با
تا  یو نمونه بردار ایآزما یبرا دیاخ  کرد: نه آقا، بهتر خانومتون رو ببر دختر

 . یمطمئن ب 
 رو فرو کردم تو موهام و با بغض گفت : دکتر زن  حامله ست. دست 
 به خدا باشه. دتونیآزاما ام یبرا دیگفت: فعال بر یبا ناراحت دکتر
 کیدرد و اندوه،  ایدن کیرفت ، من ه  ماندم و  ایآزاما یهماهنگ یبرا دکتر

 .الیفکر و خ ایدن
 .دیاین هیسر هان ییکنه بال خدا

 کردم. دایپ هیاتاق هان یخودم را جلو زدمیمطور که قدم  همان
 هدیرا چ پپ یمهر یتنها طع  تلخ ب یکه از زندگ یزن یبرا دیو دل  لرز دسپپت

 بود.
 را قورت دادم و وارد اتاق شدم.  ین سته در گلو بغض
  ؟یبا ه  حرف بزن  هیم هی_ هان

 رو زدم.  یزد یم دیکه با یی_ حرف ها
 بهت م کوکه... ک یگفت : دکتر گفته  متیرفت  و با مال کاینزد

 دارم؟ یمن م کل ؟یحرف  آمد: م کوک به چ نیب د،یاز رخا پر رنگ
 دل ، فقط به م کالت معده ت م کوکه. زی_ نه هز

 کار کن . یچ دی_ آهان خب حاال با
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 م خص ب ه. فتیتا تکل  یبد ایچندتا آزما کی_ قراره 
ه خورد ک یبه چ   م یتکان داد و مظلوم ن ست،در دستا کتاب قرآن یسر

 شده بود. نییتز یبا جلد چرم
بار در دل  شپپروع کردم به  نیاول یبرا ریلب آرام قرآن را زمرمه کرد، من ن ریز

 دها کردن.
 "انیشا
 یدو دل بودم، ول  یگفتن حرف ها یبرا یکم ستادم،یمن ورخان ا یبه رو رو

 ؟یفرار تا ک
و شپپروع کردم به گفتن هر آنچه در  ایاهتماد به نفس زل زدم در چ پپ  ها با

 دل  بود...
در سپپپالن  تیبه جمع یداغ کرد، نگاه  یحرف ها دنیخان با شپپن من پپور

 یخوب جواب اهتمادم رو داد نیانداخت سپپدس شپپروع کرد به کف زدن: آفر
 خان. انیشا
ه صورت  که ب یمحکم یلیکردم که با س یم را نگاه نایتعجب رفتار خ مگ با

 برق از چ م  رفت د،یکوب
دختر من  ینفه  اسپپمت اومده رو م*ر*ت*ی*ک*ه: دیخ پپ  نعره ک پپ با

 ا؟یخوا ینم یگ یحاال م ،یگذاشت
 ...یخ   گفت : پدربزرگ احترامتون واجبه ول با

 ...ییپادو اقتیل ی_ به من نگو پدر بزرگ، تو حت
اگه   ،یمن ورخان ساکت شد: بسه بابا، ما راه رو اشتباه رفت نازیبلند پر غیج با

 ه  متوجهمون شده از جانب خودمونه. یحرمت شکن
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 .هواقب داره دیحرمت یب نینره پسر ا ادتیخان با نفرت نگاه  کرد:  من ور
و دل شکسته بود، کت پدر بزرگا را گرفت و  ختیر یاشک م نکهیبا ا نازیپر

 .دیآبرو من رو نبر نیاز ا  تریآقاجون، ببا التماس گفت: بسه 
نثارم کرد و دسپپپت دخترش را گرفت و با کدورت  یلب فح پپ ریز من پپور

 همارت را ترک کرد..
کار  یچ انیشا یاهتراض خان  بزرگ بلند شد: وا یرفتن من ور خان، صدا با

 ؟یهمه مون رو بدبخت کرد تیدختر ره کیبا خودت و ما، به خاطر  یکرد
 کا رو کرده. نیبهتر انی: بس مادر جان، شادیحرفا پر نیب پدر

ند تلخ خان  کدوم بهتر یبزرگ پوزخ فت:  کل  نیزد و گ حاال مجبوره  کار، 
 یدسپپتا رو گذاشپپت رو» رو بده تایره یرو رد کنه تا بده یمیقد یها نیزم

 بال ها رو سرمون آورد. نیناپاک خورده رو که ا ریخدا لعنت کنه اون ش« قلبا
 خان  بزرگ رو گرفت و م غول بحث با او شد. ب*غ*ل ریجلو رفت، ز پدر

 :دمیاتاق د یپله ها باال رفت ، 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
 تن.کردن و رف دیتکان دادم: آره تهد دیبه ن انه تائ یسر

 ت؟ی_ گند زدم به زندگ
 روز ها چقدر از او غافل بودم. نیجلو، نگاها کرد، ا رفت 

نه هز دسپپپت ندش کردم:  نداخت  پ پپپت کمرش و بل مه  زمیا حضپپور تو ه
 رو به ت کرده. مونیزندگ
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 ؟ینگاه  کن  هیم انی_ شا
 ؟یبگ یخوا یم یمع وما: جان دل  چ یها یدوخت  به هسل چ  

کس رو به اندازه تو دوسپپت  چی: هدیب*و*سپپرا بلند کرد لب  را نرم  سپپرش
 کس. چیه انینداشت  شا

بود که داشپپتنا سپپلطان   یاز همق جان  زدم، هانا همان گنج قیهم یلبخند
 خواست  چه کار ؟ یرا م یاجداد یها نیزم یکرد، ارباب یم

شد و  یدو نفره  یبایز یسمفون یساق هیگر یصدا رد، درخت آو ادمانیمان 
 ه قمان ومره دارد.

 کنه. یم هیبچه داره گر انی_ شا
 زود برگرد سراغ خودم. یول «نیزم یگذاشتما رو» _ برو بها برس

 .یو رفت سمت ساق دیخند زیر
 لطف خداست. نیلذت به خانواده کوچک  نگاه کردم و گفت : ا با

 " چند هفته بعد.سدهر
 دادم. هیزور قاشق سوپ را به خورد هان به
و الغرش از شپپپدت  فیزد، تن نح یرا پس م زیروز ها معده ش همه چ نیا

 جان دست  را گرفت و گفت: سدهر یب د،یضعف لرز
 ؟یخوا یم ی_ جون  دل ، چ

ش  بچه م رو بب ستیبعد معلوم ن   ،یهمل م گهیسه روز د من تو   نیزنده با
 اگه دوباره... ،یخوب مراقبا باش دیبا



wWw.Roman4u.iR  334 

 

 یت  ببهت گف ایبسپپه آزارم نده، ماه پ هیو با غ  گفت : هان دمیحرفا پر نیب
بچه ب پپو و هملت رو زودتر انجام بده، گور پدر بچه خودت مه   نیا الیخ
 .یتر

 کن . یدست  گذاشت: خواها م یزده اش را رو خی دست
گاه  نگ پر ن به صپپورت ر قت ن دهیخورد  طا محک  تو آغوش  وردمیش 

با من ا یمردم انگار خدا م یم هیگرفتما، من بدون هان  یباز نیخواسپپپت 
 زن . نیدلباخته ا زانیبکند تا بفهم  تا چه م

ود همل ب  دیسرطان معده دارد و هر چه زودتر با هیکه دکتر گفت هان ایپ ماه
 را دادم. هیمراحل همل هان بیترت دم،یاز درون پاش

سپپقطا   پپدینمماهه بود و  ۶ بایماه فرصپپت خواسپپت، بچه تقر کی هیهان اما
 .وفتدیب قیاصرار کرد تا همل به تعو هیهان نیهم یبرا مان،یسن زا نیدر ا ایکرد 

 .دمیبخ  یآمد هرگز خودم را نم یسر او م یینگرانا بودم، اگر بال یلیخ
 "سدهر

 لب ریبود، ز هیبابت هان  ینگران یبودم، همه  سپپتادهیدر اتاق همل ا پ پپپت
 دایبه  یچارگیدان  چرا ما انسپپان ها تنها در زمان ب یفرسپپتادم نم یصپپلوات م

 مادر نسپپبت به ما بندگانا مهربان کیاو که گفته هزاران برابر   ؟یافت یخدا م
 ، یکن یاو را فراموش م و  یریگ یم دهیاو را ند یمهر یاسپپت، پس چرا ما با ب

سرمان م یهر بال و امتحان دیشا ست تا  یبرا یگذرد، تلنگر یکه از  ا به او رما
 . یاوریخاطر ب

 شانه ام گذاشت و گفت: به خدا توکل کن پسر. یرو یدست انیشا
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 داد. یم یدل  گواه بد دمیترس یم  ،یزدم و کنار ه  ن ست یتلخ لبخند
 کنارمان بودند. یدو دوست واقع نیو هانا ه انیچند روز شا نیا

شا هانا سهند بود و  سوز مراقب  ر کا ریبا وجود م کالت در گ انیمثل مادر دل
 همل بود. یها

ر سپپده یشپپد و باالخره دکتر وارد اتاق شپپد: آقا یسپپدر ریسپپاهت نفس گ چند
 ساالر وند.

 : بله جناب دکتر؟ یهر دو به سمت دکتر پا تند کرد انیو شا من
به فقط بادکتر  همل اد،یبه هوش ب دی_ جناب سپپپاالروند، حال خانومتون خو

 ده.بو زیآم تیموفقع
ه ب دیبا  پپد،یباورم نم هیگر ریو زدم ز انیدر آغوش شپپا دمیپر یخوش حال با

 دادم. یصدقه م هیهان یشکرانه سالمت
وارم انتظار به  دیشپپدم ام هین پپسپپت  و منتظر به هوش آمدن هان یصپپندل یرو

 برسد انیزودب به پا
 ن ده بود. هیاز هان یخبر یشب بود ول ۱2 کینزد

 : چرا زن  به هوشدمیبا هجله سمت دکتر رفت  و با خ   غر  ،ینگران بود همه
 ومده؟ین

 آقا. ستیاخ  کرد: به هوش اومدنا دست من ن دکتر
 ؟ر*ت*ی*ک*هم* یا هیکاریزدم: پس تو چ ادیو فر دمیش رو چسب قهی

   گرفت: بسه سدهر خودت رو کنترل کن.ب*غ*لجلو آمد و از پ ت  انیشا
 !!!گهیم ی_ آخه نگاه چ
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 به هوش اومدن ،یکن یداد م یداد و ب ستیالت خونه ن نجایاکت آقا، ا: سدکتر
 .ستیخانومتون  دست ما ن

واب من ج ستین یکس لهیطو نی: تو ادمیک  ادیرا پس زدم و فر انیخ   شا با
 رو بده؟
 زنگ بزن  حراست؟ ای دی ی: آقا ساکت مستادیا  یبا اخ  جلو پرستار

 کن . ی: شرمنده خان  خودم ساکتا مانیشا
 زدم. ینفس نفس م اط،یبه زور ک وندم تو ح انیشا

 سر زن  آوردن. ییچه بال ن یبذار برم بب انی_ شا
 ؟یاالن هاشقا شد یعنیپوزخند زد:  انی.شا

 _ سر کوفت نزن، خودم به غلط کردن افتادم.
 .یمراقب پسرت باش یداد بر یداد و ب ی_ بهتره به جا

سط  یذره ل هیبچه  هی ن یب یم یوقت  هیم ای_ دل  ر ستگاه به هزا کیو ر تا د
 وصله.  یس

 یابر یباش، وابت کن مرد مورد اهتماد یشونه م زد: سدهر قو یآروم رو انیشا
 .یو بچه ها هست هیهان

وان ذل بال ها تا نیگفت ا یدل  م ست ،یدستان  گرفت  و مردانه گر انیرا م سرم
 است. هیشکسته هان

**** 
 روز بعد" ۳۰
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س ستادهیدر اتاق ا پ ت شت  و آرام ا اهیبودم، لباس   یان مرا تک مانیبه تن دا
 هوش بود. یهنوز ب هیدادم، هان

با مرگ غر دیایبه هوش ب یدانسپپت  وقت ینم نار ک مانیبرادرش ا بانهیچگونه 
 .دیایب

شده بودند، داغ ا پدر شان و حال بد  مانیو مادرش که مثل مرده متحرک  سر پ
 کند. رشانیگ نیدست به دست ه  داده بود تا زم یهمگ هیهان

 هانا به خود آمدم و برگ ت . یصدا با
 _ سالم داداش سدهر.

 ؟ییزدم: سالم هانا جان، تنها لبخند
 ها رو بفروشه. نیخواد همه زم یرفته روستا، م انی_ آره شا
 !هیبیهج یایدن ست؟یارباب ن گهی_ پس د

 کرد االن ارباب بود و دوتا زن داشت. ی: اگه من رو انتخاب نمواریداد به د هیتک
 دستت؟ هیاون چ یتو رو نداشت، راست ی_ ول

 یدر دسپپتا را باال گرفت: نهار براتون پخت ، گفت  هر روز خوردن غذا ظرف
 ضرر داره. مارستانیب

تا من نهار م مانیاز همق جان زدم و ا یلبخند به دسپپپت هانا داد: پس   یرا 
 .دیخوردم مراقب بچه باش

 د؟ی: براش اس  گذاشتدیب*و*سو  دیرا در آغوش ک  مانیبا لذت ا هانا
 .مانیگذاشت  ا دشیشه ییدا تی_ آره، به ن

 .دیکن یرو خوش حال م هیزد و گفت: حتما هان یلبخند مهربان هانا
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خوشمزه بودم که پرستار با هجله به سمت اتاق  یخانگ یخوردن غذا م غول
 .دیدو هیهان

شن کیدلهره دنبال ان رفت ، نزد با شدم با  ستگ دنیاتاق که  اه توان بوق ممتد د
 رفت.  یاز پاها

شد، ز یاز جلو هیتک خاطرات  با هان تک   رح ایلب گفت : خدا ریچ م  رد 
 خدا! یرو با خودت نبر ا هیگذرم هان یم زمیکن از همه چ

 یرا ب  یگفت: دکتر برگ ت برگ ت چ   ها یپرستار که ک یصدا دنیشن با
 رمق بست  و گفت  الحمدالله.

 " انیشا
روخت  را ف یارباب یها نیاکثر زم ایخسته وارد خانه شدم، چند شب پ یتن با

 را دادم.  یبدهکار یبه خود مرد و باق
 زیهز ییلند هانا را صدا کردم: هاناب یصدا با

 انیدر آغوش : شا دیبا هجله جلو آمدو محک  پر هانا
 : جان دل .دمیب*و*سرا  سرش

 _ چندتا خبر خوب برات دارم.
  ؟ینکنه بازم بچه دار شد طونک،یش یی_ چه خبرا

 خوب رو بگ  بعد خوبه. یلیزد و گفت: بذار اول اون خ یقیهم لبخند
 .دییزدم و گفت: خب بفرما یا قهقهه

 به هوش اومده. هیهان نکهی_ اول ا
 . یتوپ افتاد یهروس کی گهیهفته د نکهیا دوم
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 و موندنا هیهان دنیمونه بخ پپ یکه فوقالعاده بود، فقط م تی_ اون خبر اول
 کنار سدهر.

س یم هیهان اتیکه من از روح یزیچ ی_ آره، ول شرا نهیا  نا  یطیکه حتما با 
از سدهر دل  دیکنه، اون شا ینوادش داره غ  طالق رو به اون ها اضافه نمکه خا

 ندارن. تو ماجرا یریکه تق   نیم یوسط چند نفر قربان نیباشه، اما ا نیچرک
روز ه  من  کیوارم  دیام ه،یدختر هاقل هیبه هانا کردم: آره هان یمهر نگاه با

 رو ببخ ه ه  سدهرو.
 فکر در آمدم و گفت : از

 ؟یعنی هیک یهروس ین فه گفت یدوم اون
 پسر همو پدرام با... ی_ هروس

 ه؟ی: با انسدمیحرفا پر نیب
 و پدرام آخه؟ هیانس یکوب  تو سرت ها، هروس یم انیشد و گفت: شا یحرص

 البد کاظ ؟ ،یپدرام با ک ی_ پس هروس
فت و لبا را کک کرد: هروسپپ زبونا گاز گر با  یرا   یاز دخترا یکیپدرام 
 . یایب یهمه روستا رو دهوت کرده پدرام، گفت ما ه  همگ ،ییباال یروستا
کردم  یگوش هانا گفت : هپپپپپپ پپپوس هروس ریاز همق جان زدم و ز یلبخند

 .زمیهز
 . یگرفت یهزار بار مهمون یما که به بهونه هروس انی_ شا

گرفتن و داماد شپپدن  مخ پپوصپپا شپپب  یمن هاشپپق هروسپپ ی_ آره خب ول
 آخرش...

 " چند روز بعدهانا
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شا لیزدن رژ لب قرمز کارم تکم با و کت ت دنایو با د انیشد، برگ ت  سمت 
 همر رنگ کتا چ   هام برق زد. ونیو پاپ یو شلوار م ک

 شده آقامون. یچانه اش زدم: چه خوردن ریز یسمتا رفت  و بپ پوسه ا به
 شده خانوممون. ایح ی_ چه ب

 تو جبران ب ه؟! یها یکار کن  خوب یشانه اش گذاشت : من چ یرا رو سرم
 زد و گفت: حامله شو،شا تا بچه برام قطار کن. یلبخند

 ؟یچ گهی: ِا پرو دایزدم به بازو محک 
 _ هر شب برام کوفته درست بکن، شب ها قبل خواب ه ...

 ؟یکنیچقدر سوء استفاده م ان،ی: بسه شادمیک  غیج
 شد. رید  یبر اینزن، ب غیخب بابا ج یلی_ خ

زد، سپپدس  یکه تازه پا گرفته بود جلو آمد و با لباس هروسپپا چرخ یسپپاق
 خورد. نیمحک  زم

ساق انیشا شده بود،  در آغوش گرفت  و لدا را محک  گاز  یاز خنده روده بر 
 تو؟ یگرفت: آش هروس خان  شد

 .دیلدا را مال یگاز رو یبغض کرد و جا یساق
 .انی_ نخور بچه رو شا

 خواد بخورما. یرا در آغوشا پنهان کرد و گفت: بچه خودمه، دل  م یساق
 شد... رید  ی_ بر

 زد. یشور م بیته دل  هج  ،یسمت روستا حرکت کرد  یشد نیماش سوار
 و به خواب رفت شد  نیسنگ  یکه ک  ک  پلک ها  یاز راه را رفت یمقدار
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 باغ با صفا بود. کیوسط  نیکه باز کردم ماش چ  
  یرفت تیو به طرف جمع  یشد ادهیپ نیماش از

شد، جلو تر که رفت یآهنگ ملود یصدا ش   ستا ب تیجمع دنیبا د  یگو ه رو
س ضان خدمه  یالفت و م ت ه،یوجد آمدم چقدر دلتنگ ان بودم، کاظ ، ان رم

 بودند. ستادهیا یهمارت گوشه ا
 . یفتر ستیروستا ن یاز اهال یتره و خبر یاز باغ که مراس  شخ  یقسمت به

و چند نفر از بزرگان ده  انیداخل سالن باغ کمتر بود، فقط خانواده شا تیجمع
 پدرام و زن همو و در کمال تعجب من ور خان حضور داشتند.

هروس و داماد  گاهیکردم که چ پپم  به جا یم یتک تک پپان احول پرسپپ با
 خورد.

زدم و جلو  یکه چهره اش را پوشپپپانده بود لبخند یپدرام کنار دختر دنید با
 رفت .

 _ سالم پسر همو.
 .دیو خ ک جواب داد: سالم دختر همو خوش اومد یجد یلیخ برگ ت

 یکن  که چهره  یب*و*سپپ دهیزدم و خ  شپپدم تا با هروس د یمتعجب لبخند
 چ م  مجس  شد. یجلو نازیپر نیو غمگ ایغرق آرا

 ناز؟یتعجب گفت : پر با
 !دیزد و جواب داد: خوش اومد یتلخ لبخند

ست پاچگ با سمت  ید جوابا را دادم، که متوجه نگاه نفرت بار من ور خان 
 شدم. انیشا
 .انیچند گام هقب برداشت  و رفت  سمت شا د،یلرز تن 
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 بود. یگرم بحث با چند نفر از اهال انیشا
 ؟یلحظه نگاه  کن کی  هیم انیزدم: شا ایداص آرام

 _ جان  هانا بانو؟
 ه؟یهروس ک یدون یم انی_ شا

 گل ؟! هی_ نه هروس ک
 .نازی_ پر
تر ! دخ؟یچ یعنیرا باال انداخت و سپپدس گفت:  ایبا تعجب ابرو ها انیشپپا

 روستا شده زن پدرام؟ نیخان زاده ا
 هنوز تو شک . به،یهج یلیدون  من  حال  خ ی_ نم

خواننده شپپروع به آواز خواندن کرده بود و ما   ،یمخ پپوص ن پپسپپت زیم یرو
 . یزد یدست م

ضور در مجلس م یساهت چند شتیاز ح خود را داده بودند و  یاکثرا کادو گذ
 هروس و داماد را بدهد. یمن ور خان کادو  یمنتظر بود

 ته بود.سالن را برداش وهیم یبا بو ختهیهطر آم یو بو شلوغ
 گرمه یلیخ انیزدم: شا ایو صدا انیسمت شا برگ ت 

ام  نهیقرمزم را رو سپپ یروسپپر » یریم گهیسپپاهت د  یتحمل کن، ن زمی_ هز
 رو مرتب کن. تیشلوغه هانا روسر یلیخ نجایا« مرتب کرد 

 کنه. ینگاه نم یکس یشلوغ نیتو ا انی_ شا
 ماست. زینگاه ون سمت م ایلی_ اتفاقا خ

 .کمانیکه خدمتکار جام شپپ پراب را آورد نزد  یحرف زدن بود گرم
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 قربان. دی: بردارخدمتکار
 . یخور ی: ما شپپ پراب نمانیشا

 .ستی: شربت مخ وصه قربان، شپپ پراب نخدمتکار
 دو جام برداشت و خدمتکار دور شد. انیشا
را به من تعارف کرد: بخور  گریخورد، جام د یکه از شربت خودش م یحال در
 دل  گرمت بود. زیهز

ساب ستا گرفت ، چند جرهه ا یح ش یهرق کرده بودم، جام را از د دم بو دهینو
زد توجهمان را جلب  یبلند من ور خان که خطاب به جمع حرف م یکه صدا

 کرد.
 نیتر یمیاز صم یکیبا پسر  زمیهز یتک نوه  ی: امروز روز هروسمن ورخان

 دوستانمه.
 و همسرش هانا. انیشا زمیهز یها حضور دارند، از جمله نوه  یلیخ نجایا
 .ختیرا برانگ انیحرفا تعجب من و شا نیا

شا سدس سمت پدر  سته بود و گفت:  یکه آرام کنار انیرو کرد  مان ز کین 
قد اسپپمنی زمیدختر هز بار ت به اج با اون  دیمرد کردم، ام نیا  یرو  داشپپت  

»  دادن ل یاون رو تحو یب پپه، اما چند سپپال بعد جنازه سپپوخته خوشپپبخت 
 ادخترم حامله بود ام« داد رونیقلبا، نفسپپا را با آه ب یدسپپت گذاشپپت رو

 خانواده شوهرش سوخت. نهیک ایزنده زنده تو آت
 جوست. نهیک یآدم ها نینوبت سوخته شدن دل ا ه،یامروز نوبت تالف حاال

سرش گ انیشا شد تا جواب من ور خان را بدهد که   کیبا خ   از جا بلند 
 خورد. نیرفت و زم
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 ینیب یشد، با وح ت به سمتا رفت  و دست  را رو یجار انیشا ینیاز ب خون
 ؟یشد یجان چ انیاش گذاشت : شا

سمت گلو نکهیا یجا به ست بردم  ، خودم یجواب  را بدهد به خر خر افتاد، د
 .دمید یتا م

که  نیهشا ییرا به زور باز نگه داشت  و به دا  یپلک ها دم،یک  غیوح ت ج با
سکته ا  رهیخ ستندینگر یبه ما م وانگانیها و من ور خان که همچون د یمثل 

 شدم.
دخترم را به تو  ایخدا ،یچ پپم  تار شپپد، اشپپاره کردم سپپمت سپپاق ایپ ایدن
 .سدارمیم

 یآخرم را م یاز حال رفت، با وح ت نفس ها انیشا یرمق رو یسردم ب تن
 .دمیک 
 باغ بزرگ بودم پدر و مادرم کنارم بودند. یتو

 .دمیب*و*س یدر دست مادرم گذاشته بودمو صورت ان را م دست
 و لباس هروسا از آغوش مادرم جدا شدم. یساق دنید با

 ؟یباز  یبر یایم یدست  را گرفت و گفت: مامان یساق
 مامان بزرگ و بابا بزرگ. ایپ  یبر ایرو ول کن ب ی_ باز

 من اونجا رو دوست ندارم. ،یباز  یبر ای: نه مامان بیساق
 ادهسپپتیا دیدرخت ب ریکه مادر و پدرم بودند، درسپپت ز ییسپپمت جا برگ پپت 

 بودند.
 زد و دست تکان داد. ییبایلبخند ز مادرم
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 . یرودخانه رفت کی کیتا نزد  ،یهمراه شد یساق با
 .ارمیروه  ب ییبابا رمیدست  را رها کرد و گفت: من م یساق

 هجله از کنارم رفت، نور چ م  را زد، با آراما چ م  را باز کردم. با
اتاق مجهول بودم، دهان  تلخ بود، سپپوزش سپپرم را حس کردم و آرام  کی در
 .زمیهز یساق ان،ی: شادینال

سپپرم را چرخاندم،  ینارم حس کردم به سپپختخدا رو شپپکر گفتن را ک یصپپدا
 :دیبا وح پپت نال دم،یکنارم د نیغمگ یو چ پپ  ها اهیسپپ راهنیسپپدهر را با پ

 تنته؟ اهیکو؟ چرا س انیشا
 دل  کو، هان!!! زمیکو، هز ان یشا

ش  گرفت و ز سدهر ش  زمزمه کرد: ه ریجلو آمد برادرانه در آغو  نترس ایگو
 االن شهره، حال   خوبه. انیشا زم،یهز
 ؟یدیپوش اهیبراش افتاده؟ پس چرا س یکردم: چه اتفاق هیگر یچارگیب با

ش  شا ستین یزیکرد و گفت: چ نواز  دیهوش بود یچند روز ب انیگل ، تو و 
 .نهیشاه ییبه خاطر دا اه یس نیا

 را ک ته باشند. ییشد دا یباورم نم خت ،یغ  فراوان اشک ر با
 طوره؟ تو کما که نرفته؟ چه انی_ شا

 معده کرده. یزیکرد: نترس گل ، از تو بهتره فقط خونر نوازش 
 با ه ا وارد اتاق شد. هیاتاق باز شد، هان در

 کجاست؟ انیشا هینگاها کردم: هان یها الغرش کرده بود، با نگران دارو
معده کرد دکتر  یزیخونر دیاون شپپب که مسپپموم شپپد انیدل  شپپا زی: هزهیهان

 درمانگاه  فرستادش شهر.
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 مردم چقدر نگران شما بودند. یبدون اگه
 .ختیحسادت من رو بر انگ تیمحبوب زانیم نی: اسدهر
 کجاست؟ ی_ ساق

 .کنهیم یلبخند زد: با سهند داره باز هیهان
شد، جلو آمد و هان ایاز جا سدهر  ادیراه رفتن ز زمیرا در بر گرفت: هز هیبلند 

 و اقدس سدردم مراقبت باشن ها. هیخوبه به انس ست،یرات خوب نب
 ن اند. یصندل یدر آغوش گرفت و کنار خودش رو متیرا با مال هیهان

 اومده؟ ییسر دا یی_ سدهر، چه بال
شد و چون پ ییگفت: دا نیغمگ سدهر شما ها مسموم  شب مثل  ود تر ب ریاون 

 و فوت شد. اوردیتاقت ن
 کار رو کردن؟ نی_ چرا من ور خان و پدرام ا

ست کسدهر سال ها و ت ییما رو داره، فقط  به خاطر مرگ زن دا ی نهی: من ور 
 .ختیکلبه، که هاقبت  زهرش رو ر یآتا سوز

 نق ه ها داشته. ایرو ه  با نق ه فرستاده بوده تو خانواده، گو نازیپر
 _ االن کجان؟

کتک مردم  ریشپپد ز ریدرگ ی: من پپور که با چند تا از محافظ ها و اهالسپپدهر
دردسپپر فرار  یدسپپت نداشپپتن ب  یقم*س*تو پدرام  چون  نازیجون داد، پر

 کردن.
شت ، اون چه دل ه،یگر ریزدم ز بلند سه  یلیبا بغض گفت : از پدرام انتظار ندا وا

 کاراش داشته.
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 یبار ها دزد نکهیداشپپتن، مثال ا نهیک یادیز لیبه دال انی: اونا از شپپپاسپپدهر
شون رو رو کرده، هم شته اما ه یپدرام تو چندتا دزد نیها ست دا  چیمختلف د

 نایکارخونه، که سپپاخت و ا نیبه خاطر ا  پپ یذاشپپته دوم یاز خودش نم ینام
 داده. یرو از دست م یزدن سود کلون  ایآت

  ،یمثل پدرام رو خورد یگول مار خوش خط و خال انیکه من و شپپا بهی_ هج
 .انیدادن به شا یسر خودشون بوده که نسبت م رینکنه مرگ سامان  ز

 کنه، الله اهل . یم قیداره تحق ی: شهربانسدهر
پوزخند زد و از جا » شپپده یخواهر فلجا و اون بچه رو رها کرده و فرار االن 

اطر دم به خانقدر محبوب باشه که مر انیکرد شا یکس باور نم چیه« بلند شد
 ب ن. ریدفاع از اون با من ور دگ

سرم  انداخت:  ینگاه سدهر ستراحت کن کیبه  ن م یساهتا مونده، تا تو ا
 برسون . انیرو به شا دیخبر سالمت

 بیهج یهمه ماجرا نیرا بست  و اجازه دادم افکارم ا  یرفتن سدهر چ   ها با
 !...فیشده بود ح یبه ناحق قربان چارهیب نیشاه ییدا نیب نیکند، ا لیرا تحل
 ییایخولیافکار مال نیدانو ا یبتور نکردم او قاتل همسپپرش باشپپپد، نم هرگز

 چگونه در سر من ورخان جا گرفته؟
**** 

شا با سدهر  ستانیرا از ب انیکمک  بود  هدیپر ایرنگ و رو  ،یمرخص کرد مار
 به معده و کبدش وارد کرده بود. یو س  ضربه بد

  یبگذران یخاله مهر یرا خانه  یمدت  یدید بهتر



wWw.Roman4u.iR  348 

 

ام را از هطر گل ن  خورده پر کردم  هیر ست ،یداخل تراس به ن  ن  باران نگر از
 حالت بهتره؟ زمی: هزانیو برگ ت  سمت شا

کرده، درد معدم  زیکه دکتر تجو ییقرص ها نیحال جواب داد: آره ا یب انیشپپا
 رو کمتر کرده.

 شده؟ یخبر نجا،یاومده بودن ا لتیامروز کاظ  و وک ی_خدا رو شکر، راست
 .رنیرو بگ نازیرد پدرام و پر ی_ کاظ  تونسته با کمک چند نفر از اهال

 خوبه! یلیخ نیرا مقابل گذاشت  و گفت : خب ا یصندل
 باال و مدارک یروستا یبا شهادت چند تا از اهال نکهیحداقل ا ست،ی_ آره بد ن
بوده و  یمرد به اسپپ  کالن کینظر  ریز یسپپوز ایوابت شپپپد آت یشپپهربان

 دستورش رو از من ور خان گرفته.
پپپ پپپناه گ یها برام با ارزش تره، ب نیپدرام و برگ تن زم یریکه از دستگ یزیچ

 .کنهیدوش  ک  م یبار هذاب رو از رو نیا هیآتا سوز یبودن من تو ماجرا
راهرو  یشپپدم، تولب ن پپوندم و از اتاق خارج  یرو یمند تیرضپپا لبخند

 به گوش  خورد. هیحرف زدن سدهر و هان یصدا
 ؟ینیچرا انقدر نسبت به  بد ب یجان خانم هی_ هان

که از جانب تو به من متحمل شپپد انتظار  ی_ بسپپه سپپدهر، بعد اون همه درد
 باش ؟ ن یخوشب یدار

به  عه گفت  غلط کردم تو رو  که هزار دف تاد فروخت  و  کی_ من  زن خراب مع
 . یگند زدم به زندگ

 دهیتو قلب شکسته من و تسال نم ی_ هذر خواه
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شد، تعجب کردم از ا ن ونیب سکوت شبن  گفت مع نکهیبر قرار  تاد، سدهر به 
معتاد شپپپده به   دمیشپپن نکهیزمان دوسپپت  بود و از ا هینباشپپپه اون  یهر چ

با دخت یر با آراما جلو رفت  و  هان سپپدهر دنی. ته و  هیکه  رو در آغوش گرف
 زدم. یمند تیلبخند رضا کنهینوازش م

ستا م چند ساب انیشا گذره،یشب از بازگ تمون به رو ن به نظ  داد ریدرگ یح
 کارخونه است. یروستاست و بازساز

شا داریشب بود که از خواب ب یها انهیم کنارم به خواب رفته بود و  انیشدم، 
 خسته است. زانیتا چه م دادیم ن ان قایهم ینفس ها یصدا

اشک بر  یخ ک شده  یاش زدم و جا دهیصورت رنگ پر یرو یپپپوسه ا بپپپ
 گونه اش را نوازش کردم.

امروز را دنبال مراسپپ  چهل  پدرش بود، ختما که مظلومانه برگزار شپپده  کل
 با شکوه برگزار شد. انیچهلما به خواست شا یبود، ول

که راجع به  ییو حرف ها تایمکالمه صپپبح  با سپپاسپپان افتادم، تسپپل ادی
شته زد به نظرم از همق جان بود، او حت ایمانیپ  ست یاز گذ و  ایاش یسرپر
 را قبول کرده بود. هیهد

سان م ادی سا سامان ن یدارم  سر پدرام بوده، چرا که  ریز زیگفت مرگ برادرش 
آن ها را  یخواسپپت هر دو یو مداشپپته  نهیک هیاو به هد ت*ج*ا*و*زپدرام از 

 و از اتاق خارج شدم. دمیاتفاقات ک  نیا یآور ادیاز  یقیکنه، آه هم هیتنب
 د.بده یرا فرار  ان یخنک افکار پر یبه سمت باغ رفت  و اجازه دادم هوا آرام
عله شپپ دنیدود شپپدم، جلو که رفت  با د یسپپوخته متوجه بو مهیکلبه ن کینزد
 .دنیک  غیآتا وح ت زده شروع کردم به ج یها
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 ک اند. اطیرا به ح یابتدا رمضان و بعد همه اهال ادمیفر یصدا
 شده؟ ی: چانیشا

 افتاده. ریاون تو گ یکیگرفته و  ای_ کلبه آت
 اونجاست. یزد: ک ادیهجله جلو رفت و فر با

کرد وارد  یسپپع انیخان  بزرگ همه را بهت زده کرد، شپپا فیناله ضپپع یصپپدا
 کلبه شود اما شعله داغ آتا مانع شد.

با خاک باغچه  انیرمضان و شا یشلنگ آب آورد و م ت اطیح یاز انتها سدهر
 آتا را مهار کردند.

 شد. دایکلبه پ انیخان  بزرگ در م یسوخته  مهیساهت بعد جس  ن چند
از  که یه مهربودند، خال ستادهیسر جنازه ا یو سدهر هر دو بهت زده باال انیشا

س  بید شت با د یهزا اهیمهمانمان بود و هنوز  سد خان   دنیبرادرش را دا ج
 بزرگ از هوش رفت.

 نیه نفرچ دمی یبا خود اند  ،یرا سر پا کرد انیسدهر و شا یبه سخت هیو هان من
 خانه را گرفته؟ نیدامن ا یشوم

**** 
 یکه به زور آب قند را در دهانا م یا هیو هان یبلند خاله مهر غیج یصپپپدا

 واقعا متاورم کرد. خت،یر
 حالت بده؟ زمیرفت : هز انیسمت شا به

 کجاست؟ یخوب ، ساق یرا پاک کرد: نه گل ایاشک ها انیشا
 تو همارت مونده! هیانس ای_ پ
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 نامه به جا گذاشته: متعجب لب زدم: نامه؟ کی_ هانا خان  بزرگ 
 _ اهوم، نامه اهتراف.

شا با ست   ایگرفت ، با مطالعه جز جز آن وح ت  افزا انیتعجب نامه را از د
 گرفت.

 بزرگ" خان 
 ام دهیخروار ها خاک خواب ریمن در ز دیخوان ینامه را م نیکه ا حاال
 اهتراف کن ، مرگ مادرت و پدرت بر گردن من است. دیبا انیشا پسرم

 یگزند دنیهاشقانه با شوهرم را داشت  با د یزندگ کیحسرت   هیکه هم یمن
که متوجه  یزدم، زمان یرا بر ه  م ان انیم  هیپدر و مادرت حسد کردم و هم

شدم، به مادرت تهمت زدم  نیب یمیو قد یهالقه پنهان ساالر و مادرت  ارباب 
سدس با آتا زدن ک یو او را به جرم نکرده ب  نیرو ک تن او آخ لبهآبرو کردم و 

 .خت یو حسادت  را به او ر نهیاز ک یشزهر نا
سادت مادربزرگ  و ک یلبخند تلخ انیشا ء من ور خان من ا نهیزد و گفت: ح

دونسپپت، چون باهث  یمن رو مق پپر م  پپهیما بوده. اون هم یتمام بدبخت
 ازدواج پدر و مادر شدم و وجودم نذاشت پدرم از مادرم جدا ب ه.

ست  ساالر خان و مادربزرگ  یحلقه کردم: حاال م انیشا یرا دور بازو د فهم  
 از پدرت و تو متنفر بود. نقدریو البته من ور خان چرا ا

 ما وجود داشته روشن شده. یکه پ ت زندگ یقتی_حاال حق
 نگاه  کرد و گفت: هانا! قیهم انیشا

 _ جون دل 
  یبساز یساق یبرا یو دشمن نهیک یب یزندگ کی ای_ ب
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 کنه. یهاشق زندگ  یبد ادیبها  زدم: لبخند
 گوش  زمزمه کرد: مثل ما! ریگذاشت پ ت کمرم و ز دست
**** 

 

 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  فاطمه حمیدیاز  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


