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   صفحه386

 که کنهی می زندگرانی ای از روستاهایکی به اسم روژان تو هیداستان درباره دختر
 شدن ی مناطق پابرجاست محکوم به قربانی که هنوز در بعضیمی رسم قدهیبخاطر 

  ...قشنگه… جرم دختر بودنکی فقط به شهیم
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   :سندهی نوحاتیتوض
  

 به جرم دختر بودن ،همچون یند،وقتی بب بود نگاه معصومت رای کسچه
 ات فهی پدرت مردان طابردند،برادرانتی تو را به مسلخ میبره قربان

 که به خونت تشنه بودند یی فرستادند ،به جایکشتند،تو را به بردگ
 یچه کس. زنده به گور شدنت راستادندی،خودشان پشت سر تو به تماشا ا

 مرد یتو ا.ندی ببی عدالتیه ب همنی خم شده تو را ،از اربود که کم
 ،آن لحظه که خواهرت ی هستی ناموس پرستی ،تو که پر از ادعایرانیا

  ؟ی داشتی مردانگی هم ادعایرا دخترت را به دست دشمنت سپرد
  
 از جنس ی با دخترانی همدردیتنها برا. کتاب مخاطب خاص نداردنیا

   خون بس شدندیمن وتو که قربان
  

   خون بس به تمام دخترانمیتقد
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 یی گرگ هایتنها صدا. فرو رفته بود یبیروستا در سکوت غر.  بودشیهوا گرگ وم
و نور . شکستی سکوت کوچه ها را می زدند هر از گاهیکه اطراف روستا پرسه م

 اهل یزی که نشان از سحرخدیتابی مرونی خانه ها به بی پنجره های از بعضیفیضع
  . دادیروستا م

  
 هی. بودند انداختدهی که معصومانه خوابشی به بچه های بود و نگاهدارشدهی بزن

به طرف شوهرش رفت در . آرام وساده شان بودیدختر و سه پسر حاصل زندگ
زن به .زمستان بود و به قول شاعر هوا بس ناجوانمردانه سرد بود. بودیقیخواب عم

ه قبال پر کرده بود  کرفت ی آبیبه طرف سطل ها.  زده بودخیطرف چاه رفت آب 
 آتش ی آب را شکست به طرف اجاق برد آتش را روشن کرد آب را روی روخی

 ی اش را به خوبفهی وظیسرما به تمام بدنش نفوذ کرده بود ول. گذاشت تا گرم شود
آب گرم شده بود سطلها رو به . تمام زنان روستا بودفهیبلد بود نه تنها او بلکه وظ

 که وسط اتاق بود گذاشت ی چراغ نفتیر از آب کرد و رو را پیطرف اتاق برد کتر
خانواده .  کرد تا نمازشان قضا نشودداری کارها شوهرش و بچه ها را بنیبعد از ا.

 ری تیمشغول خوردن صبحانه بودند که صدا. دور سفره نشسته بودندشانیشش نفر
  دی لرزنهیدل زن در س. بلند شدیتفنگ

  
مردان روستا با عجله .  آمدندرونی بشانیاز خانه ها صدا دنی اهل روستا با شنهمه

 و همگام با مردان روستا به طرف محل دیصادق شلوارش را پوش.دودندی میبه طرف
 به سراغش امده بود مثل یبی شد دلشوره عجکیبه محل حادثه که نزد. حادثه رفتند

فتن  ریارای شیپاها. کندی ماحساس که وقوع زلزله را قبل از زلزله یوانیح
  . نداشت
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 ستادهی جوان غرق درخون ای سر پسری تفنگ به دست باالدی سعبرادرش
 ی و رودی را برسرش کوبشی را نداشت دستهای کارچی قدرت هشدیباورش نم.بود
 دانستی نمچکسیه.  بغلش را گرفتندریمردان ده که متوجه او شدند ز. نشستنیزم
 یجوان .شناختندی مدخون افتاده بوهمه ان جوان را که غرق در .  چه کار کننددیبا

 اختالفات لی به دلی دلباخته خواهرش شده بود ولدی سعنیی پایبود از روستا
 نی الی دلچکسیاما ه. ازدواج نبودنی به ای راضچکسی روستا هی ساله اهالنیچند

  .دانستی را نمیحادثه ناگهان
  
 آنها ی به روستا با تفنگ و چماغ و چوپنیی روستا پای که اهالدی ساعت نکشبه

 که کرده ی از کارمانی در خانه تنها برادرش نشسته بود و پشدیسع. شدندریسراز
 منتظر ری آمد بچه ها سر فروبرده به زی نمی صداچیه.بود سر بر زانو گذاشته بود

 خود دهی به دختر نورسی نگاهی گاهزتنها زن خانه هر ا. بودندیوقوع حوادث بعد
  .فتادی آمد تنش به لرز میسرش م که به ی و از فکرکردیم
  

 نگاه غم زده خود را دی بودند سعدهیباالخره رس.  شدی مدهی خانه به شدت کوبدر
صادق بلند شد برادرش را به طرف پشت بام فرستاد تا . برادرش انداخت یبه رو

 همچنان بر یمردم عصبان.گذاشتندی برادرش را زنده نمشدیفرار کند اگر در باز م
 که وارد شد ی کسنی کرد اولزصادق به طرف در رفت آن را با.دندیکوبیدر م

 او را به عقب هل داد دی صادق کوبنهی چوپ به دست با مشت به سی عصبانیرمردیپ
   شدند اطیوارد ح

  
  دمی بده تا خانه ات را به آتش نکشلشی االن تحونیبرادر نامردت کجاست هم-
  
  ستی ننجای ادیسع-
  
 توجه به حرف صادق به طرف در خانه ی بختی رنی زمی اب دهانش را رورمردیپ

 زن و دخترصادق بلند شد و تنها غی جیرفت آن را به شدت باز کرد و همزمان صدا
پسر بزرگ صادق که هشت سالش بود مردانه دستش رو باز کرده تا خواهر ومادرش 

 نگاه ی عصبانرمردی پهو با خشم ب.ردیوبرادران کوچکش را در پناه خود بگ
 کرد با اشاره او دو پسر رونی به بی نگاهستی انجا ندی سعدی دی وقترمردیپ.کردیم

جوان به داخل اومدند با کفش داخل خانه شدند وارد تک اتاق خانه شدند همه جا 
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 صادق هم ستادندی ارمردی نکردند کنار پدای را انجا پدی سعیول. ورو کردندریرا ز
  . بودستادهی اشی و کنار زن و بچه هادداخل اومده بو

  
  ستی ننجای ادیمن که گفتم سع-
  
 رفت صادق پشت سرشان رونی به طرف دختر لرزان صادق کرد و بی نگاهرمردیپ
   یری خانه پر بود از آدم از هر دو روستا و آماده درگاطی رفت حرونیب

  
   ختهی نریشتری ما بده تا خون بلی رو تحودیصادق با زبون خوش سع-
  
 بهت دونستممی کجاست مدونمی؟نمی بدلمی تحوکشوی تکهینازه ت بدم که جلشیتحو-
   گفتمینم
  
 رو به آتش تیزندگ .ی مقصر تو هستزهی بری صادق هر خونیخب خودت خواست-
   کشمیم
  

 منتظر عواقب ای بده لی کنه برادرش تحوکاری چدی بادونستی بود نمدهی ترسصادق
   باشه یبعد

  
 سراغ امی ممی نکردداشیپ. میکنی مداشی پمیدگری دنبال برادر نامردت ممیریما م-

  تو وخانوادت 
  
 رونی که با او آمده بودند بی رفت و مردانرونی که پدر پسر کشته بود برمردیپ

 گری دیمی کنند وندای را پدی از مردان به طرف کوه رفته بودند تا سعیمیرفتند ن
  . نبوددی از سعی اثریول.گشتندی روستا را میخانه ها

  
 ***  

  
 از هر طرف بلند هی و گرغی جی که کشته شده بود صدای در خانه پسرنیی ده پادر

 نی و قاتل پسرش را نفرزدندیمادر و خواهرانش بر سر و صورت خود م. شدیم
 صدا در غم ی از اتاق سر بر زانو گذاشته بود و بی گوشه ایدختر جوان.کردیم
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 عباس را دیچرا سع. استدها افتی چه اتفاقدانستی نمچکسی هکردی مهیبرادرش گر
  .دی و سعنایکشته است جز دل

  
 بود بعد از اون دهی دگشتندی روستا از چشمه بر می با دخترای را وقتدی سعنایدل

 نای دلی خاستگاری مصمم شده بود برادی بودن و سعدهی دگرویچندبار همد
هر دو .ند نبودی راضنای دلی پدر و برادرای رفته بود ولیبارها به خاستگار.برود

 که قرار بود یشب. دادنای را به دلفرار شنهادی پدی سعنکهیسخت بهم عالقه داشتند تا ا
 بقچه هی که داشت تو یی چندتا لباس و مقدار پول و طالنایبا هم فرار کنند دل

 رقم زده یگری دزی چری تقدنکهیغافل از ا.گذاشت و منتظر بود تا زمان فرار برسد
 ود باز بنای خواب بودند و تنها چشمان نگران دلی همه اهال شده بودکیهوا تار.است

 بود آرام بلند شد تا دهی برادر جوانش زمان رفتن فرا رسیخوابیو البته غافل از ب
 را که از خانه شیپا.دی خود ندیدر را باز کند و پشمان متعجب برادرش را بر رو

رعت باد از کوچه  رفت و با سدی به طرف سعدی را منتظر ددی گذاشت سعرونیب
 از خانه برداشت به دنبالشان رفت ییاقو بود چدهی صحنه رو دنی عباس که ارونیب

 آرام پشت سرشان دی رسشانی تا گمشان نکند باالخره به چند قدمدیدویبا سرعت م
 یکی را در تاری شبحی ناگهان برگشت وقتدیسع. بودند دی روستا سعیکای نزدرفتیم
 بود شبح جلوتر آمد برادرش بود و دهی هم او را دنای و دلدی به خودش لرزدید

 رفت زور دی آورد به طرف سعرونیعباس چاقوش رو ب. در حد مرگیانعصب
 نیدر ح. بود مچ دست عباس رو گرفت چاقو از دستش افتاد شتری بدی سعیجسمان

 تی افتاد عباس از موقعنی زمی رودیسع. زددی به صورت سعی عباس مشتیریدرگ
  کرد چاقو رو برداشت به طرف خواهرش رفتاستفاده 

  
   کشمتی می ما رو ببری آبرویخوای تو رو بکشم دختر هرزه مدیاول با-
  
 و کمرش سوخت و بعد ازچندلحظه دی شنیری تی صداارهی خواست چاقو رو باال بتا

 از دیسع. جلو چشمانش برادرش راکشتدی سعشدی باورش نمنایدل. افتادنی زمیرو
  جا بلند شد 

  
   برونهی ببنجای تو رو ای کسدی نبانای دلی بردیبا-
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 نزد غی دهانش گرفته بود تا جی بکند دستش را جلوتوانستی نمی کارچی هنایدل
   دستش رو گرفت او را به طرف جلو هل داد دیسع
  
   برو یدی ندیچی نشده تو هری برو خونه تا دانیبرو االن همه م-
  

 به ی چندباردیلرزیه طرف روستا رفت بدنش م به خودش آمد و با سرعت باد بنایدل
در خانه باز بود . تو کوچه نبودی کسدی خورد بلند شد باالخره به خانه رسنیزم

 ساعت مین. نشودشیداری متوجه بی و تا کسدی سرش کشیداخل خانه رفت پتو را رو
  . را رساندندرشوم شد و خبدهینگذشته بود که در خانه شان کوب

  
 دی از سعی اثری آواره بودندولابانی در کوه بدیمچنان به دنبال سع روز بود که هدو

 کشته ی بشود و کسی بزرگیتمام مردم هر دو روستا نگران بودند که دعوا. نبود
صادق و . گرفتند به خانه صادق بروندمیبزرگان روستا دور هم نشستند تصم.شود

 و با هر کوبه در دی بودند از سعیبر چشم به در منتظر خبانیخانوادش سر در گر
  .دیلرزی منهیدلشان در س

  
 در بلند شد صادق چشمان نگرانش را به زنش دوخت و بلند شد تا در باز کند یصدا

 انها را به داخل دعوت دی ده را ددانی سفشیبا دستان لرزان در را باز کرد و ر
   به حرف آمددانی سفشی از ریکیکردهمه دور هم نشسته بودند که 

  
 رو دیاگه سع. ستندی نکنند دست بردار ندای رو پدی تا سعی کنکاری چیخوایصادق م-

مادر که . کردی فکر اساسهی دی بانیشی ده ساکت نمی کنند و بکشند جوانادایهم پ
صادق سرش . نداشت ی احساس خوبختیسرش را به در چسبانده بود دلش را ر

باالخره سرش رو باال .ردی بگیمیم چه تصدی بادانستینم.کردی بود داشت فکر منییپا
  گرفت و به حرف اومد

  
 رنشی بدم با دست خودم بذارخودشون بگلی رو تحودی سعتونمی من نمیحاج عل-

 تقاص دی کرده بای کارهی دی دعوا کنه سعی کسستی الزم نگمیمن به همه جوونا م
  پس بده 

  
  گن؟ی می مردم پشت سرت چیگیاونوقت نم-
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  گن؟ی میچ-
  
  دین ککشم نگز برادرش کشتگمیم-
  
   کنم؟کاری من چیگیشما م-
  

   سکوت را شکستنی نفر از حاضرهی نکهی بود تا ایبی ساکت شدن سکوت عجهمه
  
  خون بس-
  

 کی شانس آورد دخترش به در نزدومدی زنش باال نمینفسا.دی صورت صادق پررنگ
   صادق بلند شدیصدا.نبود تا صداها را بشنود

  
  مو بسپارم دست اون گرگا تنها دختریگی میعنی نیگی میچ-
  
 ی خانوادت و آبرودی تنها راه نجات سعنی ایدونی صادق خودتم مستی نییچاره ا-

  خودت
  

***  
  

 که قرار یی روژان هنوز از بالزدی نمی حرفچکسی هگذشتی از رفتن آنها میساعت
 هوا یصادق با وجود سرما.کردی مهیمادرش گر. خبر نداشتدیایبود به سرش ب

 طرف هی راه گلوش بسته بود دخترش ی بغض بزرگدیکشی مگاری بود س نشستهرونیب
 کرد رفت تو خونه خاموش گارشوی سردی بگمی تصمتوانستی طرف نمهیبود برادرش 

 نگاه کرد که با سن کمش رفتار خانمانه اش همه رو شیبایبه دخترک معصوم و ز
 به بتیو مجبور مص شدی پانزده ساله مگهیدخترش چند ماه د.دادی قرار مریتحت تاث

   رو به گردن بکشهیاون بزرگ
  

بزرگان روستا که . روستا حرکت کردنی تمام شد و به سونای صبر خانواده دلباالخره
بزرگ ده همه .کردنی و انها رو به ارامش دعوت مستادنیخبر دار شدن جلو روستا ا
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 بودن همه ساکت نشسته. را دنبال صادق فرستادیرو به خانه اش دعوت کرد و کس
 نیی شد داخل اومد سرش انداخت پاشیدای صادق پقهیمنتظر صادق بعد از چند دق

   بزرگ ده رو به صادق کردی حرف زدن حاج علیبعد از کم.نشست
  
   ی مسئولش تو هستادی بشی پی به بعد هر چنی از ایخب صادق فکراتو کرد-
  
 عنوان خون بس  داد تنها دخترش را بهتی درگوش صادق خواندند که رضانقدری او

) پدر عباس( پسران اورنگ یصادق چشمانش بر رو.،به خانواده عباس بدهد
 آرام و موقر نشسته ی بود با چهره ای ساله ا28 جوان نیانداخت،پسر بزرگش حس

 نداشت ،سال ها پدرش ی جز همراهی کار بود اما چاره انیبود،هرچند مخالف ا
کرده بود،چشمش در چشم پسر دومش  ازدواج نای به اسم مییبای با دختر زشیپ

 خود خصمانه به صادق نی خشمگاهی که با چشمان سی ساله ا23 افتاد جوان اریمه
 پسر دوم اورنگ اریمه.دادی منی پسر خشمگنی دخترش را دست ادیکرد،باینگاه م

 به خاطر ی دل رحملین رسم مخالف بود نه به دلیبود او هم مانند برادرش با ا
 جز قبول کردن ی داد،اما چاره ای و نامزد خود را از دست میی دختردانکهیا

 ند،صادقیای بردن روژان به روستا بینداشت ،قرار ها گذاشته شد،قرار بود فردا برا
 به ی با خوشحالنیی روستا پای خانه رفت و از آنطرف اهالی شکسته به سویبا کمر

  .سمت روستا حرکت کردند
  

 از یماهگل، زن صادق وقت.  را گرفته بودند دخترشی عزاشی صادق پشاپدرخانه
 شوهرش بخاطر برادرش دخترش را به شدیماجرا باخبر شد از حال رفت باورش نم

 که فردا دختر صادق به خون بس دی خبر رسی وقتنایدرخانه دل.خون بس بفرستد
 کردن و مردان دنی کل کشبه که داشتند شروع ی زنان با تمام ناراحتشود،یآورده م

  . برگشته اندی از فتح بزرگیی کردند گوکی رو به طرف باال گرفتند و شلشانیهاتفنگ
  

  : رو به زنش کردادی شده بود با فروانهی که از غصه دصادق
  
  .برنشی مانی دختر جمع کن فردا صبح منی ایبس آبغوره گرفتن بلند شو لباسا-
  

ه خانه افتاده  گوشی بود، همچون جنازه ادهی خبر را شنی از وقتچارهی بدخترک
 عشق از دست ی جوان ،دور ازچشم همه برای روستا پسرنی از ایبود؛ در گوشه ا
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 به کی نزدندهی روژان که قرار بود در آیی پسر داخت،آزایریرفته اش اشک م
 از اول دمی ،شاکرد اشتباه سرنوشت چند نفر را عوض هی برود،شیخاستگار

 خبر از یده بود و به شهر رفته بود ب که فرار کردیسع. بوده استنیسرنوشتشان هم
 دانست که ی مکردی نمشی نشسته بود،عذاب وجدان رهاندهیتمام اتفاقات منتظر آ

  . جرات برگشت نداشتیخانواده برادرش را به خطر انداخته است ول
  

***  
  

 کوچک هی تو کوچه نبود در خانه صادق باز شد و ساچکسی هشدی داشت روشن مهوا
 آمدو رونی در دست از خانه بیتاد، روژان بود که با بقچه کوچک در افی رویدختر

 کندی مدای در کوه پییبا خودش فکر کرد تا همه با خبر بشوند جا.به طرف کوه رفت 
مادرش . زده بودخی از سرما فشی ظرتان بکنند؛ هوا سرد بود دسداشیتا نتوانند پ

 دخترش را یباز کرد جا چشمانش را ی توانسته بود بخوابد وقتی لحظه ایکه برا
 کی کرد و هر دو داری نگران شد همه خانه را نگاه کرد نبود شوهرش بدی دیخال

 نی تو ادانستی ناراحت نمای خوشحال باشد دانستیفکر در سرشان بود،مادرش نم
ترس همه .  کجا رفته هوا روشن شده بود که در خانه را زدندشسرما دختر

 عقد را غهی را هم آورده بودند تا صی آمدند کسهمه داخل.وجودشان را گرفته بود
 همه ی و ماجرا را گفت ؛وقتدی کشی از بزرگان را به کناریکیصادق ناچار .بخواند 

 ی داده است، وقتیرار صادق دخترش را فنکهی االی شدند به خیبا خبر شدن عصبان
فنگ  جوان ها را خبر کرد فتاریمه. آرام شدندیصادق قسم خورد خبر ندارد کم

  . را برداشتند با اسب به طرف کوه حرکت کردندشانیها
  

 به دست آنها برسد،به راهش ادامه نکهی از ترس ای ولدیلرزی از سرما مدخترک
 شی گرگها عصبی بود صدادهی کوه رسی هامهی و به نشدیهوا داشت روشن م.دادیم

  نشست وی بهش حمله کنه پشت تخته سنگیهر آن ممکن بود گرگ.کرده بود
 خنجر کی جز یزی چچیه. فرو بردبانشی را در بغل گرفت و سرش را درگرشیدستها

 هر آن ممکن است تی وضعنی با ادانستی منکهی دفاع از خودش نداشت،باایبرا
  . نکرده استمی خوشحال بود که خودش را راحت تسلی کنن ولداشیپ
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 دایدخترک پ از ی اثریرفتن،ولی ده همچنان از کوه باال می و جوان هااریمه
 ی عصباریمه. برودیری از مسی شد از هم جدا شوند هر کسنی قرار بر اکردنینم

  .دیکشی خط و نشان مچارهی دختر بیشده بود در دلش برا
  
 از نمی نامردت ای کنم اون از عموکارتی چدونمیدختر احمق دستم بهت برسه م-

  . خودت
  

گرگ .  بودستادهیز حرکت ا از ترس قلبش ادی خرناس شنی بود که صدانیی پاسرش
 خنجرش رو تو دستش فشار داد د،یکشی بود و خرناس مستادهی اشی روبرویاهیس
 به خودش ی گرگ حرکتکنهی مکشی فرار کنه تحردونستی مکردی نمی حرکتچی،ه

 هی: گفت خودش را بست با شی نداشت؛روژان چشم های طاقت گرسنگگهیداد د
 یری تی بشم،ناگهان صداری عمر تحقهی نیاز ا بهتر شمیلحظه هست بعد تمام راحت م

 افتاده شی قدمهی در اهی نفسش را حبس کرده بود آزاد کرد گرگ سدیچیدر کوه پ
قد بلند و چهارشونه .  جلو آمدشناختش،جوانی روبروش بود نمیبود و پسر جوان

 اما فک دادی قشنگ تر نشون مشوی عسلی داشت که چشمای مشکیچشم و ابرو.بود
 داد،روژان در فکر ی وغرور صاحبش میشده و محکش نشان از سرسختمنقبض 

 حرکت مچ دستشو گرفت بلندش کرد دستشو هی بود، که پسر با شی که روبرویجوان
روژان به خودش آمد گوشه لبش پاره . صورت روژان فرود آوردیبلند کرد و رو

  . هست که به دنبالش آمده اندی او از مرداندونستیشده بود حاال م
  

 بود ی تخته سنگیایکینزد.  از دوستانش که جدا شد به طرف باال حرکت کرداریمه
 ی مطمئن بود کسدیکشی شده وخرناس مرهی خیی شد که به جااهی سیکه متوجه گرگ

 شد و حاال پشت سر گرگ بود ادهیاونجاست و ممکنه اون دختر باشه آروم از اسب پ
 گرگ به طرف دختر حمله کرد که یی با چشمان بسته در لحظه ادی رو دیو دختر

 و فی با صورت ظردی رو دی دختراریدختر چشمانش را باز کرد و مه. کردکیشل
 ستی نی اون کسدانستی که چشمان درشتش از ترس درشتر شده بود مدهیریرنگ 

 از اون خانواده بود که ییاونم جز.  گرفتدهی رو نادشییبای زیجز روژان تمام
 که از ی توجه به خونیفت با دستش به صورت دخترک زد و بجلو رو.فرار کرده بود

 تفنگ ری تی جوان ها از صداهی دستش رو گرفت دنبال خودش بردش بقومدیلبش م
 نکهی رو گرفته و خوشحال از ای که دست دختردنی داریبه اون سمت رفتن و مه
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 وه کنیی که پایکسان. کردن یراندازی کنن تفنگاشون باال بردن تداشیتونستن پ
  . کردندای روژان پدنی تفنگا فهمیبودن از صدا

  
 به راه نیی اسب نشوند خودش دهنه اسب گرفت و به طرف پای روژان رواریمه

 دی گفت سوار شو زود براری اومد به مهنیی از اسب خودش پااری مهیپسرعمو. افتادن
 دنیه رس کونیی ساعت بعد به پامی سوارشد و ناریمه .امی منم با بچه ها منییپا

 انی منیی که سوار بر اسب پادنی درو و روژان اری بودن از دور مهنیی که پایکسان
 آنها دنی با داری زنان خانواده مهیول. صادق و زنش از غصه دلشان گرفته بود

 ریمردان ت. کردندنی آوردند و شروع به کل کشرونی خود را بی رنگیدستمال ها
 به قلب او رهای از ان تیکیکاش  کردی و صادق آرزو مکردنی میانداز

 نی آخری روژان دلش به درد اومد او را برای خونی لبهادنیمادرش با د.خوردیم
 بود نای تنها دلکردنی با نفرت به او نگاه ماری مهیمادروخواهرا.بار در آغوش گرفت

  .سوختی دختر معصوم منی ایکه دلش برا
  
 شکسته ی آرزو داشت با دل که هزارانیو روژان دختر. عقد خوانده شدغهیص

  :صادق رفت جلو دخترش رو بغل کرد. کبود شده بله گفتیصورت
  
   نبودیمنو ببخش روژان چاره ا-
  

 کردن ی که او را قربانی پدرش وعموش و تمام مردانتونستی نگفت نمیزی چروژان
سرش را باال گرفت و به همه نگاه کرد چشمانش در چشمان به خون نشسته .ببخشد
 به ی بار نگاهنی اخریبرا. انداخت وقت رفتن بودنییسرش را پا.ه خوردآزا گر

 بودن و ستادهی جلو ده ادان زنان ومردنی که رسنییبه ده پا. مادرش کرد ورفت
 ی به تماشانگونهی که ایی شمادی نبود به آنها بگویکس. بودنشیمنتظر ادامه نما

 که طمعه خود دی هستیبوت مانند عنکدی گناه چشم دوخته ای بی شدن دختریقربان
  . بردیرا به تور انداخته و از دست و پا زدنش لذت م

  
 افتاد که قرار ی به گردش در آورد و چشمش به دختر تی جمعنی سرش را باریمه

چشمان دختر به اشک نشسته بود و با تنفر به روژان نگاه .  زنش شودیبود به زود
 خانه داخل ی بودند اهالدهیه خانه رسب. شدشتری هم تنفرش از روژان باریمه.کردیم

 اول ماجرا نی روژان ایا بری خودش رفت ولی زندگی پیشدند و هر کس
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 یکی.  از پسرانش را از دست داده بودیکیاورنگ سه پسر و سه دختر داشت .بود
 از یکیسروناز . ناخواسته مجبور به ازدواج با دختر برادر قاتل پسرش شد

در بسته . در خانه بودندای و دننایدل.رده بوددخترانش بود که ازدواج ک
صنم در را از کرد و رفت داخل پشت سر او .د هوا سرد بوزدی حرف نمیچکسیه.شد

 کرد و اشاره ای به دنی نگاهاری بود مهستادهی ااطی از حیروژان گوشه ا.همه رفتن 
  . با تنفر به سمت روژان رفت به سمت جلو هلش دادای داخل دناردشیکرد ب

  
   برو داخلفتی دوباره راه بی فرار کنیخوای می که چیسادی وانجایا-
  

 آفتاب سوخته با چشم و ی با قد و اندام متوسط صورتی دخترشیروبرو. کردنگاهش
 بایز.دادی خوش حالت که از زور خشم بر هم فشارشان مبای زی لبهای مشکیابرو

 کفشش را ی حرفچی هیروژان ب. اش نبوددهی کشی تو چشمای رحمچی هیبود ول
 که یساد و مثل محکومی همونجا واندی تعارفش نکرد بشیدر آورد رفت داخل کس

 قبال صادر شده بود حبس ی انداخت هر چند رانیی سرش را پای قاضیمنتظر را
  .ابد

  
***  

  
 انداخت اری به مهینگاه. پسر ناکامش افتادادیبه . به روژان انداختی نگاهاورنگ

 و هی با زور و گراورد؛نهی به خانه بیباخوش قدمکه نتوانست عروسش را 
 را شیشد،صدای مشتری ،تنفرش نسبت به روژان بکردی فکر منهایهرچه به ا.اسلحه

  :بلند کرد و رو به روژان گفت 
  
 ی از حاال بدبختیشی نامردت جان سالم به در برد تو هم راحت میفکر نکن عمو-

تا به گوش بابات و عموت برسه صبر کن  کنمی هر لحظه رو برات زهر مشهیتو شروع م
 اطی تو انبار گوشه حدیبا.ی اتاق بذارنی نحست تو ای پای حق ندارگهید.نیبب

صورتش از . تو اتاق سراغتنجا هموادی هر وقت کار داشت مارمی مهی کنیزندگ
 ی صدایول.اوردی سرش را باال نهی منظور اورنگ چدونستیخجالت سرخ شد م

  .دی رو شناریمعترض مه
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 تو نقدری عقدش کردم ای چی برادیدونی ندارم خودتون می دختر کارنیمن با ا-
   بشهدی مثل دندوناش سفسشیاون انبار بمونه که گ

  
 تر از همه سکوت صنم بی عجی گفتن نبود ولی برای ساکت بودند حرفهمه
  .ختیری صدا اشک می که در سوگ پسر جوانش بدهی داغ دیمادر.بود

  
  :د شد اورنگ بلنیصدا

  
   اونجا رهی بلند شو انبار نشونش بده بره بمنایدل-
  

 دونستی مرونی روژان هم پشت سرش رفت برونی بلند شد در باز کرد رفت بنایدل
 بهش انداخت اونم مثل یقترینگاه دق. دوست داشتدی بود که سعی دخترنیا

 بودنش را  خواهرتوانستی می ابهی از اون هر غرباتری زی بود حتبای زایخواهرش دن
 چکدامی در چشم هکه دی را دی رحم ومروتنای دهد اما درچشمان دلصیتشخ
 10 کی انبار کوچهی به سمت انبار رفتن در انبار باز کردن ی حرفچیبدون ه.نبود
 نجای رو ای عمردی به اتاق انداخت بایروژان نگاه.  بودلی که پر از وسایمتر

 بهش انداخت دستشو گرفت یاه نگنایدل.اشک به چشماش نشست.کردی میزندگ
  .روژان با تعجب نگاش کرد

  
 هر انی کنار بانی جرنی با ای بهشون مهلت بددی بای ولیشی متی اذنجای ادونمیم-
   به خودم بگوی الزم داشتیچ
  

در . هست که دلش به رحم اومدهی نگفت خداروشکر کرد الاقل کسیزی چروژان
 نی انبار فکر کرد اگه دو روز تو ایکیتارانبار بسته شد و اون بود تو اون سرما و 

  . از سرمارهیمیاتاق باشه م
  

***  
  

 پدرش یگوشه اتاق نشست صدا. تو فکر خودش بودی داخل اتاق برگشت هر کنایدل
  بلند شد
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سفره رو انداختن همه دور  .میدی نرسی کارچی به همی بخورنیاری ناهار بدیبلندش-
 روش کاسه ماستم ختی خورشم ردیج کش برداشت برنی بشقابنایسفره بودن دل

  :ستادی پدرش ایبا صدا.برداشت و بلند شد
  
  کجا؟-
  
   دختر نیغذا بدم به ا-
  
 دختر نداره اون برنج بذار تو نی ای برای حق دلسوزیالزم نکرده بگم بهتون کس-

   یای جلوش میذاری با ماست میداری تکه نون برمهیسفره 
  

روژان رو .نون و ماست برد تو انبار در انبار باز کرد بشقاب رو گذاشت تو سفره نایدل
 از خودش و خانوادش بدش لرزهی از سرما تو خودش جمع شده و می که گوشه ادید

 به دختر ینگاه.نون و ماست برد گذاشت جلوش روژان سرش رو باال آورد.اومد
 گناه نی گفت به کدامخودش به ظرف ماست و با یروبروش انداخت و نگاه

  . رفته بودی تشکر کنه ولنایت از دل؟خواس
  

 قاشق رو باال برد نتونست نیاول. تو گلوش بودینی برگشت تو اتاق بغض سنگنایدل
 رفت که شب ها اونجا ی داخل اتاقسی خی گذاشت با چشماننیبخوره قاشق رو زم

 بود قبول نکرده بود فرار کنه حاال برادرش دهی رو نددی اگه اون سعدنیخوابیم
 یول. کنار خانوادش شاد بودگناهی دختر بنی تو روستاش بود و ادید سعزنده بو

در باز . از بار گناهش کم کنهتونستی دختر منیاتفاق افتاده بود و تنها با کمک به ا
فرزند .سروناز خواهر بزرگشان بود.شد خواهرش بود سروناز اومد کنارش نشست

برعکس .تر وپسر داشت دخکی ازدواج کرده بود شیاول اورنگ وصنم سالها پ
 با قد متوسط یدختر. نبرده بودیادی و اندام چهره بهرره زییبایخواهرانشان از ز

 بر اثر افتاب یی که مثل تمام دختران روستارهی تیروبه کوتاه مثل پدرش صورت
  . صورتش نشانده بودی را بر روی خطوطی زندگیتهایو مسئول.سوخته بود

  
  نا؟ی شده دلیچ-
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 کاری مگه اون چلرزهی داره می سرد چه جوری تو اون انباردنیر ندشما اون دخت-
   رو پس بده هی تاوان اشتباه بقدیکرده مگه اون با

  
   گفت ؟ی بابا چیدینشن-
  
  مونهی دختر تا فردا زنده نمنیا-
  
  بهتر-
  
   ادی که به سر تو هم بی هم خواهر بترس از روزیسروناز خانم تو هم دختر دار-
  

   اومد تو اتاق رای شد مهدرباز
  
   رونیسروناز برو ب-
  

 خواهرش ی پای در بست اومد جلواریمه.رونی کرد و رفت بنای به دلی نگاهسروناز
  نشست 

  
 کشته دونمی نمیکنی فکر مدی چون دختر برادر سعسوزهی دختر منی ایدلت برا-

 دلت  تو رو هم بندازم کنار اون دختر تو انبار کهخوادی بخاطر تو ؛دلت مدیشدن سع
   نی همدرد بشگهینسوزه د

  
  نای دوباره برگشت سمت دلرونی از اتاق بره ببلندشد

  
 حاال بلند نای فدلکشمتی براش می کردی دلت سوخته کاریاگه بفهمم کمکش کرد-

   دختر خوب ناهارتو بخور زودهیشو مثل 
  

 بره اری مهنکهی بلند شد قبل از اسهیمی رو حرفش واشهی هماری که مهدونستی منایدل
  سایگفت وا

  
  ه؟یچ-
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 سرده تا حاال نمرده باشه ی انبارکشهی به دو روز نمی زجرش بدیخوایاگه م-

  شانس اورده
  
   ای فقط بخاطر تو حاال بکنمی براش می فکرهیباشه -
  

 در باز کرد دلش ی فانوس رفت تو انبارهی و ی چراغ نفتهی با اری بود که مهغروب
 رفت ادشیر که تو خودش جمع شده بود از سرما  دختهیدی که دی از صحنه ادیلرز

 روژان صداش زد بر کیکه از خانواده قاتل برادرش کاپشنش در آورد رفت نزد
 نسبت به دادی اجازه نمخشمش داشت اماغرور وی و اخالقش دل نازکافهیخالف ق

   باشه میاون دختر مال
  
  یداری دختر بیدختر ه-
  

 اری عقب مهدینشست تو چشماش خودشو کش چشماشو باز کرد ترس ی به سختروژان
   زدشو گرفت تو دستاشخیدست 

  
   آوردم ی ندارم باهات برات چراغ نفتی کار؟فعالیترسی میازچ-
  

 آورده بود انداخت رو شونه روژان بلند شد رفت سراغ چراغ رونی رو که بکتش
 به اطراف کرد یفانوسم روشن کرد گذاشت رو طاقچه نگاه. روشنش کردینفت

 قلب روژان نکارشیدر انبار بست با ا.واهرش حق داشت به اون حال افتاده بودخ.
 دی تو چشماش درو برگشت نگاش کردو ترس اریمه.زدی مرونی بنهیداشت از س

 ظلم کنن ینجوری آدم اهی حد پست بشن که به نی روز به اهی کردی فکر نمچوقتیه
  . که حق دارهکردی قانع می خودش رو هر جوریول
  
 از صبح که تو ی نکنه اصال الل هستی هی شد رنگت ؟الل شدتی چرا مثل مهیچ-

   ی حرف نزددمتیکوه د
  

   دیخند
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   بابات زود تو را داد به ما نگو جنسش بنجل بوده دمید-
  

 به هر دادی جوابش رو مدی همه حقارت بانی از ای رحمی همه بنی شکست از ادلش
  یمتیق
  
 ما افتاده ی اتفاق برانی اگه ادیتون مثل هم هست همگهی دینه اونم مثل تو و مردا-

  .. مالی فامی از پسرایکی کشته شده بود خواهر تو االن تو خونه دیبود سع
  

 با تمام اری حرفش تمام نشده بود که احساس کرد دهنش پر از خون شد مههنوز
  قدرتش زده بود تو دهنش

  
   ییا تو هم از قماش همونومدهی بهت نی خوبیفکر کردم ادم-
  
 به ی اومد داخل نگاهنای بعد در انبار باز شد دلکساعتی. رفترونی از در انبار بو
  : داغون روژان انداختافهیق
  
   ونهی پسر دار؟ی سرت اومد ؟کار مهییسالم روژان چه بال-
  
 خوبه درانبار باز نمی همی به بشقاب کرد نون خالی رفت روژان نگاهرونی از اتاق بو

 یستمال و ظرف آب اومد داخل دستمال و زد تو طرف صورت خون دهیشد روژان با 
   راحت شدالشیخ.روژان پاک کرد انبار گرم تر شده بود

  
  ی خوبیلی تو خنایممنون دل-
  

 هست شامش نای دلشی مسبب بدبختدونستی انداخت و رفت نمنیی سرش پانایدل
 شنیز بزرگ م روهی داد به مادرش به برادراش فکر کرد که هی تکواریخورد به د

  .برنشی مانیم
  

 که باعث شد ی به دخترکردی انبار فکر میبه دختر تو. تو اتاق نشسته بوداریمه
شام خوردن و تک چراغ خونشون خاموش کردن و .عشقش از دستش بره 

   سر پدرش ی بلند شد رفت باالاری دفعه مههی.دنیخواب
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  پدر-
  
  ها؟-
  
   دختر نصف شب فرار نکنه؟نیا-
  

   شد نشست  بلندپدرش
  
   بذار پشتشی چهی محکم ببند اطیخب برو در انبار قفل کن در ح-
  

 دو یکی تا دونستی نگاه به آسمون کرد مهی ومدی می باد سرداطی بلندشد تو حاریمه
 واری که به ددی رفت پشت در انبار در باز کرد روژان دشهی برف شروع مگهیساعت د

 روش اونا تو دهی کشارمی کاپشن مهشکی نزددهی رو هم کشی داده چراغ نفتهیتک
 تحمل کنه تونستی می دختر چه جورنیخونه با چندتا چراغ و پتو سردشون بود ا

 محکم بست ورفت تو اتاق گدرش خواب بود عادت داشت تا سرش اطیرفت در ح
 بالشت برداشت رفت سمت انبار هی خودش با یپتو. رو بالشت خوابش ببرهذارهیم

کنار بالشت گذاشت کنار روژان خواست بخوابوندش که روژان  دی رو کشیچراغ نفت
   دستشو گذاشت جلو دهنشاری بزنه که مهغیخواست جی مدی شد ترسداریب

  
  چته منم برات بالشت و پتو آوردم -
  

 کاپشن اریمه. برق زدی برداشت روژان نگاه به پتو کرد چشماش از خوشحالدستش
  داد دستش 

  
  بپوش-
  

  .دشی پوشعی کتکت نخوره سرنکهی از ترس اروژان
  
 کنمی مداتی پیخوبه حاال بخواب و پتو هم بکش فکر فرار به سرت نزنه که فرار کن-

  ؟یدی فهمکشمتیخودم م
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  بله-
  
   گهیبخواب د-
  

 روش و نگاش کرد چقدر معصوم به خودش دی پتو رو کشاری مهدی دراز کشروژان
 هیب بود که در انبار باز شد سا شی هامهیاومد بلند شد رفت در انبارم محکم بست ن

 که بهش خورد چشماش باز کرد چشمم به یروژان از باد سرد. در افتادی روییا
 جلو دی پرهی بزنه که ساغید جیبه فکرش رس. خورد از ترس زبونش بند اومدهیسا
  نفسشو رو آزاد کرد. بودنایدل
  
   ؟نای دلیکنی مکاری چنجایتو ا-
  
   برمی مامی کن صبح ممیظرفش قابرنج اوردم برات زود بخور -
  
گرسنش بود بشقاب رو برداشت تند تند خورد و با . رفترونی از اتاق بعی سرو

  دهی آخر کار دستشون منایخودش کر کرد دل
  

  دی کرد و خوابمی غذا رو قاظرف
  

***  
  
 هی کجاست دونستی چشماشو باز کرد نمدارشدی بخوردی که به پاش میی ضربه هابا

  کردی پاش خورد نگاه کرد صنم بود با خشم ونفرت نگاش م بهگهیضربه د
  
  ی وبخوابی که بخوریومدی ننجایبلندشو ا-
  

   از جاش بلند شدعی سرروژان
  
   برات آورده؟ی کنارویا-
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  شبیسالم پسرتون آورد د-
  
 آب گرم یکنی اجاق روشن میری ممی کار داریبس کم حرف بزن بلند شو کل-
 می برمی تا راه باز بشه بتونیزنیبعدم برف رو کنار م امی تا بیزنی صدام میکنیم
  ؟یدی فهمرونیب

  
  بله -
  
  زود باش-
  

 اومده بود ینی برف سنگاطی رو چسبوند به خودش رفت تو حاری کاپشن مهروژان
 سطل رو شکست تا آب زودتر گرم بشه دستاشو خی روشن کرد یاجاق رو به سخت

برفا رو کنار زد آب گرم شده  برداشت و دی داطی گوشه حلی بهیگرم کرد 
   صنم زدیگذاشتشون جلو در صدا

  
  خانم خانم-
  

   رفت درباز کرد؟دارشدی روژان بی از صدااریمه
  
  ؟ی اول صبحهیچ-
  
  آب گرم کردم مادرت گفت صداش بزنم-
  

 قرمز روژان ی به دستای کرد که برفا جمع شده بودن ونگاهاطی به حی نگاهاریمه
   مادرش بلند شدیصدا

  
  ب گرم شد آ-
  
  بله-
  
   ندارم یخوبه برو فعال کار-
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 اومد رفت رونیب. نرفته بود یی دستشوروزی رفت از دیی به سمت دستشوروژان

 شکست با همون آب خشوی از سطال یکیدستاشو بشوره اجاق خاموش بود رفت کنار 
 رفت تو انبار و عیدستشو شست انگار هزارتا سوزون همزمان تو دستش فرو کردن سر

 چراغ گرفت نور چراغ کم رودستشو . از پشت پنجره شاهد تمام کاراش بوداریمه
همونجا خوابش . پتو تا گرم بشهریرفت ز.شدیشده بود نفتش داشت تمام م

   بودایدن.دادی داشت تکونش میکیچشماشو باز کرد .برد
  
   کوفت کنریبگ-
  
  دکری نگاش مامی دنخوردی داغ بود با نون با ولع مری شوانی لهی

  
بشقاب رو بده ببرم از . احمق برات برنج آوردنای اون دلشبی ددمیفکر نکن نفهم-
   کوفت کنارمی به بعد خودم برات غدا منیا

  
  . برداشت رفتظرفارو

  
 تو خونه ی ناچارنی برن سرزمتونستنی که اومده بود نمی و پدرش بخاطر برفاریمه

رفت تو .دیباال آورد صنم نداورنگ سرش رو . مشغول بود ی کارهی به یموندن هر ک
 ری و اسم پسرش زکنهی مهی داده گرهی تکواری که سرش به ددیآشپزخونه صنم رو د

 یکی چرا ی بکنه ولتونستی نمیچکاری اشک تو چشماش حلقه زد هزنهیلب صدا م
 با نای کنه به سمت در رفت به شدت بازش کرد دلی عقدهاشو خالتونستیبود که م

  . بود متوجه رفتن پدرش نشددهی تو اتاق دراز کشارمیترس بهش نگاه کرد مه
  

  دی داد روژان از جاش پری بدی صداواری انبار با شدت باز کرد خورد به ددر
  
  سالم-
  
 فشی به سمت روژان حمله برد ضربات کمربند رو تن نحدی کشرونیکمربندشو ب-
   رفت باال  غشی التماس و جی و صداومدی منییپا
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 رفت همه اطی با سرعت به طرف حدی روژان شنغی جید که صدا بودهی خواباریمه
 دست پدرش ری که زدیخانوادش جلو انبار بودن خودش انداخت تو انبار روژان د

   رفت جلو دست پدرش گرفتکنهی و التماس مخورهیداره کتک م
  
  شیبس پدر کشت-
  
بشه تو  دلشون خون دی همونجور که خانوادش دل ما رو خون کردن بارهی بمدیبا-

  یدی مادرت دیاشکا
  
   رونی پدرش برد بیکنی سکته ممی برای هم هست بگهی دی امروز بس روزایبرا-
  
  کنمی بره قلم پاش خرد می هر کاری حق نداره بره تو اون اتاق جز مهچکسیه-
  

 دختر غی جی بودن صدادهی ها فهمهیحاال همسا. از ترسشون رفتن تو خونه همه
  .دیرسی به گوش صادق و خانوادش میود خبر به زنی رو اچارهیب

  
   دادی شونه هاش ماساژ ماری پدرش آورد مهی برای آبوانی لایدن
  
 طالقش بده ای باری دق مهنهیی شده آهی چکردمی تمومش مکشتمشی منیذاشتی مدیبا-

  رهی بگنوی اادی می کگهیبره گمشه د
  
  حاال زود پدر-
  
 نبود مرحم درداش بشه چکسی هدیچیپی انبار سرد روژان از درد به خودش میتو

 نفس بکشه تمام بدنش کبود بود جلو تونستی زخمش نمی بودن رویهمه نمک
  .چشماش تار شد افتاد کف انبار

  
  در باز کرد عموش بود. اومداطی در حی آرومتر شده بود صداپدرش

  
  سالم عمو -
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  سالم جوون چه خبر-
  
  دیی عمو بفرماستی نیخبر-
  
   بدترنهی تو خونه بشدونمی قهوه خونه ممیبات برنه اومدم دنبال با-
  

 دی راحت رفت تو انبار روژان دالیبا خ. بعد پدرش و عموش رفتن قهی دقچند
بغلش . انبار سرد شده بوددادی جواب نمی سمتش صداش زد ولدی افتاده دوهوشیب

  کردنیهمه با تعجب نگاش م.کرد بردش تو اتاق
  
   شده هوشیمادر ب-
  
   ببرش همونجا مثل سگ جون بدهعیسرشده که شده -
  
  یول-
  
  رمی من می اون نبرمی نداریول-
  
   تو انبار اون نفت کناری بناروی از ایکی چراغش نفت نداره نایدل-
  

   روش دیروژان خوابوند پتو رو کش. بلند شد پشت سر برادرش رفتعی سرنایدل
  
   زود باشاری آب قند بوانی لهی نایدل-
  

 هوشی هنوز بی تو دهنش نفساش منظم شده بود ولختیریم قند رو با قاشق اب
   مادرش اومدیصدا.بود

  
  نمی ببای بنایدل-
  

 کبود شده بود شیشونی روزان نگاه کرد پدهی به چهره رنگ پررونی رفت بنایدل
 لباسشو زد باال تمام دستش نیکمربند به صورتش خورده بود پتو رو زد کنار آست
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حاال .کردیذاشته بود تو کوه گرگ کارشو تمو مکبود بود گردنش پاهاش کاش گ
  . نبودی ته دلش راضیول.دهی حق با پدرش طالقش مدی زجر نکشه شانقدریا

  
 رنی می کاری خونه براادی بعد پسرعموش اومد خبر داد پدرش تا غروب نمکساعتی

 اش گرفته بود هی گرکردیطهر بود که روژان چشماشو باز کرد همه بدنش درد م.شهر
 ینی از سنگاری چشماشو بسته مهواری داده به دهی کنارش تکدی داریبلند کرد مهسرش 

   چشماشو باز کردینگاه
  
  ؟یدارشدیب-
  
  درد دارم-
  
  شهیتحمل کن خوب م-
  

 تحمل ی من نباشم و راحت بشنباری ادی سراغت شاادی دوباره میشی کن خوب متحمل
  .کن

  
  نایدل ...نایدل-
  
  بله داداش-
  
  ه  بخوراریسوپ ب-
  
  .شدی با هرحرکت اشک تو چشماش جمع مرهی قاشق دستش بگتونستینم
  
  بده به من قاشق رو-
  

  . رو گرفت و تمام سوپ رو بهش داد بخورهقاشق
  
  خوبه حاال دراز بکش کمکش کرد بخوابه-
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   ؟ستیسردت ن-
  
  نه-
  
   بهت سر بزنه ادی بگمی منایبه دل-
  
 نداد یتیدرش نگاش نکرد اونم اهمداخل اتاق که شد ما.  رفترونی از انبار بو

  دیناهارش خورد دراز کش
  

 دلش دیشا.کردی نمدای پیلی دلی مهربون شده ولاری چرا مهکردی فکر منی به اروژان
  .سوخته

  
 نیا.کمکش کرد بخوره. روژان بردی پرکرد و برای بشقاب سوپنای که شد دلغروب
    نای و دلاری بود براش وجود مهیدلگرم

  
***  

  
   حبس شد از درد چشماش باز کرد نهی خورد نفسش تو سشی به پایحکم مضربه

  
  پاشو بس استراحت به کارات برس-
  
 لباسش نشسته ی روزی ریبرفا.با زحمت بلند شد رفت اجاق رو روشن کرد-
 عقب عقب دیرنگش پر. در باز شد اورنگ بودشکستی سطل مخیداشت .نشستیم

  : زدیرنگ پوزخنداو.نی سطل افتاد رو زمهیخورد به .رفت 
  
   شی چه بترسونیسگ چه بزن-
  
  رونی اورنگ اومد بکردیداشت آب گرم م. یی رفت سمت دستشوو
  
 ولش یبا عجله دسته سطل رو گرفت داغ بود ول.  رو دستمزی براریسطل آب ب-

سطالرو گذاشت پشت در صنم رو صدا . نکرد اورنگ دستش شست رفت داخل
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 برداشت تا راه باز کنه که در باز اطی کنار حدی رو دامروز پارو.اومد سطالرو برد.زد
  :رونی باراومدیشد مه

  
  ؟یکنی مکاری چیدار-
  
  کنمیبرف پارو م-
  
   دستتنیبا ا-
  
  خوب شدم آقا-
  

   رفت دستش فشار داد کشی نزداریمه
  
  آخ-
  
   پس کار کنیکه خوب شد-
  

***  
  

 بود به اسم ی دخترهمه فراموش کرده بودن.  ماه از اون حادثه ها گذشته بودسه
 صورتش ی مظلوم بود که هر از گاهیفقط مادر.روژان که خون بس برده شد

 ی خبردیهنوز از سع. بودری که دخترش اونجا اسی جلو در خونه ارفتی مپوشوندیم
 نگفتن که دختر یزی و چتنش همون موقع کشنیی روستا پای اهالگفتنی مایبعض.نبود

 تو شهر دیسع.کردی بود که کمر صادق خم م حرفانیصادق به خون بس ببرن هم
 دخترک دونستی مشغول کار شده بود وبراش مهم نبود و نمی کارگاه نجارهیداخل 

   دهی اشتباه اون تاوان پس می به پایگناهیب
  

از صبح . که نه به زنده موندن تو اون خونهی عادت کرده بود به زندگگهی دروژان
 شتری اونم بیکارا.  شده بودی هوا بهاردادیم م بود انجااطی که مربوط به حییکارا

 رو اطیغروب بود داشت طبق معمول ح. کار کنهیکه کتک نخوره ول. بودی راضیول
 نشسته اومد داخل جارو ازش گرفت ون با چشم به خاریدرباز شد مه.کردیجارو م
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 همه اهل خونه از نی برد تو انبار انداختش رو زمدی گوشه دستشو کشهیپرت کرد 
 رفتن نداشتن در انبار بست نگاه پر رونی جرات بی ولکردنیپشت پنجره نگاه م

  . اشو گرفت تکونش دادقهی نیرفت جلوتر نشست رو زم. نفرتش به روژان انداخت
  
   شعوری از دست دادمش بخاطر تو بکنهیداره ازدواج م-
  
  یلی سهی

  
  فتی کثیبخاطر اون عمو-
  

   یلی سدوتا
  
   گهی نفر دهی مال شهیفردا عقدش م-
  

  یلی تا سسه
  
  چشماش پر اشک بود-
  

  نیی پاومدی اشکاش اروم مزدی نمغی جزدی صورتش کبود شده بود داد نمیلی سچهارتا
  
   یدوسش داشتم لعنت-
  
 خون اومد تو دهنش عادت ی پر زورش کوبند رو دهان روژان طعم آشنای دستاو

 یدستا. کننیرو اون خال که اهل خونه عقدهاشون ی بوکسسهیکرده بود شده بود ک
 شل شد کف انبار نشست سرشو گرفت تو دستش روژان عقب عقب رفت گوشه اریمه

 اش هی گری که صدارفتبا دستش جلو دهانش گ. که مرتبش کرده بود نشست یانبار
 رو که ی دختری زد به کوه تا نباشه وقترونی از خونه زد باریمه.  تر نکنهی جراریمه

 دو روز ی نگراننی اامدیهمه نگرانش بودن و پ.شهی مگهی دیکیدوست داشت مال 
 ی بمونه طاقت نداشت بارها به فکر خودکشتونستی نمگهید.گشنه موندن روژان بود

   نتونست یافتاد ول
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 رونیب. بره رونی حمام بی بود فقط هر ده روز حق داشت براری ماه بود که اسسه
 هی از دور هالک ی زننکهیل از ا درهم غافی خم شده با صورتی با شانه هارفتیم

  . استدنشیلحظه د
  

   همه خونه رو برداشته بودادشی فری خسته و داغون صدای اومد با چهره ااریمه
  
 نی مثل همه خلق زمدی چرا من نباگرفتمشی مدی داشتم چرا من بایمن چه گناه-

 نجایبره اون ا نجای از ادی بانمشی ببخوامی تو اتاقم نه تو انبار من نمبردمیعروسمو م
   مونمیباشه من نم

  
  باشه پسرم اروم باش -
  
  خورهی اروم باشم اون دختر نحس حالم ازش بهم مخوامینم-
  

 هر لحظه در انبار باز بشه و همه دیترسی دستاشو رو گوشش گذاشت تا نشنوه مروژان
 سراغش چشماشو بست فکر کرد به اون روزا که آزاد بود با انیبه قصد مرگ ب

 مهربونش ی بود و با چشماشهی چشمه فکر کرد به آزا که همرفتنی ده میدخترا
لبخند .کردی رو حس مت دشی گالی بودیشنی چشمه رو میصدا.کردی متشیحما

 چشمه نبود در یصدا. بودکی بود تاراهیاومد رولبش چشماشو باز کرد همه جا س
   صنمینای نفری و صداومدی ماری ناله مهیعوض صدا

  
  . گناهنی بود به کدامنی همدیه به ذهنش رس کیزی تنها چو
  
 تو انبار ی زندانهیهر روز مثل .  بشهی نذاشتن جلوش آفتابگهی داری خواست مهبه
 بود کماهی.ری شوانی لهی سوختی دلشون می و گاهبردنی براش آب ونون مموندیم

 ی همدمچی بدون هی سلول انفرادهی تو کماهی. ادامه داشتی تو انبارشیکه زندگ
 ی آزا با اهالشهی در باز مروز امکردی خودش فکر مالی تو خرفتیصبح تا شب م
 روزها یول.برنی مدنی نجات ماری اون ازدست مهزننی اورنگ مانیروستاشون م

 بره خواستی روز که مهی آروم شد اری هفته مه5بعد از . نبودی و خبرگذشتیم
دش در باز کرد نور خورد  بودهی وقت بود ندیلی چشمش خورد به در انبار خرونیب

دستشو از جلو چشماش . جلو نور در بسته شدتبه چشماش دستشو گرف
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 کرد تنها دای کوه پی که توهی نگاش کرد باورش نشد اون همون دختراریمه.برداشت
باخودش .شدی از ترس درشتر مشهی درشتش بود که همی که آشنا بود چشمایزیچ

 دختر ما رو نی امیاب پس بد جوی چه جورمی کردکاری ما چایگفت خدا
 کار چرا اون تاوان ی گرسنگی شکنجه جسمی نه شکنجه روحه کبخشه؟معلومهیم

  .رونی خدا؟پدرش صداش زد رفت بمی کردکاریکار نکرده رو پس بده ما چ
  

 ***  
  

 هی از جلو تکشدی محرم شروع مندهیهفته آ.مونی خونه سرخورده داغون پشبرگشت
  .امی بیی با چه رونجای اامی دوباره بتونمیرد شد با خودش گفت من م

  
  مادر-
  
  بله؟-
  
   رونی بادیبذار از فردا ب-
  
  باشه-
  

خونه شلوغ بود خانواده . ی خوشحال بود از آزادی ولکردی متی چشماشو اذنور
داشت تخم مرغ جمع . شده بودی اونجا بودن کم کم نبود عباس عادنیسروناز و حس

 االن خانواده منم یعنیخوشبحالشون .ند بود خنده اهل خونه بلیصدا.کردیم
 ی روژان تو هم مردو من که نمردم خفه شیخوشحال هستن منو فراموش کردن ول

 تخم مرغارو جمع کرد تو دامنش یتو مرد. گرگه بهت حمله کردیهمون تو کوه مرد
   پشت سرشیکیاومد برگرده 

  
  پخ -
  

هم صدا شد همه اومدن  نی روژان شکستن تخم مرغ و خنده پسرک حسغی جیصدا
   رونیب
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   عرضه اتی خاک برسر بی کردکاری چنی ببیدختر دست وپا چلفت-
  
  : با حقارت نگاهش کرد و گفتایدن
  
   تو می برایمامان خودت ناراحت نکن ولش کن ب-
  
   تو ده تا تخم مرغ شکستهمی بری چیچ-
  

   اومداری مهیصدا
  
  ی اخراجش کنای ی از حقوقش کم کنیخوای کنه مکاریخب حاال چ-
  

 نه ده دی صنم شنی خنده بغض گلوشو گرفت که صداری مسخره بود همه زدن زلحنش
 از کارش نگاهش مونی پشنی پسرک حسکنهیروز که شام نخورد حواسش جمع م

  ی روژان فکر کرد چقدر سخته ده شب شام نخورسی خیدوخت به چشما
  
 خونه روژان نشسته بود همه رفته بودن تو. در کار نبودی قبلشم شامدونستینم

  کردی تخم مرغ جمع میپوستا
  
  روژان -
  
  بله-
  
  ارمی نکن خودم برات از خونمون شام مهیگر-
  

  زدنی بود که مثل گداها باهاش حرف مری گرفت چقدر حقدلش
  
  دهی کرد بهم شام می صنم خانم شوخخوادینم-
  

  رونید ب اومایتمام شد دن.  جمع کرد سطل آب اورد اون قسمت شستپوستارو
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   برداشتهاطی عرضه بو حیب-
  
  دیببخش-
  
  می که ما راحت بشریتو برو بم-
  

روزها . همون نون خشک وماست بهش ندادای به قولش وفا کرد ده شب شام صنم
 نی نداشت و ایتی به کارش نداشت بود و نبودش اهمی کاری کسگهی دگذشتیم

 فی ضعنی از اشتری تا ببردی براش برنج و گوشت منای دلیهر از گاه.براش بهتر بود
 شد امشب خاستگار افه به غمش اضیدیکه غم جد.نشه رنگ و روش بهتر شده بود

  تو انبار نشسته بود صنم اومد داخل . برهخوادی تنها همدش منای دلی براادیم
  
  نمیبلندشو بب-
  

  بلندشد
  
 نمی ایل چرا ودونمی نمی خواسته تو هم باشاری مهادی خاستگار منای دلیامشب برا-

  یپوشی لباسم منی حمام ایری منای و دلایزده به سرش با دن
  

با . خواسته باشه اونم تو جمع باشه اری مهشدیباورش نم. داد دستش ورفتلباس
 رفت تو دی اومدن خونه بهش اجازه دادن بره تو اتاق پا تردیوقت.دخترا رفت حمام 

کل شده بود لپاش گل  تو طاقچه بود خودش نگاه کرد خوشنهیی آهی نبود یکس
  درباز شد برگشت.انداخته بود

  
  نا...یدل-
  

   اومدنای زل زده بود به روژان که دلنجوری اومد داخل هماریمه
  
  بله داداش-
  
   بده یی چاهی-
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   بده ییمن کار دارم روژان تو بهش چا-
  

 برد ختی ریی استکان آورد از تو سماور کنار اتاق چاهی شد از تو آشپزحونه بلند
   دستش گرفت اری خواست بلند شه مهاریذاشت جلو مهگ
  
  کجا-
  
  نای دلشیپ-
  
  نجای همنیاون کار داره بش-
  

 بود ی شدن حس خوبری بعد از چند ماه تحقزدی داشت قلبش تند تند میبی عجحس
  در باز شد صنم اومد داخل.  نبودداریکه چندان پا

  
  ؟ی دارکاری چنجایتو ا-
  
  من گفتم-
  
  ؟یتو غلط کرد-
  
  ی چیعنی-
  
  دی دختر چش سفنمیبلندشو بب-
  

   نذاشت اری بلندشه مهخواست
  
  نیبش-
  
  ی چگهیچشمم روشن د-
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 ی که من مجبور کردیکردی منجاروی فکر ادی اونموقع بانکهی اگهی؟دی چگهیبگم د-
 برات میری منهیشی روناک به پات می بزنم تو گوشم خوندی کارنیدست به همچ

 ای زن باشم ی مرد زن دار بهی تا آخر عمر ی از من داری نه حاال چه توقعرمشیگیم
 من ستمینه بگو من آدم ن. پسر تو بشم امی شب تا شب برم تو انبار صبح بیتوقع دار

 تو دلم ی حسرت همه چدی خوش باشم چرا بانی مثل حسدیدل ندارم چرا من نبا
   زن دوم من بشه شهی حاضر میبمونه کدوم دختر

  
 پر بود از اری مهی صدارفتی تو قلب روژان فرو می خنجراری مهی هرکدوم از حرفابا

 تمام مدت مچ دست دخترک رو تو دستش دی بود که نفهمتینفرت و چنان تو عصبان
  دهیفشار م

  
   قبولی تو بگیبگو مادر بگو جواب منو بده بعد هرچ-
  
ت  تو خونه زنت بشه مادر بچه هات ؟بعد به بچه هاشیاری بی کنکاری چیخوایم-
 مادرتون خون بس برادر من که عمو شما باشه رو عموش کشته یگی میگی میچ

   جواب پدرت یدی می چلیاصال جواب فام
  

بلند شد به سمت انبار رفت نشست با دل .دیروژان دستش کش. شل شداری مهیدستا
   بودای در سرشو بند کرد دنیبا صدا. کردهیراحت گر

  
   بمونانجی همیای شب بستی گفت الزم ناریمه-
  
  .  رفتو
  
 از ظهر گذشته ی خواستن دوساعتی نون و ماست اورد نه ازش کارشی برای کسنه

   بودایبود در انبار باز شد دن
  
 بشوربذار اطی تو حارمی ها رو هم موهی کن می جارو کن بعدم آبپاشاطیبلند شو ح-

  .ش بکن زود بارمی گردگهی خونه رو جارو کن ای ببرم بعدم بامیتو سبد تا ب
  



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٣�

 بعد رفت تو اتاق اورنگ ای ها روشست داد به دنوهی کرد مزی رو تماطی دستور حطبق
 هیهال رو جارو کرد بعد . تو اتاقای و دننایدل.صنم تو آشپزخونه بود. نبودن اریو مه

کارش تمام . کردزی طاقچه رو تمی شمعدان رونهیدستمال برداشت قاب عکسا و آ
  .شکوندی مقنداشت شده بود رفت تو آشپزخونه صنم د

  
  صنم خانم-
  
  یکنی مکاری چنجایتو ا-
  
  دی ندارگهی دی گفت هال جارو بزنم تمام شد کارایدن-
  

   بهش انداختینگاه
  
   قند بشکن کمک مننی اایب-
  
 ی دستشو شست برگشت و نشست روبرواطی رفت تو حامی دستمو بشورم مدیصبر کن-

 تو نگاه صنم نی و مرتب برق تحستشکسیصنم و شروع کرد به شکستن قند تند تند م
 شدی مدی اگه زن سعنای بود دلفتادهی خودش گفت کاش اون اتفاقا نشینشست پ

 به دختر ی نگاهرگشت بزرگ به چشمش بی غمی عباس ولی براگرفتمیروژانم م
 نیاخر. به دوش داشتینیکه با سن کمش بار سنگ. که روبروش بود انداختیفیضع

  . اومدن اریاورنگ و مه که شکستنیکله قند را م
  
  ای دننای دلنایکجا هستن ا-
  
  یسالم بابا خسته نباش-
  
  می بده دختر بخوریی چاهی-
  
 قند هارو که ی روژان کنار مادرش تعجب کرد ولدنی از دارهی رفت استکان بایدن
   رونی زد و رفت بی پوزخنددید
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   ضعف کردم می بخوراریناهار ب-
  
   بابایمگه ناهار نخورد-
  
   ناهار کجا بودابانیخترتو صحرا و بد-
  
   کرده بودخی دوباره به آشپزخونه رفت قابلمه غذا رو برداشت ایدن
  
   زود باشاریدختر بلند شو اجاق روشن کن گرم کن ب-
  

 نجوریهم. تعجب کرددنشی از داری مهرونی بلند شد قابلمه رو گرفت رفت بروژان
 به قابلمه ینگاه.کردیود دلش ضعف م غدا بلند شده بیبو.رونینگاش کرد تا رفت ب
  زننی کنجه شده بهش چشمک میانداخت گوشت ها

  
   کنمی دارم ضعف مدارمی برمیکیخدا فقط -
  

 از پنجره نگاش ای صنم و دننکهی از گوشتارو برداره غافل از ایکی برد جلو تا دستشو
که  ایدن. دست به قابلمه زد گرم شده بوددوی لحظه آخر دستشو عقب کشکننیم

 پارچه گرفت تا دستش نسوزه هیقابلمه رو با . کنه پکر شددای سوژه پهیمنتظر بود 
 دوغ قابلمه رو داد ی ماست سبزی بود ترشیبرد تو اتاق سفره انداخته بودن همه چ

  .ایدست دن
  
  گهی ددی نداریمن برم کار-
  
  نه برو -
  
هوا داشت . رفت روزه هستم داخل انبارکنمیو با خودش گفت اشکال نداره فکر م-

 اومدن نمیسروناز و حس. بکنهتونستی نمی کاری ولسوختی معده اش مشدی مکیتار
   رو باز کرد رفت داخلی در انبارنیحسن پسر حس.
  
  سالم روژان-
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  یسالم حسن خوب-
  
  یینجای اشهیتو چرا هم-
  
  دونمینم-
  
   مال توشیکی می دارادی خونه ما اتاق زمی برایب-
  
  باشم نجای ادینه من با-
  
   روژان یضیمر-
  
  نه خوبم-
  
  یزنی حرف مضایپس چرا مثل مر-
  
  خسته هستم -
  

  . شلوارش مشتش گرفت جلو روژان بازش کردبی دست کرد تو جحسن
  
   شکالت مال تونی اایب-
  
  کجا بوده-
  
  میومدی بهم داد تو راه که ممییدا-
  
  چندتا بهت داد-
  
   ارهی هم ب توی گفتم براارهی مشتری گفت بعد برام بیکی-
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 بچه از شکالتش هی ی چقدر سخته برادونستی پسرک نگاه کرد می تو چشماروژان
  گذشتن دستشو برد جلو دست حسن بست

  
   ستی شکالت بخورم برام خوب ندیحسن من نبا-
  
  چرا؟-
  
   بخورمدی شهر دکتر گفت نبامی بار که رفتهی دونمینم-
  

 زد یروژان لبخند تلخ. خورد حسن نشست شکالت باز کرد وی تو چشمای شادبرق
   موندنی بچه مشهیکاش ادما هم

  
  می کنی بازیایروژان م-
  
  ؟یچه باز-
  
  کالغ پر-
  

   باشه
  
   گنجشک پرگمیاول من م-
  
  کالغ پر-
  
   خندهریخر پر و زد ز-
  
  عقاب پر -
  
   روژان که پر نداره خودش خبر ندارهدیروژان پر و دوباره خند-
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 کردن تو قفس روژان دنین آره پر وبال روژان رو چ روژان فکر کرد به حرف حسو
   پرواز کنهتونهینم
  

  ومدی مادر حسن منای میصدا
  
  ؟ییحسن کجا-
  
   تو انبارنجامیا-
  

   نشسته بود کرددهی به روژان که رنگ پری انبار باز کرد و نگاهدر
  
   خانمنایسالم م-
  
  کاری چنجای ایسالم حسن اومد-
  
   بخورم خودم خوردمشدیت دکتر گفته نبا روژان شکالت آوردم گفیبرا-
  
   عمو کارت داره میخب بلند شو بر-
  

دوباره رفت . به دخترک انداخت دلش سوختی در ببنده نگاهخواستی که میموقع
  تو انبار

  
  روژان-
  
  بله-
  
  ارمی برات بی الزم نداریزیچ-
  
  نه ممنون -
  
   سخت خدا بهت صبر بده یلیخ-
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  دت کردم عای ولیممنون که به فکرم-
  
   شده یزی چدهیچرا رنگت پر-
  
   خوبمیچینه ه-
  
  ی نداشتی بهم بگو تو که گناهی داشتیخب من برم کار-
  
 صنم اری از برخورد تند اورنگ مهدیترسی نخوردم میزی بگه چدیترسیروژان م. رفتو

 تر شد واشیو صداها . بلند شدیی خوش امدگویباالخره مهمانا اومدن صدا.ایدن
 ی ولکردی متشی معده اش اذدی کرده بود اسونشی دیگرسنگ.خل همه رفتن دا

 تحمل تونستی نمگهید.  شدد مهمانا بلنی خداحافظیصدا.  خوردن نبودی برایزیچ
  .  رفت و افتادیاهیکنه چشماش س

  
شام آماده بود سفره شام . رفته بودن جواب هر دو طرف مثبت بودخاستگارا
  نمشغول خورد.همه نشسته بودن.انداختن

  
   حسن همه بهش نگاه کردنی صدابا
  
  خوره؟ی غذا مکنهی میمامان روژان کجا اشپز-
  
 براش یزی افتاده بود که از صبح چادشونی نداشت تازه ی جوابچکسیه

   کردای رو به دننایدل.نبردن
  
  ی براش ناهار بردایدن-
  
   رفت ادمینه -
  
   دختر صبحانه هم نخوردهنیا-
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   نگفت یچی هیبار ول تو اندهی رنگش پردمیمن د-
  

   اورنگ بلند شدیصدا
  
   حرفاستنی اون دختره پوستش کلفت تر از انیبه درک که نخورده شامتون بخور-
  

 دختر خراب کرده حاال راحت کنار نی ای از خودش بدش اومد اون زندگنایدل
 ی با غذاش بازگفتی نمیزی کرد که چاری به مهی نگاهنیحس.خوردیخانوادش غذا م

 که دست به هی چه دختر مقاومکردی فکر منی و صنم به ازدی حرف نمچکسیه.کردیم
 اعتراض چوقتی هیدختر هفت ماه بود که اونجا بود ول. گوشتم نزدکهی تهی

 برنج با ی بشقابنایدل. آوردنییشام خورده شد سفره رو جمع کردن چا.نکرد
  خورش برداشت رفت سمت در 

  
  کجا؟-
  
  برمیبراش غذا م-
  
 برو ادی از سرش زمی اون نون خالی گفت برنج ببری ؟بعدم کیر گفت ببیک-

  خوادی نون ببر ماستم نمنیبذارش زم
  

 روژان دی آب برد تو انباردر که باز کرد دوانی لهی تکه نون با هی برگشت نایدل
 دیسرد بودن فهم.  دستش گرفتکشی صداش زد جواب نداد رفت نزددهیخواب

 یزیصحنه رقت انگ. تو انبارختنیه با عجله ر صدا زد هماری با داد مههوشهیب
 ی جلو رفت صداش زد ولاریمه. افتاده بودهوشی پناه کف انبار بی بیدختر.بود

   قیتنش سرد بود و خوابش عم
  

  رهی نکنه بممیاری براش دکتر بدیبابا با-نیحس
  
  رهیخب بم-
  

  اری آب قند بنایروژان چشمات باز کن روژان دل-اریمه
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 ومدیبهوش نم. نداشتدهی فای تو دهان روژان ولختیو با قاشق ر آب قندرنایدل
 کرد داریدکتر از خواب ب. رفت طرف درمانگاه رونی با عجله از خونه زد باریمه.

 کردو نهیدکتر روژان رو معا. شده وبا هم به سمت خونه رفتنی داد چحیبراش توض
  . رو که با خودش آورده بود بهش وصل کردیسرم

  
 ؟ چراغذا نجاستیچرا ا. مرده بوددیکردی مداشی پرتریبد اگه د یلیوضعش خ-

  نخورده
  
 هم شدی پسر نفهمه هم خودش راحت منی اری تقصمردی ممیذاشتی مدیحقشه دکتر با-
  ما
  
  دخترتونه-
  
  بالنسبت-
  
   ؟یپس چ-
  
   خون بس -
  

 ی که جلونی ای بود ولدهیراجع به خون بس شن. با تعجب بهشون نگاه کرددکتر
 با چارهی دختربی بکنه براتونستی نمیکار. بودی بزرگ انسانتیبود که جناروش 

  . رفتی تکون داد بدون خداحافظیتاسف سر
  

 اراده یاشکاش ب. اومدرونی معصوم بود بی از اون خونه که شکنجگاه دختردکتر
  : لب خوندری افتاد و زی به شعرادشی و ومدنی منییپا
  

   دیگوی که مدیگوی مکه
  باستی زنیننچی ایجهان
   رسوا نی چننی ایجهان
  استی روستی شاکجا
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  مای تکرار غم نبه
   رهی شب تنی ایکجا

   زمیاوی بزمیاویب
   ژنده خود را؟یقبا
  
 می از نطر روحستی نی تنها شکنجه جسمدونستی مزدی دوباره به دختر سر مدیبا

 از جلو  شب چهره دخترکمهی از نی تا ساعتیدر درمانگاه رو باز کرد ول.تحت فشار
  .رفتیچشماش کنار نم

  
  ؟ی دکتر آوردی رفتی چیبرا-
  
 از کجا معلوم شهی کشته مگهی دیکی شهی دعوا مرهی دختر بمنی اگه انکهی ایبرا-
   دفعه دختر خودت خون بس نبرننیا

  
  یخفه شو پسر عوض-
  
 ی دختر آوردنی چه به روز پدر ومادر انی ببی بکنیتونی فکرشم نمی تو حتهیچ-

 ی خواستی نه وقتارمی دختر خون بس بهی منم مثل تو بودم که قبول کنم یفکر کرد
 بذار میکنی گناه ممی به اون پسر برادرت قبول کردم گفتم ما که دارشیخون بس بد

 شیالاقل اگه پ. شی که بکشنجای اشیاری مدونستمی ما امن نمشیکمتر باشه جاش پ
   نجایاون بود راحتتر بود تا ا

  
   پدرش زده بود تو گوششسادی از حرف زدن وا سوختن صورتشبا
  
 نی اقتی حهی چقتی بذار من برات بگم حقی بشنوقتی حقیخوبه بزن طاقت ندار-

  . دختر خودت شدی قربانشی بکشیخوای دختر که منیکه ا
  
  اریحرف نزن مه-
  
   فرار کنهخواستهی همه بفهمن دخترت میترسیچرا؟م-
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  خفه شو-
  
 شعوری بنایاون دل. دختر خودت وسط بودی چون پا پسرت کشتدی اگه سعشمینم-

   عباس کشتدی چرا سعفهمهی نمیفکر کرده همه احمق هستن کس
  

   اومد جلوصنم
  
   بوده تمام شد ی بره هرچمی نگو بذار با آبرو شوهرش بدیچی هاریمه-
  
  رهیمی دختر چرا داره منیاگه تمام شد ا-
  

 به دی حتما سعدهی از کجا فهماری مهتدونسی نمومدی نمرونی از ترس تو اتاق بنایدل
  گهی نمدی نه سعی ولاریروژان گفته اونم به مه

  
   اری مهمی کنکاری چیگیم-
  
 حق نداره بهش دستور بده ی به بعد کسنی دست من از اارشیروژان زن من اخت-

 مونه اونجا ی نمی تو انبارگهی دخورهی اونم مخورمی که من مییازش کار بکشه غذا
   همونجارمیمباشه منم 

  
  خوبه پسر احمق خوب خرت کرده-
  
 که شروع محرم شد خوامی من آدمم دل دارم احساس دارم مستی نتیحرف خر-

 می بردیری دختر به اسهی بگم ی برم بگم چنی امام حسهیخجالت نکشم برم تو تک
 هی بردن گریری دخترات که به اسی تو برای برامی حاال اومدمیشکنجه اش کرد

  ی برشهیدت روت متو خو.کنم
  

  نی سرش گرفت تو دستش نشست رو زمی حرفچی هی باورنگ
  
  رهی کنم چهره عباس از جلو چشمام کنار نمکاریچ-
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 االن می گفته بودسی اگه ما به پلهی چی دختر کشته که تاوان بده قانون برانیمگه ا-
 به  لعنتدی لعنت به سعیدیکشی همه زجرم نمنی اشدی گرفته بودن اعدام مدیسع
 من حرفامو زدم میفتی روز ننی تا حاال به امیگرفتی جلو ناموس خودمون مدی بانایدل

   دست خانوادشدمشی مبرمی مدمی وگرنه طالقش مچی که هنیقبول کرد
  
  نجای همارشی رو آماده کن بیباشه اون اتاق آخر-
  
   کنهی مثل آدم زندگبرمی درست براش ملی وساکنمی انبار مرتب مخوادینم-
  
 روژان سوپ درست کنه یاز مادرش خواست برا.  کردی خانوادش راضنکهی از ادبع

 اریمه.خودشم رفت تو انبار روژان چشماشو باز کرده بود سرمش تمام شده بود
  . آوردرونشیبراش ب

  
  یخوب-
  
  بهترم-
  
  ی نخوردیچی هیچرا نگفت-
  
  بگم که کتک بخورم-
  
   شهی فکر نکن درست میچی تمام شد به هگهید-
  

 و به واری داد به دهی سرد روژان تو دستش گرفت کنارش نشست سرش تکدست
  . فکر کردشدی که داشت نابود مشیجوون

  
 داشت مث تشنه یبی حس عجمتشی از حضورش از مالاری دست مهی از گرماروژان

  . بود که خوابش برداری دستش تو دست مهدهی که به آب رسیا
  
  ؟یخوابی شو چقدر مداریروژان دختر ب-
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 سرشو بلند کرد بشقاب سوپ ومدی سوپ می بودی باال سرش داری باز کرد مهچشماشو
   واری بده دهی تکنهی کمکش کرد بشاریمه.کنارش بود

  
   بکنم دهانتای ی بخوریتونیم-
  
   ممنون تونمینه م-
  
  دیلرزی دستاش جون نداشت میول
  
  بده به من -
  

 اری مهی محبتانی به اتونستی نمروژان. رو گرفت مثل دفعه قبل بهش غذا دادقاشق
 اریغذاش تمام شده بود مه .شهی که هرلحظه نظرش عوض مدونستیدل خوش کنه م

  .رونی روژان خوابوند رفت بنیبشقاب گذاشت زم
  

 ***  
  

   بلندشدعیسر. تو انبار بوداری شد مهداری از سر وصدا بصبح
  
  سالم-
  
  یدیسالم خوب خواب-
  
  بله-
  
   برات صبحانه آماده کنه نای دلگمیخوبه االن م-
  

 شدی نمرباورشی شوانی لهی و گردو ری برگشت نون و پنینی سهی بعد با قهی دقچند
  . شدنینجوری انای افتاده که ای چه اتفاقشبی دیعنی

  
   گهیبخور د-
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 راحت الی تو انبار سرگرم کرد روژانم با خلی وسای خودش به بسته بنداریمه

  .صبحانشو خورد
  
  یخوایکمک م-
  
  ؟یصبحانه خورد-
  
  بله ممنون-
  
  . ندارم ینه تو استراحت کن فعال کار-
  
  ستی نیی سروصداچی هستی خونه نیکس-
  
  نه صبحانه تو رو که آوردم رفتن-
  

تا . حالش بهتر شدهکردیاحساس م. نورآفتاب نشست ری زرونی از انبار رفت بروژان
  . انبار نبودی تویچیه. اوردرونی بود از انبار بلهی وسی هرچاریقبل از ظهرمه

  
  روژان ؟-
  
  بله؟-
  
  می کف انبار بشوراریبرو آب وجارو ب-
  

 سطل آب آورد با کمک هم انبار شستن و خشک هی با تعجب رفت جارو روژان
 آورد روژان یمی قدی قالهی. بوداطی که گوشه حی رفت تو انبار بزرگتراریمه.کردن

 دست رختخواب کامل آورد هینه بعدش رفت تو خو.کردیبا تعجب به کاراش نگاه م
  زی اتاق ساده و تمهی گفت اونجا انبار شده بود شدی نمگهیگذاشت گوشه انبار د

  
   اتاقتنمیخب بفرما روژان خانم ا-
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  اتاقم؟-
  
  بله-
  
  چرا؟-
  
  یچرا چ-
  
   یچیه-
  

   قشنگش خراب کنهیای با سواالش رونخواست
  

 کم بود داخل انبار رفت دوتا ییزای چهی به اتاق انداخت به نظرش ی نگاهاریمه
   کرددای سماور پهی و یپشت

  
 قابل دی که پر از خاک بود تکوند روژانم با دستمال نمدار روشون دست کشارویپشت

استفاده شدن گذاشتنش تو اتاق بعدم سماور شست و خشک کردن گذاشتن گوشه 
  شده بود خوب یلی به اتاق انداختن خی هر دو نگاهی چوبهی سه پاهی یاتاق رو

  
   ظهرشده ومدنی چرا ننایمن گرسنمه ا-
  
  کجا رفتن ؟-
  
   درست کردنی چنمی ببمی برایرفتن شهر پارچه بخرن ب-
  
  نه-
  
  نه؟-
  
  شنیناراحت م-
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  ای بشنینم-
  

 دراز کرد دست روژان گرفت برد توخونه ناهار خوردن روژان ظرفارو شست دستشو
 رو که شسته بود ییروژان ظرفا.د تو خونه بواریمه. ازشون نبودی هنوز خبریول

 ظرفارو گذاشت رفت تو دهی خواباری مهدیبرداشت برد تو خونه بذار تو آشپزخونه د
  . ورفتاری رو مهدی کرد کشدای پتو پهی از اتاقا یکی

  
 بشه رفت پتو خوادی می چدونستی براش انجام داده نمنکاروی ااری مهشدی نمباورش

  .کردی بعد از مدتها احساس آرامش مدیخواب راحت الیو بالشتشو گذاشت با خ
  
  ؟ی شدهوشیروژان باز ب....روژان-
  

  . بودنای دلیصدا
  
  .چشماشو باز کرد-
  
  سالم-
  
  نجای چقدر خوب شد اایدی کار کشاری از مهیسالم بلندشو دختر حساب-
  
   خوب شد ممنونیلیبله خ-
  
  نی اومدیشما ک-
  
   حماممی بردی هست بلندشو بایکساعتی-
  

   حمام بودم ستی وقت نیلیخ من
  
 تو هم ارنی نشونه بخوانی من می بعدم براارهی حمام سرحالت می بودضیتو مر-
  ی باشدیبا
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 بعد کساعتیهمراه دخترا به حمام رفتن .  باخودش فکر کرد مثل دفعه قبلو

   تو اتاقشاری مهدیبرگشتن رفت تو اتاقش د
  
  سالم-
  
  ؟یسالم کجا بود-
  
  حمام-
  
  یبا اجازه ک-
  
   گفتنایدل-
  
  یدی هست فهمگمی من می به بعد فقط هر چنی کرد از اخودی بنایدل-
  
  بله-
  
   امشب ی بپوش براای بدهی گفتم برات لباس خرنای به دلایب-
  

 اون اطراف ی که زنای لباسا محلهی قشنگ بود یلی نگاه کرد خلباس
   بلند شد که برهاریمه.دنیپوشیم
  
  اری مه-
  
  بله-
  
  ممنون -
  

 شده ی چدونستی نمرونی رفت بعی سرشو اورد باال تو چشماش نگاه کرد سراریمه
 از اون دیترسی داشت که مدی حس جدهی شدیبود احساسش به روژان داشت عوض م
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 آماده نشست تا صداش کنن دیغروب بود موهاشو شونه کرد لباسشو پوش.احساس
  .ت داده بود از دسشی بود خدمتکار مفت ومجانای دنزدی که غر میتنها کس

  
 ی همون دخترنی اشدی اومد داخل زل زد به روژان باورش نماری اتاق باز شد مهدر

 به خودش اومد بلندشو اریمه .نیی روژان سرش انداخت پامردیباشه که داشت م
 ترس رو تو چشماش نی ااریروژان با ترس بلند شد دلهره داشت و مه.هی بقشی پمیبر
  خوندیم
  
   ای بفتهی نمینترس اتفاق-
  

  گفتی نمیزی چی رفتن داخل خونه همه سرها برگشت طرفشون کسباهم
  
  سالم...س-
  

 دستشو گرفت بردش اریمه. روژان تو اون لباس ییبای ماتشون برده بود به زهمه
  .ای همه به خودشون اومدن جوابشو دادن جز اورنگ و دننایکنار م

  
 سکوت شکستن وهمه نی و حساری بود باالخره مهنی جو سنگزدی نمی حرفچکسیه

 یکل.  براش مثل خواب بود مهمانا اومدنیهمه چ.نجاستیفراموش کردن روژان ا
 نی همچتونستی اونم مکردی و روژان با حسرت نگاه مهی هدیمهمان بود با کل

 تا حسرتامو به رخم نجای منو آوردن ادی داشته باشه باخودش گفت شایمراسم
 حواسش به روژان بود ونگاه حسرت بارش رو  کنارش نشسته بود وتماماریمه.بکشن

دستشو آورد باال دست روژان گرفت . که تو دل خودشم بودیی همون حسرتادیدیم
 زود جاشو یلی ترس خیول.دی لحظه ترسهیروژان تو فکر بود .تو دستش فشار داد

 که فقط اون بشنوه ی اورد آروم جورروژان کی سرشو نزداریمه.به آرامش داد
  زدباهاش حرف 

  
  خرمی برات می خواستی شهر هرچمیریفردا م-
  
هنوز تو بهت بود که . عوض شدی شب همه چهی باور بود چرا در عرض رقابلیغ

   مادر داماد اونا رو به خودشون آوردیصدا
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   عروستو دوست دارها یلیصنم خانم معلومه پسرت خ-
  

 رونی باری مه دستشو از دستکردی میروژان سع. نگاه ها به سمت اونا برگشتهمه
 که روژان عروس خون بس دونستنیهمه م.خوادی نماری چون مهتونستی نمی ولارهیب

 مادرش ی چشمش به چشمااریمه. تمسخرای بود هی کناای حرف مادر داماد نیپس ا
 بود که یمی براش مهم نبود مهم تصمی پدرش خشم ولیخورد غم بود و تو چشما

 رفته بودن فقط اهل خونه تو نمیسروناز وحس تمام شد همه رفتن یمهمون.گرفته بود
  .هال بودن

  
   دستشو ول کنکنهیفرار نم-
  

  و.  دست روژان ول کرداریمه.زدی حرف ماری با مههی بود که با کنااورنگ
  

   دستش گرفتاری از خجالت بلند شد بره مهروژان
  
  .کردی داشت فرار میدیپدر د-
  

همه آماده خواب .ه زود محو شدک. پدرش اومدی لبهای ناخواسته به رویلبخند
  . روژان بره تو اتاقشذاشتی هنوز نماری مهیبودن ول

  
   زشته بذار من برماریمه-
  
  ی برامیمنم م-
  
  ؟یچ-
  
  گهی دی تو زنمشی پامی بخوامیم-
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فکرکرد .کردی مرشی غافلگارهمشی کنه مهکاری چدونستی نمزدی تند تند مقلبش
 نگاه همه دستشو گرفت و رفتن تو ری زاری نبود مهی شوخی ولکنهی میشوخ
  دیلرزیبدنش از ترس م.اتاق

  
  ی شد؟اللیترسی من م؟ازی شدینجوریچته چرا ا-
  
  نه-
  
  خوبه -
  

   رفت رختخواب رو باز کرداریمه
  
   بخواب نجای اایب-
  

   پرتش رو رختخوابدی بلند شد دستشو کشاریمه. بودسادهی همونجا واروژان
  
   زنمی نمشتری بار بهی حرف هی-
  
 رفت بلند شد لباسشو عوض اری راحت شد که مهالشی رفت روژان خرونی از اتاق بو

 اریدر اتاق بازشد چماشو باز کرد مه.چشماشو بست.کرد نور فانوس رو کم کرد 
 سمت فانوس رفت کامل خاموشش اریمه.زدینشست سرجاش باز دلش شور م.بود

 رو شونه روژان مجبورش کردو رفت تو رختخواب کنار روژان نشست دستشو گذاشت
  .دیخودشم خواب.کرد دراز بکشه

  
   بهت ندارم راحت بخوابی وقتش نشه کاریتا وقت-
  
بدنش .دهی خواباری که کنار مهدیکشی هنوز خجالت می راحت شده بودولالشیخ
 سمت خودش سرشو گذاشت دشی دستشو دورکمر روژان انداخت کشاریمه.دیلرزیم

   خودشنهیرو س
  
   ندارمتی نترس تا من هستم حاال آروم بخواب کاریچینترس از ه-
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زودتر از اون چه فکر کنه خوابش . آرام بخش بودیی ال الهی مثل اری قلب مهیصدا
 روز هی که کردی فکر می باز بود به دختراری مهی چشمایهمه خواب بودن ول.برد

 خوابم نگاه به صورتش کرد تو. بوددهیازش متنفر بود و حاال آروم تو بغلش خواب
 ی کنه ابروهای اجزا صورتش بررسک راحت تک تتونستیمثل فرشته ها بود حاال م

 ی که بسته بودن مژه هاشی درشت و قهوه ایچشما. که هنوز دخترونه بودیکمون
 قرمز ی متناسب و از همه قشنگتر لبهاینی انداخته بود بهیبلندش که رو صورتش سا

 وسوسه شد که لباشو اریمه. موندیم کم باز هیکه موقع خواب .وکوچولوش بود
 سر روژان رو بالشت گذاشت سرخودش خم کرد طرف صورت روژان یبذاره رو لبا

 لحظه نی حس تازه تجربه اول بهترهیروژان لباشو آروم گذاشت رو لب روژان 
 داری روژان بدیترسی می بارها بارها کارشو تکرار کنه ولخواستیعمرش بود دلش م

  .دی سر روژان گرفت تو بغلش خوابدی کشیقیبشه نفس عم
  

 اون آروم اربودیتو بغل مه.چشماشو باز کرد.دارشدی مرغ و خروسا بی از صداصبح
 اری مهنکهیخوشحال بود از ا.کردی متیاحساس امن. داشتی بود حس خوبدهیخواب

خواست بلند شه حلقه دست . مجبورش نکرده بودخواستی که نمیبه زور به کار
   تنگتر شداریمه
  
   کجا؟-
  
  ؟یداری ب-
  
   نه-
  
   برم آب گرم کنمخوامی م-
  
   به توچه-
  
  شهی مادرت ناراحت م-
  

   نگاه به روزان انداختهیو.  باز کردچشماشو
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   بخواب حرفم نزنری بگیدونی خودت می خوابمو خراب کن-
  

 دوباره ارمیمه. بوددهیخواب از سرش پر.دی از ترسش همونجا دراز کشروژان
 اری مهیتو فکر رفتارا.اری مهراهنی پین چشماش دوخت به دکمه هاروژا. دیخواب

 با سر کردی دست زد همونجور که فکر ماری مهراهنیبود و ناخودآگاه با دکمه پ
  . اومد باال مچ دستشو گرفتاریدست مه.کردیانگشتش دکمه رو لمس م

  
   بخوابم نه؟یذارینم-
  
   دستم من که حرف نزدمیوا-
  
   یدار کاریبا دکمه من چ-
  
  ی دستم شکست وایچیه-
  

   ول کرد نشست تو رختخواب دستشو
  
   روستام خواب هستنی آدمانیزتری دختر؟االن اون سحرخیتو خواب ندار-
  

   روژان صورتش آورد باالرچونهی دست زد زاریمه .نیی سرش انداخت پاروژان
  
  به من نگاه کن-
  
 رو نیی روژان اومد پای چشمای از رواری مهی نگاه کردن چشماگهی همدی چشماتو

 ی سانتارچندی مهی لبازدی قلبش تند تند مجانی نگاش گرفت از هریلباش روژان مس
 بکنه ی کارتونستی نماری مهیلباش سوخت از حرارت لبا.متر با لباش فاصله داشت

 مدت هی بود خوابوندش بعد از ان روژیهمونجور که لباش رو لبا.طلسم شده بود
 سرشو گذاشت رو شونه اش تا اریمه.ژان هنوز تو بهت بودرو.کوتاه ازش جدا شد

  اروم بشه 
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 رو دی دست کششدی بود باورش نماری به خودش اومده بود سرش رو شونه مهتازه
 تی ومعصومی کنه انگار از پاکهی گرخواستی دلش میول. بودنیری تجربه شهیلباش 

 به در اتاق یهوا کامل روشن شده بود که کس.دخترونه اش فاصله گرفت بود
  مادرش بود.کرد رفت در باز اری بلند شدند مهعی و روژان سراریمه.زد
  
  سالم-
  
   سرکار ظهر شد ی بریخوایسالم نم-
  
   رمیاالن م-
  
   روژان خوابه نی صبحانه بخورانیب-
  
  میای االن مدارینه ب-
  

 صورتش از خجالت سرخ شده بود کردی داخل روژان داشت رختخواب جمع مرفت
   .رونی از اتاق بره بتونستینم. .کننی می چه فکرهی حاال بقستدونیم
  
  نی برم سرزمدی باگهی دایب-
  
  ام؟یکجا ب-
  
  یصبحونه بخور-
  
  ستیتو برو من گرسنه ام ن-
  
   زود باشزنمی بار مهیگفتم حرفمو -
  

سفره صبحانه وسط اتاق . رفت و روژان هم پشت سرش رفترونی از در اتاق باریمه
صنم هم کنار سماور نشسته بود .  بودننای جهاز دلی مشغول گلدوزایدن و نایدل.بود
  کردی پاک میسبز
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  سالم-
  
  می کار دارنی بخورانیسالم ب-
  

 کردنی که درباره اش میواز فکر. شدنای و دلای متوجه پچ پچ و خنده دنروژان
 لباسشو عوض کرد رفت کمک اریصبحانه تمام شد مه.شدیصورتش قرمز م

   برد تا بشورهاطی صبحانه را جمع کرد داخل حیظرفهاروژان .پدرش
  

   هم پشت سرش رفت کنارش نشستنایدل
  
  شبیخوش گذشت د-
  

   سرخ شدروژان
  
   ؟ی چیبرا-
  
  گهیخودت نزن به اون راه د-
  
   نبودیچینه باور کن ه-
  
   نگویالک-
  
   گمیبخدا راست م-
  
  شتیپس چرا اومد پ-
  
  دونمینم-
  
  ست کاراشم مثل خودش مسخره ه-
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   نای تو صورت دلختیروژان دستشو برد تو سطل آب ر-
  

 کرده گذاشت دنبالش گرفتش سطل کاری روژان چدی فهمدی از جاش پردی ترسنایدل
   روسرشختیآب ر

  
   نجایچه خبر ا-
  

   جلو در هالایمادرش و دن.  بودسادهی وااطی تو حاریمه
  
   ؟یداداش مگه تو نرفت-
  
  ه؟ی چای بچه بازنی اکار داشتم برگشتم نگاشون کن-
  

 و صنم با اخم ای و دندنی به کار خودشون خندواشی نای داخل روژان و دلرفت
 هم تو آفتاب نایدل.روژان رفت سراغ ظرفا که بشورتشون. رفتن داخلاریهمراه مه

 اونجا سی به روژان کرد که با لباس خی نگاهرونی اومد باریمه. کنارش نشست
  .نشسته بود

  
   عوض کنبلندشو لباست-
  
   تو آفتاب شهیخشک م-
  

 اومد گفته رو حرف من حرف نزن از جاش بلند شد رفت ادشی نگاش کرد اریمه
 اومدن مردم اری بود که اورنگ و مهازدهیساعت . هم رفت تو خونهنایدل.سمت اتاق

 سفره ناهار 12ساعت . خود را زود بخورندییروستا عادت داشتن که سه وعده غذا
  لند شد روژان رو صدا بزنه باریانداختن مه

  
  کجا؟-اورنگ

  
  روژان صدا بزنم -
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  خورمیالزم نکرده سر سفره که اون باشه من غذا نم-
  
  ینی ما رو بکش بذار تو سی بلند شو غذانای دلرمیباشه من م-
  
 بعد جلو چشمان بهت زده خانوادش به طرف اتاق روژان رفت در با قهی چند دقو

هردوشون . بودینی که تو سیعجب کرد از دوتا ظرفپاش زد روژان در باز کرد ت
 بودن الیخی و باری مهیای همه مهربوننیا. ناهار خوردنی حرفچینشستن وبدون ه

  . نداختی ناشناخته به دلش می بود وترسبیخانوادش عج
  

 که در حال مرگ بود کردی فکر میوبه دخترمعصوم. درمانگاه نشسته بودیدکترتو
   دی همکارش شنیتو فکر روژان بود که صدا.زنه  گرفت شب بهش سربمیتصم

  
  ؟ی تو فکرهی چلیسه-
  
  تو فکر اون دخترم که برات گفتم-
  
  چارهیدختران ب-
  
  می گزارش بدشدیکاش م-
  
  به کجا -
  
   سالش بود15 ای 14 دختر نی ای اجتماعیبه مددکارا-
  
 شنی مهی منکر قضی جوری اهالنجای طرف شوهر داره اکننی مکاری چیکنیفکر م-

 دمی به کارشون نداره تازه من شنی هم کاری کسهی چهی قضفهمهی نمچکسیکه ه
   فرهنگ هی ثبتش کنن به عنوان خوانیم
  
 بود یعتی تو چه وضیدی ثبت کردن داره تو اون دختر ندمی انسانتیمزخرفه جنا-
   باشهی راضیکی از هر ده تا خون بس دیشا
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  ارن که خودشون قبولش دهی کرد رسمشهیچه م-
  

 خانواده سرشناس به هی از ی بود در رشته پزشکیی ساله ا25 یی دانشجولیسه
 روستا به نی تو اکسالی که داشت قبول کرد بود یخاطر حس انسان دوستانه ا

  . بود همش به فکر نجاتش بوددهی روژان رو دی کار کنه از وقتگانیصورت را
  

***  
  

  . رو صدا زدنایه رفت دلجلو در خون. آورداطی غذا رو تو حینی سروژان
  
   روژانهیچ-
  
  ظرفارو بده بشورم-
  
   بهش برس زتی شوهرعزشی تو برو پشورمی خودم مخوادینم-
  
  ایکنی بد می فکرای نامزد کردی از موقعنایدل-
  

   کردفرار
  
   ی گفتی دختر پررو چنمی ببسایوا-
  

  روژان پشت سرش سنگر گرفت.  اومدرونی بنای دلی از صدااریمه
  
  جلو تا نشونت بدم  ایب-
  

  . گرفته بوداری بود کمر مهنای به دلشی حواسش به شوخاری توجه به مهی بروژان
  
   امینم-
  
   نی افتاداتونی بچگادیچه خبرتون شما دوتا امروز -
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   روژان رو از کمرش جدا کرد گرفت تو دستش دست

  
تمون  رو دسشهی زشته نامزدت منصرف مرونی برهی صداتون منایبرو داخل دل-
  یمونیم
  

  . جواب نداد دست زنش رو گرفت رفت تو اتاقاجازه
  
 نییروژان سرش پا. خوبه واالی بازیری می به من بدیی چاهی نکهی ایبه جا-

 خواست بلند اری گذاشت جلو مهختی ریی استکان چاهیانداخت رفت کنار سماور 
   دستشو گرفتاریبشه مه

  
   نیکجا بش-
  

 روش نی هنوز به ازدی شده بود و قلبش تند تند مصورتش قرمز. نشستاری مهکنار
دست . دی جلو دراز کشدی خورد بالشت کششوی چااریمه. عادت نکرده بودیزندگ

  . پرتش کرد تو بغلشدیروژان گرفت کش
  
  .می درست بخوابم حاال بخوابیصبح که نذاشت-
  
 اش نهی رو که تند تند به ساری قلب مهی روژان صدازدنی نمی حرفچکدومیه
چشماش گرم شد . و ترسش کمتر بشهجانیچشماشو بست تا ه.دیشنی مدیکوبیم

  .دیخواب
  
چشماش باز کرد نگاش گره خورد . شدداری صورتش از خواب بی روی نوازش دستبا

  اریبه نگاه مه
  
  نی دختربلند شو برو کمک دخترا منم برم سرزمیخوابیچقدر م-
  
 رفتن تو خونه سالم کردن اریهروژان و م. گرم بودی سرش به کاری خونه هرکستو

  کشونیبلند شد رفت نزد.کننی می که دخترا دارن گلدوزدیروژان د.نشستن
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   کنم یاون طرف پارچه رو بده تا من برات گلدوز-
  

   از پارچه رو جلو روژان گذاشتی قسمتنایدل
  
  تو دست نزن روژان -
  
  ؟ی چیبرا-
  
  ی عروس بزنلی دست به وسادی نبایتو نحس-
  

 به اونا نگاه تی با عصباناریمه. انداختنییسرشو پا. چشماش حلقه زد تواشک
 بلند شد از اتاق ی به خواهرش بگه با ناراحتیزی چتونستیجلو پدرش نم.کردیم

 دی سفی رو بالشتهی دلش سوخت بلند شد نایدل. پدرشم پشت سرش رفترونیرفت ب
  داد دست روژان

  
   اتاق خودتی کن برای گلدوزنی اایب-
  

 ی و با مهارت گلدوزعی سریبه قدر. گرفتش شروع کرد به نقش انداختننروژا
بعد از .ی دخترنی کرد بخاطر همچنیکه صنم در دل مادردختر را تحس.کردیم
نقش دو . بودبای زیلیخ.اون رو جلو دخترا و صنم گرفت. کارش تمام شدکساعتی

روژان .گفته نیزی در حسرت بود چرا در برابر حرف خواهرش چنایو دل.آهو بود
اتاقش را . شده بودبای زیلی خدی بالشتش کشیو پارچه رو.بلند شد و به اتاقش رفت

 تو اتاقش داشت عادت ادی بازم ماری که مهدونستیم. کردیریمرتب کرد گردگ
 اریهر لحظه منتظر بود که مه.غروب بود که آمدند.اری مهیای به مهربونکردیم
 به دی روژان رو ندیوقت. نشسته بودشنواد در خانه کنار خااری مهیول.ادیب

   بلندشدنایدل.خواهرش گفت برو صداش بزن
  
   زنششی پرهی دلش تنگ شده خودش ماری مهنای دلنیبش-
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 که از حرف پدرش ناراحت شده بود بلند شد به سمت اتاق روژان رفت درباز اریمه
کاش اونم و با خودش گفت . که سرشو گذاشته رو زانوش تنها نشستهدیروژان د.کرد

  .رفت جلوش نشست. بودی عروس معمولهی
  
  روژان-
  

   باالدی نشده بود از ترس پراری که متوجه اومدن مهروژان
  
  یوا-
  
  ؟یدی شد لولو دیچ-
  
   ی اومددمینه نفهم-
  
   بده یی چاهی یدیحاال که فهم-
  

 داد به هیتک. جوراباشو دراورد انداخت گوشه اتاقاری رفت سراغ سماور مهروژان
 رو جلوش گذاشت ییروژان چا. بوددهی که تا حاال ندی نگاش خورد به بالشتاروید

  خودشم نشست
  
  روژان ؟-
  
  بله؟-
  
   بالشته کجا بوده؟نیا-
  
  نجایهم-
  
  دمیپس چرا من ند-
  
   انداختم روشدی جدیچون رو بالشت-
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   بهت دادیاهان بعد کجا بوده ک-
  
   کردمی داد با نخ منم گلدوزنایپارچه رو دل-
  
   بلد باشهیی کارانی همچشدی باورش نمکردی نگاش می با ناباوراریهم
  
  نی قشنگه آفریلیخ-
  

 بعدازظهر افتاد که نذاشتن روژان دست به ادی اری انداخت و مهنیی سرش پاروژان
 نگاه اری مهیروژان سرش رو باال اورد به چشما.دست روژان گرفت.  بزنهلیوسا
  .ددستاشو دورشونه روژان حلقه کر.کرد

  
 فشی ظریدستا.سر روژان رو شونه اش بود. داده بودهی تکواری کنار دی به پشتاریمه

  .کردیتو دستش اروم دستاشو نوازش م
  
  روژان-
  
  بله-
  
  اد؟یاز من بدت م-
  

 بود چون از ومدهی بدش ناری وقت از مهچی بگه هی چدونستی جوابشو نداد نمروژان
 ی با تمام بدونستی بود می حامهی بودش براش مثل دهی که تو کوه دیلحظه ا

 خون بس ی اگه ماجرادی داره کنارش شاتی کتکاش بازم حس امناشی سرداشیمحل
 بود ی دشمن خونهی فقط االن ی عمر کنارش خوشبخت باشه ولهی تونستینبود م

   خانواده نی ایبرا
  
  ؟یدیجواب نم-
  
  ادینه چرا بدم ب-
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   ی ندارتی امنیشی متی همه جور اذنجای ایچون به زور زن من شد-
  
 ی زندگهی تونستمی که مجبورش کردن متنفرم منم مییمن از بابام از عموم از کسا-

   نشه یخوب داشته باشم شاد باشم هر روزم با ترس سپر
  
 من قسم خوردم خودم نی خونه با آه و نفرارمی زنمو بینجوری اخواستمیمنم نم-

 خون هی نکهی بابام از ای حتدنیترسی همه میقصدم خون بس نبود ول.عموت بکشم
 به پسرعموم که دنی گفتن تو و مکنمی من قبول نمدی دی بشه وقتختهی به ناحق رگهید

 تی حاال که پدرم داره زندگکردینموجدانم قبول .زن داره اونم قبول کرده بود
 تو ی بشتی اذگهی دزارمیمن کنارتم نم.یری دست اون نامرد بمری زکنهینابود م

   ی بری تو آزاددیر وقت دستم به عموت رس هیامانت
  

 خواستی نمکردی روژان گرفت تو بغل دشمنش بود و احساس آرامش مکی کوچدل
 ری اون تو آغوش دشمنش اسادی نچوقتی دوست داشت عموش هرفتی مدیبره کجا با

  باشه  
  

 خواستی نمکردی روژان گرفت تو بغل دشمنش بود و احساس آرامش مکی کوچدل
 ری اون تو آغوش دشمنش اسادی نچوقتی دوست داشت عموش هرفتی مدیبابره کجا 

  باشه 
  
   خانوادم شی پیفرستی منو میعموم کشت-
  
   بمونی کنی با قاتل عموت زندگی تحملش داشته باشی اگه خودت بخوایاره ول-
  

 گهی دست ادما که بهم دری بود تو دست تقدچهی بازهی بکنه تونستی نمی کارروژان
 اومد رونی باریروژان از بغل مه. در اونا رو به خودشون آوردیصدا.ادندیپاسش م

   غذا تو دستشینی سهی بود با نایدل.رفت طرف در
  
   توایممنون ب-
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   برمدینه کار دارم با-
  

   و به فکر رفتنی رو گذاشت زمینی با پاش در بست سروژان
  
  اریمه-
  
  بله -
  
  پشت در ارنی برام غذا درست کنن بکشمیمن خجالت م-
  
  ی چیبرا-
  
   ستی روز دو روز نهی-
  
  می کنکاریچ-
  
  کنمی باشه خودم گوشه اتاق غذا درست مکیکنی پهیاگه -
  
   ارمیباشه فردا برات م-
  

  . زدو شروع به غذا خوردن کردنی بخشتی لبخند رضاروژان
  

***  
  
 سربه سرش دیمرد تو هم نبا. عوض شدنقدری پسر انی کرده اکاری چستیمعلوم ن-
   غذا بخورهنجای اادی داره دختر ببی چه عیذارب

  
 تا آخر شی زندگی فکر کن مثل همه خلق آدم زن گرفته رفته پی دارکاریتو چ-

 دلش خوش ینجوری بدبخت که شد بذارالاقل انهی سر سفره من بشتونهیعمر که نم
   بهترینجوری که اون بره اادیمن عمدا نذاشتم دختر ب. دارهیباشه که زن و زندگ
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 کیکنی پهی با رونی صبح زود از خونه رفت باریمه. نگفتیزی چگهی رفت تو فکر دصنم
  . برگشت

  
  روژان -
  
  بله-
  
 یهر چ.  پسرخالمو گرفتمنی برم شهر تو هم آماده شو ماشخوامی مکیکنی پنمی اایب-

   می بخریالزم دار
  

  رونیفتن بر.  اماده شد در اتاق بستعی ببرتش شهر سرخوادی ماری مهشدی نمباورش
  
   تو خونه به مادرش خبر بدهدی بود با تعجب نگاشون کرد و دواطی که تو حایدن
  
  مادر -
  
   هیچ-
  
  رونی دختر با هم رفتن بنی و ااری مه-
  
   خوشحال بودیلی روژان خدونمیکجا رفتن نم-
  
  یاون خوشحال تو ناراحت-
  
   به سمتش برگشتنای دلی صدابا
  
   کنه هی خون گردیآره اون با-
  
 اریجلو مه. بهت نگفتیزی جلو بابا چروزمی هواش داره دیلی خاری که مهینیبیم-

  یحرف نزن که کتک رو خورد
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  غلط کرده -
  
 حرفا بلند شو کمک کن هوا نی ای به جایترسیاره جون خودت تو که اصال نم-

  اطی بزنم تو حی دار قالخوامیخوب م
  
 کمکت انگار نه انگار ادی بیزنی منهیبه من چه بگو روژان خانم که سنگش به س-

  دختر برادر اون نامرد
  

 خودم کمکت ای بنای صنم بلند شد بس مثل سگ وگربه افتادن به جون هم دلیصدا
  بدم 

  
 رو با دقت یهمه چ.  داشتی بود همه جا براش تازگومدهی وقت بود شهر نیلیخ

  . مغازه نگه داشتهی جلو نی ماشاریمه.کردینگاه م
  
   نیی پاایب-
  
 راه اری گم بشه پشت سر مهدیترسیم. دی بازار ترسی همه شلوغنی شد از اادهیپ

 مغازه هی که جلو بای زی لباس محلهی چشمش خورد به رفتنی که راه منجوریهم.افتاد
 خودش شی دست زد بهش چندتا رنگ مختلف از اون لباس بود پکیبود رفت نزد

 افتاد کنارش نگاه کرد اری مهه بادشی دفعه هی. اون بودیگفت کاش اون لباس برا
  نبودش

  
 با یچند نفر.بغض گلوش گرفته بود. چشم انداخت نبودش گم شده بودیهرچ

 ی کنه ولداشی بتونه پدیراه افتاد تا شا.کردنیتعجب به حالت مضطربش نگاه م
  .  نبوداری از مهیاثر

  
 دوستش  به مغازهادی راحت بود روژان پشت سرش مالشی و خرفتی تند تند ماریمه
 برگشت ی روژان پارچه بخره وقتی براخواستی داشت می که پارچه فروشدیرس

 نتشی تا ببکردیهمه جا رو نگاه م. ترس و خشم همه وجودش گرفت.دیروژان رو ند
 یینکنه بال. فرار کرده باشهه خودش فکر کرد نکنشیپ.ستادی جا اهیکالفه . نبودیول

  .ادیسرش ب
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 دنبالش ادی بری مسنی از ااری باشه تا مهنجایفکر کرد هم. ستادی مغازه اهی جلو روژان

  دی صاحب مغازه رو شنی بود که صداستادهی اقهیچند دق
  
   دخترنجای ایخوای میچ-
  
   کنمداشی پتونمیشوهرمو گم کردم نم-
  
  ی که گمش کردییمگه بچه ا-
  
   دفعه گمش کردمهیشلوغ بود -
  
  ی از کجا اومدیسادی وانجای استیخوب ن-
  
  ....از روستا-
  
   نی اومدی با چرتی دور مسیلیخ-
  
   پسرخالشنی با ماش-
  
  ی فرار که نکردنمیبب-
  
  نه آقا بخدا شوهرمه-
  

  . تو چشماش نشسته بوداشک
  
   برونجای کن از ادای دخترجون برو شوهرت پادی گرگ زنجایا-
  

 دلش کردی نمداشی پیول. گشتی ماری به راه افتاد با چشمش دنبال مهروژان
  . از نگاه مردمدیترسی کنه اما مهی گرخواستیم
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 ری گرفت مسمی کنه تصمکاری چدی بادونستینم.دی به موهاش کشی کالفه دستاریمه
 ی ولندشی ببدی شاکردی برگشت داخل مغازه ها رو نگاه منیدرح.رفته رو برگرده

 مغازه نگاه نیتری داشت به ودی رو دی از مغازه ها دختریکیجلو .نبود
همون لحظه که .بودخوشحال شد خودش بود رفت جلو دختربرگشت روژان ن.کردیم

  .دندی ندگروی همدی به سمت دختر رفت روژان از پشت سرش رد شد ولاریمه
  

 از یپسر جوان. توجه نداشتی بود و به کساری روژان فقط به دنبال مهیچشما
 نی به زمکه باعث شد. به روژان زدی تنه ای آمد عمدی روژان به جلو میروبرو
 جلو رفت ی خانمکردنی نگاش می که اون اطراف بودن با دلسوزیمردم.بخورد

  .دستش گرفت بلند بشه 
  

جلوتر رفت باورش . چند قدم اونورتر کنجکاو شدی از جمع شدن چندنفراریمه
   کرده باشه خودش بودداشی پشدینم
  
  روژان-
  

به . رفتادشید  بودهی درد دستش که خراشی سرش بلند کرد از خوشحالروژان
   رفتاریطرف مه

  
  .دمی ترسیلی خاریگمت کردم مه-
  

 روژان بدون حرف ی از سر به هوای عصبای خوشحال باشه دی بادونستی نماریمه
  رفتن تو مغازه دوستش.دستشو گرفت با خودش بردش

  
  سالم-
  

   زدی لبخنداری مهدنیبا د. سرشو بلند کردمرد
  
  خوبه بابات نورای از ای خوباریسالم مه-
  
   پارچه بخرم میاومد.خوب هستن سالم رسوندن-



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٧١

  
   اشاره کرد به روژانو
  
   خواهرتهیبه سالمت-
  
  نه-
  

  .دی نگاه کرد به خودش اومد خنداری با تعجب به مهمرد
  
   مبارک پسر ی کردیباالخره نامزد-
  
  زنمه-
  
  ی خبر ما رو هم دعوت نکردیزنت؟چه ب-
  
  می نگرفتیعروس-
  
  چرا؟-
  
  بخاطر عباس-
  
  امرزدشیخداب-
  
  ممنون-
  

مرد چندتا پارچه . از خون بس بودنش نزدی حرفاری راحت شد که مهالشی خروژان
 کردن یخداحافظ. پولش حساب کرداریآورد روژان دوتا رو انتخاب کردمه

تو راه برگشت .دنی که روژان الزم داشت خرییزای رفتن چگهیچندتا مغازه د.رفتن
 بود نگاه کرد و رش که کنایو به مرد.و شناخت دیمرد مغازه دار روژان رو د

  .فتهی ناباب نمی شهر بزرگ به دست ادمانیخوشحال شد که دخترک تو ا
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 هنوزم باهاش حرف اریمه. محکم گرفته بود تا دوباره گم نشهاری دست مهروژان
چشمش خورد به . رو خورده بودیلیس.روژان مطمئن بود اگه تو بازار نبودن. زدینم

 واشتری متوجه شد روژان اریمه. شد به لباسرهیو خ.س قدماش سست شدهمون لبا
 هی به دیر نگاهش دنبال کرد دیمس. فکر کرد خسته شده برگشت نگاش کردادیراه م

   گوش روژان کیسرشو برد نزد.لباس چشم دوخته
  
  ؟ی لباس بود که منو گم کردنیحواست به ا-
  

 عوض رشی مساریمه.ش تندتر کرد قدمانیی به خودش اومد سرشو انداخت پاروژان
  یکرد رفت سمت مغازه لباس

  
  .رفت داخل روژانم پشت سرش رفت. بودبای به لباس انداخت زینگاه

  
  کدوم رنگش-
  
  ؟یچ-
  
   لباس کدوم رنگش قشنگه؟نیاز ا-
  
   فقط نگاش کردمخوامیمن نم-
  
  خوامی منای دلی براخوامی تو نمیمنم برا-
  

 یروژان همونجور که سع. رفتنرونی زدن و بید زن که اونجا بودن پوزخندوتا
   لباس چشمشو گرفته بودی بغضش نشکنه به لباسا نگا کرد همون اولم رنگ آبکردیم
  
   قشنگه  نیا-
  
 مغازه بزرگ نگه هی حرکت کرد جلو اریمه. گذاشتننی رو تو ماشدی خری هاسهیک

  .داشت
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  .امی تا بنی بشنجایتو هم-
  

 برگشتن سهی که پادو مغازه بود با چند تا کی پسر جوون ساعت همراه بامی از نبعد
ظهر شده بود هر دوخسته و . سوار شد و حرکت کردننیهمه رو گذاشتن پشت ماش

  .نیی نگه داشت رفتن پای چلو کبابهیگرسنه بودن جلو 
  

 و روژان زدنی نمی حرفچکدومیه. که خوردن حرکت کردن سمت روستاناهارشون
  . او نبودهی متعلق  بود کهیحواسش به لباس

  
صنم و .اطی بردن تو حلی در باز کرد با کمک هم وسااریمه.دنی خونه رسجلو

 در متوجه اومدنشون شدن با عجله رفتن پشت پنجره از تعجب یدختراش از صدا
  .دهنشون باز مونده بود

  
   دختر جادوش کردهنیا-
  
  ای دنیباز تو شروع کرد-
  

   صنم بهش سالم کردندنیبا د. اطی درباز کرد رفت تو حصنم
  
  ن؟یسالم کجا بود-
  
   دی شهر خرمیرفت-
  
  ؟ی چیبرا-
  
 هر ستیخب درست ن.می شوهرت دوست نداره من و زنم سر سفره اش باشیوقت-

  .کنهی روژان خودش درست میاری ما بی برایروز تو غذا درست کن
  

  . بردن تو اتاقالروی رفت کمکشون وسانایدل. نگفتیزی چصنم
  
   روژانیدی خریچ-
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  چندتا لباس و پارچه و برنج و روغن-
  

  . باز کرددی خری هاسهی نشست همه کنایدل
  
پارچه هاتم قسنگه خوش .ی بوددهی منم خری کاش برای چه سفره خوشکلیوا-
بلند شو کفشت بپوش . با خودمبرمی ام تو رو مهیزی جهدی خری دختر برای هستقهیسل
   رو پات هی چه جورنمیبب
  
  ندشی ببنای دلخواستی بود دلش نمی حواسش به لباس آب روژان همهو
  

 یی برنج و قند ظرف روغن گذاشت گوشه اتاق کنار در بسته کوچک چاسهی کاریمه
 نای به دلینگاه. داشت احساس مستقل بودنیهم گذاشت کنار سماور احساس خوب

چشمش خورد به روژان خوشحال .کردی روژان نگاه مدیکرد که با ذوق به خر
   به خودش اومدنای زده دلجانی هیاز صدا.تعجب کرد.دنبو

  
   روژان ی چه لباس خوشکلیوا-
  

 خواست ی خودش بود لباس ولیاز همون اولم برا. بوددهی فهمشوی ناراحتحاالعلت
   گم شدنشی کنه به تالفتشیاذ
  

  .دی شناری مهیصدا. دهانشو باز کرد که بگه مال خودتروژان
  
   بپوشه خوادی تو می عروسیبرا. می گم کردگروی همدنی بخاطر اهیلباس پر دردسر-
  

 لباس مال اون نی اشدی باورش نمدیخندی داشت ماری با تعجب نگاش کرد مهروژان
   کرده تشی اذدیباشه فهم

  
  ی کردداشی خداروشکر پی گمش کردیوا-
  
  ای نگیزیبه اونا چ-
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  گمینه نم-
  
   میخب پاشو برو خونتون کار دار-
  
 ارشی کن بزشی هست تو انبار تمهیمی اون کمد قداری مهی ما راست از داداشنمیا-

   بذاره داخلشالشویکه روژان سفره و بشقاب وسا
  
   بودی بود فکر خوبدهی فکر خودش نرسبه
  
  ارمشی مرمی شدم مداریباشه االن خسته هستم بعد ب-
  

 ارنی گوشه تا کمد بهی گذاشت لیروژان همه وسا. کرد و رفتی خداحافظنایدل
 به یفکر. همونجا نشستتونستی نماری جلو مهی لباسشو عوض کنه ولخواستیم

  دیذهنش رس
  
   اریمه-
  
  بله -
  
  یشی نمتی اذی بخوابیخوای لباسا منیبا ا-
  

  . نگاش کرداریمه
  
 نای حاال بلند شو برو از دلنجای اارمی بپوشمی که توخونه میی شلواردی بایگیراست م-
  ای برشونیبگ
  

  . زدنای دلیصدا. رفترونیاز اتاق ب. بلند شدیبا ناراحت. اش نگرفتنقشه
  
   روژان؟هیچ-
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  خوادی شلواراش ماریمه-
  
  ارمی االن مای دل داداشمو بردیحساب-
  

روژان به طرف اتاق . اورد گذاشت رو دست روژاناری مهی داخل همه لباسارفت
 شلوارشو  ازیکی بلند شد اریمه. کف اتاقختیلباسارو ر.رفت با پاش در باز کرد

  . روژان وحضورش تو اتاق افتاده بودادیتازه .برداشت که عوض کنه
  
  روژان؟-
  
  بله-
  
   اونور من شلوارمو عوض کنم ی روت بکنشهیم.......زیچ-
  

   صداش زد رفت داخلاری مهدی نکشقهیبه دق.رونی بلندشد از اتاق رفت بروژان
  
  اریمه-
  
  بله-
  
   لباس عوض کنمخوامیمنم م-
  

   نگاش کرد طنتیش با اریمه
  
  خب عوض کن-
  
  رونیبرو ب-
  
   چشمامم بستمای به تو ندارم بی کارادیمن خوابم م-
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لباسشو برداشت .بردی حساب ماری بگه هنوزم از مهیزی چتونستی از ترسش نمروژان
  رونیکه بره ب

  
  کجا؟-
  
  نای دلشی پرمیم-
  
  رونی برمی من مخوادینم-
  
 نشد در اتاق باز ی خبری صدا زد ولاریکرد مهلباسشو که عوض . رفترونی اتاق باز

 گوشه هی تا زد گذاشت اری مهیدربست تو اتاق نشست لباسا. نبوداری از مهیکرد خبر
 دور یچشماش گرم شده بود که دست.دی بالشت گذاشت دراز کشهیخودشم .اتاق

  . بوداریچشماش باز کرد مه.کمرش حلقه شد
  
   ؟یکجا رفت-
  
  بخواب. بردنشویپسرخاله ام اومد ماش-
  

 لباشو اریمه. صورتش چشماش باز کردی روی داغی بود که با برخورد نفسهاخواب
 و روژان تو رونی بوس کوچولو از لبش گرفت بلند شد رفت بهیرو لباش گذاشت 

  . به خودش اومداری مهیتو فکر بود که با صدا.شوک گذاشت
  
  روژان-
  
   بوداطی افتاد که وسط حیا قهوه یچشمش به کمد چوب .رونی عجله رفت ببا
  
   کن ببرمش تو اتاقزشی تمایب-
  

 بود تو دوتا ی کرد کمد جادار و خوبزی تمی پارچه و آب اورد کمد رو حسابروژان
   ظرفی هم جاشدی لباساشون میقسمت بود هم جا
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 مرتب بود و ی همه چدنی تو کمد چالی کمد گوشه اتاق گذاشت حاال وسااریمه
  .  تو خونه شوهرش درست کرد شام رونیروژان اول

  
 تو خونشون گهیهفته د. بودنای دلی روزا زمزمه عروسنی وصفرم تمام شد امحرم
  . داشتنیعروس

  
  نایدل-
  
   خونه شماانی ها نمهی از اقوام و همساچکدومیچرا ه-
  
  انی نارگفتهیمه-
  
  چرا-
  
   ی عروسی براانی به بعد منی حاال از ادونمینم-
  

 هی و همسالی نخواسته فاماری بود براش که چرا مهبی نگفت عجیچی هروژان
 تو اریروژان ومه. بود همه در تدارکات بودنی عروسگهی هفته دهی.انیخونشون ب

  .خوردی میی چاارمی مهکردی میاتاقشون نشسته بودن روژان گلدوز
  
   نرورونی تو از اتاق بنجای اشهی مدای پلیروژان از فردا و پس فردا سرو کله فام-
  
  چرا؟-
  

  . بودیعصبان. نگاش کرداریمه
  
   ی هستی چون توهنوز براشون دشمن خونگمیچون من م-
  

  کنهی مکاری تو اون خونه چرفتی مادشیداشت . انداختنیی سرش پاروژان
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 راحتمو ول کردم ی از تو خونه و خانوادم جاتیمن نگاه نکن که بخاطر تو حما-
. زننی مدت بهت منی اهی و کناشی نستنین مثل من هی تو بقشی پی انبارنیاومدم تو ا

 اونا هنوز ناراحت ختی بهم ری بخاطر تو همه چمی نشون کرده بودمییمن و دختردا
   نرو بگو چشم نپرس چراگمیهستن بهت م

  
داشت دوست داشتن باور .ختیری صدا اشک می انداخته بود بنیی سرش پاروژان

  . لگد مالش کرداری که مهکردیم
  

  . داشتیری روژان چه تقصی بود ولدهیبرادرش کشته بودن داغ د حق داشت اونم
  

 خانوادش نی خانوادش بود و اشی پشتری باریمه. دوباره سرد شده بودرفتارشون
 اونجا بودن روژان از اتاق هی و همسالی فامیخونه شلوغ بود زنا.داشتی نگه میراض

  ننشی همه منتظر بودن ببومدی نمرونیب
  
   کمکت؟ادیجاست چرا نم دختر کنیصنم گل ا-
  
 کار کنه خوبه ادی بخوابهی و مخورهی داره می خواهر مفت ومجانگهیها راست م-

  براش
  
   فرستاد صداش بزنهاروی گفتن تا صنم دننقدریا

  
  .درباز شد.شدی و قلبش پر غم مدیشنی مرونی از بصداهارو

  
   مادرم کارت دارهایب-
  
  ای گفته ناریمه-
  
  یای میعنی گهیغلط کرد مادرم م-
  
  یدی خودت ماریجواب مه-
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  ؟یای برم بگم نمای بگهیبه من چه مادرم م-
  
همه سرها به . بلند شد رفتدیشنی کنه در هر دو صورت حرف مکاری چدونستینم

  دی صنم رو شنیصدا.طرفش برگشت نگاشون پر از خشم ونفرت بود
  
   برنج پاک کننجای اایدختر ب-
  
سرشو انداخت . برنج رو دادن دستشینی نشست سطای نگاه پر از نفرتشان کف حریز
   مشغول شدنییپا
  
   تو روستاومدهی نامردت هنوز نیاون عمو-
  

   ندادیجواب
  
   دادنبشی گرگا ترتگنیم-
  
  به درک-
  
   دهیزنده باشه جواب م-
  

 ی ناگهی ددنی ؟تا غروب ازش کار کشدهی جواب من می با خودش گفت کروژان
 و اورنگ اومدن داخل همون موقع روژان اری مهغروب بود که. نداشتستادنیا
 یزیچ.دشی داری برنجا که مههی کنار بقاطی که ببره گوشه حدیکشی برنج رو مسهیک

صنم . نبودی کسگهی درفتنزنها کم کم از اونجا .نگفت رفت توخونه به همراه پدرش
  . جارو کنهاطیجارو رو داد دستش تا ح

  
 جارو رو از دستش گرفت پرت اطیرفت تو ح ستی ناطی تو حی کسدی دی وقتاریمه

 گوشه دست روژان گرفت بردش در اتاق باز کرد پرتش کرد تو اتاق رفت هیکرد 
  رونیب

  
  ختی دادش دل روژان ریاز صدا.کردنی وخواهراش با ترس نگاش ممادرش
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  رونی بادی از اتاق بنی گفته ایک-
  
   جواب ندادنچکدومیه
  
 نکنه با ی غلطچی مگه نگفتم تا من نگفتم هرونیمد ب اوی با اجازه کنیمگه کر هست-

 روژان ی پانی نقل مجلس نداشته باشنی من دخالت کنی تو کاراگهی بار دهیهمتونم 
و به .خوردی مشوی چاالیخیاورنگ ب.کنمی ملی به عزا تبدی عروسنی وسط انیبکش

  .کردیاقتدار پسرش افتخار م
  

 اریمه.روژان همونجا نشسته بود.ز کرد رفت طرف اتاق روژان در با شدت بااریمه
  . خشک شداری مهی روژان به دستای چشمادی کشرونیکمربندشو ب

  
  مگه نگفتم نرو-
  
  .دیکشی روژان به صورت نشسته خودش عقب ماری هر قدم مهبا
  
  یای بدی نه گفت بایمن گفتم تو گفت..مم....م-
  
  ؟یک-
  
  ایدن-
  
  یدیو گوش م حرف اون الف بچه ریدیتو حرف من گوش نم-
  
 جلو زنا که به حرفش گوش کشهیگفت مادرت گفته گفتم اگه نرم مادرت خجالت م-

  ندادم
  

 خودش شی بود پی عصبانی ولدی دخترک خجالت کشی شل شد از بزرگدستاش
  .غرورش شکسته بود حرفش دوتا شده بود
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  یدادی حرف منو گوش مدیمن گفتم تو با-
  

   اومدنییان پا روژفی بدن نحی باال رفت روکمربند
  
   خدایآآآآآآآآآآآآآآ-
  
   ندارم ی شوخی من با کسیفهمیحاال م-
  

 چکسیه.دی روژان به گوش اهل خونه نه به گوش اهل کوچه هم رسغی جیصدا
 گهی روژان دکنهی مکاری چدونستینم. شده بودوانهی داریمه.جرات دخالت نداشت

  .به خودش اومد کمربند از دستش افتاد.زدی نمغیج
  
  ژانرو-
  

 معصومش بسته بود گوشه لبش پاره ی افتاده بود رو شکم برش گردوند چشماروژان
 کنه کاری چدونستینم. کندی ولدیکشی نفس مشینیدستش گرفت جلو ب.شده بود

   طرف خونهرونی بدیدو
  
  نایدل-
  

  ختیری روژان اشک میغای همراه با جی تنها کسنایدل
  
  اری مهی کردکاریچ-
  
  هوشیب-
  

  دی کشغی از ترس جدیمت اتاق دو به سنایدل
  
   شی کشتاریمه-
  
  کشهینه نفس م-
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  اریبرو دکترب-
  

 افتاده از ی اتفاقدی فهماری مهدنیدکتر با د. به سمت درمانگاه رفتعی سراریمه
 جون مهیبدن ن.داخل اتاق رفت. برداشت راه افتادفشی نخواست کحی توضاریمه

  . رفت کنارش نشستعی سردیدخترد
  

  .کند بود گرفت نبضش
  
   سرش اومدهیچه بال-
  
  دکترداد زد. جواب ندادچکسیه
  
   کرده باشهی داخلیزی خونردی شانی شکنجه اش کردی چه جورنیبگ-
  

   گفت با کمربند زدشی آرومی با صدانایدل
  

 از دستش بر ی کارچیه. کردنهیشروع به معا. تکون دادی باتاسف سردکتر
   منتظر باشن نکهیجز ا.ومدینم
  
 دی شهرشانشی ببرای نی صبر کندی بکنم براش امکانات ندارم باتونمی نمیمن کار-

  زنده نمونه
  

 کاری چدونستینم. نشستنی زمیرو. زدهی کارنی دست به همچشدی باورش نماریمه
  .ادیدکتر همونجا نشست منتظر تا روژان بهوش ب.کنه

  
***  

  
 که یی قاصدهابودند به گوش کالغ ها. بودندهی دخترک را شنغی جی صداهیهمسا

 باال در ی به طرف روستانیی پای از روستاهیسا.کردنی شوم را جابجا میخبرها
  . از دختر خانواده صادق به خانواده اشی رساندن خبر شومیحرکت بود برا
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و . رفت خبر گوش به گوش شدتی جمعنی بهی آمدند سارونی ده از مسجد بمردان

 ی شده و بعد هم سکوت و ورود ب گوشخراش دختر صادق بلندی صدادنیهمه فهم
  .خروج دکتر

  
 جلوش تونستی نمی دخترش پرواز کرد کسی دخترک دست بر سر زنان به سومادر

  رفتیبه سرعت باد م.رهیبگ
  

 نایدل. سر روژان نشسته بودن منتظر به هوش امدنش ی خانه اورنگ همه باالدر
 یصدا.ختیریروژان م آب قند را در دست گرفته بود و و با قاشق در دهان وانیل

 به سمت در اریمه.زدیو روژان را صدا م.دیکوبی کنان بردر مونی شیبلند در امد کس
  . با چشمان به خون نشستهدی رادیزن.رفت در باز کرد

  
  ی راحت شدشی ؟کجاست دخترم؟کشتنی کردکارشیچ-
  

  . بودنیی خجالت زده سرش پااری و مهزدی ماری مهنهی جونش روبه سی بی هامشت
  

   امدندرونی از اتاق بهمه
  
   تو خونه منی اومدیچته زن به چه حق-
  
   اومدم جنازشوببرمنشیبه حق دخترم که کشت-
  

 دانه دخترش هیچشمان اوهم به دنبال . نفس زنان خودش به زنش رسوندصادق
 ها تو کوچه هی نشست همسانی در بدن نداشت جلو در بر زمی جانگهیماه گل د.بود

  . به مادر روژان انداختی نگاهرونیر اومد بدکت.جمع شده بودن
  
  نی دختر هستنیشما پدر ومادر ا-
  
   دکتر روژان کجاست حالش خوبهیبله آقا-
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  براتون مهمه-
  
   دکتر نمک به زخممون نپاش یآقا-
  
  هوشی بیفعال زنده هست ول-
  
   جلو پاهاش نشستاری به سمت مهدیمادر روژان خودش کش-
  
   لحظههی نمشی بذار ببکنمیالتماست م-
  
  خواستمی شد بخدا نمی چدونمی بزنمش نمخواستمی نممن–
  
  نمشیباشه بذار من بب-
  
   صادق زنت بردار ببرشهینم-
  

صادق دست زنش گرفت . چشم دوختاری به چهره مهدیزن ناام. اورنگ بودیصدا
   به طرف اورنگ رفتدیماه گل بلند شد دستش از دست شوهرش کش.بلندش کرد

  
 روح پسرت تو ارامش فکر ی کرد؟فکری اعتقاد دارامتیه خدا و قاورنگ تو ب-

 اورنگ تو کنمی منتینفر.یدی تقاص آه اون طفل معصوم می چه جورای اون دنیکرد
  ی تقاص بدای دننیهم
  
  صادق زنت ببر تا نکشتمتون-
  

  ستادنی ااری مهی و زنش به طرف در رفتن با صداصادق
  
  نشی برو ببایب-
  

ماه گل مثل پرنده به . با خشمیکی تفاوت ی بیکی دی پر امیکیود  ها متفاوت بنگاه
  .دیسمت دخترش پرکش



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٨�

  
   اتاق افتاده به سمتش رفت هی گوشه هوشی که بدی نازشو ددختر

  
 خوشکلت باز یروژانم مادر بلند شو من اومدم قربون صورت ماهت بلند شو چشما-

چه . روز انداختنیرو به ا تن کبودت دستش بشکنه که تو ی روژان فدانیکن منو بب
 که رمیروژان مادر بم. برمتتیقربون اون مظلوم. بکنهنکارویجور تونست با گل من ا

  ی نشهوشینجور بی بود که تو رو نجات بده ای کیدیزجر کش
  

  . افتادن هی و کوچه به گراطی بلند بود که همه تو حنقدری زجه هاش ایصدا
  

   به طرف اتاق رفتاورنگ
  
  بس بلندشو-
  
فکر کرد . حرف بزنهتونستی نمدیشنی مادرش رو می بود صدایداری خواب وبتو

 چقدر رونی برفتی جلو در که داشت مدی رو دی چشماشو باز کرد زننهیبیخواب م
  . مادرش بودهیشب
  
  مادر-
  

  .دی دخترش باز بود به سمتش دوی باعجله برگشت چشماماهگل
  
  مادر-
  
  یجان مادر بهوش اومد-
  
  نمیبیدارم خواب م-
  
   من کنارتم یداری نه دخترم ب-
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دلش .شدی که داشت بلند شد خودش انداخت تو بغل مادرش باورش نمی همه دردبا
با خودش گفت . کرده بوددای امن پی جاهی ادی برونی از آغوش مادرش بخواستینم

  .بردنی منو با خودشون مشدیکاش معجزه م
  

با .دخترشون گذاشتن رفتن شی بود صادق و زنش روحشون پدهی رفتن رسوقت
   خم شده یکمر

  
همه . بودیدواری امینبضش نرمال شده بود و جا. کردنهی روژان رو معادکتر

اورنگ رفتن توخونه در .رونی جمع کرد رفت بلشیپراکنده شده بودن دکترم وسا
 یزیصنم و بچه هاش تو اتاق کنار روژان نشستن حالت رقت انگ.محکم بست

 نیبرادرش حس.رد به سمت در رفت در باز کاریمه. بلند شد دریدوباره صدا.داشت
  . هل داد به سمت اتاق رفتاریمه.بود

  
   بال رو به سرش آورده؟نی ایک-
  
  من؟-
  
   هم کمکت کردی کسای ییماشاهللا به زور بازوت تنها.نیآفر-
  

  دی مادرش شنیصدا
  
  اونا قاتل برادرت هستن-
  
 دختر نیخالص ا. زد ری تهی اون نینم بدتر از اودی نداردی با سعی فرقچیشما هم ه-

 راحتش ی تا مرز کشتنش رفتی برادر من تو که زدکشهیچند ماه داره زجر م
  یکردیم
  

  دی اورنگ از پشت سسر شنیصدا
  
  . به تو خبر دادی کنیبس حس-
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 دخترشاخ هی ی که براگنی پسرت میهمه از زور بازو.دنی خبر داد کل ده فهمیک-
   نکن خبر ندارم بار چندمه که به حد مرگ رفته فکردهیو شونه کش

  
  می نازش کننجای امیاوردین-
  
  . و رفتنیای روح عباسم در عذاب به خودتون بدی بدونی ولرمیمن دارم م-
  

  . نگاش کنهدیکشیخجالت م. به روژان انداختی نگاهاریمه
  
و رفت کنارش نشست دست روژان ر.همه رفته بودن. تو اتاقشون نبود ی کسگهید

 تونستیروژان از درد نم.دادی نمیغرورش اجازه معذرت خواه.گرفت نوازشش کرد
  .بخوابه

  
   ؟ارمی دکتر ب؟برمیدرد دار-
  
  نه-
  

 بود که احساس کرد قطره رو یداریتو خواب وب. دی کم چشماشو بست و خوابکم
   شدسیو دستش خ.دیدستش چک

  
 ی رویقطره اشکبعضش رها کرد . صورتش بردکی دست روژان گرفت نزداریمه

  .ختیدست روژان ر
  

***  
  

روژان تو فکر .زدنی با هم حرف نمچکدومیه. روز از اون شب گذشته بوددوسه
 اریمه.کردی عوض نمزی چچی داشت با هداری که اون دیلذت. مادرش بوددارید

 هی به روژان نداشت ی کاری کسگهید. از روژان که بره تو اتاقشدیکشیخجالت م
 گهی روز د3.وژان از ری حرفچی هی برفتنی کمک و مومدنیم مستقل زنا یزندگ
 ی آزاد رها و روژان گوشه اتاق به صدااطیهمه اونجا بودن تو ح. بودنای دلیعروس

 دنی کل کشی داخل شد و صدایبعداز ظهر بودکه در زدن کس.دادیاونا گوش م
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 صدا ی داماد بوده ولدیشا.براش مهم نبود.هی کدونستینم.زدن زن ها بلند شد
  .حسن بود. شدباز حوصله نشسته بود دریب.زنونه بود

  
  سالم-
  
  شمی پیای نمگهی تو حسن دییسالم کجا-
  
   یضی مادرم نذاشت گفت مرامی بخواستمیم-
  
  ای بیخوب شدم هر وقت خواست-
  
  ری بگای اومدم بیواشکیاالنم -
  

  . آلوچه بودکی کوچکی پالستهی دست حسن کف
  
  ؟ی من آوردیبرا-
  
 ادی زدی اونم برام خرخوامی آلوچه مخوامی رضا گفتم که شکالت نمییه دابله ب-

   تو هم بخورنی ببدیخر
  

   دونه آلوچه برداشتهی زد ی لبخندروژان
  
  چه خوشمزه هست حسن دست دردنکنه-
  

 گوشه لب یچشمش خورد به پارگ. حسن نشستی و غرور تو چشمای خوشحالبرق
  روژان

  
   شدهیروژان لبت چ-
  
   شدینجوری انی خوردم زمستی نیزیچ-
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   تو رو زدهاری کرد عمو مهفی خالم تعری مامان برادمیدروغ نگو خودم شن-
  
  .نی خوردم زمنی ای بهم زد ولیلی سهی اره گمیدروغ نم-
  

   اومد داخلنایم. اتاق باز شددر
  
  سالم-
  
  یسالم خوب-
  
  ممنون-
  
  ضهی مگه نگفتم روژان مریحسن آخر کار خودت کرد-
  
  گفت خوب شدمخودش -
  
  . خوشمزه بودیلی خانم خوبم حسن برام آلوچه آورد خنایاشکال نداره م-
  
  حسن برو عمه کارت داره-
  

  . کنار روژان نشستنایم.رونی رفت بی با ناراحتحسن
  
  ؟ی درد ندارگهیحالت چطوره د-
  
  رهی داره مامینه خوبم کبود-
  
  زنهی باهاش حرف نمنی ناراحته حسیلی خاریمه-
  
  .دی جنگشهی نمری کرد با تقدشهیچه م-
  
  ارهی طاقت بتونهی نمی هرکسی صبوریلیتو خ-
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  شهی روز تمام مهیصبر منم -
  

  ای رو ببرن خونه شوهرش تو هم بنای دلهیزی جهانی مامروز
  
  شهینه نم-
  
  چرا؟-
  
 شده پاشو تو خونه تازه عروس بذاره خودت که نی عروس نفرهی خون بس هیبد -
  یدونیم
  
 ی داشت هر مردی معمولی زندگهی دختر نیفکر کرد اگه ا. انداختنیی پا سرشنایم

  فی حیول.کردی خوشبختش مشدیشوهرش م
  
  دن؟ی اومد کل کشی خانوم کنایم-
  
   کردهیدختربرادر صنم که تازه عروس-
  
  ارینامزد مه-
  
  یدونیتو از کجا م-
  
   هی برام هر وقت عصبانگهی مشهی هماریمه-
  
  طانیلعنت خدا بر ش-
  
  سازمی خانوم منم به درد خودم منای برس متونیبرو به شاد-
  
  دی خندنایم
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 ی من جارکنمی منم کار نمیکنیتو که کار نم. کار فرار کردمریکجا برم ازز-
   هستمایحسود

  
 آورد ییبلند شد دو تا استکان چا. بعد از چند مدت لباش به خنده باز شدروژان

  نایگذاشت جلو م
  
   ندارمییرای پذی برایی جز چایزین چ مدی ببخشنییبفرما-
  

   دخترکیبرا. گرفتنای مدل
  
   ارنی برات نمیلی آجی اوهی میعنی-
  
  دمی ندیچی رنگ هنجای اومدم ایمن از وقت-
  
  .پناه برخدا-
  

   آروم کردصداش
  
   پر چطور به تو ندادنشهیگنجه صنم و دختراش که هم-
  
 می بخورم کتک نخورم راضیچ ستی خانوم برام مهم ننای ممیچون من دشمن خون-

   کردخی تونی چانییبفرما
  

 اومد داخل اری همون لحظه مهرونی کرد اومد بی خداحافظنای می ساعتمی از نبعد
چشمش خورد به روناک .به همه سالم کرد. روناکیحت. بودناطیهمه تو ح.اطیح

 تمام.ستی مال اون ننکهی ناراحت نبود از اگهی دیتعجب کرد ول.عوض شده بود
 ییرفت تو خونه پدر و دا.ود اون دختر تنها بشی بود پکی کوچیفکرش تو اون انبار

  . سرشو بلند کردشیی دایبا صدا.سالم کرد نشست.و عمو پسراشون داخل بودن
  
الحق که خون اورنگ تو .ی خوب حقشون کف دستشون گذاشتدمی مرد شننیآفر-

  رگات 
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   تو هم رفتنی و حساری مهیاخما

  
  ییممنون دا-
  

  دی عموش شنیصدا
  
  ندشی مادرش ببیذاشتی مدی نبایول-
  

   بلندشدی با ناراحتنیحس
  
 دیبترس.دیریگی با همون دست پس مدی بدیبا هردست.دی شما مگه دل نداردیبس کن-

  ادی که به سر دختر و خواهرشما هم بیاز روز
  
   هاتیی خجالت بکش از عموهات ودانیبس حس-
  
 ی بدبخت چاری مهنی که استی نالتمی خنیع .یدیس تو خودت به مراد دلت رنیحس-
   کشهیم
  
 خوش ی رسمتون و قاتل اصلنی خودتون چندتا دل شکسته شد بخاطر اریتقص-

  . کارتون درست بوددینی ببدی فکر کنگردهی خودش میوخرم داره برا
  
  هی خبرش برسه دلشون بسوزه کافنیهم-
  
 برادرش گناهی دختر بدادی ملی خودش تحوومدی مسوختیاگه مرد بود دلش م-
   نرهشی تا مرگ پینجوریا

  
  .ستی حرفا ننی ای جای تو شادنیصلوات بفرست-
  

 روژان تنگ شده ی چشمایدلش برا.رونی بلند شد رفت بی حرفچی بدون هاریمه
   کرده بود نشستداشی که پییبود اسبش برداشت زد به کوه همونجا
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مت تو گله گرگا منو ببخش  گرگ نجاتت دادم انداختهی دختر از دست یه-
 به نییسوار اسبش شد رفت پا. کردهی اونجا با خودش خلوت کرد گریکساعتی

  .کوبه در گرفت به در زد.خودش که اومد جلو خونه پدر روژان بود
  

  سادی جلو در واییپسربچه ا. باز شددر
  
  ؟ی کار داریسالم با ک-
  
   پدرت هستایسالم مادرت -
  
  ی دارکارشی مادرم هست چستیپدرم ن-
  
  صداش بزن-
  

 خورد پاهاش سست اری بعد مادرش اومد چشمش که به مهقهی رفت چند دقپسرک
   روژان مرده باشهدیترس.شد

  
   شده پسر روژان خوبهیچ-
  
   تو امی بشهیسالم خوبه نگران نباش م-
  
   داخلای بایب-
  

ادرشون تو خونه سه تا پسر بچه کنار م.دادی غم می رفت توخونه همه جا بواریمه
  ارینشسته بودن چشم دوخته بودن به مه

  
   کنم یراستش اومدم معذرت خواه-
  

  شدی باورش نمماهگل
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 االن حالش خوبه کنهی ممی عصبانشتری بتشی معصومی بزنمش ولخواستمیمن نم-
   به شما بدمشوی خبر سالمتامی بنهی جبران اشتباهم باشه اتونهی که میگفتم تنها کار

  
  .کردی مهی فقط گرماهگل

  
  .دمی کنه قول متشی اذی کسذارمی نمگهید-
  

  . ماهگل اروم شده بوددل
  
   کنم اون ازاد که برهدای پدیبه خودشم گفتم سع-
  
 تو خونت به ی پسر اورنگ تو دختر ما رو بردیدونیمگه تو قانون خون بس نم-

 هی ی بکشدیاگه سع.ی نداردی نسبت به سعی حقیعنی دعوا انیعنوان خون بس پا
تو با روژان بساز مدارا کن .شهی بدبخت مگهی دختر دهی یندازی راه مگهین دخو

  . بدبخت بشنیشتری بیباهاش نذار دخترا
  

   هستدشی اون همه روژان درک وشعور بخاطر مادر فهمدی فهماریمه
  
   مزاحم شدم من برم دیببخش-
  
  صبر کن -
  

   بسته برگشتهی رفت تو اتاق و با ماهگل
  
 به دستش دونمی هرچند مدمی براش خردمی دنیان رفتم شهر ا به روژیدی منیا-
   بهشیدی مدمی خردی با امی ولدیرسینم
  
   کرد رفتیخداحافظ. بسته رو گرفتاریمه-
  

   مدت دخترش در ارامشههی دلش اروم شد تا دی کشی نفس راحتماهگل
  



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٩�

زنا مشغول . به سمت خونشون رفت اسبش گذاشت تو اصطبل روستا رفت خونهاریمه
 که درباره روژان حرف دی سا کت شدن فهماریبا اومدن مه. بودنبتیخوردن و غ

 ی حتکردنیهمه با تعجب نگاش م. به سمت اتاق روژان رفتی حرفچی هی بزدنیم
  .ود که تو دستش بود همه رو کنجکاو کرده بییروناک بسته ا

  
   بود سالم کرداریمه. اتاق که باز شد سرش بلند کرددر
  
   یسالم خوب-
  
  ممنون-
  

  .کردیروژان نگاش نم. جلو بسته رو گذاشت جلو روژانرفت
  
  . داد که بهت بدمنویمادرت ا-
  
  مادرم؟کجا بود؟-
  
  خونتون من رفتم اونجا-
  
  ی چیبرا-
  
  یعذرخواه-
  

 بای زی با نقشایاسی پارچه هیبسته رو باز کرد . حرفا براش سخت بودنی اباور
  .احساس ارامش کرد.دچشماش پر اشک شد پارچه رو بود کر.بود

  
  یبخشیروژان منو م-
  
  دمتیهمون وقت بخش-
  
  رونی بمی بریخوای می خانومیلیخ-
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  کجا؟-
  
   خوبی جاهی-
  
  امیبله م-
  

  میری بشه مکی آماده باش هوا تارپس
  

 بلند شد رفت تو خونه اریمه. نگفتیزی چی ولدیترسی می همه مهربوننی از اروژان
   پدرششیپ

  
 شام ساده درست کرد با هیروژان .همه به خونه هاشون رفتن خلوت شده بود خونه

  . نبودی انداخت کساطی نگاه به خهی بلند شد اریبعد از شام مه. خوردناریمه
  
   بنداز رو سرتمی چادر مشکنی فقط اروم امی بردیبلند شو روژان با-
  

 دست. بودکیهمه جا تار. کنهکاری چخوادی ماری مهدونستی بود نمدهی ترسروژان
روژان .به طرف روستا باال حرکت کردن.رونیروژان گرفت اروم از در خونه زدن ب

  رهی خودشون می داره به سمت روستاشدیباورش نم
  
  اریمه-
  
   بفهمهدی نباچکسی نگو هیچیه-
  

  .ومدی شوق از چشماش ماشک
  
 از ومدینفساش باال نم. حاال روژان جلو در خونشون بود. نبودچکسی کوچه ها هتو

  . در زداریمه.یلخوشحا
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 که در زدن صادق بلند شد به گفتی ماری داستان اومدن مهجانی داشت با هماهگل
 نگاش ی حرفچی هیب.دی جلوش داریمه. لنگه در باز کردهی. رفتاطیسمت در ح

 بر سرداشت اهی که چادر سیحاال چشمش به زن. عوض شداری نگاه مهریمس.کرد
 دست ی حرفچی هی اومدن بیواشکی که تدونسیم.افتاده بود شناختش دخترش بود

صادق دختر کوچلوش تو بغل . رفت در بستنارمیدخترش گرفت بردش داخل مه
  . کردهیگرفت و گر

  
  منوببخش دختر-
  

   نذاشتاری برن داخل مهخواستن
  
   برسهی ممکنه به گوش کسننی روژان ببدیبچه ها نبا-
  

 رفتن و از اطیت در ح بعد بچه ها به سمیرفت داخل لحظه ا. کردی فکرصادق
روژان با عجله رفت تو . متوجه حضور اون دوتا بشننکهی زدن بدون ارونیخونه ب

 ختنیمادر و دختر تا تونستن اشک ر.شدیماهگل باورش نم.خونه مادرش نشسته بود
  زدی نمی حرفیچکسیبعد که اروم شدن دور هم نشستن ه

  
  
   ارخانی مهی مردیلیخ-
  
وقت رفتن .ی پدرم که منو اسون فروختی و تو چه نامرد روژان با خودش فکر کردو

 کردو ی تو کوچه نبود روژان با مادرش خداحافظیکس.ستادی جلو در ااریبود مه
حاال تو اتاقشون بودن با . برگشتنی که رفتن به همون ارومیرفت به همون اروم

  دنی خوابیاسودگ
  
  اریممنون مه-
  
   نکردمیکار-
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 دی بادونهیروژان نم.از صبح همه تو تدارکات هستن. هستنای حنابندون دلامشب
 غدا هست براش ی امروز کلدونستیم. تفاوت نشسته بودیب. کنه سردرگمهکاریچ
 نبود پدرش از صبح زود اری از مهیخبر. پس الزم نبود غذا درست کنهارنیم

 و ومدی مردها میادای بچه ها خنده زن ها و فری بازیصدا.فرستاده بودش شهر
 منم اونجا بودم شدی می چگفتی با خودش مدادی کنجکاوانه گوش به صداها مروژان

  .نشستمی اونا منتظر شوهرم مونیم
  

 رو ی غذارو برداشتن عطرش تمام کوچه رو برداشته بود وهرآدمیگای بود در دظهر
سفره ها . انداختناطی فرش تو حومدی جنب وجوش میصدا.نداختیبه اشتها م

   نبود ادشی یکس.ذاشتنیرو تو سفره م غذایانداخته شد ظرفا
  
 به انبار انداخت ی نگاهایدن.اری بود نه مهناینه دل. اتاق نشستههی آدم تنها تو هی

  . را باال انداخت نشستشی زد شانه های اانهیلبخند موذ
  
 ی سعارنی از خودش که منتظر نشسته براش غذا بومدیبدش م. اتاقش نشسته بودتو

 هیبلند شد از تو کمد .کردی عطر غذا حواسش پرت می بویکرد بهش فکر نکنه ول
 برطرف شده شینون خورد گرسنگ.هیبا خودش گفت بهتر از گرسنگ.تکه نون برداشت

 بود دهی براش خراری که مهیس اومد به لباادشی.دی بالشت گذاشت دراز کشهی.بود
 بپوشه دادمی با من مهربون بود مایبا خودش گفت اگه دن. بپوشهتونستی نمدهیچه فا

  . نبودمنجای اگه باهام مهربون بودن که من ای خواهرش ولی عروسیبرا
  
 گذاشته اطی منبع بزرگ گوشه حهی ناهار اوردن بشورن ی ظرفااطی تو حرونیب

   شلنگم داخلش بود که راحتتر ظرف بشورنهیبودن 
  
   دختر کجاستنیصنم گل ا-
  

  فتادی به روژان مادشونی کار که شد وقت
  
  اقش تو ات-
  
  رونی بادیچرا نم-
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   دقم بشهنهیی اادیب-
  
   کمکت بدهارشیپررو شده برو ب-
  

  .دیترسی ماری از رفتار مهصنم
  
   ولش کنخوادینم-
  
   سالمه رونی بادیراستش بگو چرا نم-
  
  ؟ی چیعنی-
  
   زنده باشهدی بعغاشیبا اون ج-
  

   صنم رفت تو همیاخما
  
   راحت بشهالتونی خشینی تو اون انبار ببنی برنیسالمه بلندش-
  

 زن ها که کنجکاو هی از خداخواسته بلند شد رفت سمت در اتاق بقیی دازن
  پشت سرش رفتن) فضول(بودن

  
 بهی زن غرهیچشماشو باز کرد چشمش به . بود که در باز شددهی دراز کشروژان

  . بلند شددیخورد ترس
  
  سالم-
  
  یکنی کار نمی افتادینجوری خونه خاله ای اومدهیچ-
  

  . نگفت زن اومد داخل نگاشو دور اتاق گردوندیزی چروژان
  



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

١٠١

 صنم گل رو هم که دوباره اوردن هیزیجه.ی درست کردی خودت زندگیخوب برا-
   رونیب

  
   اومد داخل با حقارت نگاش کرددخترش

  
   مادرنی جهاز همی دختر بگهیبله د-
  

  .کردنی داخل روژان نگاه مرفتنی میکی یکی ها زن
  

 خلوت متوجه نگاه نگران اطی اومد داخل تعجب کرد حارید مه باز شاطی حدر
سرش به سمت اتاق روژان رفت درش باز بود وانگار چند نفر اونجا .مادرش شد

  .بودن باسرعت به اون طرف رفت
  

 روژان یبغض گلو. کنه ی همه رو بررسخواستی به سمت کمد روژان رفت مروناک
  . بلند شداری مهیصدا. بزنهشلی روناک دست به وساخواستیگرفته بود نم

  
   چه خبرنجایا-
  
  اری مهی عصبانافهی بودن از قدهیهمشون ترس-
  
  ادی نمرونی خودش که بمینی روژان ببمی اومدیی زندایچیه-
  
 که همتون جمع رکی تو اتاق مگه سنیرفتی مدی شما نبایعنی ومدهی نرونیاگه ب-

  نجای نه ارونی بی عروسنجای انیشد
  

 نگاه اریروناک هنوز کنار در کمد بود به مه.رفتنی مرونی بیکی یکی زنا
   خاله زنک مثل مادرشهیاونم . نگاش کرداریمه.کردیم
  
  رونی بی برشهی لباس عوض کنم مخوامی مییدختردا-
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 به در ی نگاهاریمه. رفترونی بتی تعجب کرد با عصباناری از لحن سرد مهروناک
  .کرد

  
   مزاحمت بشهنیی سرش نندازه پادی رسیازن هرک در بسنی ای قفل براهی بدم دیبا-
  

  . اشکاشو پاک کرددی خنداری مهتی خوشحال از حماروژان
  
   شب ی براستیتو چرا آماده ن-
  
  من؟-
  
  ؟یپس ک-
  
  رونی بامیمنم ب-
  
   یایمعلومه که م-
  

  .توچشماش نگاه کرد . سرشو با دوتا دستش گرفتکشی نزدرفت
  
  ی باشدی تو با خواهر منی عروسیتو زن من هست-
  

 حلقه اری روژان دور کمر مهیدستا.دی روژان رو بوسی برد جلو لباصورتشو
 هی.دی گردن روژان لباشو رو گردن گذاشت اروم بوسی سرشو برد تو گوداریمه.شد

 دونستی نمایدن. از روژان جدا شدی عصباریمه. اومد داخلایدن.دفعه دربازشد
  .د رفت سمتش فرار کراریتا مه. کنهکاریچ
  
 تموم ی تو صبر کن عروسادی منیی پاندازهی هست سرش ملهی انگار طوشعوریدختر ب-

   پررو شدهیلیبشه خ
  

  . بودستادهی خجالت زده همونجا اروژان
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  ؟ی امشب لباس داریبرا-
  
  پوشمی برام دوخت همون ماطی داد خنای از پارچه هارو دلیکیبله -
  
   حمام؟ی بریخوایم-
  
  . باهاش برمستی نیکس-
  
   رسونمتی مایب-
  
  ادی بگم بنایبه م-
  
   من ناهارم نخوردمی من برداشتی ناهار برایبگو راست-
  
  نه-
  
   زن مننمیدست دردنکنه ا-
  
  خودمم نخوردم-
  
  چرا؟-
  
   نرورونی بیگفت-
  
  اوردنی برات نیعنی-
  
  نه-
  
 بعد ی بخورارمی نداره دارم براشون صبر کن ناهار بی حرفم ارزشگهیعجب پس د-

  برو
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   نون خوردمخوامینه نم-
  
   صبرکنیکنیضعف م-
  
  باشه-
  

  به طرف مادرش رفت. رفترونی از در اتاق باریمه
  
  سالم صنم گل-
  
  کیعل-
  

   نشنوهی گوش مادرش برد تا کسکی نزدسرش
  
 نی من زبون در اورده فقط صبر کنی براامی دننی که انی کردی کارگهیحاال د-

 من و زنم غذا ی حاالم بهش بگو براونمشی تموم بشه مادرش به عزاش میعروس
   بره حمامخوادی تو اتاق روژان مارهیب

  
   خودت براش ببرسوزهیدلت م-
  
   به دو نکنیکی با من کنمای رو زهرتون می به سرم عروسزنهیم-
  
  جادوت کرده بدبخت-
  
  فرض کن کرده -
  

  نای شد رفت سمت مبلند
  
  سالم زن داداش-
  
  اریسالم مه-
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  ششی پیریاره مروژان کارت د-
  
  رمیاالن م-
  

  : رو صدازدای دنصنم
  
   به خونت تشنه هستی گفتی چی کردکاری چدهی ندریخ-
  
   تو بغل روژاندمی ناهار بخوره دادیرفتم تو اتاق بگم ب-
  
 نشو برو غذا بده به خودش واون دختر نکبت تا یخاک برسرت جلوش آفتاب-

   نکردهیزیابرور
  
 که احساس کرد زدیزخونه تا غذا آماده کنه داشت غر م اخم رفت تو آشپی با کلایدن

   شددهیموهاش از پشت کش
  
  ا؟ی دنیکنی زر زر میچ-
  
   داداش یچیه-
  
 رفته اون ادمی دورت شلوغ فکر نکن ی شانس آوردی من دم در آوردیحاال برا-

   ی تو بوده صبر کن تموم بشه عروسیکتک که روژان خورد تقص
  
  اش  موهام غلط کردم دادیوا-
  
 حاالم برو ی با من طرفی بوده االن زن من تو دست و پاش باشیروژان هر ک-
  ادی دربای تا چشم تو اون خاله باجبرمی خودم براش مرونیب

  
  زشته داداش-
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   با اون اخالقت ییزشت تو-
  
  رونی رفت بی با ناراحتایدن
  
   رفت تو اتاق روژاننایم
  
   روژان یکارم داشت-
  
  ؟یایاهام م برم حمام بخوامیم-
  
   می برای باهام نبود بی برم کسخواستمیخودمم م-
  
  صبر کن ناهار بخورم-
  
  ؟یتو ناهار نخورد-
  
  نه-
  
   گفت اورده براتدمی پرسایمن از دن-
  

 و کردنی گرد شده نگاش می همه با چشمارونی غذا از خونه اومد بینی با ساریمه
  . تفاوت به سمت اتاق رفتیاون ب

  
   دخترنی کرده اکارشیچ اری مهنیصنم ا-
  
   نکردشی کارچیخرش کرده ه-
  

و همه در بهت پشت در . در اتاق باز کرد با پاش رفت داخل بعدم با پاش بستشاریمه
  . گذاشت

  
  . اومدنرونی از حمام بنای و مروژان
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  .می خونه ما آماده بشمی برایروژان ب-
  
  لباسم خونه هست -
  
   عروس خانم خوب هواتو دارهاارهی بگه برات باری بره به مهیکی گمیم-
  

  .دی لحظه ترسهی.نیی سرش انداخت پادی خندروژان
  
   خانمنایم-
  
  بله-
  
 ی اونجا عصبانامی که مگفتمی مارمی به مهداشتمی خونه من لباسمو برممیرفتیکاش م-

  نشه
  
  میباشه بر-
  
  رو به خواهرش کرد . نگاشون کردتی شدن صنم با عصباناطی هم وارد حبا
  
 کمک حاال بازم میم عروس دارن منم دارم نگاشون کن انگار نه انگار بگن برمرد-
   جلوشمیذاری که غذاشم میکی اون نایم
  
  خدا صبرت بده خواهر-
  

   نگاش کرداریمه. کرد رفت کنارشدای پاری مهروژان
  
  یاومد-
  
   من برم خونه داداشت اونجا اماده بشم اریبله مه-
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  ان نگاه کرد کرد به روژزی چشماشو راریمه
  
   اونجا؟ی چیبرا-
  
   لباساشم خونه هست به منم گفت منم باهاش برممی گفت برنایم-
  
  نیای تنها نادی منی حسای دنبالتون امی غروبم خودم مامی خودم باهاتون مسایباشه وا-
  
  میباشه بر-
  

 به کارش ی کاری کسگهی داری از توجه مهای از مهربونتای خوشحال بود از حماروژان
  . بوداریاونم بخاطر ترس از مه.داشتن

  
***  

  
 اورد گذاشت وسط اتاق موهاش نهیی رفت آنایم. تو خونه تنها بودننای ومروژان

  .صاف کنه
  
  روژان؟-
  
  بله؟-
  
  ؟یزنیچرا دست به ابروت نم-
  
  ؟ی چیبرا-
  
 افتی هنوز قیشی فردا پس فردا بچه دار مگهی دی شوهرت تو ازدواج کردیبرا-

  دخترونه هست
  
   شمیبچه دار نم-
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  چرا؟-
  

  نیی انداخت پاسرش
  
  یروژان نگو هنوز دختر-
  
  هستم-
  
  چرا؟-
  
   بخاطر عذاب وجداناشی من دوست نداره از من متنفرتمام مهربوناریمه-
  
  ینیبی دوست داره حاال مدونمیمن م-
  
   ای نگیزی چیبه کس-
  
  یاریش م برای پسر تپلهی گهی مطمئنم چندماه دی دختر ولونمینه مگه د-
  
  دی خندو
  

 نکرده بود یشیروژان آرا. دنبالشونانی بود که اماده شدن منتظر تا بغروب
 ی سادگتی که در نهایآماده نشست دختر.دی درست کرد لباسشو پوشنایموهاشو م

   رفت سمت درنای در بلندشد میصدا. بودبایز
  
  ه؟یک-
  
  منم زن داداش -
  

   کرددرباز
  
   شدری دمیسالم بر-
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  میاومد-
  

 پسرخالش اومده بود دنبالشون سوارشدن رفتن نی با ماشاری دم در مهرفتن
 فرش اطیدور تا دور ح. شدن رفتن داخلادهی پعیجلو در شلوغ بود سر.خونه

 روژان به طرف کطرفی زنها هم کطرفیانداخته بودن مهمانا نشسته بودن مردا 
 همه نگاه ها نایش میپرفت . قفل کردرونیاتاقش رفت لباسشو گذاشت تو کمد دراز ب

 ی محلیمرد وزن با لباس ها.  ساز و دهل بلند شده بودیصدا.به روژان بود
 نی از اشتری بخواستی روژان نمی دست روژان گرفت اونم برقصه ولنایم.دندیرقصیم

  .کردنی با خشم نگاش مای باشه مخصوصا که صنم ودندیتو د
  

حسن فرستاد گفت به . شدنایم که همه حواسش به روژان بود متوجه قصد اریمه
  اری مهشی روژان شد رفت پالیخی بنایم.ادیمادرت بگو ب

  
  اریبله مه-
  
  شهی متی به نفع خودشه اذادی به روژان بگو نرقصه خوشم نمنایم-
  
  باشه-
  

   که کنارشون نشسته بودن سرتو گوش هم کردنیدوتا زن. رفتنای میوقت
  
   ندارهای نشسته حشونیو عروس خاک کردن حاالم اومده تریجوون مردم ز-
  
   خوب حالش جا اوردهاری مهشای چند شب پگنیم-
  

رسم . خوشکل شده بودیلی خنایدل.دادی نمتی اهمی ولدیشنی حرفاشونه مروژان
 دامادم تو خونه گرفتی بود که عروس تو خونه خودش جشن منیمردم روستا ا

 ادامه  خونه عروس جشن با همومدنی داماد ملیخودشون اخرشب فام
 اریخونه شلوغ شده بود مه.هی حنا و هدی داماد اومدن با کللیباالخره فام.دادنیم

  .خودش به روژان رسوند دستش گرفت
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   گذرهیخوش م-
  
  بله ممنون-
  
  خوبه-
  

 جا هی یهر ک.همه خسته بودن.بود که مهمانا رفتن از خونه عروس12 ی روساعت
  . نشسته بودنشستاری روژان که کنار مهشی رفت پنایم.نشسته بود

  
 خونه صورت روژان بند بندازه ادی بگمی منتی فردا به زی نگفتی بهت بگما نگاریمه-

  ابروشم مرتب کنه
  

   دوست داشتتشوی معصومنی به صورت دخترونه روژان انداخت همی نگاهاریمه
  
  خوادینم-
  
   مونهی باشه تو دلش مینجوری گناه داره زن شوهر دار اخوادی نمیگیتو م-
  

  شهی نمنای زبون مفی حردونستی ماریمه
  
   بکن گناه نشه تو دلش نمونه زن داداشیخوای میباشه هر کار-
  
  : به رو به روژان کرداریمه. و رفتدی خندنایم
  
  یایمن خسته هستم رفتم بخوابم تو هم م-
  
  میبر-
  

 داری و روژان باریمه.رکهایرجی جز آواز جومدی نمیی صداچی خواب بودن ههمه
   هر کدوم تو فکر خودشونبودن
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  اریمه-
  
  هوم-
  
   من دست به صورتم نزنمی اگه تو نخواگمیم-
  
   با خودتشی عواقب بعدی ولناینه برو حق با م-
  

  خورهی فکر کرد بازم کتک مدی ترسروژان
  
  زنمی دست نمگمی من که میچه عواقب-
  
   شهیم عوض زای چیلی مثل زنها بشه اونوقت خافتمی قی تو زن من هستی وقت-
  

   درک کنهاری بود که منظور مهنی ساده تر از ایلی خروزان
  
   شهی عوض میچ-
  
   یدونینم-
  
  نه-
  
   عروس خانمشهی عوض می چگمیفرداشب بهت م-
  

  . بوددهی فهماری کرده بود حاال منظور مهخی بدنش
  
   خوبهنجوری صورتم همخوادینه نم......ن-
  

روژان .دیازته دل خند. روژان انداخت پر از ترسی به چشمای بلند شد نگاهاریمه
   سربه سرش بذارهومدیخوشش م. بلندشو نوازش کردیمحکم تو بغلش گرفت موها
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 برو خودت نای پس فردا با می خانومم بشدی باگهی دی دستم به صورتت نزنیحت-

   خانم کامل باشههی یواسم خوشکل کن بش
  
  باشه -
  

 کارشو نتی نشست تا زی حرفچی هیژان برو. اومدن تو اتاق روژاننتی با زنای مصبح
باالخره کارش .ومدی صداش در مرفتی که رو صورتش می بندفیهر رد.انجام بده
 رو نهییرفت ا. خوشکل شده بودیلی خکردی به روژان نگاه منی با تحسنایتموم شد م

 بره بلند شد خواستی منتی کنه زریی تغنقدری که اشدیباورش نم.گرفت جلو روژان
 خودش خوشش اومده دی جدافهیاز ق.کله قندا که تو اتاقش بود بهش داد از یکی

  .دی رو شننای میصدا.بود
  
   گهیآماده شو د-
  
  کجا؟-
  
  حمام-
  
  می حمام بودروزیما که د-
  
 لباس به اون یخوای بدو تو که نمی ببرمت حمام عروسخوامی بود میاون که الک-

  ی رو حمام نرفته بپوشیقشنگ
  

   افتاداری مهشبی دیرفا به حادشی روژان
  
  ی بود که کردی چه کارنای میوا-
  
  چرا؟-
  
  یچیه-
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  نه بگو-
  
   باششی منتظر عواقب بعدی گفت دست به صورت زدشبی داریمه-
  
  دی بلند خندنایم
  
  می گفتم پس واجب شد که بریدید-
  

   حسن اومد داخلرونیکه برن ب.دی جلو کششی روسرروژان
  
  دیه بش آمادنجایروژان عمو گفت هم-
  
  باشه-
  
  روژان-
  
  بله عمو گفت من به تو بگم زن عمو-
  
  خب بگو-
  
  یاری تو زن عمو مهیعنی-
  
  بله-
  
  ی زن خودم بشخواستمی شد مفی حیآخ جون ول-
  

   بلند شدنای میصدا
  
   دهی پسر ورپرنمیبرو بب-
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   پا به فرار گذاشتحسن
  
   عروسممی برایب-
  

  .دندی دو خندهر
  

 پر از خشم ی وسط از نگاهانیا. اومدن رفتن خونهرونیم ب از حماکساعتی از بعد
  . ماندندی نمبی نصیمادرشوهر ب

  
 رفت تو اتاق روژان لشی با وسانایبعد از ناهار م.امدی نرونی ناهار هم بی براروژان

 لباسشو یوقت. کمرنگم براش انجام دادشی اراهی.با حوصله موهاشو درست کرد
 ی هالیفام. هم آماده شد هر دو خوشکل بودننایم.مثل فرشته ها شده بود.دیپوش
 رهی همه چشمها به روژان خرونی رفتن بنای اومده بودن که روژان و مکینزد
 همون دختر کوچولو نیا.شدی با تعجب به روژان نگاه کرد باورش نماریمه.بود

 که سادی مردا نگاش کنن رفت سمتش جلوش واهی بقخواستیبه خودش اومد نم.باشه
  .کردنی بهش نگاه نماریهمه به خودشون اومدن از ترس مه.ننشیبمردا ن

  
  روژان-
  
  بله-
  
  ی مردا نباشدی تو دنی جا بشهی برو یچیه-
  
  باشه-
  
 ی صنم االن آماده کشتنش ولدونستی مکردی کرده بود نگاه می با افتخار به کارنایم

 با اشک و نایدلداماد اومد دنبال عروس و .دیباالخره شب به اخر رس.براش مهم نبود
 هی نایصنم و اورنگ غم زده از رفتن دل.شدی میخونه از مهمان خال.لبخند رفت

 لی و روژان وسانای سروناز و مکردی مهی از غصه رفتن خواهرش گرایدن.گوشه نشستن
  کردنی مرتب میرو تا حدود
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   متوجه شدنایم.داشتی گوشه نشسته بود چشم از روژان برنمهی اریمه
  
   به تخته  بزناریمه-
  

  .دنی خندنای به متلک منای ومسروناز
  
  . برو براش اسپند دود کنی خوبنقدریزن داداش تو که ا-
  
  چشم-
  

روژان خجالتزده سر . سراغ ظرف اسپند روشنش کرد به سمت روژان فوت کردرفت
  . انداخته بودریبه ز

  
   خواهرشوهرم ببرم که فردا کتک نخورمیبرا-
  
   روز بتونه بخنده از ته دلهیو روژان آرزو کرد اونم . بودی دختر شاد و مهربوننایم
  

 المپ خاموش کرد دست روژان گرفت به سمت اتاقشون نی آخراری رفتن مههمه
 سمت فانوس رفت نورش کم اریمه. شدیدر که بسته شد انگار تودلش خال.رفت
  .برگشت سمت روژان.کرد

  
   خودت ری نداره تقصیبه من ربط-
  
   شورهی چشمانم خبه
  

  .... احساسم راعمق
  

  ....... کنازاد
  

  ی که به جستجوی پرنده امثل
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  یازاد
  

   رامرزها
  
   دیمایپیم
  

 همه ی دردیخواست بلند بشه ول. بوددهی آروم کنارش خواباریمه. باز کردچشماشو
به زحمت بلندشد لباس . کنهکاری چدونستینم.دیدراز کش.وجودش رو گرفت 

  .همونجا نشست.دیپوش
  

 که دی به دور اتاق انداخت روژان رو دینگاه.روژان نبود. چشماشو باز کرداریمه
   گوشه اتاق نشسته دهیرنگ پر

  
   شده؟یروژان چ....روژان -
  
  یچیه-
  

   رفت سمت روژان دی پوشلباسشو
  
  ؟یدرد دار-
  

  . بغلش کرداریمه. سرش تکون داد اشک تو چشماش جمع شدروژان
  
  امی دراز بکش تا بنجای اایب-
  
   با لبخند اومد داخلنای بعد مقهی دقندچ
  
  سالم عروس-
  

   مادرشوهرسالم
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  دنی خندهردو
  
  دوماد چش بود نگران بود-
  
  کنهیکمرم درد م-
  
  ستای کم زرنگ نارمی مهارمی می االن برات کاچیشیخوب م-
  
  شمی متی اذناینخندونم م-
  
   من ناز نکنیبلند شو من مادرشوهرتم برا-
  
   ؟یست هی تو چه فکرلیسه-
  
  اون دختر؟-
  
  ؟ی چیبرا-
  
   کمکش کنمخوامیم-
  
   یفتیتو دردسر م-
  
   یچه دردسر-
  
   کنهی خودشون رسم خودشون قبول دارن خود دختر قبول نمنایا-
  
   قبول کرد؟دیشا-
  
  بعدش؟-
  
  کنمیخب همه جور کمکش م-
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  ی خون بس کمک کنی به همه دخترایخوایم-
  
  نه-
  
  کنهی فرهنگشون با ما فرق میدونستی منجای ای اومدی تو وقتلی سهالیخیب-
  
   اونام انسان هستنیول-
  
   داداششهی روزدرست مهی -
  

***  
  
 گهید.و به بودن روژان.همه به نبودنش عادت کردن.گذشتی منای هفته از رفتن دلهی

تو فکر . بوداری مهونی مدنی تفاوت بهش داشتن وای حس بهی کردی نمتشی اذیکس
  .دی شناری مهیخودش بود که صدا

  
  ؟یخوای نمیزی خونه چامی امشب نمرمیروژان من دارم م-
  
  ؟ی ببریاینه غذا برات درست کنم ب-
  
   امی بدینه مادر درست کرده فردا صبح شا-
  
  باشه مواظب خودت باش-
  
  خداحافظ -
  

 اطی بودن حاطیمرغ و خروسا تو ح.اطیرفت تو ح. که رفت انگار روحشم رفتاریمه
 اطیخروسارو کرد تو لونشون در بست جارو گرفت دستش حمرغ و . کردنفیکث
در زدن .سطل انداخت تو چاه به درخت و گال اب داد. کردی کرد بعدم آبپاشزیتم
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 فرش ایدن.اومدن داخل.د بودن راهشون باز شده بوهی همسایرفت در باز کرد زنا
  . پهن کرد نشستناطیتو ح

  
  اریروژان برو شربت درست کن ب-
  
  چشم-
  

  .دی شناروی دنیصدا. رو بلد نبودیزی چی جای رفت تو آشپزخونه ولروژان
  
   تو ببرکنمیمن آماده م-
  
  . تعجب نگاش کردبا
  
   اومدم کمکتی عرضه نداردونمی می چشاتو درشت کردهیچ-
  
  ممنون-
  

زنها از .یی همه تنهانیخودشم نشست خسته شده بود از ا. برد جلو همه گرفتشربت
تا باالخره . به روژان نداشتنی کاردنیخندی مگفتنیم.کردنی مفی تعریهمه چ

   صحبت افتاد رو روژانریمس
  
  ؟یینجایچندماه ا-
  
   ماه 8 ای 7حدود -
  
  ؟یچه جور حامله نشد-
  
  دونمینم-
  
  ؟یالبد مشکل دار-
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 ایدن.کوبه در به صدا در اومد. نگفتیچیبهتره:  نازک کردو گفتی پشت چشمصنم
  . بودنایم.در باز کرد

  
  به همه سالم

  
  نای منورایسالم از ا-
  
  اومدم دنبال روژان-
  
  کجا؟-
  
  خونه ما-
  
  ؟ی چیبرا-
  
   گفت با روژان برواری برم دکتر تنها بودم مهخوامیم-
  
   بلندشو روژانیبسالمت-
  

 نشسته نایتو اتوبوس کنار م. کرد رفتنی از خداخواسته اماده شد خداحافظروژان
کارشون تمام شد تو مطب رفتن .ه لبش بود گوشیلبخند.کردی میاحساس آزاد.بود

  .سمت داروخونه
  

پسر جوون و . شد سرش برگردوندی نگاههینی نشسته بود که متوجه سنگی صندلرو
همراه . انداختنیی سرش پادی روژان رو که دی بهش زل زده بود نگاه عصبانیشهر

  . صداشون زد برگشتن همون پسر بودیکه کس. اومدرونی از داروخونه بنایم
  
   سوال بپرسمهی تونمی خانما مدیببخش-
  
  دییبفرما-
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  ن؟یایم.... شما از روستا -
  
  بله-
  
  ن؟یدونیشما از کجا م-
  
  من دکتر روستا هستم-
  
   زدی لبخندنایم
  
  هی برام حاال امرنی آشنا بودگمیآهان م-
  

   روبه روژان کردپسر
  
   که شوهرتون با کمربند زدتوننیشما همون هست-
  
  ؟ یبله که چ-
  
 ی مشکلنی بد بود االن خوب هستیلی نگرانتون بودم حالتون خیلی من خیچیه-

  ن؟یندار
  
  .ادی مشی همه زن و شوهرا بحث پنینه خوبم ب-
  

   دختر خودش سرنوشتش قبول کردهدی به حرف دوستش رسلیسه
  
  . خوشحال خدانگهدار و رفتیلیخب خ-
  

  دنی بود گه رسکیهوا تار. سوار اتوبوس شدن به سمت روستا رفتنغروب
  
  کجا روژان؟-
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  خونه-
  
   همعروسی گفتم امشب خونه ما هستاریبه مه-
  

 از اری بود بعد از مدتها فقط نبود مهی رفت خونشون شب خوبنای خوشحال با مروژان
 به نقدری. از اتاقا تا بخوابهیکی براش انداخت تو ی رختخوابنایم.کردی کم مشیخوش

 صورتش ی روی تندیاز هرم نفسها.ا خوابش برد چندماه فکر کرد تنی ایاتفاقا
 ی که رو صورتش خم شده بود نفس راحتاری مهدنیبا د.چشماشو با وحشت باز کرد

  .دیکش
  
   خانمریصبح بخ-
  
  ؟ی اومدی کریسالم صبح بخ-
  
   االننیهم-
  
  ؟ییخسته ا-
  
   یلیخ-
  
   بخواب ایب-
  
 ی لبای رویخند قشنگ حرف لبنیبا ا. برمنمتی برم کاردارم اومدم ببدینه با-

 روژان اریصبحانه که خوردن مه. دستشو گرفت بلندش کرداریمه.روژان اومد
  در که باز شد با اخم مادرشوهرش مواجه شد.رسوند خونه خودش رفت

  
  سالم-
  

   صورتشی بود توی ادهی کشوجوابش
  
   تا حاالشبی دی بودی کدوم گوردیدختر چشم سف-
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  نیخونه حس-
  
  یه ک با اجازیغلط کرد-
  
   گفتاریمه-
  
  ؟ی خبر به من بدهی یتونستینم-
  

   نگفتیچیه. رو صورتش بوددستش
  
 برو گمشو برو تو اتاق خراب گمی نمیچی من هنی پررو شدیلیشما زن وشوهر خ-

  شده ات
  

 کرد که چشماش قرمز هی گرنقدریا. کردهی زود رفت تو اتاق در بست گرروژان
 دست و صورتش شست رفت تو اریمه.خونه و اورنگ اومدن اریظهر بود که مه.شد

  اتاق
  
  سالم-
  
  یسالم خسته نباش-
  
  ممنون چرا چشمات قرمز-
  
   فکر کنمتیحساس-
  
  ؟یبه چ-
  
  دونمینم-
  
  ی دارتی به صنم گل حساسدونمیمن که خوب م-
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  . بغلش کرد نوازشش کرداری مهدی خندروژان

  
   شده؟یچ-
  
   بهش نگفتم کهنیمادرت ناراحت بود که من رفتم خونه حس-
  
  ؟یمگه بهش نگفت-
  
 رو ای رفتم نگران بود دننای که من با مدی بعدم ددونهیفکر کردم خودش م-
   اونجافرستادیم
  
  می داری خانم ناهار چشهیدرست م-
  
   رفت ادمی ی وایا-
  

   زدی لبخند محواریمه
  
  رمی بگگهی زن دهی برم دی باشهی نمنجورینه ا-
  

   با اخم نگاش کردروژان
  
  . دی و خنددمی تو رو هم دتیدم عصباننمر-
  
چند .رونی رو از انبار آوردن بیدوباره چراغ نفت.شدیهوا داشت سرد م. بودزییپا

پتو رو .کردیاحساس سرما م. بوددهی بود حالش خوب نبود کنار چراغ دراز کشیروز
 در اری اومدن خونه مهنی و اورنگ ز سرزماریمه.شدی گرم نمی ولدیچیدور خودش پ

 ی کنارش بدنش داغ بود ولفت حال افتاده ری که بدیروژان رو د. کردباز
  .دیلرزیم
  
   ؟ی خوبیروژان خانوم-
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  سردمه-
  
  ؟یچرا نکنه سرما خورد-
  
  دونمینم-
  
   درمانگاهمیبلند شو بر-
  
   بخوابمشمی خوب متونمینه نم-
  
  باشه-
  

   مادرششی بلند شد رفت پاریمه
  
  ؟یکنیست م شده براش سوپ درضیمادر روژان مر-
  
  به من چه-
  
  ؟یکنیدرست نم-
  
  نه-
  
  باشه-
  

  . برگشت رفتن تو اتاقنای ساعت بعد با ممی نرونی شد رفت ببلند
  
   درمانگاهمشی ببرای باری بد مهیلیحالش خ-
  
  میباشه لباسشو بپوش تا بر-
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   دکترشی پمی بردیروژان بلند شو دختر حالت بد با-
  
   بلند بشمرهی مجی سرم گتونمینم-
  
  اری مهمی کنکاریچ-
  
  برمشی با اسبم مارمیتو بمون براش سوپ درست کن من برم اسب ب-
  
  باشه-
  

 روژان بغل کرد گذاشت رو اسب خودشم نشست پشت اطی اسبش آورد تو حاریمه
  . با سرعت به طرف درمانگاه که رو تپه بود تاختفتهیسرش تا ن

  
 اری مهدنی اوم با درونی بومدیم که با عجله به سمت درمانگاه ی سواردنی با ددکتر

  دیجلو دو. اسب بودی شد که روینگران دخترک
  
   شده؟یباز چ-
  
  نجای تب ولرز داره آوردمش ادمی حال امروزم اومدم دی دو سه روز بدونمینم-
  

 بغلش کرد بردش تو درمانگاه اریمه.دهی ندبی راحت شد دختر آسالشی خلیسه
  . کردنهیوژان رو معا رو آورد ریدکتر گوش.گذاشتش رو تخت

  
  خانم دهانتو باز کن-
  
  .روژان دهانشو باز کرد-
  
   باعث شدهی فشار عصبدیسرما نخورده شا-
  
  می نداشتی مشکلچیه. روزا خوب بودنینه ا-
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  ه؟ی مشکل چیفهمی زودتر مینجوری خون بده اشی شهر آزماشی ببردیبا-
  
  شی تب ولرز ببرمش آزماهی یبرا-
  
 شده بهش فی بدنش ضعدمی شادنیبا تب ولرز خودشون نشون م ایماری بیلیبله خ-

  خوره؟ی بخوره مادی زجاتی وسبزوهی گوشت و مدیبرس با
  
  نه-
  
   خودمشی پاری بی خون جوابشو گرفتشی آزماهیفردا اول خانمت ببر -
  
  باشه دکتر -
  
 لحظه صبر کن هی شهی بهش بده خوب می مقویحاالم جاش گرم نگه دارغذا-

  مریفشارش بگ
  
   سرم بهش بزنم دی بانیی پایلیفشارش خ-
  

دکتر سرم زد به . تخت بود دوخته بودی حال روی نگران چشم به روژان که باریمه
  نهی که بشاری مهی گذاشت برای صندلهیدستش 

  
  ه؟یاسمت چ-
  
  اریمه-
  
   اری چند سالته مهلمیمن سه-
  
  ؟ی سالمه تو چ23-
  
   سالمه25من -
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  نجای ایچرا اومد-
  
   کمک به مردمیبرا-
  
  خوبه ممنون-
  
  ؟یدوسش دار-
  
  ؟یچ-
  
  ؟ی دوسش دارگمیخانمت م-
  

   به روژان انداخت که خواب بودی نگاهاریمه
  
  یلیبله خ-
  
  ش؟یزنیپس چرا م-
  
 اشتباه کردم دمی دی نکنه ولتشی اذی باشه کسی قوخواستی بار زدمش دلم مهی-

   کنهتشی اذیذاشتم کس کردم از اون روز نتشی خودم حماستی نیتو ذاتش بد
  
   نیآفر-
  
  روژان امانت دستم -
  

 که به سمتش دی رو دیکس. شده بودکی هوا تارستادی ارونی بلند شد رفت باریمه
    ادیم
  

  . بودنیحس
  
  سالم-
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  ن؟ی هستنجای شده چرا هنوز ایسالم چ-
  
  می هستنجای ای ساعتمیسرم تو دستش تا ن-
  
   نگران بود من فرستادنایم-
  
  میای ما هم منای مشی برو پنییشارش پاخوبه ف-
  
  باشه من رفتم-
  
  بسالمت-
  

 رفت داخل دکتر تو اتاق نبود کنار روژان نشست دست گرفت تو دستش خودشم
  .سرش گذاشت رو تخت

  
 دیسرش بلند کرد فهم. کجاست براش نااشنا بوددونستینم. چشماش باز کردروژان

 دستش دهیت دستشم تو دستش خواب که سرش گذاشته رو تخدیاردیتو درمانگاه مه
  .شدی داشت تمام مارسرمشی مهی رو موهادی دست کشرونی بدیکش

  
  اریمه....اریمه-
  

  . خمارش بودیروژان عاشق چشما. چشماشو باز کرداریمه
  
   روژان؟ی شدداری بیک-
  
  یزنیاالن سرمم تمام دکتر صدا م-
  

   موقع دکتر اومدهمون
  
  سالم دکتر-
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  به  االن حالت خوسالم

  
  بله-
  
  ره؟ی نمجیسرت گ-
  
  نه-
  
 رنی شهر ازت خون بگی بردی بود به شوهرتم گفتم فردا بانیی پایلیخانم فشارت خ-

  یاری من بیجوابشم برا
  
  باشه-
  

 نشوندش رو اسب خودش افسار گرفت رفتن اریمه. سرم جدا کرد از دستشدکتر
  .نییپا
  
  نیی پاارمی باریمه-
  
   شدیچ-
  
  نیی پاارمیحالم بد ب-
  

 تو معده اش بو ی دور شد هر چاریروژان چند قدم از مه.نیی اوردش پاعی سراریمه
   رفت سمتش اریاورد باال مه

  
   دکترشی پمیروژان چته تو برگرد-
  
   سوار اسب بشم خوامی نممینه خوبم بر-
  
  باشه-



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

١٣٢

  
  . داشتی سردی کاپشنشو دراورد کرد تنش اونوقت سال اون منطقه هوااریمه
  
  می زو برسشمی سوارشو منم سوار مای بیخوری سرما هم مستیلت خوب نروژان حا-
  
  باشه-
  

بردش تو . در باز کرددنیبه خونه رس.کردی متی اسب هدای با مهارت ونرماریمه
 اومد دستش گرفت کمک کرد دراز نایم. اتاق صورتش نوازش دادیاتاق گرما

   بوداطی ح برگشت صنم توی رفت اسب بذاره تو اصطبل وقتارمیمه.بکشه
  
  رهیمی داره می شده بسالمتیچ-
  

روژان به چهره . زنش نشستشی نگاش کرد جوابشو نداد رفت تو اتاق پاریمه
  . زدینگرانش لبخند کم جون

  
  یری سوپ بخور جون بگنی از اایب-
  
   تو زحمتیببخش تو هم افتاد-
  
   دهانتذارمی خودم مای حرف نزن بنیا-
  

  . که خورد حالش بهتر شدسوپ
  
  ستیسردت ن-
  
   کم هی-
  

  . انداخت روش کنارش نشست نگرانش بودگهی پتو دهی اریمه
  
  زنمی بهت سرمامیمن برم فردا باز م-نایم
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   ببرمش شهر دکتر خوامیفردا صبح م-
  
   باهاتونامی بیخوایم-
  
   زن همرام باشه بهترهی ایب-
  
  می که برامیباشه فردا صبح م-
  
  ان کنمدست دردنکنه زن داداش بتونم جبر-
  
  . سر به مادرشوهر بزنم تاحکم اعدام نداده ورفتهی کردم برم کاریمگه چ-
  

  . شیشونی سر روژان نشست حوله نم دار گذاشت رو پی تا صبح باالاریمه
  

 ی رواری کنار هم نشستن مهنایروژان و م. سوار اتوبوس شدنی زود سه نفرصبح
حالش اصال .وژان بود ری تمام مدت چشمان نگرانش روی نشست ولی تکیصندل

به . کردهی کرانی ماشاریمه.دنیبه شهر رس.ادی به سرش بیی بالدیترسیخوب نبود م
باالخره صداش زدن . نشستن تا نوبتشون بشهی صندلیرو. رفتنشگاهیسمت آزما

 چشماش بست تا دیترسیتا حاال خون نداده بود م. کمکش کردبه طرف اتاق برهنایم
 ستادهی بود کنارش ااریمه.س کرد چشماشو باز کرد رو دستش حی دستیگرم.نهینب

  .بود
  
  تمام شد-
  

  رونی از اتاق رفتن بنای و مروژان
  
   ؟شهی جوابش آماده میخانم ک-
  
   جوابتوری بگایفردا ب-
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   راهمون دورنی امروز جواب بدشهینم-
  
  شهینه نم-
  
   ندارهی راهچی هیعنی-
  
  ه؟یمشکل چ-
  
  د پشت سرش بویانسالیبرگشت مرد م-
  
 اگه گهی مشهی جوابش فردا آماده مگمی دادن مشی دکتر خانمشون آزمایآقا-
   امکانش هست؟انی امروز آماده بشه چون از راه دور مشهیم
  
   ؟هیخانمت مشکلش چ-
  
  گردونهی برمخورهی می تب ولرز داره هرچنییدو سه روز فشارش پا-
  
 خانم جوابش آماده نی اشی بده تا بعدازظهر آزمایبی ترتی خب خانم صالحیلیخ-

  بشه
  
  ری جواب رو بگای ب3آقا شما ساعت .چشم-
  
   دکتر ممنون خانم خداحافظیباشه ممنون آقا-
  

  . نشسته بودنرونی بنای و مروژان
  
  دنی جواب می شد کیچ-
  
  3 ساعت -
  
  می کجا بر3 تا 10االن -
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   اونجامیری هست مایکی نزدنی امامزاده اهی-
  

 ری زرونی کردن اومدن بارتیرفتن داخل ز.ده خلوت بود گرفتن رفتن امامزانیماش
  . درخت رو چمنا نشستنهی

  
   روژانیخوب-
  
  خوبم-
  

 وهی و شکالت و ابمکی بود چندتا کیکی که اون نزدی بلند شد رفت از مغازه ااریمه
  .گرفت اومد

  
  نی بخورایب-
  
  خوامینم-
  
   یکنی م؟ضعفی جیعنی-
  
  یری از حال میبخور روژان خون داد-
  
  . چشماشو بستنای داد به شونه مهیسرش تک. خوردوهی رو باز کرد با ابمکی کیلی مبا
  
   شد؟ینجوری چرا انایم-
  
  میفهمی مگهی صبر کن چند ساعت ددونمینم-
  
 ایکی که اون نزدیکی اونجا بودن اذان که گفتن رفتن تو رستوران کوچ12 ساعت تا

 باز دیترسیم.ه خوردن کرد شروع بیلیغذاشون آوردن روژان بازم با م.بود
جلو در . بسته بودشگاهی گرفتن رفتن سمت آزمانی بود ماش2ساعت .برگردونه
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باالخره در باز شد رفتن داخل .هرسه تاشون کالفه شده بودن.انینشستن تا ب
  .جوابشون آماده بود

  
  .جواب بهش داد. که خون گرفته بودی خانومهمون

  
  ادی دکتر بنی صبر کننیخوایم-
  
   اونشی پمیبریتو روستا دکتر هست منه -
  
  باشه بسالمت-
  

   مبلغ انعام به اون خانم دادبشی دست کرد تو جاریمه
  
   ممنون از لطفتون دییبفرما-
  
  ستی نیزی انشاهللا که چکنمیخواهش م-
  

 رفت ارمیمه. افتادنحالی رفتن خونه بنایروژان و م.دنی بود که به روستا رسعصر
   بهشون کردیتاق نگاه اومد تواایدن. دکترشیپ

  
  دی کوه کندهیچ-
  
  ای دنی سالم کنی نگرفتادیتو -
  
   مونهی شد زنده میچ-
  
   خجالت بکشایدن-
  
  تو خجالت بکش-
  
  چه خبرتونه-
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  مادر از عروست بپرس-
  
  نا؟ی شده میچ-
  
  یچی سالم ه-
  
   گفت؟یدکتر چ-
  
  ادی دکتراالن مشی جواب برد پاریمه-
  
  نیناهار خورد-
  
   بازم حالش بد بشه دیترسی روژان نخورد می ولمیبله خورد-
  
   برو براش غذا گرم کن بخورهایدن-
  
  ؟یچ-
  
   برو براش گرم کن هی چیدونیغدا م-
  
   مادریول-
  
 درست از خون اون یکنی رو نگاه می چیسادی دختر رنگ به رو نداره وای چیول-

  گهی بچه ام چقدر زجر بکشه برو داری زن داداشت مهینامرد ول
  
  . با اخم رفت تو آشپزخونه غذا رو گرم کرد آوردایدن
  
  بفرما بخور-
  



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

١٣٨

 یی راحت بود غذاش کامل خورد هر چهارتاالشیحاال خ.نهی کمکش کرد بشنایم
  اریهمونجا نشستن منتظرمه

  
  نایحسن کجاست م-
  
  خونه مادرم-
  
  نجای همشیاوردیخب م-
  
  .ادی اونجا رضا هست از پسش برمکنهی متیاذ-
  

  اومد تو اتاق.زدی اومد چشماش برق مارید مه شدرباز
  
   شد؟یسالم چ-
  

  کردنی بهش نگاه می با نگرانهمه
  
   تو شکمتطونی شی کوچولوهیدکتر گفت -
  

 حاال نگاشون سمت روژان بود و شکمش کردنی نگاه ماری با تعجب به مههمشون
   .دی که اورنگ فهمی از وقتی وایول.روژان دستش رو شکمش گذاشت لبخند زد

  
   پسر احمقیتو غلط کرد-
  
   پدری چیعنی-
  
   بچه رو بندازهشیبری فردا میعنی-
  
   نیمگه از رو جنازه من رد بش-
  
   تو خونه من ادی از خون اونا بیکی ذارمی نمشمیشده رد م-
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  ینی رنگ بچه ام ببذارمی نممیری من و روژان مادینم-
  
  یکنی مجایتو ب-
  
  کشمی مشیتارو به ات به زن وبچه ام بخوره روسیدست کس-
  

 به بچه اش ی کسذارهی نماری خوشحال بود که مهدیشنی دعواشون می صداروژان
   بزنهبیاس
  
 خونه رو برات نی بهتررمیگی سرتاپاش طال مری بگگهی زن دهی برو یخوایبچه م-
   سازمیم
  

اگه .رهیگی زن ماری مهیعنی. ترس همه وجودش گرفتدیشنی صداشون نمگهی دروژان
 از نگاش شدی اومد داخل نماریدر باز شد مه.کنمی ببرن فرار منیچه رو از ببخوان ب

  دی فهمیزیچ
  
  یخوای نمیزی؟چیروژان خوب-
  
  نه-
  
  خوامی من بچه تو رو مری نگیحرف پدرمو جد-
  

  . دادرونی نفس حبس شده اش رو بروژان
  

ش  دورادور خوی هادنی دنی اومد تو روستا دلش به اانهی مخفشهی مثل همبازم
 از دستش ی کاری رو تباه کرده ولچارهی اون دختر بی زندگدونستیم.بود

 ی روی بهش نداره چون دعوا تمام شده بود ولی کاری کسدونستیم.ومدیبرنم
  .برگشت نداشت

  
  سالم-
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  سالم داداش-
  
  ی آواره بشیخوای میتا ک-
  
   دونمینم-
  
  وماه حامله هست تمام شد روژانم خوشبته شوهرش خوبه حاالم دیبرگرد همه چ-
  
   خراب بشهشی برگردم زندگترسمیم-
  
   می شد ما هم جبران کردختهی ری خونهی شهینم-
  
   امی حساب کنم مهی برم شهر تسوگردمیباشه برم-
  

  . نگفتیزی چی خوشحال از برگشت برادرش به خانه رفت به کسصادق
  

 اری مهی برخواستی مکردی نگاه می خاکستریبه کاموا. تو اتاق نشسته بودروژان
 رونیبا عجله ب.دی با شدت در بهم کوبی اومد کساطی در حیصدا.شال گردن ببافه

   همههی داد و گریبعدم صدا. خانوادش رفتشی بود که پاریرفت مه
  
  گه؟ی میک-
  
  گنیهمه م-
  
   اومدهیبه چه جرات-
  

  دی اورنگ رو شنیصدا
  
  کشمشیخودم م-
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   برگشته؟یعنیوش  عمشیفکرش رفت پ.دادی بد می روژان گواهدل
  
 بره خون ی دفعه کنی ای راه بندازگهی خون دهی یخوای میگی خودت می برایچ-

  ا؟یبس دن
  
 بعد کشمی اول اون دختر و بچه اشم می ولدمی ملی بعدم خودم تحوکشمشینه م-

  رتشی غی بیاون عمو
  

  . سردش شده بودزدی روژان تند تند مقلب
  
   کن رونیکر زن و بچه و خواهرم از سرت ب فی بکن ولیتونی میخوای میتو هرکار-
  
  ی بکنیتونی نمی غلطچی دخترم دارم تو هم هاریزن وبچه تو به درک اخت-
  
   رو هم ببر بده دستشون که روح پسرت آروم بشهای برو برو بکشش دنایخب ب-
  
 انتطار یسیمی تو رو پدرت واومدهی نای بچه که دنی برایفهمیخفه شو تو چه م-

  .نمی پسر جوونم اروم بشی من برایدار
  
  ه؟ی چی نگه داشتاطی اونجا کنج حکسالی که یی اون برده ایآروم نشست-
  
   بهشتهای مثل تو باشن دنی خونیخوبه اگه همه دشمنا-
  
 که تو اون یدونیم.میریانتقام بگ. گذشت کردشهی میمعلومه که بهشته چرا وقت-

   دختر خودتم مقصر بود؟انیجر
  
 مقصر مگه اون عباس کشت ؟اون پسر ول نای دلیگیعه م هر دفیگی میتو چ-
  . برادرت به کشتنش دادرتی غکردینم
  
  . کردهی نشست به اقبال بد خودش گرنی زمیرو.دیشنی نمیی صداگهیروژان د-
  



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

١�٢

   میخب بگو ما هم بدون-
  
  رونی برو بایدن-
  
  . اونا بودی همه حواسش به حرفای ولرونی رفت بیتی با نارضاایدن
  
 بودم داری قبلش من بقهی چند دقهی. که خبر کشتن شدن عباس رو دادنیموقع-
 نگفتم تا یچی پتو هری بقچه دستش رفت زهی با حال خراب اومد تو با دمی رو دنایدل

  .که اون خبر دادن.فردا بفهمم چه خبر بوده 
  
  یعنی...ی بگیخوای میگی میچ-
  
  دهی فرار کنه عباس فهمخواستهی منایبله دل-
  

  واری داد به دهی شد تکدیورنگ سف ارنگ
  
   عباسمچارهی بیزیخاک برسرم شد چه آبرور-
  
   سراغمونادی بی نذار دوباره بدبختای دختر خودتم مقصر کوتاه بیدی حاال که فهم-
  

 آتش خشمش نکهی حرفش پدرش آرومتر شده غافل از انی کرد با ای فکر ماریمه
 بکشم دی سعدی تمام پسرم تمام کنم باهمی کار ندی شده اورنگ با خودش گفت باشتریب

  .کشتمی هم شوهر نکرده بود اونم منایاگه دل
  

 واریدر باز کرد روژان با حال خراب کنار د.  بلند شد به اتاقشون رفتاریمه
  کردی مهیرفت کنارش نشست بغلش کرد اون گر .دهی حرفاشون شندیفهم.دید
  
  فتهی نمی اتفاقچی هشهیآروم باش درست م-
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 تو آرامش با خوامی حاال نظرم عوض شده می بکشم ولدیقسم خورده بودم سعمن -
 خونه کی دارم نزدنی زمهی ی اتاق خسته انی خونه از انی از ادونمی کنم میتو زندگ

  .می برنجای زود با هم از اسازمشی منیحس
  
  .اری همه لطف مهنی روژان خوشحال از او
  

 ی و اهل روستا خوشحال بودن و عده الی برگشته بود همه فامدی روز بود که سعدو
  .دینگران از شروع دعوا جد

  
 ی بود با چهره مضطرب با نگراننیکه در با شدت باز شد حس. بودنای خونه مروژان

  به روژان نگاه کرد
  
   ؟نی شده حسیچ-
  

   به روژان نگاه کرددوباره
  
  نجای اای بنایم-
  

   تو اتاق در بستنرفتن
  

  ونی گری با چشمارونی اومد بنایم. منتظر خبر بد بوددید رو نی که حال حسروژان
  
  نا؟ی شده میچ-
  
 ی کم زخمهی فقط فتادهی نی هم اتفاق بدی کسی نترس همه خوب هستن برایچیه-

  شده
  
  ؟یک-
  
  عموت-
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  زنده هست-
  
   شدهی کم زخمهیگفتم که فقط -
  
   بوده؟یکار ک-
  
  اورنگ-
  
  من برم خونه-
  
   دنبالتادی برای جا باش مهنینه نرو هم-
  
  زنهیدلم شور م-
  
   بمونیشی متی اونجا اذیاالن بر-
  

  روژان نگران به چشم راه. نبوداری از مهی شده بود خبرشب
  
   حالش خوبه ؟اری راستشو بگو مهومدی ننایم-
  
 برات رختخواب ای هستن اروم باش بخاطر بچه بی کم عصبهیهمه خوب هستن -

  بندازم دراز بکش
  
  خوامینه نم-
  
چشماش .  بوداری درباز کرد مـــــــــــهنی در اومد حسی بود صداخرشبآ

  .روژان نگاش کرد.قرمز بود
  
   شده؟ی چاریمه-
  
   نکنتی خوبه تو بخواب خودت اذی خانومم همه چیچیه-
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  ؟یتا حاال کجا بود-
  
   پدرمشیپ-
  
   زنده هستدیسع-
  
   بغلم دلم برات تنگ شده بودایزنده هست ب-
  

***  
  
  ن؟یحس-
  
  هوم؟-
  
  م؟ی بهش بگیچه جور-
  
  گهی ماریمه-
  
   ؟شهی میحاال چ-
  
 نبارمی اکننی اونا هستن که همه رو بدبخت مشهی همرنی بگمی بزرگا تصمیهرچ-

   دنیکارشون انجام م
  
 چه بر سرش می روز دختر دار بشهی اگه می روستا مردمش دور بشنی از اای بنیحس-
   قومنی اونی مادیم
  
  تم خودم تو فکرش هس-
  
  میرفتی همه با هم مشدی روژان کاش مچارهیب-
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   شد؟یپدرت چ-
  
  رنیگی می فردا براش دادگاه محلسادیگرفتنش مثل اون فرار نکرد مردونه وا-
  
   خون بس؟رهی مای دنیعنی-
  
   خودمو بکشنای دمی پول خونش مای گفت ذارمینه پدر گفت نم-
  
   روژانچارهیب-
  

  نای مشی بلندشد رفت پعی سردی نداریمه. که چشماش باز کردصبح
  
  نایسالم م-
  
  ریسالم صبح بخ-
  
   کجا رفتاریمه-
  
   نکنه دوبارهی پدرش که کارشیرفت پ-
  
  ؟ی نداری کارگهیمن برم خونه د-
  
  ی بدون صبحانه برزارمی مگه منمی ببنیبش-
  
  سالم زن عمو-
  
  ری صبح بخیسالم حسن-
  
مشکوک شده بود از .شت روژان برهبازم نذا. سفره انداخت صبحانه رو خوردندنایم
 صبور شهی مثل همیول.گنی افتاده بهش نمی اتفاق بددونستی همه اصرار منیا
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 خونه اطی سرد حنی زمی نشست رودهی خمی اومد با شونه هااریباالخره مه.موند
  ششیروژان با عجله رفت پ.نیحس

  
   مردهدیسع. به سرم شدهی جان مادرت بگو چه خاکاری شده مهیچ-
  
  نه-
  
  ؟یپس چ-
  

   نگاه کرد چه جوربهش بگه؟شی بلند کرد تو چشم درشت و قهوه اسرشو
  
   اریحرف بزن مه-
  
 تا اریچشم دوخت به لب مه.رفتن داخل. هوانی تو ایخوری تو خونه سرما ممی برایب-

  حرف بزنه
  
  ؟ی نکنتی خودت اذیدیقول م-
  
  دمیقول م-
  
 ممکنه اتفاق یی تو حامله ایته باش داشی آمادگدی بهت بدم باخوامی نمیخبر خوب-
  فتهی برات بیبد
  
  دمیباشه قول م-
  
   رو بکشه دی پدرم رفت با تفنگ که سعروزید-
  
  خب-
  
  دی که تفنگ گرفته سمت سعیموقع-
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با چشماش با .کردی مینفس روژان تنگ شده بود احساس خفگ.نیی انداخت پاسرش
   حرف زداریمه
  
  پدرت اومده جلوش-
  

  دی کشری تکمرش
  
  ت..ه هس..ند..ز....ز-
  

 کاریمادرش چ. پدرش مردهیعنی.کردی مهی داشت گرنایم. انداختنیی سرش پااریمه
 مثل جونش محافظت دیمن دخترش بودم از من گذشت از سع. برادراشکنهیم

 سمتش دی دواری مهرفتی مجی من بدنش سرد شد سرش گچارهی مادرم بچارهیب.کرد
  دی رو شناری مهدای فریتو بغلش افتاد و تها صدا

  
   کمک کننایمــــــ-
  
 دلش ریز.تو درمانگاه بود. بودبراش آشنا بوددی اتاق سفهیتو .چشماش باز کرد-

   کردیدرد م
  
   خدایوا-
  
  یروژان خوب-
  

 که به سرشون اومده بود افتاد اشک تو چشماش یی بالادی. بوداری برگردوند مهسرش
  جمع شد

  
  اریمه-
  
  ؟یجانم درد دار-
  
   حاالشهی میچ-
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  ؟ی روژان به قولت وفا نکردیتو اروم باش تو به من قول داد-
  

   درد اومد سراغشباز
  
  کنهی دلم درد ماریمه-
  
  م؟یشی نداره بازم بچه دار مبیع-
  
  ؟یچ-
  
  بچه افتاد-
  
   خوامی من بچه رو مارینه مه-
  

تش و  اومد به مهبار اشاره کرد دسعی دکتر سرزدی مغی و جاری زد به لباس مهچنگ
  . و امپول زد بهشرهیبگ
  

 ای دنیتمام غم ها.کردی دخترک نگاه مدهی کنار تخت نشست به چهره رنگ پراریمه
 ضربه اخر نی ادونستینم. گرفته شدمیتصم. شده بودلیدادگاه تشک.رو دوشش بود

 دستاشو گرفت سرش گذاشت رو دست روژان بدون خجالت ارهیچه به روز روژان م
 کمکشون کنه روژان تونستیمکاش .کردیر به ان صحنه نگاه مدکتر متاث. کردهیگر

  . شوهرشسی خیچشماش باز کرد چشم دوخت به چشما
  
 نگاه دیباری که میزی نشسته بود کنار پنجره غم زده به برف رنی خونه حستو
 با قهی داشتن هر دقی دل بکنه اونا چه حقدی حاال که دلبسته باشدیباورش نم.کردیم

 گفته اری که با بغض مهیحرفا. تو سرش بوداری مهیحرفا.کردنی می بازشیزندگ
  .شده بود

  
طبق خواسته . اورنگ گذاشتنیسه را ه برا. گرفتنمی تصمفهی هم عاقالن طاباز

 رو خون بس ای دنای روژان رو با پول خون صادق پس بدن دیخانواده صادق با
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 روژان بفرستن کردنی التماس ماری به مهایصنم و دن. اورنگ کشته بشهایبفرستن 
 زدید با مادرش حرف میبا. که ازش دل نکنهکردیروژان با چشماش التماسش م

 هی بشه یبرگرده اونجا که چ.رنی بمونه اونا حق دارن پول بگاری مهشی پخواستیم
  . ارزش دارهی کیخون بس که پس فرستاده شده برا

  
  اریمه-
  
  بله؟-
  
   من از تو جدا کننتوننینتم اونا نم من ززنمی برم باهاشون حرف مخوامیمن نم-
  
  ؟ی کنی با قاتل پدرت زندگیتونیتو م-
  
   از اون خونهمیری میمگه نگفت-
  
   پدربزرگت اون پدربزرگت کشتیگی به بچه ات میبعدش چ-
  

  .کردی میاونم پسش زده بود احساس پوچ. نگاه کرداری ناباورانه به مهروژان
  
   رمی من برم باشه میپس تو هم راض-
  
  روژان گوش کن-
  
 شد رفت سمت خونه داریصبح زود ب. روژان رفته بود تو اتاق درم بستیول

  .در زد صنم در باز کرد با نفرت نگاش کرد.اورنگ
  
  کار؟ی چنجای ایاومد-
  
   جمع کنم برم؟لمویاومدم وسا-
  
  کجا ؟-
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 نی حاال به زور دارنمی که به زور اوردیی که اولش بودم همونجاییهمونجا-
  لعنت به من لعنت به سرنوشت من لعنت .نمیستفریم
  
 اش اشک صنم هم هیهق هق گر.اطی برفا نشست تو حی حرف بزنه روتونستینم

  .درآورد
  

 یروزان با خودش فکر کرد چرا پدرش مثل اورنگ به پا. ظلم کردن در حقشچقدر
رو بلند شد رفت تو اتاق همه جا . برنگردهی با خوارنجوریدخترش ننشست که حاال ا

 اری مهادگاری بود که ی که برداشت لباس آبیزیرفت سر کمد تنها چ.نگاه کرد
 که با چشم دنی رو ددخترجوانمردم روستا .رونی بقچه اومد بهیگذاشتش تو .بود
  . اون روژاندونستنیهمه م.رفتی باال می به سمت روستادهی خمی شونه هاونیگر
  

  سوزدی مدلم
   برکهی مرگ مرغاباز
   به کوچزیگر نای پرستوار

  سوزدی مدلم
   تازهیی تکرار زخمهااز
   سرانجامی بی تکرار اشکهااز

  ........ سرانجاممیب...........گرفتارم
  یی روشنای بیوارهای دنی اپشت

  ییرها.. نفس مانده تاکی
  ........ باددنی نفس مانده تا رسکی

   خانهنی که دل بکنم از ادیبا
  و مرگ تو در تیزهای که بگذرم از دهلدیبا

   عاطفهنی وارث اخرمن
   الههنی وارث اخرمن

   امرانهی خانه ونیا
  

 نبود همه جا ی روژان داخلش باز رفت اونجا ولی در اتاقدی چشمشو باز کرد داریمه
 شده بود روژان رفته ری دیرفت تو کوچه رفت سمت خونشون ول.رو گشت نبود
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 نی به همشدینش باورش نم بود جز روژازی رفت سمت اتاقشون همه چیبا ناباور.بود
 از مونی پشی برذارمی بود نمه بهش نگفتنکهی از امونیپش. از دست دادشیراحت

  . شده بودری دیشکستن دلش ول
  

با اومدن دخترک . سرش به کار خودش بودی شده بودن هر کداری روستا بیاهال
 ارومشون به گوش روژان یپچ پچ ها. شدرهی به سمت او خشانیچشم ها

   به سمت خونه مادرش رفتالیخی اون بیول.دیرسیم
  
   روژاننیا-
  
   چه برسرش اومدهچارهیدختر ب-
  
   حاالادی چه برسرش می بگدیبا-
  
   مرد زن مرده بدنشای رمردی حاال به کدوم پستیمعلوم ن-
  

   کردهی تو بغلش وگردی نگاش کرد پریبرادرش با ناباور. شددرباز
  
   بابا مردی کجا بودیروژان ابج-
  
 اشکبار روژان ی با چشمارونی برادرش همه اهل خونه اومدن بیسرو صدا از

رفت جلوش با تمام قدرت ونفرت زد تو .  ازش متنفر بوددیچشمش خورد به سع
  دنیشنی رو همه مادشی فریصبرش تمام شده بود صدا. دیگوش سع

  
 مونده نشکسته ی دلی مونده که خراب نکرده باشیزی چیینجای اییتو به چه رو-

 زن جوونم با هزارتا هی من نی من ببی که دوباره بدبختم کنی که چی برگشتیباش
 بچه ام مرد حاال که دل دمیزخم رو تن و قلبم از خونه پدرم آواره شدم زجر کش

 دمی چرا اومدم چون دنیدونی مم هستم منم آدمیبسته بودم باز آواره شدم من چ
 یدخترش خون بس نفرسته وقت ی مرگ خودش ولی بکنه حتیاورنگ حاضر هر کار

 مثل من بدبخت گهی دختر دهی اومدم تا کنهی مرد که فرار نمنقدری ادمید
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 دنشی دی که هرلحظه برایصورتش سوخت با نفرت به مادرش نگاه کرد مادر.نشه
  .کردی میلحظه شمار

  
   مردیگی به قاتل پدرت می زبون باز کردای حی بدختر–
  
 زن سپر بالشون هی که یی دوتا روستا تمام مردایردا مهی نامرد مثل بقهینه اونم -
   نده شی ذره وجدان داشت که دختر خودش دست دشمن خونهی ی ولکننیم
  

باورش .کردی روژان نگاه می خالی کنج اتاق کوچکشان نشسته بود به جااریمه
 ی فکر کرد که حتیبه زن. بزرگ بودی دوراههی سر نهی روژانش نبگهی دشدینم

 ی عقد دائم خونده شد که اونم به راحتغهی صهیاسنامه اش نبود فقظ اسمش تو شن
 پسرش رو به کشتن داد هیش ی که با نادانکردیو به پدرش فکر م.شدیخوندش باطل م

 پر از التماس یبه نگاه ها. که تازه پا گرفته بود نابود بشهاری مهیباعث شد زندگ
ن رفت مادرش نذاشت روژان  به خانه روژاروزید.گذشتی از عشقش مدیخواهرش با

 خط بظالن بر گریبار د. بردنش اومده بودی برااری وبه روژان نگفت مهنهیرو بب
 فکر کرد نی و سرخورده به خانه برگشت و به امانی پشاریمه.دندیوجود دخترکش

  . برسدشی به عشقش به آرامش زندگی روزدیشا
  
 تا چندماه تنها آرزوش  هفته هست که از طالق روژان گذشته به خونه برگشتههی

به آن مرد . بوداطی حاال همه فکرش به اون اتاق کوچک گوشه حیول. بودنیهم
 که ی هفته قبل همون شخصکی. اشک تو چشماش بودی که وقت خداحافظیمغرور

 بار تنها اون نی ادونستی عقد را خوانده بود خودش هم فسخش کرد،روژان مغهیص
 بود تو خونه یحاال روژان زن جوان مطلقه ا. شد نابودارمی شد مهینبود که قربان

به پدرش فکر . دنبالشادی باری منتظر تا مهنشستیتمام مدت پشت پنجره م.پدرش
 اون اشیمسبب تمام بدبخت. از دست دادنش حس نکردی غمچی هی ولکردیم

 گهی اتفاق دهی با موندش دیترسیم. نداشتان عذاب روژدنی رفت تحمل ددیسع.بود
  . ادامه داشتشهی مردم روستا مثل همیگزند.فتهیب

  
  روژان چشمت باز کن مادر -
  
   داداش سوزهی داره تو تب ممی کنکاریچ-
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   مشی ببری برف چه جورنی درمانگاه تو امشی ببر-
  
   دنبالشرمی مبرتمونی منشیآزا با ماش-
  

خودشم رفت پشت .نهی بشنیکمک کرد روژان تو ماش. روژان برگشتیی بعد دایمدت
با .هنوزم دوستش داشت. آزا به چهره سرخ شده از تب روزان نگاه کردنیماش

 خواستینم. مادرش قبول نکرده بودی ولشیمادرش حرف زده بود برن خاستگار
  . خوشبختش کنهکردی می بار از دستش بده هر کارنیا

  
  . اش کردنهیمعا. کوچک خودش رو شناختضی دکتر مردنی درمانگاه رسبه
  
   تو درمانگاه بمونه تبش باالست ممکنه تشنج کنهدیبا ستیحالش خوب ن-
  
   دکتری آقامی کنکاری چدیبا-
  
حالش خوب شده بود .ادی خونه بعدازظهر بدی برادی از دست شما برنمیکار-

   خونهنشیببر
  

   به خانه برگشتندهرسه
  
   ؟یگفتی همون دختر هست که منی الیسه-
  
  آره-
  
   تباه شندشی آ دخترکهنی از افی و معصوم حبایچه ز-
  

  . کمکش کنمتونمی من منشده
  
  یندازی دختر به دردسر منیتو خودت و ا-
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  د؟ی حمیچه دردسر-
  
  دهی دردسر می بوشهی تو همی کارای ولدونمینم-
  
   آدم کمک کنم هی به خوامیم-
  
  خدا کمکت کنه من برم نمازم بخونم-
  
   مواظبش باش بعد من برم بخونمایبرو ب-
  
  باشه-
  

  .کردی دکتر فکر می حرفا بهروژان
  
   ؟یتو درس خوند.کننی نابودت می بموننجای روژان ای داری خوبندهیتو آ-
  
  بله؟-
  
  تا چندم؟-
  
  ییسوم راهنما-
  
 تا ی روستا بموننی نه تو ایدرست ادامه بد.کنمی من کمکت می تو بخوانیخوبه بب-
مثل توپ پاست .رنی بگمی برات تصمهی بقی بذاریخوای می تا کای به خودت بیریبم
 دمی خواستم کمکت کنم نتونستم چون ددمتی من از روز اول که دگهی به همددنیم

  .ی آزادی نداریهد تعچی االن هیول.یخوای خودتم نمیتعهد دار
  

 دردسرش کنار خانوادش ی بی شد زندگخبالیب. دکتر فکر کردی روز به حرفاچند
 هی دورشون بود یالی از فامیکی شیتا اون شب که اومدن خاستگار. دادحیرا ترج

دلش گرفت حق با دکتر .و چندتا نوه داشت. پنجاه ساله که زنش مرده بودرمردیپ
 که قرار بود همسرش ی مردبه ی چشمریز. مهماناشیبه اصرار مادرش اومد پ. بود
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 شکم بر آمده که با دی کم پشت وسفی با قد کوتاه موهایرمردیپ.بشه نگاه کرد
. روژان با نفرت به همه نگاه کرد.خوردیه شدت تکان مهرخنده شکم بزرگش ب

غافل از . بکنهی معامله انی باهاش همچشی مادرش تنها پناه زندگشدیباورش نم
 می روژان تصمیول.ن کار نبود وقصد نداشت موافقت کنه ی به ای مادرشم راضنکهیا

 شد داریصبح زود ب. نشهرمردی زن اون پی ولردیخودش رو گرفته بود حاضر بود بم
  .و به درمانگاه رفت

  
 و متوجه اومدن نوشتی میزی بود داشت چنیی سرش پالیسه. درمانگاه شدوارد

 ی ورزشیکلی قد بلند بود با هی به دکتر انداخت جوانیروژان نگاه.روژان نشد
   کرده بودجادی ای تضاد قشنگشی مشکی با موهادشیپوست سف.
  
  سالم دکتر-
  

 به ی آرامش و اعتماد خاصشیچشمان مشک.رد سرش بلند کرد نگاهش کلیسه
  .روژان داد

  
   شدهیزیسالم چ-
  
  امیمن به حرفاتون فکر کردم باهاتون م-
  
 تمام گهی هفته دهی تا نجای مدت خدمت من ای هستی دختر عاقلدونستمی منیآفر-

 من تو رو زودتر با دوستم ی بفهمه با من اومددی نبایچکسیآماده باش فقط ه
 که نگرانت سی مادرت بنوی نامه براهیفقط . دنبالتامیبعد خودم م شهر فرستمیم

  نشه 
  
   شرطهیفقط به -
  

 تن به ی به سادگی در روستا بزرگ شده بود ولنکهی بود با ای دختر عاقلروژان
  . دادی نمیزیهرچ

  
  ؟یچ-
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 تونمی من نمی ولدیکنی کمکم مدی من شرط بذارم داردی نبادونمی می ولدیببخش-
  .دی به شما ببخشامیا شما ب بینجوریا

  
 ینی حاال چه تضمی به هرکیکنی که اعتماد نمیکنی می بهت کار خوبدمیحق م-
  ؟یخوایم
  
  .دیمن عقد کن-
  

 جواب خانوادش ی ولدادی بهش حق مگفتی مدی بایچ. با تعجب نگاش کردلیسه
  .دادی میچ
  
اب خانوادم  من شما رو عقد کنم جوی بهتون کمک کنم ولخوامیروژان خانم من م-
   بدم؟یچ
  
  ؟یپس چ-
  
 باور کن قصد ی که بخواینی تو محضر معتبر خوبه با هر تضممیخونی دائم مغهی صهی-

  من فقط کمک کردن
  
   آماده بشم؟ی کدی ببخشدونمیم-
  
 درمانگاه تا بهت بگم فقط شناسنامه و مدارک ای بدنیفرداشب که همه خواب-

   اری نیچی هگهی داری با خودت بتیلیتحص
  
  باشه خداحافظ-
  
  .کشنتی مردم روستا بفهمن میکنی ؟می چه غلطی دارلیسه-
  
  . خوبندهی آهی برسه خوادی که میزی به اون چکنمی من کمکش مفهمهی نمیکس-
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   یی اونهیتو د-
  
  یکنیآره تو هم کمک م-
  
  .رو من حساب نکن -
  
  تموم شد رفت برادر.حساب کردم-
  
  بگو داماد.من دامادتونم-
  
   کارت دارم نجای ایای داماد فردا شب متیسر عقده اخاک بر-
  
   دارم فتیش-
  
  ری بگیمرخص-
  
  یباشه من برم تا کار دستم نداد-
  
  برو خدا به همراهت داماد-
  

 به ی فرو رفته بود، روژان بلند شد نگاهی شده بود همه روستا تو خاموششب
  مادرش انداخت اشک تو چشماش جمع شد 

  
  .  تحمل کنمتونمی نمگهیر بودم برم دمن رو ببخش مادرمجبو-
  

  . بار نگاه کردنی آخری برابرادراش
  
 زود ی ،ولشمی خجالتتون مهی ماشهی با فرارم همدونمی منیشما هم من رو ببخش-

  دونمی مدیکنیفراموش م
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به . سرد بودیلی رو سرش هوا خدی رو کشیچادر مشک. اومدرونی ترس ولرز ببا
از روستا .دادی چادرش تو دستش فشار مری زمی چوب دستهیطرف درمانگاه راه افتاد 

 ی کیعنی از ترس زدی پشت سرش قلبش تند تند میکه خارج شد احساس کرد کس
  بود؟

  
  روژان خانم؟-
  

  .دی آروم کشی دکتر بود با عجله برگشت نفسیصدا
  
  ن؟یکنی مکاری چنجایشما ا-
  
   خطرناک اومدم دنبالتوندیای وقت شب گفتم تنها ننیا-
  
  میممنونم بر-
  
  . از اونجارفتنی معی سردی بودن وقت نبود باستادهی درمانگاه هر سه نفر ایتو
  
 یری نامزد خواهرمه کارش درسته ؛امشب باهاش مدی آقا حمنیروژان خانم ،ا-
  .ی بپوشی لباس محلدی نباگهیبرات لباس آوردم د.امی امن تا من بی جاهی برتتیم
  
  چشم-
  
   نباشه رونی بی کسرونی بمیری مدمی اتاق عوض کن من و حم برو تو اونایخوبه ب-
  

 که بهش داده بود ی با مانتو وشلوار وشالشوی لباس محلعی تو اتاق رفت سرروژان
 اومدن داخل دی وحملی سهیبعد از مدت.رونیرفت ب.لباساشو جمع کرد.عوض کرد

  . عوض شده بودیلی به روژان کردند،خینگاه
  
   کنم؟رکای لباسمو چنیدکتر ا-
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 یدیبعدم ببر با خودت شهر که رس. هستملی به من نگو دکتر من سهگهیاول که د-
   ؟هیبندازش دور اون بسته چ

  
  ارمشی بدی باهیادگاری هی نیا-
  
  اریباشه ب-
  
   از خودت ی جا نذاریزیچ.دی بردیخب زود باش-
  
  باش-
  

 بود مثل کیهمه جا تار. درمانگاه خاموش شدی رو سرش، المپادی چادر کشروژان
  .دی حمنی تو ماشدی شبح خزهی

  
***  

  
   فرار کردهگنیم-
  
  ؟یبا ک-
  

 بی شوهرش بدن به مش حبخواستنی مادرش گذاشته می نامه براهی ستی نمعلوم
  فرار کرده

  
  حق داشته -
  

 با عجله شدی شکست باورش نماریمه.دی رسنمییخبر به ده پا.دندی بلند خندی صداوبا
 عهی که شاکردی دعا مومدین رفت پشت در بود نفساش باال نمبه سمت خونه مادر روژا

  . لرزون در زدیباشه با دستا
  
  ه؟یک-
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  : گفتی آرومیباصدا
  
  باز کن-
  

 از دیترسی که حرف بزنه مشدی در باز شد برادر روژان بود،زبونش باز نملنگه
 رو تو مادر روژان التماس.دی که قرار بشنوه؛درباز تر شد مادر روژان رو دیتیواقع

 بود از دهی اونم زخم دیول.دیدی روز با غرور دخترش برد مهی که ی پسریچشما
  دست روزگار

  
  ؟یستی از جونمون کم بال به سرمون اومد که هنوزم دست بردار نیخوای میچ-
  
 نی بشه اصال از اتی اذگهی دذارمی خوشبختش کنم نمدمیاومدم روژان ببرم قول م-

  میری میروستا لعنت
  
 نی باچشمش همه خونه رو نگاه کرد به ااری ،مهکردنی مهی در ببند،هر دو گر توایب

   که هنوز روژان اونجاستدیام
  
   شهی همی روژان رفت براری دی اومدرید-
  
   ذارهی روژان من رو تنها نمنیگیدروغ م-
  
 نشی دوبار کشتنی کردرونشی هم بیدی اومد تو خونه تو با نا امیدیروژان با نا ام-

 ی روژان من فکر کردم برای اومد خاستگاردی با اون سنش خجالت نکشکهیتاون مر
 به خوامی روژان فکر کرد من می ولدمیپسرش اومده همون شب گفتم دختر بهش نم

   رفتشت نامه نوهیزور شوهرش بدم شبونه فرار کرد 
  

 هی داره گردونستی مدی مردونش دی انداخت لرزش شونه هااری به مهی نگاهماهگل
 زدی حرف میرفت خونه، نه با کس.  رفترونی شکسته از خونه بی با دلاریمه.نهکیم

 شدی نمی کارگهی دی از کارش ولمونی پشخورد؛اورنگینه درست غذا م
باالخره . داشته باشهنکاروی جرات اکردنیفکرشم نم. به دکتر شک نکردچکسیه.کرد

  .ود برتوانستی ملیسه. اومددی اونجا تمام شد دکتر جدلیکار سه
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 کیقط . دادی که خبر فرار روژان رو بهش مکردی به مادرش نگاه می با ناباورآزا

  روز به شهر رفته بود و دوباره از دست داده بودش
  
 کاری چیخوای مستشی حاالم که نی کردیمن گفتم روژان قسمت تو نبود،لجباز-
ظر تو لب باز  منتکنمی می دختر خواهرم با افتخار برات خاستگارهی سممی برای بیکن
   یکن
  

 بود که یآزا پسر. به پسرش چشم دوختیمادر به با ناراحت. با خشم نگاش کردآزا
 و یی خرمای موهادی سفی قدبلند با پوستی تمام دختران روستا بود،پسرییآرزو

  . نگاهش زبانزد خاص و عام بودی پاکیچشمان خاکستر
  
 که باشه ای دنی هر جاکنمی مداشی پرمی روژان مال مخوامیمن فقط روژان م-
  کنمی مداشیپ

  
   همونجا بمون برنگرد چون من به عنوان عروس قبولش ندارمی کردداشیپ-
  

با شدت در . رفت به سمت خانه عمه اش رفترونی از خونه بتی با عصبانآزا
 دی در باز کرد،آزا رفت داخل خونه عمه اش رو دیرضا برادر روژان با نگران.زدیم

  . نشستهنیکه غمگ
  
  سالم عمه-
  
   به سرمون اومدیی چه بالیدیسالم آزا شن-
  

  . تو گلوش بودینی جلو رفت دست عمه اش رو گرفت بغض سنگآزا
  
  دمی قول مکنمی مداشیعمه من پ-
  
  . رفتینجوری که امی تنهاست چه به سرش آوردیلی اون خ-
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مکش  کچکدومی همی با هم همه مقصرمیکردی فرار مگرفتمی دستش مدیهمون اول با-
  .دمی قول مکنمی جبران مکنمی مداشی حاال هرجا باشه پمینکرد

  
   مادرو پدرت هزارتا آرزو دارن براتی تو جوونتی زندگیآزا برو پ-
  
  . رسمنی خودم مهمتر عمه لعنت به ایآرزوها-
  

  : لب زمزمه کردری زماهگل
  
   شیلعنت به باعث و بان-
  
   به خودم بگوی داشتی عمه هر کاری نداریکار-
  
   خودت باش ندهینه عمه قربونت برم برو به فکر آ-
  
  هستم خداحافظ-
  
  خدا پشت و پناهت-
  

 ***  
  
 هی بود دهی عقب دراز کشی صندلی به شهر اومدن تمام مدت رودیاون شب با حم.

  .دندی ،باالخره رسندشی نبیپتو هم روش بود، تا کس
  
  . روژان خانمنیی پانیایب-
  

 بودن یکی باری کوچه یتو . به اطراف انداختیگاه شد،نادهی پنی از ماشروژان
  : بلند شدیرزنی پی صداقهی زنگ زد،بعد از چند دقستادی ای جلو در سبز رنگدیحم

  
  ه؟یک-
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   جا گذاشتمدی کلیکنیمنم مادر در باز م-
  

 جلو در ی چوبی نقش با عصازی ریرزنیپ. پشت در بودن در باز شدی اقهی دقچند
  .کردی نگاه م بودو به روژانستادهیا

  
  . دوستمه که براتون گفتملی خانم،نامزد سهنیمادر ا-
  
  نی داخل خوش آمددییآهان بفرما-
  
  سالم حاج خانم -
  
  سالم دخترم بفرما -
  

 ی کوچک ومرتباطی شدن حاطی گذشتن، وارد حی خانه شد،از راهرو کوتاهوارد
 متوجه دیهوا سرد بود،حم.اطی باغچه کوچک حانی میبا تک درخت خشک.بود
  . را تند کرد در اتاق را باز کردشی شد، قدمهادنشیلرز

  
   داخل روژان خانم،هوا سرددییبفرما-
  

 ی به رنگ الکیبا فرش. بودی از خدا خواسته رفت داخل اتاق دوازده مترروژان
 خورد با یواری دی به بخار؛چشمشی گوشه اتاق بود به رنگ قالیدوتا پشت
 رفته بود،تا رونی همون موقع بدیحم. گرم بشه رفت تای به سمت بخاریخوشحال

 کی و تخت وکتابخانه خچالی. کردیهمه اتاق را با چشمش بررس.روژان راحت باشه
 فکر کرد،اشک به چشماش اریبه مه.همونجا نشست. اتاق بودیالی تنها وساینفره ا

 من م،چرایکردی می زندگاری بود من ومهینجوری اتاق اهینشست با خود گفت،کاش 
  : اون به خودش آورددی حمیتو فکر بود،که صدا. رو بچشمی طعم خوشبختدینبا
  
 زهرا نمی کنم اهی تهی قابل شما رو نداره وقت نبود شام بهتردی شام،ببخشدییبفرما-

  خانم درست کرده 
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 ری وارد اتاق شده بود،سفره هم آماده بود،نون و پنی کدی باال آورد حمسرش
   خوردهی چه جور غذا ماری توخونه مهتدوناسیهندوانه آش ماست،نم

  
   من مزاحم شما شدمدی شما ببخشهی چه حرفنیا-
  
  . مواظبتون باشمدی بادی امانت برادرم هستد،شمای حرفا نزننی از اکنمیخواهش م-
  

 نشون لی از سهشتری بزد،سنشی بود و حرف منیی بهش نگاه کرد سرش پاروژان
  . سفره شدکیرتش بود،با خجالت نزد صوی بود که رویشی بخاطر ردی شادادیم
  
   به همون خانم دی داشتی کاررمیخب روژان خانم من م-
  
  د؟یکنی نمی زندگنجایمگه شما ا-
  
 دوستمه اومده خونه من،راستش گفتم ی اتاقم برانی خونه مادر دوستمه انجاینه ا-
  .دی راحت تر هستدی خانم باشهی شیپ

  
  حبتتون رو روز جبران کنم مهی بتونم دوارمیام-
  
 ساک هی کمد کتابخونه نیی پای جبران راستدی که شما خوشبخت و موفق بشنیهم-

   خدانگهدارلیهست سفارش سه
  
  ممنون خداحافظ-
  
  هی تو ساک چنهی راحت شامش رو خورد در قفل کرد،کنجکاو بود ببالیبا خ.  رفتو
  

 نشروی اونجا بود بییساک چرم وقهوه ا. کمد رفت،نشست در باز کردجلو
 زد؛ساک گذاشت یچند دست لباس دخترونه اونجا بود؛لبخند.آورد،بازش کرد

  .دیسرجاش،با آرامش خواب
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 تا دی طول کشهی به صورتش چشماش بازکرد،چند ثاندی نور خورشدنی با تابصبح
 ی شب قبل کلاط،ی بلندشد،تخت مرتب کرد،رفت تو حعیسر.دی رو فهمتشیموقع

  . هاش فرستادهی رو به رزی تمید،هوای کشقی نفس عمهیبارون زده بود 
  

 رو رزنی پی دست و صورتش بشوره که صداخواستی آب مری خورد به شچشمش
  :دیشن
  
 ای با اون آب؟ بی دست و صورت بشوریخوای میدخترجان اون آب سرد چه جور-

  .داخل آب گرم هست
  
   شهی نممینه خوبه من عادت دارم طور-
  
 که سنت رفت باال غصه گهی دو روز دیوون االن جی قدر خودت بدوندیتو با-
   دختر ی تو امانتای که زود پوستت چروک نشه بیدی چرا به خودت نرسیخوریم
  

 ساده بود زی رفت،اونجا هم همه چرزنی به سمت خونه پی حرفچی بدون هروژان
 گری هم گوشه دی کوچکونی ترکمن سماور گوشه اتاق تلوزی پشتی الکی قالزیوتم

   سمت آشپزخونه رفت،روژان هم پشت سرش رفت داخل بهرزنیبود،پ
  
   دخترم با گرم دست بشورایب-
  

  .دادی بهش می سرد حس خوبی آب تو اون هوای آب باز کرد گرماری شروژان
  
  . رفتادمی بود؟ی اسمت چی صبحانه بخور دخترجان راستایب-
  
  روژان-
  
   نی بشایمنم زهرا هستم ب-
  
   شما هم شدم زهرا خانم مزاحمدیممنون ببخش-
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   دختر خوبم مثل تو کنارمههی پسرا راحتم نی حرف نزن چند روز از دست انیا-
  

 روز که هوا هیزد،ی بهش سر می هر از گاهدی روز تو خونه زهرا خانم بود؛حمچند
 رو خودش ی نگاهینیشست،سنگی داشت لباساشو ماطینسبتا خوب بود اومد تو ح

 بود،و ستادهی کنار راهرو ایبا لباس سرباز برگشت،پسر جوان والغر عیحس کرد،سر
 داشی پکردی مد،فکری از جا پرن اودنیروژان با د.کردیبا تعجب به روژان نگاه م

 به اشک نشسته به پسر ی پر از کف با چشمایبا دستا. ببرنش روستاخوانیکردن م
  : پسر به خودش اومدیبا صدا.کردیجوان نگاه م

  
  ن؟ی هستیشما ک-
  
  رونی بده زهرا خانم اومد ب خواست جوابتا
  
   مادر قربونت برم یاحمد اومد-
  

 بغل کرده گروی زهرا خانم و پسرش نگاه کرد که همدد،بهی کشی نفس راحتروژان
 سبز و ی چشماد،بای قدبلند والغر با پوست سفندش،پسری بهتر ببتونستیبودن،حاال م

از هم دل کندن پسر  تو پر و خوش فرم؛باالخره ی و لبهاکی کوچی عقابینیمورب ب
  : دادحی شده بود براش تو ضهبا تعجب به روژان نگاه کرد،مادرش که متوج

  
  . روژان خانم چند مدت مهمان ما هستننیاحمدجان ا-
  
   دختر تو خونه ما هستشهی من تعجب کره بودم دیسالم روژان خانم ببخش-
  
   من مزاحم شدمدیسالم شما ببخش-
  

  :کرد نگاش ی خانم با ناراحتزهرا
  
  نمی کن ببفی داخل احمد تعرای؟بیروژان مادر باز حرف از مزاحمت زد-
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 بند،رفت سمت اتاقش ی وپسر رفتن داخل،روژان لباساش رو شست انداخت رومادر
 هفته بود که هی نه اونا راحت هستن نه روژان گهی فکر کرد با وجود احمد دنیو به ا

 مرتب شیروسر,د که ناهار بخورناونجا بود،وقت ناهار بود؛زهرا خان صداش کر
 سفره لی که کمک مادرش وسادیکرد به سمت خونه رفت در زد رفت داخل،احمد د

  . با عجله رفت کمکشوننهیچیرو م
  
  . روژان خانمدییشما بفرما-
  
  .نی خسته هستنیدی تازه رسدینینه شما بش-
  

ارو سفره رو جمع کردن روژان تو آشپزخونه موند تا ظرف. خوردنناهارشون
 سال نداشته باشه،دختر 18 ای 16 از شتریاحمد بهش نگاه کرد،حدس زد ب.بشوره

 و از فی و لب ظرینی بی درشت قهوه ای هالل چشمای ابروهایدی وسفیالغر اندام
 اومده رونین شالش بیی بود که از پاشیتونی بافته شده و زیهم قشنگتر موها

 یی خودش چایماور نشست برا اومد؛رفت کنار سرونی از آشپزخونه بعیبود؛سر
 که ی با وجود امانتستی درست ندونستیزهرا خانم به پسرش نگاه کرد،م.ختیر

  .دستش پسر جوانش تو خونه باشه
  
  . برادرتشی پدی جمع کن برو خونه حملتیاحمد جان مادر وسا-
  
  ؟ی چیبرا-
  
  .یی تنهانجای اگذرهیخب محمدم اونجاست بهتون خوش م-
  
   حاال برم؟نمی گرفتم تو رو ببی کلک مرخصی برم با کلگهیته د هفدیمادر من با-
  

 تی بخاطر اون اذنکهی و ناراحت بود از ادیشنی صبتاشون از تو آشپزخونه مروژان
روژان ظرفارو شست اومد . نگفتیچی پسرش ناراحت شده،هدیزهرا خانم که د.بشن

  .رونیب
  
   دست درد نکنه مادریخسته نباش-
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   من برم تو اتاقنی نداریانم دست شما دردنکنه،اگه کار نکردم زهراخیکار-
  
   بخور یی چاایکجا؟ ب-
  
   با اجازه خورمینه ممنون بعد م-
  

 تا ادی نرونی از اتاق بادی زکردی می روز بود،که احمد تو خونه بو و روژان سعدو
  .راحت باشن

  
 کرد به شروع.دی کشرونی از کتابا رو بیکی کتابخونه انداخت ی به کتاباینگاه

 از مطالبش سر در یزی چکردی عکساشو نگاه مشتری بودبیکتاب پزشک.خوندن
  .اوردینم
  

 اما همه کردی نشسته بودن،احمد جدول حل می و زهرا خانم تو اتاق جلو بخاراحمد
 خواستی و نجابت دخترک جذبش کرده بود دلش مییبای روژان بودزشیفکرش پ

 لبش ی به روی فکر لبخندنیاز ا. بشه اونجا بمونه و عروس مادرششهی همیبرا
  :اومد

  
  مادر-
  
  جانم؟-
  
   کجا هستن؟نجاست؟خانوادشی ای چیروژان برا-
  
  .. آوردش دی واال حمدونمینم-
  

 زنگ در اومد نتونست حرفش ادامه بده؛به احمد نگاه کرد،احمد بلند شد یصدا
  . زنگ بلندشدی تا در باز کنه،دوباره صداد،رفتیکاپشن رو پوش

  
  ه؟اومدمیک-
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  .بهی مرد غرهی همراه دی ددیحم.  کرددرباز

  
  سالم احمد آقا-
  
   ی خوبدخانیسالم حم-
  

 انی هم دست داد تعارف کرد ببهی بهم دست دادن؛احمد به اون مرد غرهردو
  . نسبت به اون مرد نداشتیداخل،حس خوب

  
و بهش هر د. بودستادهی شدن،زهرا خانم جلو در خونه ااطی سه تا مرد وارد حهر

  .سالم کردن
  
   داخل سرددیی بفرمانیسالم خوش اومد-
  
   برادرخانمم لی آقا سهنیا.میشینه مادر مزاحم نم-
  

  . زدی خانم لبخندزهرا
  
  ت؟ی دنبال امانتیزنده باشه،حتما اومد-
  

  .هی چی منظورش از امانتدونستی و احمد با تعب بهشون نگاه کرد نمدنی سه خندهر
  
 نیاری بفی تشرم،انشااهللای چند وقت مزاحم شما شدنی ادیبا اجازه شما ببخش-

  .میتهران جبران کن
  
 خونه شی من بدجور عادت کردم بهش ببر،واالی ترهستیتو که ازنامزدت تعارف-

  شهیسوت و کور م
  

 داشت،اما دی امی باور کنه هنوز جاگفتی رو که عقلش میزی چخواستی نماحمد
  . شددی کامل نااملیباحرف سه
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   شده حاج خانم؟مونی نکنه پشرونی بادیکجا هست که نمحاال -
  

  دنی خندلی سهی به شوخدوباره
  
 حوصلش سر رفت شهینه مادرتو اون اتاق حتما خواب برو صداش بزن خوشحال م-
  . مدتنیا

  
 دستش د،بای قشنگش رو دیای و احمد خراب شدن رورفتی به طرف اتاق ملیسه

  :آروم به در زد
  
  روژان؟ -
  

  :دیچی آشنا تو گوشش پی در چشماش باز کرد،بلند شد که صدای صدا ازروژان
  
  روژان؟-
  
 لید،سهی خودش دی رو جلو رولی به سمت در رفت؛در باز کرد،سهی خوشحالبا

  .کردی داشت نجات دهنده و با بودن کنارش احساس آرامش می حامهیبراش حکم 
  
  سالم خانم-
  
   لیسالم آقا سه-
  

  .ختی فرو رنهی بسته شدن در دل احمد در س رفت داخل،در بست بالیسه
  
 دی چرا؟شادونستینم. داشتیشتریحاال احساس آرامش ب. اومدلیباالخره سه.

 ی و روژان گوش مزدی حرف مدی با حملیسه.شدی روشن مفشی که تکلنیبخاطر ا
  داد؛
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 محضر می قبلش من و روژان بردی فقط بامیکنی آماده هست امشب حرکت می چهمه
 کنه کاری چدی بادونستیروژان با استرس نگاش کرد،نم.ادی نشی پیه مشکلکه تو را
 همه دونستی بود،ماری به فکر مهنده،هنوزمی بشه در آی ممکن بود چگفتیاگه بله م

 رو نداشته که ی نبوده کسردنش کدای به فکر پی کسیتعجب کردن از فرارش ول
ورده بود نگاه کرد،مانتو  براش آلی که سهیی زد به لباسایدنبالش بگرده،پوزخند

 نداختیداشت شال م .ی شال آبدی سفکی کوچی دستفی کی دودنی شلوارجدیسف
  . به در زدلیروسرش که سه

  
  ؟ییآماده ا-
  
  امیبله االن م-
  
 بهش آرامش ی بود و با لبخند مهربونستادهی جلو در الی اومد،سهرونی در اتاق باز
 چترش باز لیسه. بود نگاه کردیگری د که مالیاحمد با حسرت به فرشته ا. دادیم

  . سر روژان گرفت و رفتنیکرد،رو
  

 بار بله نی دومیروژان برا. کردی عقد رو جارغهی نشسته بودن عاقد صتومحضر
   عاقد به خود اومد یبا صدا. با هم با ترس و استرسنیا.گفت

  
  نیمبارک باشه خوشبخت باش-
  
  ممنون حاج آقا-
  

روژان با . آورد دوتا حلقه داخلش بودرونی جعبه بهی کتش بی دست کرد تو جلیسه
  .تعجب نگاش کرد

  
  کنهی شک نمی کسینجوری اشهی که بدون حلقه نمه؟عقدیچ-
  
 تو دستش ی حلقه اچی بود هاری مدت که زن مهنی روژان با خودش فکر کرد تو او

   لیدستش گرفت جلو سه.نکرده
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   دستمکنمی دستم خودم مدیممنون بد-
  
  دییبفرما-
  

 ی خوشکل و راحتنیماش. شدننیسوار ماش.رونی ها رو دستشون کردن رفتن بحلقه
 رفتن وارد اتاق شدن دیبه خونه حم.  نشده بودینی ماشنیتا حاال سوار همچ.بود
 نگاه کرد،جلو لی به سهی چشمری روژان زره،ی رفت غذا بگومدی داخل ندیحم

 ی به ذهنش زد،نکنه دختریی اجرقهکرد،ی بود به کتابا نگاه مستادهی ادیکتابخونه حم
   باشه و من خرابش کنم؛لی سهیتو زندگ

  
  لی آقا سهدیببخش-
  
  بله؟-
  
 رو دوست داشته ی ممکنه دختردونمی چه جور از شما تشکر کنم،مدونمیمن نم-

  تون؟ی به زندگخورهی با وجود من لطمه نمنیباش
  

  . بهش انداختیقی نگاه عملیسه
  
   راحتالتونی،خستی من نی تو زندگیدختر-
  
  ؟یدوسش داشت-
  
  ؟یچ-
  
   شوهرتگمی رو ماریمه-
  
 و یبندی محبت دل منی با کوچکترینی محبت نبی که از کسی باشری اسیی جایوقت-
 شهی نابود می تلنگر همه چهی با ی ولیسازی مای و رویکنی خودت هزارتا فکر مشیپ
  . سراب بودارمی سراب بوده رابطه من و مهی همه چیفهمیم
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 سن کم تو اون روستا هر نی همه درک وشعور دخترک در تعجب بود،با انی از الیهس
  . در ذاتش داشتشهی بود ریچ
  

  . کردن زهرا خانم محکم بغلش کردی بود از زهرا خانم خداحافظشب
  
   تو بازی به رونجای در اای بیهر وقت خواست-
  
  کنی فراموشتون نمچوقتیممنونم کاش بتونم جبران کنم ه-
  
  .  کردن ، به دل جاده زدنی و محمدم خداحافظدی احمد و حماز
  
 نی ماشلیسه.دی کردن چشمان روژان بسته شد وخوابی رو که طری از مسیمقدار.

 از می پتو مسافرتهی رو خوابوند تا راحتر بخوابه یصندل. گوشه نگه داشتهیرو 
 ای به دنانگار. دختر داشتنی به ایبیاحساس عج. روشدی عقب برداشت کشیصندل

 خوب انجام تشی کنه حاال خوشحال بود که مامورتی دختر حمانیاومده بود که از ا
 ها و آدما ابونیروژان با تعجب به خ.دندی به تهران رسمی روز و نکیبعد از .داده

 همه نیبا خودش فکر کرد چرا ا. گذاشته بوددی جدیای دنهی انگار پا به کردینگاه م
 تا کردنی که کار میی هم نداشت با آدمای که گاز کش دوریتفاوت تو اون روستا

 ساختمون بزرگ با هی جلو لیسه. بودییای شهر روهی که مثل نجایو ا.وننزنده بم
 نیماش. رفت داخللی اومد درباز کرد سهرونی بعی سرداریسرا.ستادی ابای زینما

  ور بشه وارد آسانسدیترسیروژان م. شدن و به سمت آسانسور رفتنادهیپ.پارک کرد
  
   من همراهتم دست بده منایبخدا ترس نداره تو ب-
  

 عی سرلیسه. کردی دستش نگرفت رفت داخل در که بسته شد احساس خفگروژان
 هیچند ثان. رو محکم گرفتلی سهیروژان بازو.آسانسور که حرکت کرد.دکمه رو زد

 یچوب در هیحاال جلو .دی کشی درش باز شد روژان نفس راحتستادیبعد آسانسور ا
همه . کرد رفتن داخلاز آورد دربرونی بدشوی دسته کللیسه. بودنستادهیقشنگ ا

 سالن هی کردیکفشاشون در آوردن همه جا رو نگاه م. بوددی و جدبی براش عجیچ
 ی کرم و قهوه ای هاتی گوشه آن آشپزخونه با کابنهی و دلباز که ینسبتا بزرگ مربع
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 لی سهدیروژان د.زدی برق میزیاز تم بود که دی سفیکایکف خونه سرام.سوخته
  .جلوش خم شد

  
   نکنهخی رو بپوش پات یی دمپانی اایب-
  
  ممنون -
  
  ی خسته انی بشایب-
  

 ها هم چهی ، رنگ قالی بود کرم وقهوه انتای رفت جلو مبلمان خونه همرنگ کابروژان
در  راهرو بود که چهار تا هی ی مبل نشست حاال روبرویبا مبل ست بود،روژان رو

 نجایچقدر ا. بودی در که تو راهرو ورودهی بسته داخل راهرو قرار داشت، و یچوب
  .د به خودش اوملی سهیبا صدا.متفاوت بود

  
   ایبلندشو ب-
  

  . از اتاقا رو باز کردیکی باهاش تو راهرو رفت در روژان
  
   اتاق تو هست چطوره؟نجایا-
  
  ادیممنونم از سرمم ز-
  
   ییام و دستشو حمنمی اای حرف نزن بنیا-
  

 تنهاش گذاشت رفت؛ لی تو اتاق،سهیی با تعجب رفت نگاه کرد حمام و دستشوروژان
 پنجره که هی اتاق خواب بزرگ با هی کنه، ی رو خوب بررسزی همه چتونستیحاال م
 داشت، همرنگ پرده ی که اونم روتختییبای و زی رنگ داشت ،تخت چوبیاسیپرده 

 رو ادیچه وسط اتاق اون به یگ تخت خواب قال همرنیشی آرازی مگهیو گوشه د
 خسته یلیخ.بای زار زشهی بهی کرده بود دوتا آهو تو ی انداخت ،که گلدوزیبالشت

 فی با لباس کثومدیدلش نم.یواریساکش کنار دراتاق بود گذاشتش تو کمد د.بود
 تو روستا شهی نداشتن ،همی حمام شخصچوقتی رفت تو حمام هزیبره تو اون تخت تم
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 هی. شامپو وصابونی خودش با کلی حموم براهی نجایحاال ا .رفتنی میحمام عموم
 کاریآب بست، حوله نداشت حاال چ.رونی بادی بخواستی کرد دلش نمیحمام حساب

درش رو باز کرد،چندتا .  که گوشه حمام بودیی اشهی شیکنه؟چشمش خورد به کمد
 با ورش باز کرد گرفت د رویکی بود که هنوز استفاده نشده بودن دیحوله سف

 نی آستدی بلوز سفهیبعد .دی پوشرشویساک رو باز کرد لباس ز.رونی رفت باطیاحت
 موهاشو خشک کرد دی شاد رو داشت پوشیبلند به همراه دامن بلند و که تمام رنگا

  .ی شد از خستگهوشی تخت بیافتاد رو
  
   گهی ددارشویروژان خانم ب...روژان-
  

حافظه . بلند شدعی کجاست سردونستیتو عالم خواب بود نمهنوز . باز کردچشماشو
  .دی کشیاش به کار افتاد نفس راحت

  
  ؟یدیخوب خواب-
  
  بله ممنون-
  
   ازتکنمی از من تشکر نکن خواهش منقدریا-
  
  چشم-
  
  ی شام بخور ناهارم نخوردای بنیآفر-
  

  براش  سخت بود تونستی ؟نمنشستی مزی پشت می رو صندلدیبا. تو آشپزخونهرفتن
  
 زای چی سرهی دی تو شهر، بای زندگی برای عادت کندی بای برات سخته ولدونمیم-

 از من خوادی ،نمدمی مادی بهت ی ؛با من راحت باش خودم همه چیری بگادیرو 
  . تا بهت بگمنی بشای بیخجالت بکش

  
  .دی براش غذا کشلیسه.ی صندلی نشست روروژان
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   گهیخب شروع کن د-
  

 داشت با اشتها شروع ی خوبیبو. بودی غذا انداخت قورمه سبز بهی نگاهروژان
   نکنهیبی که غرزدی موقع غذا خوردن باهاش حرف ملیسه..کرد به خوردن

  
 سالمه دکتر 26 نجم هستم لی سهیدونیبذار از خودم بگم برات اسممو که م-

 به مخواستی برگشتم می هستن منم اونجا بودم، ولایتالی هستم همه خانوادم ایعموم
 خواهر هر دو ازدواج کردن،سامان و هی برادر دارم با هیمردم خودم خدمت کنم،

 و پدرم دکتر مغز و اعصاب فالمادرم متخصص اط. پدرو مادرمم دکتر هستنال،یسه
 نی من با همچشهی باورش نمچکسیه.رمی تخصصم رو رشته قلب بگخوامیمنم م

 که نی همی باشم ولبندیعتقاداتم پابه ا.کردمی تو اون روستا کار میطیخانواده وشرا
  . گل مهربونم هستمی بی بونی مدنارویهست ا

  
  ه؟ی گل کی بیب-
  
 از ی ناز تپلنقدری ای درسته قورتش بدخوادی دلت مشینی اگه ببیمادربزرگمه وا-

   براش رمیمی مبارهیچهره اش نور م
  

اشک  تو چشماش جانی از هزدی گل حرف می بی از بی نگاش کرد موقعروژان
   زدیلبخند.نهی رو ببی دوست داشتنرزنی پنی اخواستی دلش میلیخ.نشستیم
  
  دی حرف زدم ببخشیلی خیوا-
  
  دیزنینه خوبه قشنگ حرف م-
  
  خندهی می بفهمه کلدی حمیمرس-
  

  .ستی نایتالی گفته بود اون نامزد خواهرش پس چرا الیسه. افتاددی حمادی روژان
  
   خواهرتونشی پایتالی ارنی چرا نمدیآقا حم-
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  رانهیخب خواهرم ا-
  
  ؟ی خواهر دارهی یشما که گفت-
  
 رو نداره پدرم یچکسی برام مثل خواهر هیول.ستی نمیسارا خواهر واقع-

پدرم براش حساب باز .ومدی اون نایتالی امیبعد که ما رفت. قبول کردشیسرپرست
  دی االنم پرستار و نامزد و حمخوندیو درس م.کردیخودشم کار م.کرد

  
  اون خواهر و برادرتونم دکتر هستن؟-
  
 دختر داره هی الی داره و سامان مهندس عمران،سهیقی موسینه خواهرم دکترا-

 11 رهی راست باال مواری از دزی پسرم داره کامبهی سالشه 9 هست ایلیاسمش کام
 ناز منم که پسر یلی سالش ،کوچول عمو خ7 هست نایسالشه،دختر سامان سابر

   هم تو بساط ندارمی بچه اچی هستم،ه خانوادهکیکوچ
  

  .دنی دوبا هم خندهر
  
  .کنمی من از فردا غذا درست مدی اجازه بدلیممنون آقا سه-
  

  . الت کردی نگاش کرد،صداش مثل مردالیسه
  
 ی شور بستی غذا مذا ننمی ببامی ن،فردای خانوم پس زن گرفتم واسه چیپس چ-

  .کنمینمک ،که سه طالقت م
  

  : نگاه کرددیخندی که م به روژانلیسه
  
 ی داره بندرامرزمی جذبه اومدم االن آقاجون خدابی که کل؟واقعایخندی میدار-
 پسر نفهم لیسه :گهی تو خوابم مادی امشب ملرزهی تنش مدی تو قبر، ببخشرقصهیم

 البته بگما قبلنا تو خواب بابام و عموم وپسرعموم و کل ی خاندان نجم بردیآبرو
  . رو گفتهنایه ا رفتلی فامیمذکرا
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  : اشک چشمش رو پاک کرد،خندشو جمع کردروژان
  
   خوبهمی راحت من آشپزالتونینه خ-
  
  .شورمیخب خداروشکر،بانو شما برو استراحت کن،من ظرفارو م-
  
 تو خوابتون ادی روح آقاجونت بترسمی،می غذا درست کردینه شما برو خسته شد-

  .نیاگه ظرف بشور
  
   نین،آوریآور.ی زبونی بیلیفکر کردم خ پس، من ینه بابا بلد-
  
  ؟یچ-
  
در ضمن من غذا درست نکردم،زنگ بزن از سر آشپز .زمی عزنیمنظورم همون آفر-

  سرت کاله رفت،طرفارو هم تو بشور.رستوران تشکر کن
  
 یای زد از مسخره بازی با سرعت به طرف اتاقش رفت،درم بست ،روژان لبخندو

   شوخ باشه نقدریتا ا روسی دکتر جدکردی نمل،فکریسه
  

 نقدری روستا ای دکتر جدکردی نمل،فکری سهیای زد از مسخره بازی لبخندروژان
 که باعث یی به کسااریتو فکر خودش بود،داشت به خانوادش به مه.شوخ باشه

   اومد پشت سرشلی سهکرد،کهی شدن فکر مشیبدبخت
  
  روژان؟-
  
   یوااااااااااااا-
  

 کف بود رو دستش ی هرچد،برگشتی بنفش کشغی جهید،ی که تو فکر بود،ترسروژان
  .لی رو صورت سهختیر
  

  :  به روژان و گفتد،وی دستش رو رو صورتش کشلیسه
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  ممنون واقعا از لطفت خانوم -
  
  . تو فکر بودمدمی ترسدی ببخشیوا-
  

  . نگاش کردطنتی با شلیسه
  
   اره؟یدیکه ترس-
  

 تو ختی آب پر کرد روانی لهی لی ،سهنیی سرش انداخت پای با شرمندگروژان
 با لی به سر وضع خودش انداخت،سهیصورت روژان،روژان نفسش آزاد کرد،نگاه

 رو که هنوز یی روژانم گل کرد،پد ظرفشوطنتیش.کردی نگاش منهیلبخند دست به س
 دنبالش کرد، لیکرد،سه فرار ل،بعدمی سهراهنی رو پدیتو دستش بود، و پر کف کش

  .زدنیال چرخ متو سالن دور مب.ردشیبگ
  
  .یگی اگه راست مسایوا-
  
  ل؟ی آقا سهی کنکاری چیخوایم-
  
  . صبر کن تا بهت بگمل؟ی آقا سهیگی هنوز می همه بال به سرم اوردنیهه ا-
  
  دی نبود،ببخشیبخدا عمد-
  

 کای رو سراملیسه. دستش فرار کردری از زره،روژانی بگد،روژانی از رو مبل پرلیسه
  .نیخورد زم

  
   دختری کردکاریچ. خدا پام شکستیاآخ پام و-
  

  :کتریرفت نزد. نگاه کردکردی که اه و ناله ملی برگشت،به سهی با نگرانروژان
  
   ؟لی شد؟آقا سهیچ-
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  .دیکشی لب براش خط و نشون مری زلیسه
  
   جلو تا بهت بگمای بگهی کم دهی لیکوفت وآقاسه-
  
  ن؟ی گفتیزیچ-
  
  آره -
  
 ،با خودش دیخندی که منجوریهم. دستش گرفت طرف روژاندی پرعی با حرکت سرو

  .برد تو آشپزخونه،دست روژان محکم گرفته بود
  
  .نی کردست،تقلبیقبول ن-
  

 نگاش ریروژان مس. کرد،با خنده به روژان نگاه کرد،بعدم به موهاشعی پر مادستش
  .دنبال کرد

  
   موهام نه لینه آقا سه-
  
  لی سهلی تکرار کن سهیحمام ه برو تو یشی می حاال کفلی آقا سهگهیبازم م-
  

 روژان و فرار کرد،رفت تو اتاقش در قفل کرد،خودشم ی پر کفش زد به موهایدستا
 چی ،هشناختشی می کمیلی که مدت خی کاراش با دخترنیخند هاش گرفته بود از ا

 داشت با روژان احساس یاحساس خوب. کرده بودی نداشت کف بازییآشنا
  .ییهزارسال آشنا

  
  زدیغر م. به خودش انداختیاه نگروژان

  
 به سرم آورد،نگاه کن من صبح حمام یی دکتر مملکت،چه بالکشهیبچه خجالت نم-

 با دیخند. افتادلی به حرف سهادشی بود ستادهی دوش اریبودما،رفت تو حمام ز
 نجایبا خودش فکر کرد،چقدر خوبه که ا.......لی سهلی سهلیخودش تکرار کرد سه
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 ی هم بچگنجای خونه دارم ،تو خونه پدرم هم نداشتم؛من انی ا که تویهستم،آرامش
 باشه از طرف خدا ی ال،غرشتهی سهدیشا.لمی سهونی و همه رو مدی هم بزرگکنمیم

  . لبش اومدی روییبای کمک به من ،لبخند زیبرا
  

 دی آب فهمی صداد،ازی اومد تو اتاق روژان ،بهش بگه آماده باشه که برن خرلیسه
( کرد،ی که داشت تکرار مدی؛رفت پشت در حمام بهش بگه ،صداش شنتو حمام هست 

 از منم خل تر و با دست زد پشت در نیبا خودش گفت ا.خنده اش گرفت )لیسه
  حمام

  
  بله؟-
  
  .زمی عزی کننی تمریتونی تو راه هم مدی خرمی بررونی بای به،ی امشب کافیبرا-
  
  لی آقا سهامیاالن م-
  
  . حمامفرستمی باز مرونی بیایتو که م ؟یاری لج من در بیخوایم-
  
  .لی سهامینه نه االن م-
  
   دختر خوب زود باشنیآفر-
  

***  
  
  . بپوشمی چدونمی کمکم نمیای بشهی ملیآقا سه-
  
   چرا؟دونمی نمخوانی از من نظر مداست،همهی از صورتم پیقگیاصال من خوش سل-
  
  کردم از شما سوال نی همی بپوشم،برادی بای چدونمیخب من نم-
  
  از ما؟مگه من چند نفرم-
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   نفر کی-
  
   شما؟ی گفتیپس چرا من جمع بست-
  
  خب سخته-
  

  : نگاش کرد تی با جدلیسه
  
 از من ی شناختچی تو هم،وی داشتی ازدواج صورهی روژان درسته من وتو نیبب-

 ی مثل دوتا دوست پس برامی همخونه باشی مدت نامعلومدی به هرحال بای ولیندار
 ی ولی هستی تو دختر خوب و مودبدونمی مم،منی نکنتیر خودمون اذ بهتیراحت

 م،نظرتیکنی می راحت تر زندگمی راحت باشتمونی تو رفتار و صحیباور کن هرچ
  ه؟یچ
  

  .دنیپرسی داشتن از اون نظر مشی بود که تو زندگی بارنینظر؟اول
  
  . حواسم نبوددی ببخشی؟وای شما بگیباشه هرچ-
  

  : کرد،خندشو کنترل کرد نگاشهی چند ثانلیسه
  
 تو رو شی وآسای حرف بزن من راحتی نداره هرجور دوست داربیخب ع-
  .خوامیم
  

  . مدت تو ذهنش بود به زبون آوردنی که تو ای نگاش کرد،سوالروژان
  
  ل؟یآقا سه-
  
  بله؟-
  
  ؟یچرا به من کمک کرد-
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 نشست  جلو،دی رو کشی روژانم صندلنیی تخت نشست،سرشو انداخت پای رولیسه
   نگاه کردلیومنتظر به سه

  
 ی دخترا،بای دختر شاد و سر زنده بودهیدمت،ی بار که دنی اولیدونم،براینم-

 اتی حجب و حشهیدم،همیدی اونا منی چشمه من تو رو هم بیرفتیروستاتون که م
 نه اونقدر که بهت فکر کنم؛تا اون روز که اومدم خونه یکرد،ولی جلبم متیبایز

 شد نجات و کمک تو،هربار م فکر،همهی خون بس رفتدمی فهمدمیداورنگ و تو رو 
 از اونجا فرار رمی دست بگخواستی دلم می بودهوشی سرت و بی باالومدمیکه م

 بشم،منم التیخی گفت بدی،حمی دل بسته بودیخوای خودتم نمدمی خب دیم،ولیکن
ه تو تب  هست تو اون خونه به فکرته ، اون روز کیکی دمیدی شدم،چون مالیخیب
 که یمتی واسه کمک ،به هر قتی موقعنی آوردنت درمانگاه گفتم بهتریسوختیم

  .ی هستم تا هروقت تو بخوای همه چی و من پاینجایشده،حاال ا
  

 که داره دی بود؛سرش بلند کرد،روژان رو دنیی پازد،سرشی که حرف می مدتتمام
  : بلندشد،جلو روژان نشستی ،با ناراحتکنهی مهیگر
  
  . باشدی جدی زندگهی تمام شد،به فکر ی همه چی کنهی گردی نباگهی بس دروژان-
  

 نگاش ی حرفچی هی رو صورتش پاک کنه،روژان بی برد جلو تا اشکادستش
 ستاد،مانتوی کنه در امانت،جلو کمد اانتی خخواستی عقب نمدیکرد،دستش کش

 قهوه فی کهی با ی شال قهوه اهی داشت ،بعد ی چرم قهوه ای هانی که سرآستیمشک
  .رونی آورد بی با کفش مشکیا

  
 ای بپوش زود بناروی اای؟بی کردی دختر نکنه باز هوس کف بازنمی بلندشو بب-
  . خوبی جاهی ببرمت خوامیم
  

  .  زد،اشکاش پاک کرد؛لباسا رو گرفتی لبخندروژان
  

  .  حرکت کردلی که بسته شد، سهنی ماشدر
  

   د؟ی خرایو گذار  گشت میخب روژان خانم گل اول بر :لیسه
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  .زدی با محبت صداش منقدری الی سهی داشت، وقتی حس خوبروژان

  
  .یتو بگ...  هرجا شدونم،ینم :روژان

  
  .دی خندی با شادلیسه
  

  . حرفنی چقدر سخت بود ای نازیآخ:لیسه
  

  یلیخ:روژان
  

  .دی خرمیخب اول بر.  نکنتی خودت اذ،یکنیاشکال نداره به مرور عادت م:لیسه
  

 رو با زیروژان همه چ.  رفتدیگذاشت رو گاز و با سرعت به طرف مرکز خر پاشو
 رفت داخل لیسه.  داشت و جالب بودی براش تازگزیهمه چ. کردیدقت نگاه م

  . پاساژ؛ پارک کرد و به طرف مجتمع رفتننگیپارک
  

 ی مغازه شدن که پر از لباسانی داشتن، وارد اولی کنار هم راه قدم برمآهسته
 روژان چند دست شلوار و دامن و بلوز و لباس خواب از ی برالیسه. د بویراحت

 لی که تمام شد، سهدشونیخر. کردیهمه رنگ برداشت و روژان با تعجب نگاش م
 مانتو ی توشونی بعددیرخ.  اومدنرونی و حساب کردن و از مغازه بدیکارت کش

؛ مجبورش کرد پرو  انتخاب کرد، داد به روژانکی شی دو تا مانتولیسه.  بودیفروش
 مانتو سورمه هی و یی برجسته و طالی کوتاه با دکمه های مانتو کرمهی. کنه

 لی که سهرونی بادی از اتاق پرو بخواستیروژان م.  زانوش بودری که تا زیعروسکیا
 و غر زدن لی سهیبا خندها.  بهش و دوباره فرستادش داخلد دای پالتو مشکهی

  : کرد و گفتلی فروشنده خنده اش گرفت، رو به سه مردد،ی همه خرنیروژان از ا
  
 زنن،ی غر مونی آقاد،ی خرنجای اانی زن و شوهرا که من،ی باحال هستیلیشما خ-

  .نی شما برعکس شدکنن؛ی مدیخانما خر
  

  .نیی با لبخند به روژان نگاه کرد، روژان سرش و انداخت پالیسه
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  . براش کنم کمهیارآقا خانم من نمونه هست، همتا نداره، هر ک:لیسه
  

  .دمی بهتون می حسابفی تخفهی عشقتون نی بخاطر اد،یخوشبخت باش:فروشنده
  
  . به صورت قرمز روژان نگاه کردلیسه.  اومدنرونی مغازه باز
  

  گرمت شده؟:لیسه
  

  ؟ی چینه، برا:روژان
  

  ؟یپس چرا قرمز:لیسه
  

  : و گفتدی کشی به صورتش دستروژان
  

  .ستمین:روژان
  

  .می برسدمونی به خرمی پس برآهان: لیسه
  

  .لیبسه آقا سه: روژان
  

  .می کندی خری کلدی بال،ی آقا سهینه، چون گفت: لیسه
  

 ی و کفش فروشفیوارد ک. همراهش راه افتادشهی نملی سهفی حردی که دروژان
بعد از اون هم . دنی پوت خرمی نهی و دی کفش کالج سفهی کفش پاشنه بلند و هیشدن، 

  » ممنوعهونیورود آقا« به اونجا که دنی تا رسدن،یچند تا شال خر
  

  .  با خودتنجای اگه،ی دامی بتونمی نمنجایخب من ا: لیسه
  

  . هم بهش دادی تراول پنجاهدو
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  .ای گردونی برنمنمیهزار تومن از ا: لیسه
  

 بود ی بازی همه چیدرست بود شوهرش بود ول. شدی از خجالت داشت آب مروژان
 حرف لی بود با سهنییهمونطور که سرش پا.  براش سخت بودد،شی روز تمام مهیو 
  .زدیم
  

  .ادی زنی ایول: روژان
  

  .ایکارت تمام شد ب.  شاپ هستمی کافنیمن تو ا. گهی برو دست،ین:لیسه
  

  .باشه:روژان
  

 و قهوهداد،سفارشش آماده شد، آوردن با کی شاپ، سفارش کی رفت تو کافلیسه
  .آرامش خورد

  
  . بودکه روژان اومد ساعت گذشتهمین

  
  ل؟ی آقا سهمیبر:روژان

  
  . و قهوه بخورکی کایب:لیسه
  

  . خوامینه ممنون، نم:روژان
  

  ؟ی خوری میپس چ:لیسه
  

  .  خوامیآب م:روژان
  

  ؟ی چگهیو د:لیسه
  

  . دونمینم:روژان
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  . دوست دارنیلی دخترا که خرم؟ی بگیکی برات ذرت مکزیدوست دار:لیسه
  

  . ممنونم،خوریباشه، ذرت م:روژان
  

  .چشم بانو:لیسه
  

 و گرفت دی خری هاسهی خم شد کز،ی مکی رفت براش سفارش داد، اومد نزدلیسه
  .دستش

  
  .امی من،ی رو بذارم تو ماشنایتا سفارشت آماده بشه، من ا:لیسه
  

  .باشه:روژان
  

 بدون ،ی شلوغنی سخت بود براش تو ان،یی که رفت، روژان سرش و انداخت پالیسه
 بود که یپسر جوون.  بود، سرش و بلند کردزشی که کنار می شخصیا صداب!  آشناهی

  .کردیبا وقاحت به روژان نگاه م
  

  نم؟ی بشنجای اتونمی م،یسالم خانوم:پسر
  

  . آب دهنش قورت دادروژان
  

  ؟ی چیبرا: روژان
  

  .شتری بیی آشنایبرا: پسر
  

  .شدی به طرز آدامس خوردن پسر نگاه کرد، چندشش مروژان
  

  . هستی کسی جاشهینه نم: روژان
  

 یاسم من سروشه؛ هان. ی اونور آبی برادمی فهمدمتی اون لهجه ات؛ تا دیفدا: پسر
  ه؟یاسم تو چ



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

١٨٩

  
 شد که به طرفش دراز شده بود؛ ترس همه رهی پسر جوون خی به دستاروژان

سرش و . ی که گفت از اونور آب اومددیوجودش گرفته بود، منظورش رو نفهم
سفارش رو براش .  بودستادهی االیخی پسر بیتا پسر خودش برهول نییانداخت پا

  . استرس داشت که دست بهش نزدنقدری ایآوردنول
  

  .ستادمی همه سرپا انی گناه دارم اه؟ی اسمت چیکوچولو نگفت:پسر
  

  . نداره، حاالم برو تا قلم پات نشکستمیاسمش به تو ربط:لیسه
  

پسر با .  کنارشهلی، خوشحال بود که سه سرش بلند کردلی سهی صدادنی با شنروژان
  . نگاه کردلیخشم به سه

  
  اون وقت به تو ربط داره؟:پسر

  
  . آره:لیسه
  

  ه؟یربطش چ:پسر
  

   نه؟ای یکنی باالتر؟ گورت گم منیزنمه، ربط از ا:لیسه
  

  . به روژان نگاه کردتی با عصبانلیسه.  زد، به روژان نگاه کرد و رفتی پوزخندپسر
  

  فت؟ گی میچ:لیسه
  

  .  جواب ندادمه،ی گفت اسمت چه،ی کسی گفتم جانم،یگفت بش:روژان
  

  ؟یچرا ذرتت و نخورد.  ها حرف نزنبهی وقت با غرچی هزمی عزنیآفر:لیسه
  

  . بخورایتو هم ب. خورمیم:روژان
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  .نه، من دوست ندارنم؛ تو بخور:لیسه
  

 از لیسه. راش بود بدی طعم جدهی خوشمزه بود، یلیخ.  قاشق و خوردنی اولروژان
  .خوردن روژان، هوس ذرت کرد

  
  روژان؟:لیسه
  

  بله؟:روژان
  

  ....زهیچ:لیسه
  

  ه؟یچ:روژان
  

  .ادی آدم اشتها م،یخوری خوشمزه میلیخ. خوامیمنم م:لیسه
  

  . با لبخند، نگاش کرد و ظرف رو گذاشت جلوشروژان
  

  . بخورریبرو قاشق بگ:لیسه
  

 گذاشت تو دهنش، روژان با تعجب نگاش  قاشق روژان رو برداشت و پر کرد،لیسه
  .صورتش گل انداخت. خوردی قاشق اون می تولی حس خوب بودکه سههیکرد؛ 

  
  ؟یشی تو قرمز مگمی می بود، چرا من هر چنی به همشیخوشمزگ:لیسه
  

  . دوباره دستش گذاشت رو صورتشروژان
  

  .ستمیقرمز ن:روژان
  

  !؟یستی قرمز نیفهمیم با لمس صورتت ی تو چه جورنمیصبر کن بب:لیسه
  

  : خودشم خندش گرفت و گفتروژان
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  .یکنیاصال ذرت بده، تو که منو مسخره م-
  

 نی اخرم،یبعد، تو پارک برات م.  خوشمزه هستیلی روژان خانم خگهینه د:لیسه
 هوا نکهی بود، با ایپشت مجتمع پارک بزرگ.  رفتنرونیبا هم از مجتمع ب. واسه من

 نگاه جانی همه هنی به ایختن نبود، روژان با خوشحال سوزن اندایسرد بود جا
  .کردیم
  

 کرده ،درستی طوالنی صف های بازلهی کرد،که جلو هر وسیی به آدم هانگاه
 جانی و هغی جی صدای به رنجر انداخت،دوست داشت؛امتحان کنه،ولیبودند،نگاه

  . که سوارشده بودند،باعث شد،بترسه یکسان
  

 داشت دستش کرد،دوستی روژان نگاه میو کنجکاو با آرامش، به حرکات لیسه
 که روژان نخواد،دستش رو تو ی داد،تا وقتی احازه رو نمنی به خودش ایره،ولیبگ
 افتاد، که یی روژان به تابلوزدن،چشمی پارک قدم می شلوارش کرد،با هم توبیج

 که داشتن از اون سالن یی دقت نگاه کرد،به آدما،بای بعد4 نماینوشته بود،س
 لی تحونمای دستشون بود ،که به مسئول سبی عجنکی عرون،هرکدومی بومدنیم
  : شده بود،به روژان گفتنمای که متوجه نگاه روژان به سلیدادن،سهیم
  
  نما؟ی سی بریدوست دار-
  

  .آره دوست دارم برم:روژان
  

  .میخب، پس بزن بر:لیسه
  

رفت ،که کنار در سالن  گرفت،به سمت روژان طی بلستاد،دوتای اطی جلو باجه بللیسه
 ی که داخلش تعداددی رو دی بود،با هم وارد شدن،روژان سالن نسبتا کوچکستادهیا

 لمی تا فد،منتظرنشستنی رو دیدی نشستن،روبروشون پرده سفی بود،وقتیصندل
  . رو چشمشه رو به دستش داد،که بزارنکی علیسه.شروع بشه
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 شروع لمی شده بود؛فکی تار وارد سالن شد،المپارو خاموش کرد،همه جایمرد
 در مورد خون آشام ها بود،روژان لمیکرد،فی نگاه ملمیشد،روژان با دقت به ف

 رو در شب نشون ی قبرستان متروکی فضاشی نماه،پردهی ، خون آشام چدونستینم
 حبس شد،آب دهانش رو قورت نهی قبرستان تو سدنی داد،نفس روژان از دیم

 کنار کرد،قبرهای نگاش می با لبخند مرموزلیکرد،سهی نگاه ملمی به فجانیداد،با ه
 جلو ی همه دست جمعومد،حاالی مرونی قبر بی مرده ها از تویرفتن،دستهایم
 درشتش،درشتر یرون،چشمای بانی مری از تو تصوکرد،االنی احساس مومدن،روژانیم

 ساکت بودن،خون آشاما وارد د،همهیخندی مروم آافشی قدنی از دلیشده بود،سه
 هی از خون آشامها،رفت طرف یکیکردن،ی تو شهر فرار میهر شدن،آدماش

 چون همشون محاصره اش کرده تونستی فرار کنه،نمخواستیدختر،دختر م
 از اونا گردن دختر گاز گرفت،خون همه جا پخش یکیبودن،باالخره گرفتنش،

 اون ی احساس کرد،خون اون دختر رووژانشد،همزمان با پخش شدن خون،ر
 نگاه لی سهد،بهی بلند کشغی جهی بود،سید،خی وحشت دست به صورتش کشاخت،بیر

  .کردی با تعجب نگاش ملیکرد،سه
  

   شد روژان؟یچ:لیسه
  

   شده؟یصورتم خون:روژان
  

  . کرد خندش رو کنترل کنهی سعلیسه
  

   رو صورتتختنی رزم،آبینه عز:لیسه
  

  ؟یک:روژان
  

  .نی ببلمی ادامه فکنن،حاالی مونکاری بشه ایعی که طبنیلم،بخاطرایخب جز ف:لیسه
  

 همه ،صورتش برگردوند،احساس کرد،االن از ترس سکته غی جی از صداروژان
 ی صورتشان بود، چشمهای وجبکی از خون آشام ها در یکی کنه،صورتیم

 گذاشت د،سرشی کشغی دهان پر ازخون ،روژان نفسش آزاد کرد،جدیزرد،صورت سف
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 هی جلوش نگاه کنه،کم کم داشت گرتونستیزد،نمی مغیل،جی سهیرو بازو
  . دستش گرفتلیکرد،سهیم
  

  .زم،نترسی عزلمیروژان ف:لیسه
  
 اشک روژان که یسی از خلیکرد،سهی بود،سرش بلند نمدهی روژان به شدت ترسیول

  . شد،آروم صداش زدکنه،ناراحتی مهی داره گردی رد شد،فهمراهنشیاز پ
  
 ینجوری اری تصوگهیدار، د برنکتی عرونی بمیروژان؟بلند شو بر:لیسه-
 رو لی سهیکرد،بازوی نگاه نمری به تصوگهی دی برداشت،ولنکشی ع،روژانینیبینم

 هم لی محکم گرفته،سهلی سهی که رفتن،متوجه شد،بازورونیرون،بیگرفت رفتن ب
 دست ید،ول رو ول کرلی سهیدستش دور کمرش حلقه کرده،خجالت زده بازو

 روژان، ی نفسای ،از صدالی بود،سهنیی پا از کمرش جدا نشد،هنوز سرشلیسه
  .کنهی مهی هنوز داره گردیفهم

  
  ؟یکنی مهی گریزم؟داریروژان عز:لیسه
  

  .دیببخش:روژان
  

 هی روح،توینی رو ببلمی فنی ای چند بعدنمای ساوردمتی مدیتو ببخش،نبا:لیسه
  .ی داریحساس

  
  . آورد،دادبه روژانرونی بی شلوارش دستمالبی جاز
  

  م؟ی بشی بازلی سوار وسامی بریخوایگه،میتو پاک کن،تمام شد داشکا:لیسه
  

  : بلند کرد وگفتکرد،سرشی اشکاش پاک می در حالروژان
  

  ؟ی بازکدوم
  

  : گفتد،وی خندطنتی با شلیسه
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  .  وحشتتونل

  
 نمای مثل سیی جاهید،ی از اسم وحشتش فهمد،روژانیخندی بلند می با صداخودش

   گفتعید،سریترس.هیچند بعد
  

   ساعت چنده؟یراست. خونه،شام درست کنممی ممنون برنه،نه
  

  یخوای میمتی گرون شده،حاال چه قیساعت؟گرون،اصال همه چ:لیسه
  

  . با بهت نگاش کردروژان
  

  ؟یچ:روژان
  

  . بگمی ساعت چنده خوب من چیگیم:لیسه
  

  : نگاش کرد و گفتروژان
  

  ن؟ی انداختدستم
  

   به جان اون خون آشامه؟من؟نهیک:لیسه
  
  .دی بلند خندو
  

 ی کنترل کرد،ولد،خندشوی رو که دشی نگاه جدلی نگاش کرد،سهتی با جدروژان
  . رو لبش بودیهنوز لبخند محو

  
 گرسنه شدم،تو گمیم. شب هست،به وقت تهران11عرضم به حضورت ساعت :لیسه

  ست؟یگرسنه ات ن
  

  . کمهی:روژان
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  .می بخوریزی چهی می برای،بیگی نمیزیپس چرا چ:لیسه
  

 زنان به سمت مجتمع رفتن،وارد مجتمع که شدن،گرما به صورتشون خورد،و قدم
 چقدر سرد بوده،رستوران،طبقه آخر مجتمع بود،سوار آسانسور رونی بدنیفهم

  .به زرف خونه جرکت کردن.شام رو با آرامش خوردن.شدن،رفتن باال
  

***  
  

 کوبها رو روشن واری از دیکی المپ لی بود،سهکی که شدن،همه جا تارواردخونه
 روژان رو یدای خرلیبا هم وارد راهرو شدن،روژان در اتاقش رو باز کرد،سه.کرد

  . روژان صداش کردرون،کهی گفت خواست بره بریگذاشت تو اتاق روژان،شب بخ
  

  . خوش گذشتیلیل،خیممنون آقا سه:روژان
  

  . دربسترونی زد،رفت بی لبخند آروملیسه
  

 زد،رفت ی نگاه کرد،لبخندداشیبه خر لباس هاش رو عوض کرد،روژان
 کرد،کارش که تمام شد،المپ رو خاموش زیسراغشون،همه رو مرتب تو کمد آو

 بود دهی که دیلمی به فادشی امروز،فکر کرد،یبه اتفاقا.دی تختش دراز کشیکرد،رو
 اراشون،جلو اون خونآشام و کریافتاد،با ترس به اطرافش نگاه کرد،همش تصو

  . باال،کم کم چشماش گرم شد،خوابش برددی گردنش کشی تا روچشمش بود،پتو رو
  

***  
  
 ها هیکرد،سای لحظه به پشت سرش نگاه مد،هریدوی مکی کوچه تنگ و تارهی تو

 ها هیسا.دی چسبواری بست بود،با ترس به دد،بنی آخر کوچه رسومدن،بهیدنبالش م
 دی کشونست،دستشتی نمی بزنه ولغی جخواستیومد،می باال نمشدن،نفسشی مکترینزد
از .دی کشغی بلند جی صداد،با بوی شد،به دستش نگاه کرد،خونسی خوار،دستشیبه د
 نگران رو صورتش خم لی خودش و تکون خوردنش چشماش باز کرد،سهغی جیصدا
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 ی آروم شد،ناخودآگاه با دستاش دوتا بازولی سهدنی دزد،بایشد بود صداش م
  .لیه سنهی رو گرفت، سرش رو گذاشت رو سلیسه
  

  . دادی مشیدلدار. تخت نشست بغلش کردی رول،یسه
  

  . کنارتم نترس؟منیدی خواب دزمی عزستی نیزیچ:لیسه
  
 به خودش لغنت فرستاد،که اون به لی تو آغوشش گرفتش که آروم شد،و سهنقدریا

  . بردنمایس
  

   روژان؟یخوب:لیسه
  

  بم..آره خو....آ:روژان
  

  . صداش پر از ترس بودهنوزم
  

  ؟یدی دی چه خوابی بگیخوایم:لیسه
  

  نه:روزان
  

  .ی هستم تا بخوابنجایخب پس راحت بخواب،من ا:لیسه
  

  . اومدرونی بلی از بغل سهروژان
  

  .کنمی برات دردسر درست مشهیمن هم:روژان
  

   روژانی رودی کمکش کرد دراز بکشه،پتو رو کشلیسه
  

 ی پایفتم ،با من ب خودم بهت گی وقت،دوم،منی نداشتیاول که تا حاال دردسر:لیسه
  . نمیشی منجایحاال بخواب من هم.دمی رو به تنم مالیهمه چ
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 پرده رو کنار زد،به ماه نگاه ستادی بلند شد،جلو پنجره اتاق الید،سهی که خوابروژان
 کمک کنه خواستی در انتطارش، فقط می چدونستی نم،یکرد،فکر کرد؛به همه چ

 نداره،به پدرو مادرش فکر کرد ی پناه و پشت وی حامچی که جز خدا، هی،به دختر
 داده بودن،اونم ادی بهش تی انسانگهی دی بچه هایلی سارا و خرفتنیکه با پذ

 به ی چرا؟ولدونستی جونش،نمی تا پای کنه حتتی روژان رو حماخواستیم
   باالس سر روژاند،رفتی رو کشت،پردهی حمانی بود به ای داشت،راضیلیهردل

  
  . مواظبتمنیی پانی اون باال هست که مواظبته،منم ایکینترس فرشته کوچولو،-
  

  . اتاق روژانچهی رو قالدی زد،به اتاقش رفت،پتو وبالشت آورد خوابیلبخند
  

 صورت روژان انداخت،روژان چشماشو باز ی روشویی طالی خانم اشعه هادیخورش
 ادشی شبی دی اتفاقاد،تمامی کف اتاق ازجا پرلی سهدنی دد،بایکرد،به پهلو چرخ

 یی امن و گرمش،بلند شد رفت تو دستشول،آغوشی نگران سهیاومد،کابوس،چشما
  . بوددارشدهی هم بلیصورتش شست،رفت تو آشپزخونه ،صبحانه رو آماده کرد،سه

  
  ریسالم صبح بخ:لیسه
  

   ریسالم صبح بخ:روژان
  

  . صبحانه آماده باشهزی می بشداریبه به چقدر خوبه از خواب ب :لیسه
  

 رو نی ماشلیند زد؛صبحانه رو که خوردند،با روژان به مدرسه رفتن،سه لبخروژان
 شدن،روژان به تابلو مدرسه نگاه ادهی جلوتر از مدرسه پارک کرد،پیکم

 بود و همه حی مدرسه شدن،زنگ تفراطی،با روژان وارد ح» الزهرارستانیدب«کرد
 نگاه لیبه سه رهی خگاه مدرسه گروه گروه نشسته بودن،دخترا باناطیدخترا تو ح

 نگاه لی به سهدارانهی خری مدرسه با نگاهطونی شی از دخترایکردن،گروهیم
  .کردنیم
  
 طرف نکهی مثل افیه،حیگرینگاه چه ج: از دخترا،به دوستانش نگاه کردو گفتیکی

  .صاحب داره
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 ی خواهرش باشه،وادی سحر جون،شاهیصاحب چ: از دوستاش جوابش رو دادیکی

   ؟یدی رو دکلشی هایمان
  

  .قاتی تحقمی بردیآره،با:ایمان
  
  ؟یدرباره ک-
  

  . از دوستاشون بودیکی نی به طرف صدا برگشتن،نگهمه
  

  . از دست رفتیگری چه جینی،ببی نبودنی نگیوا:ایمان
  
   بود؟کجا بود؟یخب ک:نینگ
  

  .االن اومد،رفتن تو دفتر:سحر
  
   بود؟یچه جور:نینگ
  

  . دادحی براش توضجانی با هایمان
  

 ینی ب،ی وابرو مشک،چشمی مشکی ،موهادی سفکل،پوستیقد بلند،خوش ه:ایمان
 نگو باب خوردن، انگار از گهیلباش که د: به دوستش نگاه کردو گفتطنتیناناز،با ش

  . دل ما رو ببرهادیتو مجله فرار کرده ب
  

  بگم بهتون،مال خودمه:سحر
  

  .یغلط کرد:ایمان
  

  .دنی با هم خندیهمگ
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 ،اونا تو دفتر مشغول حرف زدنی حرف ملیاشتن،راجع به سه که دخترا دی وقتهمون
  . مدرسه بودنریزدن ببا مد

  
 از صفحه اول و دوم شناسنامه ی دوتا کپست،فقطی نی نجم مشکلیخب آقا:ریمد

  .دیاری ما بیخودتون و همسرتون برا
  

  : کرد وگفتری به روژان نگاه کرد و رو به خانم مدلیسه
  
 دائم غهی فعال صیعنی.میز عقدمون رو ثبت نکرد هنو،مایراستش خانم احمد-

  .انی پدرو مادر من بم،تایخوند
  

 ازصفحه اول شناسنامه هاتون و دوتا ی دوتا کپست،شمای نیخب مشکل:ی احمدخانم
  . برامدیاری نامه بغهی ازصیکپ
  

 نی امتحان رو هم بهمون بدخی کتابا و تارستی لطفا ل،فقطیچشم خانم احمد:لیسه
  .شمیممنون م

  
  .دیچشم حتما چند لحظه صبر کن:ی احمدخانم

  
 کرد به نوشتن،تمام که شد گرفتش طرف دریالشروعی کشرونی بزشی از کشو میبرگ
  .لیسه
  

 ی برادی نداریادی وقت زی نجم و شما خانم صالحی آقادییبفرما:ی احمدخانم
ارو  کنی صدر ای به سفارش آقای ولمیکنی رو ثبت نام نمیامتحان،ما وسط سال کس

  .انجام دادم
  

  ممنون:روژان
  

   برات؟ستی سخت نیرحضوریغ:ی احمدخانم
  

  . بخونمتونمی مینه خانم احمد:روژان
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 اومدن،سحر و دوستاش سر کالس رونی اونجا تمام شده بود،از در دفتر بکارشون

 نگاه لی به سهرهی خی با نگاهنینن،نگی رو ببلی سهگهی بار دهینرفته بودن تا 
  .کردنی گوش هم پچ پچ مریدخترا ز.کردیم
  

   دخترنی با استی پسرننی افی حیوا:سحر
  
  برو بابا از تو که خوشکلتر:الیل

  
 یثی خبخواست،لبخندی مطنتی کم شهی دخترا شده بود،دلش رهی متوجه نگاه خلیسه

  : روژان رو گرفت و گفتدن،دستیرو لباش اومد،جلو دخترا که رس
  
  م؟ی داری ناهار چزمیعز-
  

  .کردنی با حسرت و خشم به روژان نگاه مکرد،دخترای نگاه ملیبهت به سه با روژان
  

  . و روژان از اونا دور شدنلی کم سهکم
  

   ،کوفت ،حناق زهرمی داری ناهار چزمی،عزی گفتم صاحب داره،عوضیدید:سحر
  

  . دوستاش از حرص خوردن سحر خندشون گرفته بودهمه
  

  . وارفته دخترا خنده اش گرفته بودفهای از قلی نشستن،سهنی و روژان تو ماشلیسه
  

  ؟یخندی میبه چ:روژان
  

  .دادنیبه اون دخترا که طناب م:لیسه
  

  ؟یچ:روژان
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 کردن من کردن،فکری و بر داشتن نگامون مگم،بری راهرو رو می تویدخترا:لیسه
  . داره ماه ندارهی خانم دارم شاه نداره صورتهی که من دوننی صاحبم نیب

  
 راجع به اونا و یتا کل. نتونست خندشو کنترل کنهلین،سه از حرف زدروژان

  . دنیحرکتشون حرف زدن وخند
  
 داشت به اون نوع ی ،ولرفتی نمرونی بادی زکرد،ی می بود که اونجا زندگکماهی

 یول. لهجه نداشته باشه،ادی حرف بزنه زلی مثل سهکردی میکرد،سعی عادت میزندگ
 درساشو بخونه و هم کرد،یت خوب کمکش م دوسهی مثل لی سهبرهی زمان مدونستیم

 گرفت نماز خوندن می تصمونم اخونهی نماز ملی سهدی دی وقتخوندیدرس خودش م
 داد،ی امتحانشو منی اولدی نبود،فردا بالی گله سهی بی از بیشروع کنه ،هنوز خبر

 ارومش کنه ،شب تو اتاقش نشسته بود، کردی می سعلی داشت سهیادیاسترس ز
  . در زد رفت تو اتاق،نشست کنار تختلی فردا صبح سهیاماده کرد برا رو لشیوسا

  
  ؟ییآماده ا:لیسه
  

  . ترسمی میبله ول:روژان
  

  . دوبارهمی نشددونمی من میشینترس تو موفق م:لیسه
  

  . نگفتیچی هروژان
  

  . بهت بگمیزی چهی خوامیروژان م:لیسه
  

  . نگاش کردکنجکاوانه
  

  .دمیبفرما گوش م:روژآن
  

 نی ای ولرون،ی بیای میدی درسته امتحان مد،ی محط جدهی تو یریو فردا مت:لیسه
 همراه تو باشم ،همه جا شهی همتونمی اجتماع بزرگ ،من نمهی رفتن تو ،تو یشروع برا

 شهربزرگ و به هی نجای سخت ای ،ولیسی خودت وای پای روی بتوندی باامیباهات ب
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 خوادیرهنگ وجود داره،دلم م و فق شهر هست اخالنی که تو ایتعداد هر آدم
 ی که بررونی در بنی از ا،ی هستی وساده ابایحواست به خودت باشه، تو دختر ز

 هستن گرگ ی بهت بگم آدماخوامی می بترسونمت،ولخوامی چشما به تو نمیلیخ
 ،پس بهم قول هی که نقشه شومشون چی درصدم بفهمهی یتونی نمی توحتیصفت ول
 حرف ی کسی براتی زندگ،ازیشیمن دوست نم مشورت بدون چکسیبده با ه

 ی ،مثل اونیکنی توجه نمابونمی تو خی عاشقانه پسرای حرفاچکس،بهی هی برایزنینم
 یدی هستن که بهت گفتم،قول میی ازهمون گرگ صفتایکی نای شاپ بود،ایکه تو کاف

  بهم؟
  

 که ی من به تنها کسی از حرفات، ولدمی کم ترسهی راستش دم،یبله قول م:روژان
  .یاعتماد دارم شما هست

  
   راحتهالمی خی ،با اون باشیشیممنونم حاال با سارا هم آشنا م:لیسه
  

   گهی تند تر برو ددیحم:سارا
  

  .ینیبی صبر کن داداشتم میسارا چقدر هول:دیحم
  

  .دهی خو دلم تنگدمشی وقته ندیلیخ: سارا
  

   چه طرز حرف زدنه سارا؟نیا:دیحم
  

   باحالهالمیه سنی خوبه،امیلیخ: سارا
  

  چرا؟:دیحم
  

   نه زنشهینه خواهرش واقع:سارا
  

 به دل ستی به خون نی همه چی و برادری اول در مورد خواهرهی چه حرفنیا:دیحم
 غهی صهی تو خونه راحت باشه نکهی دوست که بخاطر اهیدر مورد زنش اون فقط 

  .ستیخوندن اسمشونم تو شناسنامه هم ن
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  .  بشولی برو وکای بکنهی ممیخب حاال چه دفاع:سارا

  
  سارا؟:دیحم

  
   دخترنی از اادی بدم مدهیمن ند:سارا

  
  چرا؟:دیحم

  
   داداشم خراب کنهی زندگترسمیم. بهش ندارمیحس خوب:سارا

  
  ی زود قضاوت کندیواقعا که از تو بع:دیحم

  
   شدن زنگ در زدنادهیپ

  
  بله؟:لیسه
  

  باز کن:سارا
  

  شما:لیسه
  

  پاکشوما:سارا
  

  ی اومدن؟اشتباهی صبر کن خانم جان شما پاکشوما خواستمیکشوما نخواستما پا:لیسه
  

   باالامی من که ملیسه:سارا
  

  صدات چقدر آشناست دست نشون بده:لیسه
  

  رمای ملیسه:سارا
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   باالای جنبه بیخو بابا ب:لیسه
  

  . فرار کردلی طرفش سهدیسارا دو. بودستادهی جلو در الی آسانسور باز شد سهدر
  

  ی بشورمت حسابخوامی من پاکشومام مسای والیسه:سارا
  

  تلسمی برو عقب می من دالکالیبرو شوهرت رو بشول چ:لیسه
  

   چه وضع حرف زدنهکشهیمرض خجالت نم:سارا
  

  . سارا خانومزنهیجفت خودت حرف م:دیحم
  

  سالم:روژان
  

 موهاشم که دی دختر با قد متوسط پوست سفهی. برگشت به روژان نگاه کردسارا
  . بانمکی ولی معمولینی لب و بی درشت و قهوهایم نبود چشمامعلو

  
  ش؟یخورد:لیسه
  

  هان؟:سارا
  

  ی تموم شد از بس نگاش کردگمیم:لیسه
  

 روژان ی برام آشنا بود، سالم خوبافشونی قی پررو شدیلی خلیکوفت سه:سارا
  خانم؟

  
   روژان خانم؟یسالم خوب:سارا

  
   یممنونم شما خوب:روژان

  
   خوبمخداروشکر:سارا
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  .دینی بشدییبفرما:روژان

  
  . روژان رفت تو آشپزخونهنشستن

  
  ی داداشلیسه:سارا

  
  جانم؟:لیسه
  

  ن؟ی بشگهی مثل مهمان بگه من می چیعنی کنمی میبیمن احساس غر:سارا
  

  .  بکنیخوای می حسود خانم بلند شو هرکاریوا:لیسه
  

   زنت بهم چشم غره برهترسمی متونمینم:سارا
  

  ارمای در می سارا خانم من برادرزن بازمی نداشتیربازخواهرشوه:لیسه
  

  قی رفیکنی مجایتو ب:دیحم
  

از . به سارا کردینگاه.گرفت جلو همه خودشم نشست. برگشتی چاینی با سروژان
 کامال ی مشکیبا چشم وابرو.پوستش سبزه بود. مثل خودش بودکلینظر قد و ه

  .یشرق
  

  روژان؟:لیسه
  

  بله؟:روژان
  

   تو آشناست؟ی براسارا هم:لیسه
  

  ؟یچ:روژان
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 دیزنی مدی دنقدری سارا هم برات آشناست ،شما دوتا چرا اافهی قگمیم:لیسه
  ؟ی و خواهرشوهر بازگرو؟عروسیهمد

  
   دی نه ببخشیوا-
  

 دی روژان رو دی سارا سادگنیی سرش انداخت، پادن،روژانی سه تاشون خندهر
  .دی چقدر اشتباه کرده از خودش خجالت کشدیفهم

  
 هست، وسط جمع اونا بلند شد رفت تو آشپزخونه بهی غرهی کردی احساس مروژان

 شروع کرد به ساالد درست کردن،ساالد زی اورد، نشست پشت مرونی ساالد بلیوسا
   اومد داخلد،سارایچشی گذاشت،رفت سراغ خورش داشت مزه اش مخچالیتو 
  

  ؟یخوایکمک نم:سارا
  
  . هست آمادهینه سارا خانم همه چ:روژان-
  
  .یدی زحمت کشیدست درد نکنه حساب:سارا-
  
 یلی خلی ،اقا سهنمتونی ببخواستمی وقت بود میلی ،من خنی حرف نزننینه ا:روژان-

  .کنهی مفیاز شما تعر
  
   چند سالته؟یخونی درس مدمی به من لطف داره؟خب شنشهیداداشم هم:سارا-
  
 لیالن با کمک آقا سه درس نخوندم عقب موندم اکسالی سالمه خب 17من :روژان-
  . جبران کنمخونمی می جهشخوامیم
  
  ؟ی چه رشته اهیعال:سارا-
  
   دوست دارم دکتر بشمیدونم،ولینم:روژان-
  
  ی همه رو بفرسته رشته تجربلی سهنیا:سارا-
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   دکتر بشم ،برم تو روستاخوامیخودم دوست داشتم م:روژان-
  

  . خودشون گم کننعی که سریستی دخترا ننی ،خوشحالم از انیآفر:سارا
  

 رونی رو برداشت سارا بشقاب و کارد برداشت، رفتن بوهی زد،ظرف می لبخندروژان
  .دور هم نشستن

  
  ؟یای شما هم ممی جشن گرفتهیروژان خانم جمعه تولد سارا هست :دیحم-
  

  .لبخند زد. نگاش کردلمیسه. کردلی به سهی نگاهروژان
  
  .م نداری من مشکلاد،ی بلیگه آقا سه:روژان-
  
  شهیبهش نگو آقا لوس م:سارا-
  
  دهی گوش نمگمی بهش میلیمن خ:لیسه-
  
  خب بهت گفت آقا جوابش نده:دیحم-
  
   خوبه نی داداش اولیا:لیسه-
  

 یروژان خسته رفت تو اتاقش بخوابه ،سرحال باشه برا. بود که رفتنآخرشب
  .امتحان فرداش

  
تاه به سمت در مدرسه  کوی کرد،با قدم های شد،خداحافظادهی پلی سهنی ماشاز

  . برگشتلی سهیرفت،با صدا
  

   خانم؟یخوایکوله ات رو نم:لیسه
  



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٢٠٨

 که گرفته بود باال نگاه کرد،جلو رفت کوله رو ی لبخند پر از آرامش و کوله ابه
  .گرفت

  
  . رفتادمی ادیممنون از استرس ز:روژان

  
 فکر یچی ههره،بی سر جلسه امتحان،تمام زحمتات بربا می برینجوریخب اگه ا:لیسه

  .یای منتظرت هستم ،تا بنجاینکن،منم ا
  

  لیچشم،ممنونم سه:روژان
  

  بابت؟:لیسه
  

  .همه محبتات:روژان
  

  . هست،بدوبرو دخمل خوبفهیوظ:لیسه
  

 اطی گوشه حهی جا سوزن انداختن نبود،ی مدرسه شد،از شلوغاطی وارد حروژان
  . امتحان شروع بشهستاد،تایا

  
  .ذاشتنی بودن وسربه سر هم مستادهی ااطیح از ی و دوستاشم گوشه اسحر

  
  .سحر اونجارو نگاه کن،همون دختر که با اون پسر اومده بود:ایمان
  

  کو،کجاست؟:سحر
  

  کنار بوفه،سمت چپ:ایمان
  

   لوس وننردمش،دخترید:سحر
  
  یم،مانیری اطالعات بگم،ازشیبر:نینگ
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  میول،بریا:یمان
  

  .تن سمت روژان رف،بهی تا با لبخند مرموزهرسه
  

  . بود سرش بلند کردکشی که نزدی صدادنی با شنروژان
  

  سالم:یمان
  

  سالم:روژان
  

 نی تو مدرسه بودن به دخترا توجه نکرده بود،بخاطر هملی روز که با سهاون
  .شناختشونینم
  

   تو مدرسه ما؟یتازه اومد:یمان
  

  بله؟:روژان
  

  .نی دوستام،سحر ونگنامی هستم،اای ،مان،منیخوش اومد:یمان
  

  . نگفتیزی به اونام سالم کرد وچروژان
  

   تو گروه ما؟یای بیدوست دار:یمان
  

 باشه گمی نه من ،با خودش گفت،مد،بگهیکشی بگه،خجالت می چدونستی نمروژان
  . بهشون ندارمی کاریول
  

  شمیممنون،خوشحال م:روژان
  

  . تا دوست لبخند زدندهرسه
  

  ه؟یاسمت چ:سحر
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  روژان:روژان

  
  ؟ینامزد دار:سحر

  
  . قول داده بودلی بزنه،به سهی حرفخواستی نمروژان

  
  .طونی ثبت نام نامزدته شی که باهاش اومدیاون پسر:سحر

  
 روژان در مورد اون دخترا که ی به حرفاادشیروژان نگاشون کرد،.دنی هم خندبا

  . نداشت به اونایبهش نگاه کردن تو مدرسه افتاد،حس خوب
  

  .دی برم ببخشدیمن با:روژان
  

  .کجا؟امتحان که شروع نشده:ایمان
  

  . بخونم دوبارهخوامیچندتا مشکل دارم م:روژان
  

  .کنمیبگو من برات حل م:سحر
  

 که با ی از دستشون فرار کنه،نگاش افتاد به دختردی بای چه جوردونستی نمروژان
 تا 3 نیدونست،اید،می رو تو نگاه روژان دی هم سردرگمکرد،دختری نگاش مینگران

  . اوناکی رفت جلو نزدی داشت،ولدیرن،تردیگی گرم نمیبا کس یخودیدوست ب
  

  سالم:دختر
  

  . گفتشی ارلبی تفاوت و سحرزی بای پوزخند زد،ماننی بهش نگاه کردن،نگهرچهارتا
  

  سالم:روژان
  

   باهاتون کار داره؟،یخانم ماحمد:دختر
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   روژان کار داره؟،بایدیاز کجا فهم:سحر

  
  .ممن تو دفتر بودم،کار داشت:دختر

  
   هست؟یمنظورت از کار جاسوس:نینگ
  

 ی خانم نشونم دادن ،گفتن رفتنی،ای احمدست،خانمیحرفات برام مهم ن:دختر
  . کارش دارمادی برون،بگویب

  
 کرد،همراه اون دختر به طرف دفتر رفتن،وارد راهرو ی از دخترا خداحافظروژان

  .مدرسه که شدن،دست روژان گرفت
  

  صبرکن:دختر
  

  .د نگاش کرروژان
  

  . ،کار داره باهاتیمن دروغ گفتم که خانم احمد:دختر
  

  چرا؟:دی با تعجب پرسروژان
  

 راحتت ،منمی دوره ات کردن،کالفه شده بودی اون سه تا چه جوردمیخب د:دختر
  .کردم

  
  . با اون بودگفت،حقی زد،راست میروژان،لبخند

  
  ممنونم :روژان

  
 از سوم شناسمی مکسالیرو  سه تا نی هستم،راستش من ای نظربایمن ز:دختر

 گرم ،باهاشوونی هستزنه،سادهی داد مافتی هم قستن،توی نی خوبی،دختراییراهنما
  .کننی برات دردسر درست مرینگ
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 به اونا نگفته بود از دختر تشکر کرد،امتحان یزی چنکهی از ای با خوشحالروژان

  .شروع شده بود،به طرف سالن رفتن
  

 سرش بلند کرد،برگه رو به مراقب داد،رفت به یخوشحال جوابا رو نوشته بود،با همه
 که هنوز همونجاست،به طرفش دی رو دلی سهنی رفت ماشرونیطرف در مدرسه،ب

 لی باز کرد،سهنی ماشده،دری رو خوابونده خودشم خوابی صندلدی رو دلیسه.رفت
  . چشمش باز کرد،به روژان نگاه کردعیسر

  
  سالم:روژان

  
  چطوربود؟،یسالم خسته نباش:لیسه
  

  . خوب بودیلیخ:روژان
  

  خداروشکر:لیسه
  
 کرد؛اونم با دقت گوش فیل،تعری سهی رو برازی همه چرفتن،روژانی که مری مستو
  . دادیم
  

 نگو اگه یزی همون دختر هم چ،بهی نگفتیزی که بهشون چن،خوبهیآفر:لیسه
  .دشید
  

  باشه:روژان
  

   هست؟ی کیامتحان بعد:لیسه
  

  گهیسه روز د:روژان
  
   مرور درسای برایخوبه وقت دار:لیهس
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  .رهی به طرف خونه نملی متوجه شد،سهروژان
  

  م؟یری ممیکجا دار:روژان
  

  . تولدید،برایخر:لیسه
  

  ؟ی چدیخر:روژان
  

  .نی همگهیل،دی خانم آقا سهی سارا،لباس برایکادو برا:لیسه
  

  . لباس دارمی من که کلیول:روژان
  

  .ستی نی مهمانیاونا که برا:لیسه
  

  ه؟ی چه جورشونیمهمون:روژان
  

  .ایمثل همه مهمان:لیسه
  

  . که تا حاال نرفتمه؟منی چه جورایهمه مهمان:روژان
  

 دی،حمیدی خب همونجور که دی خوام بانو،مهمانیحق باتو من عذرم:لیسه
 هی با بقدمونی و هم سارا عقادی هم من هم حمیعنیاعتقادات خاص خودش داره،

 مهماناش خودشون ی نداره تولد،سارا مختلط باشه،ول دوستدیکنه،حمی فرق ملیفام
 دوست داره یچ هری مورد لباسم هر کا،دریمثل تمام مهمان.کننیمختلطش م

  .میای ممیخوری شام مرقصنی مذارنی مپوشه،آهنگیم
  

  ؟ی چیعنیمختلط :روژان
  

  . زن و مرد با هم تو جشن هستنیعنی:لیسه
  

  . بودنجوری ما هم همیخب تو روستا:روژان
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 بچسبن به رنی شما لباس خانما باحجاب،بعدم نمی روستاکنه،توی فرق منجایا:لیسه

  .ستی شما نیهم برقصن،مشروب و مواد تو جشنا
  

  تو تولد سارا هم مشروب و مواد ؟:روژان
  

  .دی بلند خندی با صدالیسه
  

 براشون جا افتاده،به هرحال یعنی هست،تی اکثری ولگم،همهی نمزم،منینه عز:لیسه
 دی حمی جلو مختلط بودنش گرفت،ولشهی خودش داره،درسته نمدهی عقیکسهر

 در حد متعادل ،حاال خودت زی همه چدهیاجازه مشروب خوردن رو بهشون ،نم
  .ینیبی،میایم
  

 مغازه نگاه ینایتری پاساژ پارک کرد،رفتن داخل،با هم به وهی جلو لیسه
 شده بود که چشمش به دی نداشتن،ناامخواستی ملی که سهیزی اون چیکردن،ولیم

 زانو ی تا روشی سه ربع،بلندنی آستی مشککی تونهی خورد که تن مانکن بود،یلباس
 کار شده یی ساپورت با نوار طالنیی لباس و پانی،دورآستیبود، با ساپورت مشک

  . بودکیلباس ساده وش.خوردیبود،کمربند به همون رنگ دور کمرش م
  

   چطوره؟نیروژان ا:لیسه
  

  نگهقش:روژان
  

 کم یزی چهی ی تنش بود،ولکسی نگاش کرد،فلید،سهی تو پرو،لباس رو پوشرفت
 ،گردنبند ی ،آخرم رفتن طال فروشدنی بلند خری مانتوهی دن،بعدیداشت،همون خر

 زنگ زد لیسه.دنی دوازده بود،به خونه رسدن،ساعتی سارا خری هم براییبایز
  .رستوران براشون غذا آوردن

  
***  

  
  . در زد،رفت داخللیل درس خوندن بود،که سه اتاق، مشغوتو
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  . تولدمی،بری آماده بشدیبسه ،بلندشو با:لیسه
  

  .می لباس بپوشم بری ندارم،هر وقت خواستیکار:روژان
  

  ؟یجد:لیسه
  

  آره:روژان
  

   کجاست؟یدی که خریلباس:لیسه
  

  تو کمد:روژان
  

  . بودسی روژان کرد،که خی نگاه به موهاهی لیسه
  

 ی رفت سر کمد لباس رو آورد،گذاشت روم،ی بردیوهات خشک کن،باتو برو م:لیسه
 رو هم ی دستفیک. تختی هم گذاشت رورشیتخت،صندل و مانتو بلندشو با شال حر

  .کردی نگاه ملی سهی به کارانهیروژان از تو آ.گذاشت کنارشون
  

  گهیبلند شو د:لیسه
  

   االن عصرمی تولد،ما شب دعوتمیاالن بر:روژان
  

 میگردی برماری رو هم ننایا. شدری زود باش دشگاهی آرامی برمیخواینه م:لیسه
  کهی نزدشگاهیخونه،آرا

  
  .امیباشه االن م :روژان

  
  . نگه داشتشگاهی جلو آرالیسه
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 کنه،پولم کاری چدونهی نجم هستم،خودش ملیخب برو داخل،بگو من نامزد،سه:لیسه
  گهیفت،برودیواست گذاشتم تو ک

  
  ممنون،خداحافظ:روژان

  
  .زمی دنبالت عزامی م6ساعت :لیسه
  

 نگاه کرد،هم خوشحال بود و هم شدی که هر لحظه دورتر ملی به سهروژان
 همه نکهی راحت شده بود، وناراحت از اری از اون همه تحقگهینارحت،خوشحال که د

 فی که مادرس براش تعری شده بود،مثل دخترشیه،زندگی بازهی یچ
  . منم مثل اون خوب تمام بشهی زندگانی پاندرال،کاشیکرد،سیم
  

  . بودی مشغول کاری شد،هرکسشگاهی آراوارد
  
  . کمکتون کنمتونمیخانم م-
  

  . نجم هستملیمن،نامزد سه:روژان
  

  . طرفنی از ادیین،بفرمایبله خوش آمد:شگریآرا
  

  . مشغول شدشگری نشست،آری صندلهی ی روروژان
  

 سالها ه،منی خوبد،پسریاش کرده،خوشبخت بی نامزدلمیخب،پس آقا سه:شگریآرا
  . مادر ومادربزگش بودمشگریآرا

  
  ممنون:روژان

  
  . سر اصل مطلبمیری مکنم،بعدیخب اول صورت ابروتو مرتب م:شگریآرا

  
  . زدندهردولبخند
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 نهی داد،خودش تو آتی رضاشگری جا نشستن،باالخره خانم آراهی شده بود،از خسته
 افهی قکرد،ازیمدام به خودش نگاه م.اشه کرده بریی همه تغنیشد،ایباورش نم.نهیبب

  .کردنی نگاش منی بود،خانمها هم با تحسی راضدشیجد
  

 تشکرکرد،رفت سوار شگری اومد،شالش انداخت روسرش از آرالی شش بود،سهساعت
  . شدنیماش

  
  سالم:روژان

  
  . شده بودبای و زکرد،سادهی نگاش می با خوشحاللیسه
  

  .کنهی مدای با خانما که کور شفا پننکی می کارشگرای آرانیسالم،ا:لیسه
  

  .دیکشی هم خجالت مل،وی سهفی خوشحال بود از تعردی ،خندروژان
  

  . من زشتمنی بگیخوای میعنی:روژان
  

  . شصت وانگشت اشاره اش رو گاز گرفتنی بی با حالت بامزه الیسه
  

 رینه،د خای به سوشی خانم روژان،پنی شما زشتمی گفتیتوبه، استغفراهللا، ما ک:لیسه
  کنهی حکم قتل منو صادر مم،سارایبرس

  
 مانتوش رو بپوشه که خواستید،می رو هم پوشی مشکد،صندلی لباسش رو پوشروژان

 روژان نگاه یبای چهره و اندام زگفت،بهی نمیچی در زد،اومد داخل،هلیسه
 جلوتر لیسه.کردی نگاه مبای زی تو اون کت وشلوار دودلی هم به سهکرد،روژانیم

 فر شده روژان نگاه و بلند ی به موهالی بودن،سهگهی همدی قدمهیال رفت حا
 موهاش خودش قشنگتر نشون یتونیکرد،فر موهاش باعث شده بود رنگ ز

 ی رژ صورتهی لباش بود که با ی روژان،نگاش به رویبده،دستش برد سمت موها
 رو رو صورتش حس لی سهی شده بود،روژان هرم نفسهاباتریبراق ز

 رو صورتش زی ری به خودش اومد،عرقالی چشماش بست،سهودآگاهکرد،ناخیم
 روژان بوسش یشونی داغش رو گذاشت رو پید،لبایکشینشسته بود،تند تند نفس م
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 چشماش باز کرد،دستش رو گذاشت رو رون،روژانی رفت بعیکرد،سر
 تخت نشست،روش یسوزه،روی داره ملی سهی لبای کرد،از گرماش،احساسیشونیپ

  . در زد صداش کردلی نگاه کنه،ت حال خودش بود که سهلیبه سه گهی دشدینم
  

  . شدری دمی برایروژان،ب:لیسه
  

 به شدی بود،روش نمی مبل تو سالن نشسته بود،از دست خودش عصبانی رولیسه
 بلند شد،روژان هم پشت سرش لیرون،سهی روژان نگاه کنه،روژان اومد بیچشما
  .رفت

  
 حرف چکدومیخورد،هی منی ماششهینم به ش نشسته بودن،بارون،نم نی ماشتو
 از دی رو روشن کرد،بانی شده بود،پخش ماشی عصبنی از سکوت ماشلیزدن،سهینم

  .کردی میروژان عذرخواه
  

  روژان:لیسه
  

  بله؟:روژان
  

   بهت قول دادم،دست خودم نبود،ببخشخوام،منیمعذرت م..من :لیسه
  

 لی سهخواستید،نمیکشیت م خجاللی سهی همه بزرگوارنی نگفت،از ایچی هروژان
 شده لی سهییبای مات ومبهوت زنه،اونمی حالت عذاب وجدان ببنی رو تو اطونیش

  . که ناتمام موندی بود، به اون بوسه ایبود،اونم راض
  

  ل؟ی افتاده سهیمگه اتفاق:روژان
  

  . با تعجب نگاش کردلیسه
  

  ... منیول:لیسه
  

   گلی بی بشی پیبری بمنو میک:روژان
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   روژان،ممنونمی وقت تو بخواهر:لیسه
  
 ی وخنده مکی موزیدن،صدای بود،که رس8 حر نزدن،ساعت چکدومی هگهید

  . درباز کرددی در زد،بعد از چند لحظه حملیاومد،سه
  

  .سالم داماد:لیسه
  

  .دیی روژان خانم بفرماز،سالمیسالم بر برادر زن عز:دیحم
  

  .دیسالم آقا حم:روژان
  

 و روژان همه سرها به لید اونجا بودن،با ورود سه زن ومری سالن شدن،کلوارد
 تعجب کرده رفت،همهی نمای به مهمانی با دخترچوقتی هلیطرف اونا برگشت،سه

  .بودن
  

 ،من متعلق به دی نگام نکنیجوریزم،ای و دووستان عزلی فامیسالم بر همگ:لیسه
  .همتون هستم

  
سمت مهمانها رفت،با  ،دست روژان گرفت،به لیدن،سهی به خودشون اومدن خندهمه

 بودن و ستادهی از دخترا و پسرا رفت که ای گروهشی پکرد،اولی میهمه احوالپرس
  .سه دختر و دوتا پسر بودن.کردنیبا هم صحبت م

  
   ،نامزدمکنم،روژانی می بچه ها،معرفنیخوب هست:لیسه
  

  .دهان همشون باز مونده بود. دستش رو دور کمر،روژان حلقه کرده بودلیسه
  

  . آقا مثال محترم، اشکان،پسرعموم هستنی ازمیروژان،عز:لیسه
  

  .ازتو که محترم تر هستم،سالم روژان خانم خوشبختم:اشکان
  



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٢٢٠

 ی برنز،ابروها،صورتی مشکی بود،با موهالی به اشکان نگاه کرد،هم قد سهروژان
  . بودشی خاکستری که مرتب شده بود،و ازهمه جالبتر ،چشمایپر
  

  .منم خوشبختم:روژان
  
   هم،طناز،همسر اشکان بای خانم زنیا:لیهس
  

 رنگ شده اش رو قشنگ درست کرده ی که موهادی رو دی خوشکلی دخترروژان
 ی کوچولو و لباینی داشت بی مشکیبود،پوستش مثل شوهرش برنز بود،چشما

  . داشتیبرجسته ا
  

  سالم روژان خانم:طناز
  

  تونییسالم،خوشحالم از آشنا:روژان
  

  . کنه که ،ساراخودش انداخت وسطی رو معرفهی بقخواستی ملیسه
  

  .نیای حاالم ننیخواستیسالم؛تولدم مبارک،م:سارا
  

  . از حرف زدن سارا خندشون گرفته بودهمه
  

 شده بای زتی نهای که کرده بود،بیاسی شی با آرایاسی اون کت ودامن ی توسارا
  .بود

  
  .،سارایخو بسه مخمو خورد:لیسه
  

  .اراجانسالم تولدت مبارک س:روژان
  

  . روژان رو بغل کردسارا
  

  .ای لباست رو عوض کن، زودبزم،بروی عزیمرس:سارا
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 دستش رو گرفت،با هم به سمت اتاق رفتن،روژان لی نگاه کرد،سهلی به سهروژان

  . رو نکرده بودنجای کرد،فکر ازشی گرفت ازش آولی آورد،سهرونیمانتوش ب
  

  ل؟یسه:روژان
  

  بله؟:لیسه
  

   همه مرد؟نی اارم؟جلوی برونی ب شالمودیبا:روژان
  

 هم همه نای شب اشکال نداره،اهی خب،ی،ولیاری برونیمنم دوست ندارم ب:لیسه
 بره خواستیدن،می خندستن،هردوشونی ندی بددی هستن،مثل من ندریچشم ودل س

 جعبه هی کتش بی لحظه،دستش برد داخل جهی دستش رو گرفت،صبرکن لیرون،سهیب
  . آوردرونیب

  
  . بهت بدمنی رفت بود امادی:لیسه
  

  ؟یچ:روژان
  

  برگرد:لیسه
  

 چرا دونستیسوزوند،می پوست گردنش ملی دست سهی برگشت،گرمادی با تردروژان
 بود که تو گردنش یفیحاال چشمش به گردنبند ظر.کنهی مکنه،داغیهر بار لمسش م

 بالش کار شده ی که روییبای زینای با نگیی طالی فرشته کوچولوهیبود،
 به شیش،نفسا تو گوشکردی به سمت گوشش رفت،داشت گوشوار ملیت،سهدس.بود

 دوم هم کرد د،گوشواریلرزی دوتاشون تند شده بود،دستاش میخورد،نفسایصورتش م
 شده باتری روژان زدی پوست سفی بود،روبای زیلینه،خیداخل گوشش،بردش جلو آ

 خمار یچشمانه،یی که شکل گردنبند بودن،از تو آیی کوچولویبود،گوشواره ها
  .دی رو دلیسه
  

  .  تشکر کنمی چه جوردوونمی نملیممنونم سه: روژان
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 م،یینجای وقته ایلیم،خی دستبندشم ببند،تا برنی اایزم،بیست،عزیتشکر الزم ن:لیسه

  .کننی ناجور میفکرا
  
  .دی خندطنتی با شو
  

  . همه توجهنی معذب از الیکردن،وسهی روژان نگاه مییبای به اندام وزهمه
  

   وسطانی بنیخوایشما نم:سارا
  

 لیسه. کرد با چشماش التماس کرد چون اصال رقص بلد نبودلی به سهی نگاهروژان
  بلند شد

  
   کارت دارمایسارا ب:لیسه
  

   ه؟یچ:سارا
  

 الیخی پس فعال بستی حرف ننی که اهل رقص و ایدونی منجایروژان معذب ا:لیسه
   داشته باشهیتا خودش آمادگ

  
  باشه -
  

   بهشون کردیدختر نگاه.فت کنار روژان نشست رلیسه
  

  لی به سهدهی کنه چسبه؟مثلی دختر کنیسارا ا:ایدر
  

  نامزدش:سارا
  

  مسخره نشو :ایدر
  

   مفصلهانشیجر:سارا
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  خب بگو:ایدر
  

  حاال؟:سارا
  

  ی از اول بگخوادیخب اره زود بگو نم:سارا
  

   بهش گفت و در آخرم گفت االنم زنشهانی جرعی سرسارا
  

  . دختر حلقه بستیتو چشما اشک
  

  ا؟ی شد دریچ:سارا
  

  ستی مهم نیچیه:ایدر
  

 بهش توجه لی سهی عالقه داشت وللی به سهشهی سارا بود که همی از دوستایکی ایدر
 به دی کامل چسبلی نشست سهلی رفت رو مبل کنار سهلی سهی از دوستایکی.کردینم

 صحنه رو نی که اایدر.ننیروژان دستش انداخت پشت سر روژان که راحت بش
 زد و سرشو به نشونه لبخند هیحسادت تمام وجودش رو گرفت رفت به سمتشون .دید

 کنارشون بود آوردش جلو ی صندلهی. جوابشو دادی همونجورلمیسه.سالم تکون داد
  نشست کنار روژان

  
  ییدای جان کم پلی سهیخوب:ایدر
  

  ی کار و زندگریدرگ:لیسه
  

 خانمم سوغات نی ایکردی ده کوره کار مهیو  تدمی خوب شنمیلیبله خ:ایدر
  اونجاست؟

  
   جوابش دادی جوابش با خونسردیول. نگاش کردتی با عصبانلیسه
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 دمید. ناب بکر دست نخورده هستیاره رفتم اونجا چون اونطرفا همه چ:لیسه
   با خودم اوردمشی و احساسی و بکر از هر نظر جسمبای زطشیدختراشم مثل مح

  
   از خشم قرمز شدایدر.نییاخت پا سرش اندروژان

  
   بفهمه از کجا اومدهتونهی نمچکسیش،هی خوب ساختیول:ایدر
  

 ی لب همه براینی رنگ مو رنگ پوست بهیعی طبزشیمن نساختمش همه چ:لیسه
  .ستی نیخودش عمل

  
  . بود و موهاش رنگ بودی عملینی که بای به دراشاره

  
  ته رفادتی حرف زدن درست ی گشتایبا دهات:ایدر
  

  سرشو گرفت باال .اوردی طاقت نروژان
  

 ادی ای از دهاتدی بارهی بگادی قرار حرف زدن و آداب معاشرت یخانم اگه کس:روژان
  . ادم که جلوش نشسته رو نگه دارنهی مهمون هی چون الاقل بلدن حرمت رهیبگ
  

  ی ما رو تور کنلی سهنی ای تونستنی همینه بابا پس زبونم دار:ایدر
  

 بعد نی از اگه،ی دمی ما ندارلی روژان خانمم ،سندم به نامشه، سهنی الیهمن س:لیسه
  دی روژان و خندلی سهنیبگ
  

 بدون ای به خودش چسبوندش و درشتری انداخت دور کمر روژان بدستشو
  . رفتیخداحافظ

  
  ببخش روژان :لیسه
  
  اشکال نداره :روژان-
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  می بریخوایم:لیسه
  

  نه،دوست دارم بمونم:روژان
  

 یزی چی کرده بودم به کسدی تاکرسمیدختر دهن لق به حساب اونم بعدم م: لیسه
  . اعتماد کردچکسی به هشهی نمنکهینگه مثل ا

  
   ایچته تو در:سارا

  
   وونتیبرو با اون داداش د:ایدر
  

   درست حرف بزنیهو:سارا
  

   زنهی منهی به سمی دختر دهاتنیچه سنگ ا:ایدر
  

  هیدختر خوب:سارا
  

   دو متر زبونشریاره به غ:ایدر
  

   کهی نگفتیزی اونا چشی پی تو رفتایدر:سارا
  

   حرف بزنهستی که بلد نی که دهاتی همه چی گفتیاتفاقا گفتم بهش چ:ایدر
  

   کشهی من ملی سهیوا:سارا
  
 بلند شد لی کنارش،سهکرد،رفتی بهش نگاه می نگاه کرد،که نارحت و عصبانلی سهبه

  .رفت تو اتاق سارا هم پشت سرش رفت
  

 اومد نیی رو تخت،نشسته بود،سرشو تو دستش گرفته بود،سارا سرش انداخت پالیسه
  .داخل
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  .دی دفعه از دهنم پرهی بگم خواستمی من نملیسه:سارا
  

 ی من بازی با آبرونجوری تو ای سارا من بهت اعتماد کردم،وقتیتو خواهرم:لیسه
  . توقع داشته باشمدی باگهی دی ک،ازیکنیم
  

 شی کن بره پ،ردشی پس چرا قبول کردهیزی آبروریوندیتو که م:سارا
  .تی مسئولیعتی تو شیخانوادش،بودن روژان پ

  
 فی حرفارو سارا بزنه،بلند شد رفت سر کنی اشدی سرش بلند کرد،باورش نملیسه

  .روژان بسته کادو رو در آورد،داد به سارا
  

 نقدریفم که ا روژان هم بود،متاسی من،منظورم آبروی بهت گفتم،آبرویوقت:لیسه
 ی با من رابطه ا،بهتریدونی میزی آبرورهی زن منو مایاخالقت عوض شده،وقت

  .ینداشته باش
  
  . سارا ،صداش زد توجه نکرد،رفت کنار روژانیرون،هرچی سرعت از در رفت ببا
  

  .میروژان بلند شو مانتوت بپوش بر:لیسه
  

  . بلندشد،سارا اومد کنارشون،دست روژان رو گرفتروژان
  

  .لی شده سهیچ:ژانرو
  

  . مانتو بپوش،برویچیه:لیسه
  

 آهنگ بلند ی متوجه بحث اونا شده بود،صدادی به طرف اتاق رفت، حمروژان
  .کردی به بحث اونا توجه نمیبود،وهمه سرشون گرم بود،کس

  
  ل؟ی شده سهیچ:دیحم

  
   برم خونهخوامی مکنهی سرم درد میچیه:لیسه
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  ..آخه:دیحم

  
  .میزنی حرف مد،بعدی حمکنمیخواهش م :لیسه
  

  . کردن،رفتنی اومد،خداحافظروژان
  

  . چشمان پر از سوالش رو به سارا دوختدیحم
  

پشت در . رفت تو اتقش در بستمی مستقلی که به خونه رفتن،سهلی و سهروژان
 کنه،دودل شده بود،با خودش کاری چدونستی سارا تو سرش بود،نمینشست،حرفا
  . کمکم کنای من آشتباه کردم،خدایعنی حق با سارا باشه،دیفکر کرد،شا

  
***  

  
 تو ی شور و نشاطچی هگهی نشسته بودن،دبانی روستا خونه،اورنگ همه سردر گریتو

 نای کنن،دلی بود،به شهر رفته بودن تا اونجا زندگی وخانوادش مدتنیخونه نبود،حس
 ی نگاه کرد،از وقتاری خودشون بود،اورنگ به مهیو سرونازم سرشون به زندگ

 زد،نهی حرف مادی بود،نه زده تفاوت شی بزیروژان رفته بود،نسبت به همه چ
  دیخندیم
  

  هی کدوم گورستی که رفته معلوم نکماهیار؟ی مهیری عزا بگیخوای میتا ک:اورنگ
  

  گردهی روز برمهی دونمیم:اریمه
  

  خوره؟ی برگرده به درد تو میوقت:اورنگ
  

  ه؟یمنظورت چ:اریمه
  

  . کشتدیه فرار کرد رو با که از خونیدختر:اورنگ
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 خالصش خوادی می حاال دوبار مرده،بار سوم ککشن؟تای آدم رو چندبار مهی:اریمه
 صادق،زن د،روژان،من،ینا،سعی عباس،دلی،زندگی همه رو خراب کردیکنه؟تو زندگ

  و بچه صادق هنوزم بگم؟
  

  . کل خونه رو برداشته بودادشی فریصدا
  

  .بسه،خفه شو پسر احمق:اورنگ
  
 دی باگهی چند نفر دتی تو، غرور مسخره ات، لجبازیشم،خودخواهیخفه نم:اریهم

   از عذاب وجدان؟برهی خوابت م؟شبایتقاص بدن تا آروم بش
  

 ای و دند،صنمیچی زد،تو کل خونه پاری که اورنگ به صورت مهی ادهی کشیصدا
 صورتش ی دستش رو،رواریزنن،مهی حرف ی دوتا مرد،عصباننی به ادنیترسیم
 بود،اورنگ بعد از اون اطی حی که توینی زد به ماشیاط،پوزخندیذاشت،رفت تو حگ

 اسبش برداشت،زد اریمه.نه بود،تا جبران کارش بکدهی خراری مهی براینیاتفاقا،ماش
  .دادی کوه بهش آرامش مشهیبه کوه،هم

  
  . کرده بوددای نشست که روژان رو پیی رفت همونجادوباره

  
 یلی خدونمی من کجا دنبالت بگردم؟م؟حاالی صبر نکردرا؟چیروژان کجا رفت:اریمه
چرا من تنهات گذاشتم؟چرا .ی کردی،صبوریدی زجر کشکسالی،ی شدتیاذ

 آروم شد؟کاش االن ی همه چی دنبالت وقتامی من می بهت بگم برو ولیصبرنکرد
 امی م،اونوقتی باشرم ما دوتا بود،منتظی خونه،هنوزم تو اون اتاق،که برارمیکه م

 ی نتونه چشمای دور که کسی جاهی میرفتی که رفت،ما هم منی حسبرمت،مثلیم
   دختر؟یی کنه،کجایخوشکلت رو اشک

  
**  

  
 دنبالش زن می بریخواینم. که رفتهکماهی نه االن ستی ازش نیهنوز خبر:دیسع

  داداش
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 نشد تو تی االن راحته کم اذدی بشه شای کجا دنبالش برگرده که چینه بر:ماهگل
  .سال هیاون 

  
   من بود شرمنده ریهمش تقص:دیسع
  

   هرجا هست سالمت باشهکنمی خدا،هرشب دعا می به رضامیراض:ماهگل
  

  رمی برات بگی نداراجی احتیزیچ:دیسع
  

  نفتمون تمام شده:ماهگل
  

 چراغ نی کنن روستا رو،از شر ای گاز کشخوانی براتون،خداروشکر مارمیم:دیسع
  . اجازهم،بایشی راحت مینفت
  

  . عمه اششی اومد داخل،آزا محلش نذاشت رفت پرون،آزای برفتی مداشت
  

  سالم عمه:آزا
  

   مادر و پدرت خوب هستن؟یسالم آزا خوب:ماهگل
  

  .خوب هستن سالم رسوندن:آزا
  

  سالمت باشن:ماهگل
  

  .خوانیعمه من رفتم خبر گم شدن روژان رو به پاسگاه دادم،عکسشو م:آزا
  

  ؟ی چیبرا:ماهگل
  

   کننداشی همه جا زود پکه بفرستن:آزا
  

   چرایدونی نداره،خودتم خوب مدهی فاگهیبرگشت اون د:ماهگل
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  چرا؟:آزا

  
  .می به درد خودمون بسوزکنن،بذاری که مردم به چشم بد بهش نگاه میبرا:ماهگل

  
  .نی راحت ازش گذشتشهیهم:آزا

  
  . بلندشد،رفتی حرفچی هبدون

  
  . و غصه هاش تنها گذاشتیی ماهگل رو با تنهاو
  

 و تالش خودش تونست،همه رو قبول لی روژان تمام شده بود،با کمک سهامتحانات
  .رفتی که انتظارمییبشه اما با نمره ها

  
 ی بی قرار بود،برن خونه بداد،امروزی با سارا قهر بود،و جوابش رو نمل،همچنانیسه

 دهی کرده بود،که ندفی گل تعری بی از بنقدری الی خوشحال بود،سهیلیگل،خ
  .شقش شده بودعا
  

  گهیروژان زود باش د:لیسه
  

  من که اماده هستم:روژان
  

 بگم ی هگهی دی مثل مرداخوادی دلم م؟منیشی زود آماده مشهیتو چرا هم:لیسه
  . شدم بخدای غر بزنم عقده ای،خانم زود باش،ه

  
  .  رفتننی زد با هم به سمت ماشیروژان،لبخند

  
   به اون دختر گفت؟نکهی ا؟باطریچرا با سارا قهر کرد:روژان

  
   من و سارا نی هست بی اگهی دزی موضوع چزمینه عز:لیسه
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  .دی مشکلون حل کننی بتوندیخب حرفاش گوش بده،شا:روژان
  

  . نکن درس بخون،فقط درسزای چنی اریتو خودت درگ:لیسه
  
 تو ی رو روشن کرد،هر دو ساکت شدن،روژان به فکر فرو رفت،زندگنی ماشستمیس

 کوهستان ی نداشت براش،دلش هوایتی جذابگهیه شده بود براش دشهر خسته کنند
 گهی ازمن دی ساختی چنی بباریار،مهی مادرش ،برادرش و مهیو دشت کرده بود،برا

 برام چه نباری شرنوشت اوشت،نه سرننمی فقط برم جلو،ببدی برگردم،حاال باتونمینم
  . دهی دیخواب

  

  

ن از تو ساده بگزرمنمیتونم م نرفته یاد تو هنوزم از سرم ،  

 منو ، نکردی باورم زگلم تا آخرم ، با چشمای ترم ،گذشتی ا

  که یکمی میشد که یکدمیمیشد

 میشد که لحظه ای بگی که یکمی و یکدمی به فکرمی

  بیا با اون نگات بیا با خنده هات سکوتو بشکنو
 بگو منم دوست دارم و میمونم باهات

 نرو بمون تویی تموم باورم ،نگاه تو شده امید آخرم
به لب رسیده جون  غضم به عشقمون ،  

نکن چشامو خون نرو باهام بمون ،  

 میشد که یکمی میشد که یکدمی

 میشد که لحظه ای بگی که یکمی و یکدمی به فکرمی

  بیا با اون نگات بیا با خنده هات سکوتو بشکنو
 بگو منم دوست دارم و میمونم باهات

  دانلود آهنگ
�– از – ���� �� ��� ���   
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 نیی از گوشه چشمش پای تمام شده بود روژان چشماشو باز کرد،اشکآهنگ
  . اشکش رو پاک کردعیاومد،سر

  
   شو خانوم ادهیپ:لیسه
  

 به اون رتیا ح تو اون روستا نداره بیی جاگهی ددونستی مرونی اومد باری مهازفکر
  .کردیقصر نگاه م

  
  کنن؟ی می زندگنجایچندنفر ا:روژان

  
   گل و خدمتکاراشی بیب:لیسه
  

 ی بونیی رو داد پانی ماششهیش.رفتن داخل همه جا پر از درخت و گل بود. بازشددر
  کردیبهشت رو حس م

  
  ه؟ینجوریبهشتم ا:روژان

  
   ادی ممی بهشتیآره صبر کن االن حور:لیسه
  

 شد ادهیروژان پ. بودی بهشتی گل واقعا حوری بی بی ولدیدش خند حرف خوواز
 سمتش بغلش کرد روژان دی دولیسه. بود منتظرستادهی اوانی خانم مسن رو اهی

 صورت یدی سفی رنگ روسریری با کت و دامن شی تپلرزنی پهی کردینگاشون م
  .کردی میی چشماش تو صورتش خودنمای مشکلهی مثل برف دوتا تدیسف
  
  لی سهنیبذارم زم: گلیب یب

  
  ی بهشتی گل فرشته خودم حوری بیسالم ب:لیسه
  
  نمی بباری برو مهمانت بزیکم زبون بر: گلی بیب

  
   رفتادمی یوا:لیسه



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٢٣٣

  
   سمت روژان برگشتبه
  
  می شدم بدو بری لحظه احساساتهیببخش -
  
   گلی بی به بدنی هم از پله ها باال رفتن رسبا
  

  سالم خانم:روژان
  
   نگاش کرد رفت جلو بغلش کرد  گلی بیب

  
  سالم دخترم: گلی بیب

  
 بود،از هم جدا شدن رفتن داخل،دهانش از ی امنکرد،آغوشی آرامش ماحساس

اون همه شکوه و تجمل باز مونده بود،اونام گذاشتن همه جا رو هر چقدر دوست 
 ی بی و بلیسه. مبل نشستی رفت رودیداره نگاه کنه به خودش اومد ،خجالت کش

 آرامش حساس مهربون بودن که روژان انقدری ازدنی از همه جا حرف مگل
 کرده فی گل تعری بی بی روژان رو برای قبل از اومدن تمام ماجرالیسه.کردیم

 وقت راه خودش گم چی که داشت هی بود با تمام ثروتی گل زن معتقدی بیب.بود
  .نکرد

  
راحت کنم، شما هم  گل من برم استی بیب-. بلند شدلی رو که خوردن،سهشام

   گناه دارهدی نکنبتی فقط غدی زنونه بزنیحرفا
  
   برو بچهایب-
  

  . با خنده رفتلیسه
  
  لی با سهی راحتیخب دخترم از خودت بگو االن خوب: گلی بیب

  
   محبتاشونکنمی وقت فراموش نمچیبله من ه:روژان
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 یداشت هر وقت دوست ی به دلم نشستی هستیمعلومه دختر خوب و پاک: گلی بیب
   منشی پایب

  
  چشم:روژان

  
  ؟یخونینمازم م: گلی بیب

  
  بله:روژان

  
 رونی بی چادر بپوشی دوست داری هستیتو دختر خوشکل خوش اندام: گلی بیب
  ؟یریم
  

  بله چادر دوست دارم:روژان
  
 کنه، یاطی دارم زهرا خانم بلد خی مشکی پارچه چادرهی من ای بنیآفر: گلی بیب

  .امشبم آماده کنه برات نی همرهیاندازه ات بگ
  
 گل از تو کمد ی بیب. اتاق هی گل زهرا خانم آشپزش رو صدا زدن رفتن تو ی بیب
زهرا خانم اندازه .ری اورد داد به زهرا گفت اندازه اش بگرونی بی پارچه چادرهی

   اومدلی ساعت بعد سهمین.روژان رو گرفت پارچه رو برداشت برد
  

  میروژان خانم بر:لیسه
  
  مینه صبر کن مادر کار دار:ل گی بیب

  
  چشم :لیسه
  

  .دی گل دستشو حلقه کرد دور گردنش سرشو بوسی بی کنار بنشست
  

   خوشکل دارهی حورهی بهشت نی راست گفتم ایدیروژان خانم د:لیسه
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  .دی گل خندی بیب. کرددیی با سر تاروژان

  
   واسه من ی کردغی تبلیپسر باز تو رفت: گلی بیب

  
 دای شوهر خوب برات پهی برات دی باال بارهی گل سنت داره می بیب کنم کاریچ:لیسه
  کن

  
  . فرار کردبعدم

  
   رفته باالی تا بهت بگم سن کسای وایگیاگه راست م: گلی بیب

  
 گفتم سنت رفته باال خو حواس می بزنیخوایمن فکرکردم اسم شوهر آوردم م:لیسه

   رو مونمی پشافهی قنی ببدینبود ببشخ
  
  زین نرزبو: گلی بیب

  
 درس خوادی سالش قصد ازدواجم نداره م14 گل من ی بیروژان خانم ب:لیسه

  بخونه
  
 ا تعجب نگاشون لیسه.زهرا خانم اومد با چادر. به خنده افتادندلی سهی حرفااز
  کردیم
  

  ه؟ی چنیا:لیسه
  
  چادر : گلی بیب

  
  ؟ی کیبرا:لیسه
  
   تو یبرا: گلی بیب
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   می گل؟داشتی بیب:لیسه
  
   روژان چادر دوست دارهیخب برا: گلی بیب

  
 بود زهرا خانم چادر لی گل و سهی بی روبرو زهرا خانم پشتش به بستادی اروزان

 یلی خدی لرزلیدل سه. گل لبخند زدی بیانداخت روسرش روژان برگشت ب
 ی نگاش نکنه هرچند زنش بود ولشتری تا بنییسرش انداخت پا.خوشکل شده بود

  . بودیصور
  
  خرمی برات چندتا آماده مرونی دخترم هر وقت رفتم بیشدماه : گلی بیب

  
   گل ی بیممنون ب:روژان

  
 فکر کردکه ،روژان نی به الی کردن سوار شدن رفتن،سهی گل خداحافظی بی باز

  .  مثل چشمام ازش مراقبت کنمدیباست،وبایدر همه حال معصوم و ز
  

**********************************************
* ********************  

  
 بحث انی جردی خونشون،بعد از رفتن مهمانا که حمانی بدی سارا و حمامروز،قرار

 نی ناراحت شد،بارها با سارا بحث کرده بودن ،سر ایلید،خی رو فهملیسارا و سه
  . خانواده نجم رو ندارهی از اعضاچکدومی هیموضوع که سارا حق دخالت تو زندگ

  
  
  

کت نشسته بودن،روژان بلندشد،رفت تو آشپزخونه،براشون  سالن،سای توهرچهارتا
   آورد،و خودش رفت تو اتاق،که اونا راحت حرف بزننکی و کییچا
  

  . سرش بلند کرددی که رفت،حمروژان
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 می کنی عذرخواهدی چه جور بادونمی جان،من واقعا شرمنده هستم،نملیسه:دیحم
  بابت اون شب

  
  ،داداشی نکردیتو که کار:لیسه
  

 چه مرگم بود،اون شب اون حرفارو دونمی ناراحتت کنم،نمخواستمی نمل،منیسه:سارا
 به من محبت نقدری و خانوادت ام،توی بچه پرورشگاههی گه،منی راست مدیزدم،حم

  . شما دخالت کنمی بودم،و حق ندارم تو زندگی رفته بود،کادمی ن،کهیکرد
  

نارش نشست،بغلش  ککرد،بلندشدی مهی سارا نگاه کرد،که داشت گرل،بهیسه
  .شترشدی سارا ،بهیکرد،گر

  
 از ی خواهرمشهی حرفارو زده،تو همنی غلط کرده ادی نکن سارا،حمهیگر:لیسه

 که بابام تو رو دوست نقدری ا،واالی بودندمی نگران آی دار،حقیاولشم بود
   کن؟فکری کرده،تو واقعا خواهرمیطونی شاشی ،نکنه جوونگمی مشهیداره،هم

  
  .لی سهنهی با مشت زد،تو سدن،سارایند سه تاشون خهر
  

  .یذاری پاتو تو خونه داداشت نمگهیکه من غلط کردم،زن بلندشو د:دیحم
  

   سرجات دومادنیبش:لیسه
  

  چشم:دیحم
  

  . فکر کرد،گذشت چقدر خوبهنی به الی فراموش کردن کدورتشون رو و سههمشون
  

  .ود بلندشد،رفت تو اتاق روژان،روژان مشغول درس خوندن بسارا
  

  ی کردی خواهرشوهرباز؟هوسیخونی درس می اومدیمهمانت گذاشت:سارا
  

  . زد،بلند شدی لبخندروژان



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٢٣٨

  
  .دی ،راحت مشکلتون حل کندینه سارا جان،خواستم تنها باش:روژان

  
  .دیکشی بغلش کرد،از خودش وحرفاش خجالت مسارا

  
  .گفتمی مای به دردیخوام،نبایروژان ،من معذرت م:سارا

  
  .کشمی بودن خودم خجالت نمیل نداره،من از دهاتاشکا:روژان

  
  .ی برف بازمی برادی برف مرونی بمی برایب:سارا

  
  .ی آشتنی خوشحال بود،از الی رفتن تو سالن،سهگهی هم دبا
  

  .ی برف بازمی برمیخوای ،ملیبلند شو سه:سارا
  

   با شوهرت بروم،تویایما نم:لیسه
  

  .ای بیبرم،خواستیماز طرف خودت حرف بزن،من که روژان :سارا
  

  ادی جا نمچیزن من بدون من ه:لیسه
  

  .کردی خانومم،زن من،انگار باحرفاش نوازشش مگفتی می داشت،وقتی حس خوبچه
  

  زمی عزگهی دای بدیحم:سارا
  

  میچشم سرورم بر:دیحم
  

  .لیخاک برسرت،زن ذل:لیسه
  

  گهیروژان،زود باش د:سارا
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   کنم؟کاریچ:روژان
  

  .گهیخرش کن د: بشنوه گفتلی که سهیشش،جور رفت کنارش،در گوسارا
  

  . با تعجب نگاش کردروژان
  

  ؟یچ:روژان
  

  . روزان،به خنده افتادندی تاشون از سادگهرسه
  

  . مخصوص خودتهنی هنرا نداره،انیروژان از ا:لیسه
  

  ی داداشدمی مادشی:سارا
  

   رو؟یچ:روژان
  

   رولیخر کردن،سه:سارا
  

  . شدمیقا دی بلند شد،اونم پشت سر حملیسه
  
  . زده بودخی کرده بودن،که دستاشون ی برف بازنقدریا

  
   خونتونافتمی مامی بشم ،مضی زنت ببر،من مرای ،جان مادرت،بدیحم:لیسه
  

  بچه ننه:سارا
  

  ی زبون دراز شدیلینم،خیصبرکن بب:لیسه
  

 و روژان لی رستوران،خوردن،سهیشام که رو تو. داد،برگردنتی رضاباالخره،سارا
  .هرفتن خون
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   بلند شو نمازت قضا شدیل؟خوابیسه:روژان
  

 عیروژان سر.خوردی بود دندوناش بهم مدهی رو تختش دراز کشلیسه. باز کرددر
بعدم رفتم . روشدیچندتا پتو از کمد دراورد کش.رفت سمتش تب ولرز کرده بود

نفساش منظم شده . تو تشت آورد تو اتاق آروم پتو ها از روش برداشتختیآب ر
   چشماش خمار شده بودنادیماش باز کرد ازتب زچش.بود

  
  روژان حالم بد:لیسه
  

   یشیاالن خوب م :روژان
  

  تنهام نذار:لیسه
  

   کنارتم نی ببذارمیتنهات نم:روژان
  

  دوستت دارم روژان:لیسه
  

 بهش گفت دوسش داره نه شدی شد باورش نمرهیروژان بهش خ. چشماش بستبعدم
  ومدی نمنییتبش پا.شیشونیآب گذاشت رو پحوله رو زد تو .گهی مانیداره هذ

  
  لی سهینی چقدر سنگی والی سهدارشوی چشمات باز کن بلیسه:روژان

  
   باز کردچشماش

  
  لی کنم سهکاری من چادی نمنیی پات بذار تو تشت تبت پانی بشنجایبلند شو ا:روژان

  
   نگران نشو زمیخوبم عز:لیسه
  

دوباره .روژان که کنارش نشسته بود داد به شونه هی گذاشت تو تشت سرش تکپاهاش
  .روژان سرش بلند کرد.چشماش بسته شد
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   توروخدا بلند شو لیسه:روژان
  
 رونی داد به لبه تخت پاهاش از تشت بهیسرش تک. دی فهمی نمیچی هلی سهیول

  . پاهاش بلند کرد گذاشت رو تخت.آورد با پارچه خشک کرد
  

  لی جان خودت چشات وا کن سهلیسه:روژان
  

   باز شد ماشچش
  

خم شد رو .نیی پاادی راحت بخواب تبت داره منیی پااری پسرخوب حاال سرت بنیآفر
 نگاش کرد دیترس. دورکمرش حلقه شدلی سهی بالشتشو درست کنه دستالیسه

  .چشماش بسته بود
  

  نرو بمون کنارم :لیسه
  

   کنارتم نجای من انی ببلی سهرمینم:روژان
  

   بخوابشمی پایب:لیسه
  

  .نمیشی منجای بخواب،من همیبخواب تب دار:روژان
  

  لی سهنهی کمرش محکمتر گرفت، روژان افتاد رو سلیسه
  
  . بودلی ،تو بغل سهلی چرخش سههی با
  

   ببخش من خوبمیبخواب کوچول خسته شد:لیسه
  

 صدار به تپش قلبش ی نفس های بود،به صدالی سهی تو حلقه محکم،دستاروژان
 یست،لبخندیشش،با خودش گفت،شوهرمه گناه ن داشت،آغویگوش داد،چه آرامش

  .زد،چشماش بست
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  . باز کردل،چشماشوی گرفته سهی صدابا
  

  نمی شو ببداریروژان روژان ب:لیسه
  

  .ومدی خوابش میلی باز کرد خی به سختچشماشو
  

  ؟یسالم بهتر:روژان
  

  ؟ی تو بهترنکهیمن که خوبم مثل ا:لیسه
  

  ؟یچ:روژان
  

  ؟یار دکاریتو روتخت من چ:لیسه
  

   یوا:روژان
  
  نیی تخت اومد پااز
  

  ؟ی دارکاریروژان تو رو تخت من چ:لیسه
  

  ؟یپرسیاز من م: روژان
  

   به خانممخورهی چشمم مشمی مداری بپرسم صبح بیپس از ک:لیسه
  

   باال بودهیلی تبت خشبی دنکهیمثل ا:روژان
  

   ؟هیمنظورت چ:لیسه
  

   رو تختی انداختیخودت من محکم گرفته بود:لیسه
  

  . انداختنیی با خجالت سرش پاروژان
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  من؟:لیسه
  

  .بله:روژان
  

  افتاد؟ی که نیاتفاق:لیسه
  

  .دی سرخ شد،منظورش فهمروژان
  

  رینخ:روژان
  

   تو اتاقی پات بذاری شدم حق ندارضیدفعه بعد من مر:لیسه
  

  . بد بودیلیحالت،خ:روژان
  

  .یای بیمردمم حق ندار: لیسه
  

  چشم:روژان
  

 رو برداشت رفت تو ل،حولشویرون،سهی برداشت رفت ب تشت آب روروژان
 ،تو حمام،پرده اتاق دی شرشرآب فهمیحمام،روزان برگشت حوله هارو ببره،از صدا

 اتاق عوض بشه،بعدم تختش رو مرتب کرد،پنجره ی ،پنجره رو باز کردتا هوادیرو کش
  .رونیرو بست حوله هارو برداشت رفت،ب

  
 تند یلیدونست،خی زد،مید،لبخندیش رو مرتب د اومد،اتاقرونی حمام بل،ازیسه

 از ی همه چد،ازیترسی می باشه روژان بود،ولی هم قرار بود،شاکیرفته،اگه کس
 یحالش خوب نبود،رو. ضربه بخورهگهی بار دهی روژان نکهی از عشق از ایوابستگ

 که به در ی ضربه ایداچشماش گرم شده بود،با ص. بستد،چشماشیتخت دراز کش
  .ومدی روژان داخل نیول.ماشخورد چش

  
  بله:لیسه
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  .براتون،سوپ آوردم:روژان

  
   توایخب ب:لیسه
  

 ی آب پرتقال تووانی لهی بشقاب سوپ،هی بود،ینی سهی در باز کرد،تو دستش روژان
  . تختی بود،گذاشتش روینیس
  

  ن؟ی نداریکار:روژان
  

  . نگاش کرد،بدجور ناراحتش کرده بودلیسه
  

  ؟یفهمیخودت ناراحت شدم،مروژان؛من بخاطر :لیسه
  

  بله:روژان
  

  پس ناراحت نباش:لیسه
  

 رفتارا،تازه رفتار شما در نی دارم به استم،عادتی ناراحت نل،منیآقا سه:روژان
 با من داشتن،مثل با محبت صحبت کردن،خودتون شی ماه پ3 که تا ییزایبرابر چ

  . بگذردزی ننید،ای من نارحت نکنیبرا
  
 لی سهی روشی پناهی که تو صداش بود،تمام بیبغض رفت،رونی از اتاق بو

 بست،گلو درد د،چشماشی رفت،همونجا دراز کشجی بلندبشه،سرش گخواستیآورد،م
  .دادی بهش نمی کارچیو سردرد اجازه ه

  
 هی گراشی کسی رفت،تو آشپزخونه،بغض آزاد کرد،به حال خودش و بروژان
 ی آغوشچیود اشکاش پاک کنه،ه نبی دستچی کنه،ههی شونه نبود که بهش تکچیکرد،ه

 ی بودن؟پس چرا دخترا؟دختریبه چه جرم:دی پرسشهینبود آرومش کنه، وثل هم
  . سارا زنگ زدبه که تمام شد،تلفن برداشت ستن؟چرامن؟اشکاشی مثل ما ننجایا
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  سالم :سارا
  

  سالم ساراجان:روزان
  

  زمی عزیخوب:سارا
  

  نجای ایایست،می خوب ن سرما خورده حالشلیبله ممنون،راستش،سه:روزان
  

  فتهی باد سرد مهی نکن با کلشی هنی ،نگران نباش نگاه به اامیباشه االن م:سارا
  

 رختخواب انداخت،و روژان بدون حرف ازش ی رو تولی روز سهشون،دوی بازبرف
 ،قدردانی با صبورشهی روژان مثل همزد،وی نمی هم حرفلیکرد،سهیمراقبت م

 هی ی اومد که همه چادشیز محبتش سواستفاده کنه، اخواستی بود،نملی سهیمحبتا
  .هیباز

  
  .کنمی برم خواهش مدیتونم،بای گل،من نمی بیب:لیسه
  
  خب اونم ببر: گلی بیب

  
  ستی نی گل،سنش قانونی بی بشهینم:لیسه
  
  اریزنته،بفهم بهانه ن: گلی بیب

  
  . نزنمبی برم،که بهش آسخوامیمن م:لیسه
  
 مردم دنبال ،دختری کردخودی،بی قبول کنتیئول مسیتونستیتو که نم: گلی بیب

  .یخودت کشوند
  

  . ندادمیدواری گل،من بهش امی بیب:لیسه
  



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٢��

 ارش،فقطی،بی داددی امکنم،بهشی کمکت می که بهش گفتیتو همون وقت: گلی بیب
 ی حقچی هگهی با من و تو دتشمی مسول،تمامیری مد،بعدمیکنی رو باطل مغهیقبلش ص

  یبهش ندار
  

  یول:لیسه
  
  ؟یدوسش دار: گلی بیب

  
 نقدری ای وقتی آرومم ولشم،کنارشی مونهی گل دارم دی بیدونم،بینم:لیسه

  شمی و به همون اندازه ازش دورم کالفه مکمهینزد
  
 می تصمی موقعیبرو پسرم،با خانوادتم صحبت کن،خودتم فکراتو بکن،ول: گلی بیب

  .کنمی شده باشه،من ازش مراقبت مری که درینگ
  

   گلی بیون،بممن:لیسه
  
  . گلی بی بی پسر بچه سرش گذاشت رو پاهی گل بغلش کرد،مثل ی بیب

  
 حالت هی نبود،ی سر زنده خبرلی از اون سهگهی تو فکر بود،دلی بود،که سهیچندمدت

  . باالخره به حرف اومدنکهی ازد،تای نمیبه روژانم حرف. تو چهره اش بودیفیبالتکل
  

  . دارمن،کارتیبش نجای اای بنجای اایروژان ب:لیسه
  

  .ستی نی دلشورهاش الکدونستی نشست،ملی سهی روبروی با نگرانروژان
  

  .دمیگوش م:روژان
  

  .ایتالی ارمی بگم،روژان من دارم مدی بای چه جوردونمینم:لیسه
  

  . نگاش کردی ناباورروژان،با
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  چرا؟:روژان
  

 ادامه ی برا داده بودمرشی دانشگاه ها درخواست پذنی از بهتریکیقبال به :لیسه
  .گردمی درسم تمام بشه برمی ولرمیم.ازم خواستن که برم. کردمل،قبولیتحص

  
   برگردم؟دیمن با:روژان

  
   گلی بی بشی پیرینه، اصال،م:لیسه
  

 لباساشو جمع کرد گذاشت تو ونیبا چشم گر.بازم نخواستنش. پس فرستاده شدبازم
 نشسته بود سرش گرفت  سالن رومبلی تولیسه. برداشته بودلشویچمدون همه وسا

  .تو دستش
  

  آماده ام:روژان
  

   مننیروژان بب:لیسه
  

 به یی چه بالدونمی نمی نبودکنم،توی محبت تو رو فراموش نمچوقتیمن ه:روژان
 خوب هستن،برو ی هنوزم آدانمیبی که مستم،خوشحالمی ناراحت نومد،منیسرم م

   حلقه نمی اای بکنم،یبرات دعا م
  

 شهی بود که همفیچقدر خوار و خف.ادی بلی تا سهرونی ب چمدونش گرفت رفتدسته
از دست داده . بودمونی پشلیسه. رو فسخ کردنغهیرفتن محضر ص. بودیکیمحتاج 

 روح روژان براش ارزش نهی بببی آسخواستیفقط نم.دونستیبودش خودشم م
 ی دادن ولبهش اتاق بزرگ رو به باغ هی گل ی بیرفت خونه ب.داشت تا جسمش

 که سال بعد به کردی فکر منی همه جا براش مثل قفس به اکرنگهیمه جا آسمون ه
  .شهی پاس داده میک
  

 لی نامه رو فسخ کردن،دوشب بعد هم سهغهی گل صی بی برن ،خونه بنکهی از اقبل
  . هر دوشونی بود برایرفت،لحظه سخت
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 دروغ تونستی خودش که نمگفت،بهی دروغ می بره فرودگاه،به هرکخواستینم
 داشت،با لی که به سهید،احساسیفهمی عشق رو می واقعی،حاال داشت معنبگه

 بود ینی ضربه سنگلی سهکرد،رفتنی فرق میلی داشت،خاری که به مهیاحساس
   بودیوقت خداحافظ.براش

  
   فرودگاه؟یای بیخوای نمیمطمئن:لیسه
  

  بله:روژان
  

  ؟یدی قول بهم مهیروژان،:لیسه
  

  ؟یچ:روژان
  

  .یطیو هرشرادرست رو بخون،ت:لیسه
  

  دمیقول م:روژان
  

 با درس یکنی مکارای چنمیرم،ببیگیمراقب خودت باش،هر مدت باهات تماس م:لیسه
  .گردمای برمی کنیتنبل

  
  .یای تا زود بکنمی می دلش گفت،پس من تنبلی تود،وی خندروژان

  
تو چشم هردوشون اشک . روژان،روژانم دستش گرفتی دستش رو گرفت جلولیسه

  . به اعتراف نبودنلی ماچکدومی هیحلقه بست،ول
  

  . شدری دلیسه:دیحم
  

  خداحافظ:لیسه
  

  خداحافظ:روژان
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 لب زمزمه ری کردو زی شدن،روژان ظرف آب رو پشت سرشون خالنی سوار ماشهمه
  .کرد،زود برگرد

  
 ،احساسی مکان پر از آرامش و مهربونهی راحت بود،یلی گل،خی بی خونه بتو
 می و نکسالی مدت ی روزگار،توی از بازگرفتی م خنده اشی نداشت،گاهیبیغر

 یتای نصحخوند،بهی درسش رو مشهیمثل هم.چند بار خونه و سرپرستش عوض شده
  .گذشتی داد،و زمان همچنان چون باد می گل گوش می بیمادرانه ب

  
***  

  
  . خوشت اومددی شانشی،ببی همون موقع عقدش کنخوادینش،نمی ببمی برایب:صنم

  
  خوامینم:اریمه
  

  گردهی برنمگهی رفته ،اون دکسالی،ی منتظر بمونیخوای می کار،تایمه:سروناز
  
  .نهی رو که براش در نظر گرفتن،ببی شد،دختری تو گوشش خواندن ،تا راضنقدریا

  
  . چشمه رفتنکی خواهرش تا نزدبا
  

  اونجاست،همون که لباسش سبز،خوب نگاش کن چه خوشکله:سروناز
  

 ی و مثل تمام دختران اونجا آفتاب گونه هادی،پوست سف قدبلنددی رو دیار،دختریمه
 شی طالیدختر از جلوشان رد شد،موها.زدی می را سوزانده بود و به قرمزفشانیطر

 ی چشمان قهوهای گرمای بود ولبای سبزش ززد،چشمانی نور آفتاب برق مزیز
  . روژانش را نداشت

  
 رنگ آرامش کدومچی دوسال توهار،بخدای قبول کن مهای بیدیخب،د:سروناز

 تو بخاطر دل مادرمون،بخاطر ی همه روتباه کرد،ولی با تو پدرمون زندگدم،حقیند
   برهادمونی از یما بذار همه چ
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   از خودم بگذرم؟،دوبارهیعنی:اریمه
  

 که فرار ی،دختریخوای که تو مستی نی روژانگهی اگه برگرده،دار،روژانیمه:سروناز
   برهننش،نذارآبرومونیبی می مردم چه جوریدونیکنه،میم
  

 چوقتی به چشمان ملتمس خواهرش انداخت،از خودش متنفر بودکه هیار،نگاهیمه
  ارهی به دست بخواستی رو که میزینتونست،اونچ

  
  باشه،قبول:اریمه
  

  اری بده مهرتیفدات بشم،خدا خ:سروناز
  

  .  زد وبه طرف خانه رفتی پوزخنداریمه
  

***  
  

  الو روژان:لیسه
  

  سالم:روژان
  
  ؟یسالم خوب:لیهس
  

   یممنون،تو خوب:روژان
  

   درسته؟گهی مییزای چهیخوبم،خداروشکر،سارا :لیسه
  

  گه؟ی میچ:روژان
  

  ،چرا؟ی رشته تجربی بریخوایگفت،نمیم:لیسه
  

  .یخب،دوست دارم برم رشته انسان:روژان



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٢�١

  
  چرا نظرت عوض شد؟:لیسه
  

  . موفق بشمی پزشککنم،توی نمدونم،فکرینم:روژان
  

  .ی هرجور خودت دوست دارزمیعزباشه :لیسه
  

   درسات؟؟بایکنی مکاریتو چ:روژان
  

  کنی میی کاراهی با مخ من نم،اونای باهاشون نکیکار:لیسه
  

   کردنی داشت خداحافظل،کاریسه.دنی خندهردو
  

 انتخاب دی رو تمام کرد،حاال بارستانی اول دبگذشت،روژانی ملی از رفتن سهچندماه
 گرفت می تصمشیی عوض شده بود، با توجه به توانامشی بود تصمکرد،مدتهایرشته م

  .یبره رشته انسان
  

   تهران،حقوقیروژان قبول شد:سارا
  

 گل با شوق ی بی سارا و روژن همه جارو پر کرده بود بی و هوراغی جیصدا
 به دست ادی که با تالش زیزی چدونستی تالش کرده بود،میلیخ.کردینگاشون م

 سه خوند،کهی خونده بود،چنان درس مکسالیوم راتو  دوم وسن،سالیری شادچقدریب
 رفته بود،روژان،همچنان لی بود که سهمیدوسال و ن. بودمارستانیشب را در ب

  .مشتاقانه منتظرش بود
  

  .شهی باورم نمیوا:روژان
  

  . رو بذارم اجراهی مهرخوامی مای پرونده اولم خودم،بایل،بیباورکن،خانم وک:سارا
  

  لوس:روژان
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  گمی میجد:سارا
  

  .ای زد،رکوردیری بگی عروسیخوایتو نم:روژان
  

  . موقوفیفضول:سارا
  

   تو سرتازنمیم:روژان
  

   سارا خانم گفتی بهم مروزی سر من داره تا دی نگاه چه زبونیوا:سارا
  

  اری من در نیمرض ادا:روژان
  

  بلند شو حرف من گوش بده :سارا
  

  .تادممن هروقت به حرف تو گوش دادم،تو دردسر اف:روژان
  

  . رو بگوشیکی یگیگمشو، خو اگه راست م:سارا
  

 ی کردن،خرمی بچبی برو سی گفتی پا گرفتم،جایهمون موقع که تو باغ بود:روژان
  نیی پاامیمن رفتم باال،نتونستم ب

  
   خودت بود،به من چهی عرضگیاونکه از ب:سارا

  
 ،منی اومد،مثل جت فرار کردی من بود،تا پسر،شکوهی عرضگیآهان،ب:روژان
   اون باال یگذاشت

  
  دی خندی به اون روز افتاد،کلادشیسارا،

  
 یدیکشی هو مهی مثل تارزان دی مثل تارزان،فقط بای روژان،شده بودیوا:سارا

  .یومدی فرو می تو آغوش گرم پسر شکوهمین،مستقیی پایدیپریم
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  نمیبی رو مدیمرض ،من که حم:روزان
  

  است؟آدمه؟تارزانهی ؟اشیدنیشناسم؟پوشیه؟نمیدکید؟حمیحم:سارا
  

   دراورد،پرت کرد سمت ساراشی دمپاروژان
  

  ،ددیوحش:سارا
  
 زنگ ی که کسزدنیداشتن تو سروکله هم م.دیخندی گل از کل کل اون دوتا می بیب

   گل رفت سمت اف اف گذاشتش سرجاشی بیمونس خدمتکار ب.زد
  
   بود مونس خانم؟یک: گلی بیب

  
  .دیآقا حم:مونس

  
 لبخند کردی می سعی اش درهم بود ،ولافهی اومد داخل،قدیحمقه،ی از چند دقبعد
  .بزنه

  
  سالم حاج خانم:دیحم

  
  یسالم،پسرم خوب: گلی بیب

  
  ممنون: دیحم

  
 هی دونستی مشناخت،ی به سارا و روژان هم سالم کرد،سارا همسرش خوب مدیحم

  . نگراننقدری افتاده که ایاتفاق
  

   شده؟یزی چدیحم:سارا
  

   بشهیزی مگه قرار چیچینه ، نه ه:دیحم
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  نه:سارا
  

 قفل دی خوردن،همشون منتظر بودن تا حمی به ظاهر آرومطی رو در محناهار
 به کتابخونه رفت،سارا هم پشت دیبعد از ناهار حم.سکوت ناراحت کننده اش بشکنه

  سرش رفت
  
 به طرف دی حمادی فری مبل نشسته بودن،با صدای گل و روژان،ساکت روی بیب

  .  بودنی زمی رودهی پری با رنگهوشیتن،روژان در باز کرد،سارا بکتابخونه رف
  

  د؟سارای شده،حمیچ:روژان
  
   روز افتادهنی به ای گفتی حرف بزن چدیحم: گلی بیب

  
  مونس مونس؟:روژان

  
  بله خانم :مونس

  
   زود باشاریآب قند ب:روژان

  
  . اشک بود،جرات نداشت حرف بزنهسی مبل نشست چشماش خی رودیحم

  
 دهانش ی آب قند آورد،روژان سر سارا رو بلند کرد،آب قند رو به زور توسمون

 د،روژانی ترکد،بغضشی چشماش باز کرد،روژان رو که دقهیبعد از چند دق.ختیر
  .بغلش کرد

  
   شده،بهم بگویسارا،قربونت برم چ:روژان

  
  لیه...س...روژان:سارا

  
 خواستیکرد،نمیان نگاه مروژان،با چشمان پر از اشک به روژ. کردهی دوباره گرو

  . گل نبودی بی به بچکدوم،حواسشونی سارا رو بشنوه،هیادامه حرفا
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 و ونهی د،آرهی غش کردی خوبه حتما اومده که تو از خوشحاللیسارا،سه:روژان

  ی خند عصبهی دیخند
  

  .ستی معلوم نیچیروژان آروم باش،هنوز ه:دیحم
  

  .ستی معلوم نیچ:روژان
  

  .ه،تو کماست کردل،تصادفیسه:دیحم
  

 گل دستش رو قلبش ی بی همزمان شد،بیزی افتادن چی هق هق،سارا با صدایصدا
 روژان و سارا ی هاهی گری بود،صداختهی خونه بهم رن،اوضاعیبود،افتاده بود رو زم

 گل سکته کرده ی بیب. بدهشونی نبود،که دلداری کسچی آمبوالنس،هریآژ
 شهی تنها تر از هموژان سرم بود،و رری زژه،سارای ویبود،بردنش بخش مراقبت ها

 گل ی بی وبلیشد،سهی نمخت،باورشیری آروم آروم اشک ممارستانی راهرو بیتو
 دل بستم از تنهام ی باشن،چرا به هرکی مرگ و زندگنی که داشت، بیتنها کسان

 بهش دست داده ی کردم،حالت عصبیگذاشت؟چرا خدا؟چرا؟مگه من چه گناه
پرستارا به سمتش .کردی که دل سنگ رو آب مییاادهیزد،فری مادیبود،فر

 کردن،چشماش داشت بسته قیرفتن،دستش محکم گرفته بودن،آرامبخش بهش تزر
  . بلندش کرد،چشماش بسته شدنی زمی نفر از روهی کرد،شد،احساسیم
  
 بود،وقت مالقات بود،اطراف مارستانی همهمه چشماش بازکرد،رو تخت بی صدابا

 اون مثل ی دختر همسن خودش بود،پر بود از آدم،ولهیبه  که متعلق شیتخت کنار
 کمپوت را در دهان ی نگاه کرد،که با محبت تکه های تنها،به زنی تنها بود،تنهاشهیهم

 شونه اش احساس کرد،برگشت همان زن ی روی برگردوند،دستذاشت،روشیدختر م
  .بود

  
  سالم:زن

  
  .رد دور گه شده بود،سالم کهی که از گری با صداروژان
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  ؟ی نداری؟مالقاتییچرا تنها:زن
  

  .ختیری منیی صدا پای خودش افتاد،اشک از چشمانش بی کسی بادی به روژان
  

 ژهی وی اش تو مراقبتهاگهی دیکی ،تو غربت،رفته تو کما،می از مالقاتیکی:روژان
   افتادههوشی اتاقا بنی از همیکی مثل من توشونیکینجاست،یهم
  

  . چشمش رو پاک کردزن،اشک
  

  صبور باش دخترم،خدا بزرگه:زن
  

 همه درد نی تحمل اکمی کوچیلی من خی بزرگ،ولنقدری بزرگه،ایلیآره،خ:روژان
  . کردهی و گردی سرش کشیرو ندارم پتو رو رو

  
 که به دی رفت،سارا رو دژهی وی تمام شده بود،بلندشد،به طرف مراقبت هاسرمش

 هی تکهیخوشبحال سارا که :تبا خودش گف.انی زده به سمت اون مهی تکدیشانه حم
  . دارهدیگاه مثل حم

  
  ؟یسالم روژان خوب:دیحم

  
  یممنون،ساراتو خوب:روژان

  
  .کردنی مهی خودش تو بغل روژان انداخت،با هم گرسارا

  
   مالقات تمامرون،وقتیدبییخانما،لطفا بفرما:پرستار

  
  . نشسته بودنمارستانی تو محوطه بهرسه

  
  د؟یحم:روژان

  
  بله:دیحم
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   چه به روزش اومد؟لیسه:انروژ

  
 که باهاش تصادف کرده،مست بوده،اون مرده ینی ماشگفت،رانندهیپدرش م:دیحم
  .می براش دعا کندی باهی مرگ و زندگنی بلی سهیول
  

 گردهیبرم. داد تا آخرش مراقبم باشهشه،قولی خوب ملی ،سهدونمیمن م:روژان
  ..گردهیبرم

  
  .اوردی رو در می هر رهگذرد،اشکومی منیی صدا از چشماش پای که بیاشکا

  
 کی داه بود،هوا داشت تارهین،تکی ماششهی شدن،سرش رو به شنی ماشسوار

 کی ترمز زد،ترافدیحم.نیی رو داد پاشهیسوزه،شی تب داره می کرد توشد،احساسیم
 گذاشته بود،روژان،بهش گوش یمی که کنارشون بود،آهنگ مالینی بود،ماشینیسنگ

 و براش کردی فکر ملیسه آهنگ گوش دادو به زد،بهیون رو م حرف دل ایداد،انگار
  کرد،یدعا م

  
  .شدی از جلو چشمش رد ملمی فهی بود،مثل لی که با سهی لحظه هالحظه

  

  
  ری که شب تقدیی شبانی از همیکیره،یگی شب دعاش مهی آدما نی از ایکی

  . اومده بودشی همراهی برالیرون،سهی که تنها از خونه زد بیشب
  ری تا آسمون ها وچه دامنگرسهی شهر،صداش منی گوشه اکیل شکسته  دهی
  . با اون لبخند گرمش جلوش بودلی که تو خونه زهرا خانم در باز کرد،سهیوقت

   دارهی فضا چه حالنی داره،ای چه حالغروبا
  شهی محضر،عقد که بدون حلقه نمتو

  
   دارهی عالی هواهی کردن،هی گری براکه

   شادشیخنده ها. کرده بودیف که موهاش کی اولروز
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  . ذرت خوردشی قاشق دهند،بای رفتن خریوقت
   صداروی بی هاهی هوارو،گرنی ببغروبا

  
  . اومد داخل مات ومبهوت روژان شده بودلی اتاق که بود،سهتو

   سفرهی تاب ی بی خواب تا سحرهی نفر بهی
   بود،سارا بهش برف نزنهستادهی جلوش الی سهیشون،وقتی بازبرف

   دعا که داره اثرهی خبر تا سحر،هی دنیاب شن تیب
  

   تب کرده بود،به روژان گفته بود دوستت دارمیوقت
  دونهی اون باال نشسته که خودش میکی که منتظر بارونه،یی همه دستانیا

  . که تو چشماش بودی کرد،اشکی که خداحافظیوقت
  .نهگردوی برنمی رو خالی خالیتونه،دستای که فقط خودش می کاردونهیم

  

  دانلود آهنگ


	� ���در� �	��  - �
���� در   

  
  

  .ختیری وآروم اشک مکردیروژان هنوز داشت،دعا م. تمام شده بودآهنگ
  

  شه؟ی تموم می وچراغ قرمز ککی ترافنی ایلعنت:دیحم
  

  دهی ما رو هم می ،خدا جواب دعایعنی بود،ی آهنگ قشنگد،چهیحم:سارا
  

  . براشدی نکن،دعا کنهیآره خانومم گر:دیحم
  
 شده کی خط بارهی درشتش مثل ی چشماهی به روژان نگاه کرد،از زور گرنهیی تو آاز

  .بود
  



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٢�٩

 ستی معلوم نیزی که چ،هنوزیدی خودت به کشتن مکنم،روژان،بسهیخواهش م:دیحم
  .به خودت مسلط باش

  
 اون تو خودش ی که روزاول،براش مثل بهشت بود،حاال مثل جهنمی اخونه

 ی فکر کرد،پوزخند تلخشی قبولگذشت،بهی روز بود از اون روز نحس مسوزوند،دویم
 رفت،رفت تو باغ نشست رونیاز تو خونه ب. به همراه داشتی تلخهیگرزد،که پشتش 

  . آسمون نگاه کردن،بهیرو زم
  
 طاقت ندارم،کم گهی ،دنی روژانم،بنده ات،منو بب؟منیشناسیخداجونم،سالم من م-

   از دست برهلمیآوردم،کمکم کن نذار سه
  

 من ش،اصالی از زندگرمی اون برگردون،من م،تویبری اون می بخاطر من داراگه
 بار به حرفم هی بار فقط هی رو ندارم،خدا ی من که کسیل،ولی به سهایلی خدیر،امیب

  .گوش بده
  

  . نذاشتدی ، حمششی بره پخواستی تو اون سرما،مدشیدی از پشت پنجره مسارا
  

  .بذار تو حال خودش باشه:دیحم
  

   سرمانی تو اشهی مضیمر:سارا
  

 به سمتش دی افتاده بود،با حمنی زمی رووشهی به طرف پنجره برگشت،روژان بسارا
  . رفتن

  
  ؟
  

  .دی باشه،مراقبشیشوک عصب:دکتر
  

  ممنون دکتر:دیحم
  

  مارستانی از بد،تلفنیآقا حم:مونس
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  . با عجله به سمت تلفن رفت،سارا پشت سرش رفتدیحم

  
  الو بله:دیحم

  
  .امی من االن منیممنونم،لطف کرد:دیحم

  
   شد؟یچ:سارا

  
  .به هوش اومده،خطر رفع شده گل ی بیب:دیحم

  
 گل ی بی رفتن،بژهی وی رفتن،با عجله به مراقبتهامارستانی وسارا به طرف بدیحم
  .گفتی لب ذکر مری تخت بود،زی و شکسته روفیضع

  
   گل،قربونت برمی بیب:سارا

  
  خدانکنه دخترم،روژان کجاست؟: گلی بیب

  
  خونه هست:سارا

  
  خوبه: گلی بیب

  
  نه:سارا

  
  لمیهس: گلی بیب

  
 یلی روز همه نگرانتون بودن،آقا ماهان خ3 نی ،تو اومدهیهنوز به هوش ن:سارا

  .انینگران بودن،االنم زنگ زدم ب
  

   گل،پسرش،ماهانی بی بشی پومدنی میکی ،یکی کی نزدلی فامهمه
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 لی که سهیوفکرش به امانت. بودلی اون فقط منتظر،سهی و نوه هاش،ولدخترش،هما
 یاشکا.کردنی حرف به هم نگاه میمه که رفتن،روژان اومد،به.به دستش سپرده بود

  .ختیری دستش می روژان روی صدایب
  
  ؟یدوسش دار: گلی بیب

  
  یلیخ:روژان

  
  براش دعا کن تو دلت پاکه: گلی بیب

  
  نمی نمبی خوشچوقتیپس چرا ه:روژان

  
  . صبور باشدهی قرار مشی رو که دوست داره مورد آزماییخدا اونا: گلی بیب

  
 ومدن،همهی مادتشی عی گل مرخص شد،خونه شلوغ بود،همه برای بیب
 شده،از سارا فی ضعیلی گفته بود،قلبش خست،دکتری خوب ندونستن،حالشیم

  .ششی بگه بره پلشیخواسته بود،به وک
  

 اومد لیوک. رد و بدل شدیی اونا چه حرفانیدونست،بی نمچکسی اومد،هلیوک
  . کرد،رفتیرون،خداحافظیب

  
 با عجله به اریاد،مهی مای داره به دناد،بچهی بگو بنهی زودباش برو به سکاریمه:صنم*

  گهی دی روستاهی نبودش،رفته بود،یسمت خونه قابله روستا رفت،ول
  

  . با سرعت به خونه برگشتاریمه
  

   درمانگاهمشی ببردیست،بای ننهیسک:اریمه
  

   کجاست پسر؟رتتیاره،غی بای مرد بچه رو دنهی:اونگ
  

  رهیمی مداره:اریمه
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  . کندای رو پنهیبرو سک:صنم

  
با سرعت . هستگهی دی روستاهی تو نهی روشن کرد،گفته بودن،سکنی ماشاریمه
 قهیسوارش کرد،رسوندش خونه،زنا رفتن تو اتاق،هر دق. کردداشی پرفت،باالخرهیم
 رو رای سمغی جیارصدای داخل،مهبردی آب گرم و پارچه مرونی بومدی میکی
  .دنی بچه،همه نفس راحت کشهی هی گریصدا د،وباالخرهیشنیم
  

 دختر کوچولو و قرمز،اتاق رو مرتب کردن،بچه رو هید،یچی مالفه پهی بچه رو تو صنم
 بود،بچه رو دهی حال خوابی نگاه کرد که برای رفت تو اتاق،به سماریقنداق کردن،مه

  .بغل کرد
  

   پسر؟ایدختر :اریمه
  

  دختر:صنم
  

  خوبه،دختر باباشه:اریمه
  
  ن؟یذاری میاسمش چ:ایدن
  

  مهتاب:اورنگ
  

  .ذارمیدختر من ، با اجازتون ،خودم اسمش م:اریمه
  

  خب؟: اورنگ
  

  روژان:اریمه
  

  .زدی نمی حرفچکسی ساکت شدن،ههمه
  

  : سکوت را شکستاورنگ
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   رو نوه منی رو بذاری ،اسم اون دختر فراریکنی مغلط

  
  . روژانذارمی مرم،اسمشمیگیمن پدرشم،خودم شناسناممه براش م:اریمه
  

  مهی رو زندگشهی نحسش همهیلعنت به روژان که سا:اورنگ
  

  .نی به سر اون آوردیی بره چه بالادشی ی کسذارمیمن نم:اریمه
  

  .کردی نگاه ماری به مهی با ناراحترایسم
  

 ی بی چشماش باز نکرد،بگهی زد، دل،حرفی گل با وکی بی که بی اون روزیفردا
  . تنهاشون گذاشتشهی همی برالیگل مهربون سه

  
 فرشته از شد،اونی باورش نمچکسی پناهش رو از دست داد،هنیروژان،آخر

 یهمه با لباس ها. صوت قرآن،دل روژان رو لرزوندی رفته،صداشنیزندگ
 ی بی بود،روژان به بچه ها و نوه هاستادهی گل ای بی،بی ابدگاهی جای،باالیمشک

 پل ی بی که ب،حاال بودن نگاه کردتادهی ها،انی لباس ها و ماشنی گل که با بهتریب
 کاری با مرده اش چومدن،حاالی زنده بود،نی وقتد،تایدیرفته بود،اونا رو م

  . بودتی نهای که مادرشون گذاشته بیراثیمعلومه ارث وم.دارن
  

 و خانوادش نبود، سارا،روژان رو به خانه اش لی از سهی خبری تمام شدولمراسما
 ی گل رو نداشتن،چهل روز از مرگ بی بی سرد،فرزندان بیبرده بود،تحمل نگاه ها

 گل ی بی گل،به سارا و روژان اطالع داد که به خونه بی بی بلی گل گذشت،وکیب
 ،حضور اونا چه دونستنی سارا نمو نامه رو باز کنن،روژان تی بود وصان،قراریب

  . آورد قلب روژان رو به دردشی خالی گل رفتن،جای بی داره،به خونه بیلزوم
  

 کردن،چشمی تفاوت به آن دو نگاه می سرد و بی اونجا جمع بودن،با نگاههمه
 ش،قابی مشکی اش آشنا بود،چشماکرد،چهرهی افتاد،که به او نگاه میروژان به مرد

  .لی بود،پدر سهلی که تو خونه سهیعکس
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  . به طرفش رفت، ساسان با آغوش باز به اسستقبالش رفتهی با گرسارا
  

  م پدرسال:سارا
  

  یسالم دختر خوشکلم،خوب:ساسان
  

  ممنون:سارا
  

  . باهات حرف دارمین،کلی بشایب:ساسان
  

  . به روژان اشاره کرد،بره کنارشون،روژان،آروم سالم کرد نشستنسارا
  

 نکهی نامه رو باز کرد،شروع به خوندن کرد،بعد از اتی همه اومدن،وصدی که دلیوک
  و .مقدمه رو خوند سرش رو بلند کرد

  
 خونه باغ رو مشخص فی اندازه،فقط تکلهی به 3 فرق نگذاشته بود،هر چکدومی هنیب

  .نکرده بود
  

  شهی میخونه باغ چ:ماهان
  

  . دادنلی رو به نوه اشون سهنجایحاج خانم،ا:لیوک
  

  . همه به اشک نشستچشم
  

  . کماستل،تویسه:اشکان
  

  .زنهیدن پسرش م حرف از در کما بوشی اشکان نگاه کرد که،در حضور عمول،بهیوک
  

  .انیانشاهللا که بهوش م:لیوک
  

  ومد؟یاگه ن: هما گفتد،پسریفرش
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  . شداورد،بلندی طاقت نلی پدر سهساسان

  
 برسرتون که مال اد،خاکی چشم همتون بهوش می کورد،بهی خفه شگهیبسه د:ساسان

 اگه داداش د،البتهی بشی راضتونیی به مرگ پسرعمو پسردانجوری باعث شده اایدن
 نی به ااجی پسر من احتلی وکیکرد،آقای غلطا نمنی هم از ایکی تو دهنت اون دزیم

   الشخورانیخونه نداره بدش به ا
  

  .رونی انداختن،ماهان به پسرا اشاره کرد برن بنیی سرشون پاهمه
  

  . نکردنی عذرخواههی یکه حت. متنفر بود از اون همه وقاحتروژان
  

  . نجم هستلی سهی خونه متعلق به آقانیکنم،ای نامه عمل متیمن طبق وص:لیوک
  
  . هستننجای هم اهی اومد که دوتا غربادشونی دوتا خانما،همه نی اما او
  

 متعلق به خانم سارا یکی هم یه،روبروی زعفرانیدوتا آپارتمان هست،تو:لیوک
  .ی متعلق به خانم روژان صالحیکی و یسهراب

  
 یکرد،برای متشیود،هنوزم حما رفته بنکهی گل با ای بی شد،بی باورش نمروژان

ساسان،متوجه . از بچه ها نکردنچکدومی که هی فرستاد،کاری روحش فاتحه ایشاد
  ...ی داره،ولی بزرگتی شخصدونستیکاردخترک شد،م

  
 شونی حسابه،ای پول توی بانک،مقدار قاب توجهی دارن تویحاج خانم،حساب:لیوک
 پول،هر ماه به نیسود ا حساب بزنه،نی حق نداره دست به ای کردن،کستیوص

 سود نی ازدواج نکردن اشونی که ای وقتشه،تای مختهی ریحساب،خانم روژان صالح
 سرپرست پرورشگاه ی بیا ازدواج کردن،تمام پول به بچه هیشون،وقتیمتعلق به ا

  .رهیگیتعلق م....
  

ه  ثروت داشتن،با خم به سارا و روژان نگای کلنکهی اکردن،بای به روژان نگاه مهمه
  .کردنیم
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 انحصار وراثت رو انجام بده به ی کارالی خوانده شده بود،قرار بود،وکتیوص

  .  امضایهمشون خبر بده برا
  

 ی،توی مرگ و زندگونی مهم بود،که ملشی مهم نبود،سهزای چنی روژان ایبرا
 ی ازهی انگچی ثبت نامش انجام بده،روژان ،هیغربته،سارا کمکش کرد کارا

  .رس بخونه دخواستینم.نداشت
  

 زنگ زد،روژان وسارا رفتن محضر امضا کردن،دل پاک روژان شاد لیوک
  . بموننلی گل مهربونش بود،تا باهم منتظر سهی بینبود،دوست داشت ب

  
 هم باز ی وارد ساختمون شدن؛در آپارتمان ها روبردی و سارا و حمروژان

 وسرد یونه خال خهی رو درآورد،در باز کرد،انتظار داشت با دی کلشد،روژانیم
  . و سارا هم تعجب کرده بودندی و مبله بود،برگشت حمزی خونه تمهیمواجه بشه،

  
  .یخوای نمهیزی جهگهیسارا د:روژان

  
 خونه هی از مدتها خنده به لبشون اومد،سارا به طرف آپارتمان روژان رفت،بعد

ردن  بود،بازش کی سمت چپ در چوبشدنی بود، وارد خونه که مریدوخوابه و نورگ
 بود ،سمت چپ دوتا اتاقا بودن و سمت راست ی بود،سالن مربعییحمام و دستشو

 ی سالن پارکت بود،با مبلها،کفی و مشکی نارنجی فانتزینتای با کابیآشپزخونه ا
  . که گوشه سالن بودی دی وسط مبال،و ال ای نارنجچهی و قالیمشک

  
  .ی شوهر کم دارهی له،فقطی تو هم تکمهیزیجه:سارا

  
 ی درم بستن،روژان رورونی وسارا از خونه رفتن بدیحم. زدی لبخند تلخانروژ

  . از مبال نشستیکی
  
  :زدی خودش حرف مبا
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 رو لی،سهیکنی میفقط هرکار. تقلب برسون آماده باشمهیه؟ی چتی بعدیروزگار،باز
  .نبر

  
  . رو شروع کنن،بدون جشن،رفتن ماه عسلشونی گرفتن زندگمی تصمدوسارایحم

  
***  

  
 نکرده همچنان یریی تغتشی هستن،وضعل،درتماسی وسارا مدام با خانواده سهدیحم

  .تو کماست
  

  اد،ی به هوش بلی سهکنه،کهی مدوار،دعای همچنان امروژان
  

 داره،به مانتو وشلوار و یبی بره،دانشگاه،اضطراب عجخوادی که مهی روزنیامروز،اول
 لی گل و سهی بیر که ب ساده و مرتب،همونجوی چکنه،همهی و کفشش نگاه مفیک

 و ی لژدارقهوها،کفشی قهوه انی ساده،شلوار جیدوست داشتن، مانتو مشک
 خونه رفت رکرد،از رو سرش کرد،چادرشم سشی ،مقنعه مشکی قهوه افیکرم،ک

  . جلو در منتظرشرون،سارایب
  

   دخترممی برایب:سارا
  

  کوفت:روژان
  

  .گمای عمو استادت م بهامی دختر،بد با مامانت درست حرف بزن،میا:سارا
  

  . استرس دارمیوا:روژان
  

   مختلطرستان،فقطینترس روژان،مثل دب:سارا
  
  .دی خندو
  
  . سر در دانشکده نگاه کردبه
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  .لی تنهام سهیلی تو خی من به قولم وفا کردم،تو هم وفا کن برگرد،من بنیل،ببیسه-
  

  ؟یکنی مازی رازو نیگه،داری دایب:سارا
  

  . در کالسشون رفتی با روژان تا جلوسارا
  

 عمو استاد رو گوش ی،حرفایکنی نمیطونی سفارش نکنم مامان،شگهیخب د:سارا
  .یدیم
  

 هی بد تغذ،دختری منو گوش کنی حرفایخوای نمیعنی؟یندازیچرا آبرو باال م:سارا
 ها بهی غرام،بای مونده،عصرم،خودم مفتی تو کنمی ببامی،نیخوریکه برات گذاشتم م

  ... پسر پولدهی با ی بری خواست اگها،حاالی نرییجا
  

 ن،انداخت،سارایی خنده چند نفر نذاشت ادامه حرفش بده،روژان سرش پایصدا
 بود،با اخم نگاشون ستادهی پسرجوون با کت وشلوار پشت سرشون اهیبرگشت،

  . پسرم هالک شده بودن از خنده اونطرفکرد،دوتایم
  

  . به خودش اومدسارا
  

   آقا؟هیمشکل:سارا
  

  . استاد بره داخل کالس،عموی اگه اجازه بدر،فقطینخ:پسر
  

 عی عقب،سارا سردنی کشکردن،خودشونی و روژان با تعجب نگاش مسارا
 کرد،استاد و اون دوتا پسررفتن داخل،روژانم پشت سرشون رفت،تو یخداحافظ

 بلند کنه،استاد جلو تابلو شد،سرشیروش نم.دادیدلش به سارا فحش م
  . کردی معرفستاد،خودشیا
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 با من هست،من اهل تونی تخصصی هستم،اکثر درساانی رضورضایمن عل:استاد
 یست،کسی برام مهم نابی و غام،حضوری کنار نممی با جلف بازیستم،ولی نیریسختگ

  .می با هم آشنا بشخونمیخب حاال اسمتون م.ادی نتونهیکالس براش خسته کننده شد م
  

  . به روژاندی بچه ها رو خوند رسیاسام
  

  یروژان صالح:داستا
  

  بله:روژان
  

  .ومدیپس مامانتون کجا رفت؟ن:استاد
  

 دوتا پسر باز رفتن رو دور خنده،بچه ها با تعجب به استاد و روژان نگاه همون
  .کردنیم
  

  .خوننی درس نمنجایدوستم،ا:روژان
  

  آهان،خوبه :استاد
  

  . کردرشی روز اول تحقینجوری انداخت،بدش از استاد که انیی سرش پاروژان
  

 دی استاد خسته نباشی از مدتکردن،بعدی مادداشتی شروع کرد و بچه ها استاد،درس
 هم ی بعدشناخت،درسی رو نمی رفتن،روژان همونجا نشست،کسرونیگفت،بچه ها ب

 رو جمع کرد،سرش آورد باال فقط اون و لشی کالس داشت،استاد وسانیتو هم
  .روژان تو کالس بودن

  
  رون؟ی بیریعموجون،شما نم:استاد

  
 چی که استادبود،با خودش گفت استادم نبود جرات هفی نگاش کرد،حی عصبانروژان

  .نیی انداخت پا،سرشی نداشتیغلط
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  . زنگ زد به سارارونی رو آورد بشیگوش
  

  زمیسالم عز:سارا
  

  .کشمتیسارا،برو دعا کن دستم بهت نرسه،م:روژان
  

  ال؟،سوم،چیکنی غلط مذاله،دوم،تویاول که شووورم نم:سارا
  

  .استاد ،مسخره ام کرد جلو بچه ها:روژان
  

   گفت؟یچ:سارا
  

  گفت مامانت کجاست؟:روژان
  

  . کردن،من برم و قطع کردجی من پی سر قبر مامان تو،روژی بگیخواستیم:سارا
  

 ی پولهی فکر کرد،آرزو داشت لی سهستاد،بهی شد،جلو پنجره کالس اروژان،بلند
توحال خودش بود،با .ض تو گلوش نشستبغ.نهی رو ببلی سهرهی تونستیداشت م

 همه نی برگشت،همون دوتا بودن،خسته بود از اعید،سری از جا پریکس» پخ «یصدا
 رو از لب اون دوتا ند کرد،و لبخسی اراده صورتش خی بر،اشکاشی و تحقییتنها

  . محوطهرون،توی برداشت،رفت بفشیپسر جمع کرد،با دستش اشکش پاک کرد،ک
  

   کرد؟ینجوری ا چرانی،ایکام:پسر
  

  .نیم،متی کنی ازش عذرخواهدیحتما عاشقه،با:یکام
  
  . کنی عذرخواه،خودتمی کردتشیتو اذ:نیمت
  

 کرد،بلند شد،رفت نی به متی نگاهی ها همه اومدن تو کالس،روژان هم اومد،کمبچه
  .ستادیجلو روژان ا
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   بابت رفتارمخوامیخانم من معذرت م:یکام
  

  .ستیمهم ن:روژان
  

  . هم رفتین،کامییخت پا انداسرش
  

 خونه سارا،خاموش ی به سمت خونه رفت،المپایی روزم تمام شد،تنهاباالخره،اون
 عادت کرده بود،لباسشو ییبه تنها. باز کرد رفت داخلومده،دریبود،پس هنوز ن

 دونستی غذا درست کرد،مدی خودش و سارا وحمیدرآورد،رفت تو آشپزخونه برا
  .  هستاد،خستهی بیوقت

  
 کنار تخت نشسته ی صندلیمارستان،روی بی از اتاقایکی یبا،توی و زانسالی میزن

 کرد،دکترای مدتها بود،با مرگ دست وپنجه نرم مکرد،کهیبود،به پسر جوانش نگاه م
 ی دل خانواده راضی معجزه ممکنه،ولهیبهشون گفته بودن،برگشتنش فقط با 

  . رو قطع کننشد،دستگاهینم
  

 اون چشمات،من طاقت ندارم بدون تو ،تو ی باز کن،فدا چشماتیل،مادریسه:مادر
 با نجوری ام،توی کرده بود؟کاش،قبولی دوسش داشتیلیارم،خی دوام بای دننیا

  .ادی بال به سرت بنی ا،کهیرفتی نمرونی بتیعصبان
  
  . برگشتدن،اسمشی شنبا
  

  نینازن:سامان
  

  بله؟:نینازن
  

 بذار دستگاه رو قطع گردهیبرنمگن،ی م؟دکترایدی خودت زجر منقدریچرا ا:ساسان
  کنن

  
  گردهی برمذارم،اونی ،نمچوقتینه ه:نیینازن
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  . بغلش کردساسان
  

  .میکنی صبر مگهی کم دهین،ی نکن،نازنهیگر:ساسان
  

***  
  

  . استراحت کنهتونستی مکماهی گذروند،تا تی اول رو با موفقترم
  

 که یختن،تو مدت راه اندای حسابی خونه تکونهی رفت خونه،با کمک سارا،یوقت
 با غذا اومد دی شده بود،کارشون تمام شد،حمختهیامتحان داشت،خونه اش بهم ر

  . زنگ خورددی حمیخونه،مشغول خوردن بودن،گوش
  

  بله؟:دیحم
  

  ؟یک:دیحم
  

  . به روژان و سارا نگاه کرددیحم
  
  . جاش بلند شد به تراس رفتاز
  

 نی زمی که رودی رو ددیحم بلندشد رفت تو تراس،ومد،سارای منتظرش شدن نیهرچ
  .نشسته،سرش گذاشته رو زانوش

  
  د؟یحم:سارا

  
  . رو بلند کرد،چشماش سرخ بودسرش

  
  ؟ی کردهی گردیحم:سارا

  
  .سارا ،رفت:دیحم

  



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٢٧٣

  . نشست جلوشسارا
  

   رفت؟یک:سارا
  

  لیسه:دیحم
  

  .گردهیمن براش دعا کردم،اون برم..نه  ...لییه..سس:سارا
  

  . سارا رو صدا زدروژان
  

  .شهی موندگار مرهی می تراس که هر کنی هست تو ایسارا،چ:ژانرو
  

 سر سارا رو تو بغلش گرفته دیحم. با عجله رفت تو تراسدی سارا رو شنهی گریصدا
  .کردنی مهیبود هر دوشون گر

  
  . که تو ذهنش فکر کنهیزی به اون چخواستینم
  

   شده؟یسارا توروخدا چ:روژان
  

  . بلند شد،روژان رو بغل کردسارا
  

  .شهی همی رفت برالیسه:سارا
  

 لیسه. نزنینطوری ایزنی می که گفتم هر طور؟منی رو زدیی نهاضربه
 دای پدی امی که واقعا عاشق شدم،حاال که داشتم به زندگش؟حاالیبرد.نبر

  کردم؟چرا؟یم
  

 فکر دی بود براش،سارا و حمی بود،شوک بزرگیهوشی دو روز تو بروژان
 نجای براش الشید تو وجودش بزرگ شده باشه،فام حنی تا الی سهکردن،عشقینم

  . گرفتنادبودیمراسم 
  



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٢٧�

 تو یی گرماچی هگهی فرق داشت،دیلی که به هوش اومد،با اون روژان قبل خروژان
  . نبودشی قهوه ایچشما

  
 که اونم یدونی تو،مهی از ناراحتکشهی عذاب ملمی سها،روحیروژان،به خودت ب:سارا

 روژان روح روژان دست من امانته من گفتی مشهید،همیترسی میدوست داشت،ول
رفت که .ی بهانه بود،رفت که تو آزاد باشنه،درسی بببی روحش آسخوامینم

  رفت که زود برگرده. کنهیخانوادش راض
  

  . نگاش کردروژان
  

  .لی به روح سهدمیقسمت م. نگاتی از سردزنمی مخی نگام نکن،ینجوریا:سارا
  

  .یچه راحت مرگش باور کرد:روژان
  

 نبودنش تو اگه سه چهارماه ستی من سخت نی برایکنیتو فکر کن راحته،فکر م:سارا
  ... از ده سال خواهرش بوشتریمن ب.ی کردیباهاش زندگ

  
  .زدنیهردو تو بغل هم زار م. نذاشت ادامه حرفش بزنههیگر
  
 با روژان یی قبل از آشنای بود،عکسادهی دلی از سهی لپ تاپ روژان،عکساروز،توید
 ستادهی ای کنار ادم برفشونیی تا،هرچهاریچندتا عکس از اون شب برفو 

 نشستن بودن رو برفا یی عکس دوتاهی دور شونه روژان بود، و لی سهیبودن،دستا
  . رو فلش که چاپشون کنهختی رو گرفتن باال،عکسارو رییاستکان چا

  
ود،قابها رو  دنبال دوتا قاب خوشکل بی عکسارو چاپ کرد،حاال جلو قاب فروشامروز

 تختشه،و ی عسلی رولی گذاشت داخلش،حاال عکس خودش وسهد،عکسارویخر
  . اپن آشپزخونه بودی روشونییعکس چهارتا

  
 لی سهی بره،تو عکس به چشماخوادی دلش نمی هفته هست کالساش شروع شده،ولهی

  .زدینگاه کرد وباها حرف م
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 لی کنم؟سهکاری دلم چنی من با ا؟حاالی رفتی من؟عاشقم کردی بیل،رفتیآقا سه-
 خودمی شدضیم،تومری بشسی بارون،خری زمیرفتی با هم می بوداد،اگهیداره بارون م

 شونه شهی وباز مثل هملیرم،سهی نمی هم سرم داد بزنی هرچشمی پرستارت مامیباز م
  .بالشتش همدم اشکاش شد

  
 از بچه ها رو یی گرفت دوباره بره دانشگاه،وارد کالس شد،چندتامیتصم

 گرم ی روژان با کسی و کامران هم تو کالس بودن،ولنیشناخت،متیم
  . تو گوشش بود،استاد اومد درس داد و رفتلی سهی حرفاشهیگرفت،همینم
  

 مجبور بود،تحملش ی بود،حوصلش رو نداشت،ولانی با رضوی بعدکالس
 سال قدش حدود 30 جوون حدود هی اومد داخل،روژان نگاش کرد،انیکنه،رضو

 لی سهادی اون به شی مشکی و چشمای مشکی،موهای ورزشکارکلی بود،ه180
 دیسبه اسم روژان که ر. رو بشناسهدی رو خوند تا افراد جدی اسامنداخت،استادیم

  . گوشه لبش اومدی افتاد،خنده ادارشونی دنی اولادیمکث کرد،سرش آورد باال،
  

  یخانم صالح:استاد
  

  بله:روژان
  

  ن؟یومدیهفته قبل ن:استاد
  

  .ابی براتون حضور وغستی مهم ننیبله،مشکل داشتم خودتونم گفت:نروژا
  

   ترم مهمهنی ترم قبل بود،ایاون برا:استاد
  

  .کنمی نمبتی غگهیبله استاد د:روژان
  

 باوقار بای دختر ساده،زهی روژان براش سوال شده بود،تی نگاهش کرد،شخصکامران
  .وش زد به پهلنیمت. مهمان چشماش بودشهی همیکه غم بزرگ

  
   شیخورد:نیمت
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 نشی اومد،کامران سوار ماشرونی کالس نداشت،از دانشکده بگهی تمام شد،دکالس

 رو برد جلو نی نشسته بود نگاه کرد،ماشستگاهیشد،به روژان که منتظر خط تو ا
  .نیی رو داد پاشهی شستگاهیا

  
  . برسونمتوندیی بفرمایخانم صالح:کامران

  
  .رمی خط م،بای نجفیممنون آقا:روژان

  
  .رسونمی هم مرم،شمایخب،من که دارم م:کامران

  
   ندارم که زود برسم خونهی من با خط راحتم،کاریممنون،ول:روژان

  
  دیلیهرجور ما:کامران

  
 که ینی ماشنکهی خبر از ایشه،بی داد به شهیخط اومد سوارشد،سرش تک.ورفت

رد به راه  شد،چادرش رو مرتب کادهی خونه پکی نزدستگاهی ایاد،تویدنبالش م
  . و کامرانم رفت.افتاد،و کامران پشت سرش،جلو اپارتمان در باز کرد رفت

  
  . قصد ازدواج ندارم،منیشیآقا چرا متوجه نم:روژان

  
  لی دلهیفقط :کامران

  
   بدمحی نداره به شما توضیلزوم:روژان

  
  ؟یکنی می زندگییاصال چرا توتنها:کامران

  
  .نهاست بدونه تی کسخواستی کرد،نمروژان،نگاش

  
 من ی زندگکنم،بعدمی می خواهرم وشوهرش زندگکنم،بای نمیمن تنها زندگ:روژان

  . ندارهیبه شما ربط
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 دانشکده ی چهار بودن،و کامران همچنان خواستگار روژان همه بچه هاترم

 5. رو تحمل کردهی ساله،چه رنجها22 دخترنی ادونستی نمی کسیول.دونستنیم
 تو ذهنش اری خبر از خانواده اش بود،مهیان بو همچن.گذشتیسال از فرارش م

  . رو باور کنهلی مرگ سهتونستی نمیکمرنگ شده بود،ول
  

  . رفت خونه،سارا مثل جن جلوش ظاهر شدید،وقتی تا عصر کالسش طول کشامروز
  

  چته؟:روژان
  

  یچیه:سارا
  

  .ی کردی خرابکارهی یعنی افتی قنی ایول:روژان
  

  ون تو به ج،نهینه،منو خرابکار:سارا
  

  به جون خودت:روژان
  

  ی خونه ماه هستر،شامی دوش بگهیروژان برو،:سارا
  

  رمی دوش بگی چیزم،برایتم:روژان
  

  میمهمان دار:سارا
  

  ؟یک:روژان
  

  .دیخانواده حم:سارا
  

  باشه:روژان
  

   لباس خوشدل بپوشهی:سازا
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  . نگو نهی مکشکوکگمیمن م:روژان

  
  .یه من شک دار بشهی همیستی خوبه تو شوهرم نیوا:سارا

  
  . زد تو سرش فرار کردروژان

  
  . عمو استادتشی پامی م،فردایایتو که م:سارا

  
  شی مثل سارا هست تو زندگیکی خوشحال بود که روژان

  
 رژ هی دوش گرفت،موهاشو خشک کرد،با اتو مو صافش کرد، پشت سرش بستش ،هی

شال .دیزم پوش قرموشرتی سهید،یدپوشی تاپ سفهی با نی شلوار جهیکمرنگم زد،
 که ازداخل یی دفعه تمام صداهاهیدر زد،.قرمزشم انداخت روسرش رفت خونه سارا

  .سارا در بازکرد. شدومد،قطعیم
  

  ه؟یچ:روژان
  

   توای بیچیه:سارا
  

 جا پراز بادکنک و کرد،همهی با دهان باز به همه نگاه می رفت داخل ولروژان
 20 به خودش اومد،امروز یمع تولدت مبارک دسته جی بود،با صدای رنگیزایآو

 ی چدونستینم. اونجا بودنلی خانواده سهی سارا و خانمهایمهر بود،تمام دوستا
 سارا که از کار خودش هبرگشت ب. بودادشی بینجوری ای بار بود کسنیبگه اول

 کرد،سارا هم به هیرفت سمتش خودش انداخت تو بغلش و گر. بود نگاه کردیراض
  .داد عقبسارا هلش . انداختهیگر
  

  . من صاحاب دارمزیبرو عقب دختر ه:سارا
  

   سارا جونمیمرس:روژان
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  . بچه ام جبران کنی برای نداشت آبجیقابل:سارا
  

  کنمیبچه دار بشو من جبران م. ثابت کنتیتو برادر:روژان
  

  شنی حامله می اثبات برادریخاک برسرم مگه برادرا برا:سارا
  

 با سارا و ی و خنده بود،کلی پر از شادونهدن،خیخندی از کل کل اون دوتا مهمه
 شکل خرشرک برگشت، کی کهیسارا رفت تو آشپزخونه با .دیخواهرشوهراش رقص

 از شرک یی کوچولوی از روژان بود ،کنار خر عروسکاکی عکس از کوچهی خر یرو
 خنده اش گرفته وژان،همهمه مهمونا دلشون گرفته بودن،ر.و زنش و گربه هم بود

  .ت داشت کله سارا رو از تنش جدا کنهبود هم دوس
  

 شهیاصال نم. عکستم بردم دادم بهشون گفتم شکل خودت درستش کننی آبجایب:سارا
   داد کدوم خر شرکصیتشخ

  
 خنده و عکس ی داد به خواهرشوهرش فرار کرد،با کلکی رفت طرفش،سارا کروژان

خند سرش  در گوش خواهرشوهر سارا گفت،اونم با لبیزی چدن،روژانی برکیک
 از دوستاش بود،روژان با لبخند رفت یکیتکون داد،سارا مشغول حرف زدن با 

 گرم حواسش روژان،انهیجلو،سارا هم حواسش به دوستش بود،هم لبخند موذ
 شد،و همزمان چشمش خورد به ی خامه اکی دفعه صورتش پر از کهیدوستش بود،

  .کنه کرد نتونست عکس پاک یهرکار.خواهرشوهرش که عکس گرفت
  

   عکسمونی انهی ببدی اگه حمکشمتیروژان م:سارا
  

  .ی شوکه شدی هست چه جورلمتیف:روژان
  

  دارم برات نامرد:سارا
  

   آره؟یدیعکس من م:روزان
  

  . دنیخندی ساعت ممیتا ن.خوامی می بهش گفتم چی وقتیوا:سارا
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***  

  
ن،دختر  دانشکده،منتظر دوستش مرجان بود،از ترم قبل با هم دوست شده بودیتو

 براش برداشته بود،تو دانشکده بهش بده،تو کی تکه کهی. از خطه مال بودیخوب
بهم دست داد،با هم . کنارششه،رفتی مادهی پنشی داره از ماشدیمحوطه مرجان د

  .دادی محی توضاش رو برشبی دانیرفتن داخل ساختمان،تو همون حال جر
  

  داخته رو تن خردختر خل رفته خرشرک سفارش داده،عکس منم ان:روژان
  

  .دیخندی دلش گرفته بود،از تصور اون لحظه ممرجان
  

   اون شوخی تو جدیه،هرچی جالبنم،آدمی رو ببخواد،خواهرتی دلم میلیخ:مرجان
  

 عکس تپلم هی تکه زدم به صورتش هی درآوردم،حواسش نبود یمنم تالف:روژان
  .نی ببارمی ازش ممیگرفت

  
   بند اومد،د،نفسشی که شنیی صدااز
  

  یستادیعموجون باز سر راه ا:استاد
  

 بلند تونستی نمی از خنده سرخ شد ولدونستی عمو رو مانی که جرمرجان
  . فرارکرددیبخنده،روژان دستش کش

  
   عمو خوراک سارا هستنیا:روژان

  
 خنده اش گرفت،حدس فاشونی تعردنی به دوتا دختر نگاه کرد،از شناستاد

 دوباره خواستی مده،دلشیم اول د باشه که تری همون دخترزد،خواهرشیم
  .نتشیبب
  

  . سرجاشارمی عمو رو بنی سرکالستون،حال اامی بار بهیروژان،بذار من :سارا
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  .کشتتی مدیحم:روژان

  
  فهمه؟یاز کجا م:سارا

  
  ای نکن برام خو بزی رینجوری اگم،چشماتیمن نم:روژان

  
***  

  
 ادی از دوستاش بیکیت  کالس شروع بشه،روژان از استاد اجازه گرفنکهی از اقبل

  . خبر از همه جا قبول کردیسرکالس،اونم ب
  

  .دیرسی کالس که شد،از زور خنده صدا به صدا نموارد
  

  چه خبر:استاد
  
و استاد تونست اون دختر تخس رو کنار . استاد،همه سرجاشون نشستندنی دبا

  .نهیروژان بب
  

  ریسالم روزتون بخ:استاد
  

  . نفر نذاشتهی یره سردرس ول نگفت استاد خواست بیزی چیکس
  

  . استادریروز شما هم بخ:سارا
  

  ممنونم خانم:استاد
  

  مادر روژان. هستمیسارا صالح:سارا
  

  . کالس رفت رو هواکل
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  .بله شناختمتون:استاد
  

  . عرض کنمیاومدم سالم.دی بودم چندبار سراغم رو گرفتدهیشن:سارا
  

  دم رو بهتون اطالع بشی درستیخواستم،وضعیم:استاد
  

  .کردنی بچه ها به کل کل استاد و سارا نگاه مهمه
  

  . به طرف روژان برگشتسارا
  

  ؟ی کردتیروژان،عمو استاد رو اذ:سارا
  

 خنده اش رو تونستیاستاد خودشم نم.رونی که بلند شد از خجالت رفت بروژان
  .کنترل کنه

  
 تیع درباره وضمیکنی صحبت مامی برم دنبالش ،بعد مد،منیبچه ام ترس:سارا
   اجازهش،بایدرس

  
  . کرد جو کالس برگردونهی که رفت،استاد سعسارا

  
   باالدی از پشت زد تو سرش،دو متر پریکی رفت رونی از در کالس بتا
  

  برهی ازش حساب نمچکسی کردم بخنده حاالذ هی کاری حال کردیریدرد بگ:سارا
  

  سارا برو تا به حراست نگفتم برو:روژان
  

   بوسی ،بایخو رفتم وحش:سارا
  

 کنه،استاد ی تمام شده بود،روژان تو راهرو نشسته بود از استاد عذر خواهکالس
   روژان رفت کنارشرونیاومد ب
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  استاد:روژان
  

   زدوی لبخنددنشی با داستاد
  

  بله:استاد
  

   بابت رفتار ساراخوامی من عدر مروژان
  

   خواهرتون نامزد نداره؟دیببخش:استاد
  

   با تعجب نگاش کردروژان
  
  .می مزاحمتون بشری امر خیاگه نداره برا:ستادا

  
   سال ازدواج کرده2استاد،سارا :روژان

  
  با اجازتون :استاد

  
   زد ورفت ی لبخندروژان

  
***  

  
 کردن،چشمات هی همه گرنی از ای نشد،خستهیکنی منکارویمادر چرا با خودت،ا:رضا

  یدیاز دست م
  

  ده هست مرده؟ زننمی خبر ازش ندارم ببهیپنج سال رفته،:ماهگل
  

  .فکر کن مرده،براش فاتحه بفرست هر شب جمعه:رضا
  

 م،تمومیگرفتی مهی هم دار،مای مهشی موند،پی مدی بام،روژانیما اشتباه کرد:ماهگل
  .شدیم
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 روز برگرده،خودم هی شما رو روژان پس داد،اگه ی اشتباه هانیتاوان همه ا:رضا

 نجای از امیری همه مادی اگه برتمی غی بگه،بگن بخوادی می هرچیسم،هرکیمیپشتش وا
  .میری ممیفروشی رو منایزم
  

 نی ذره درک و فهم اهی سالش نگاه کرد،و فکر کرد اگه شوهرش 14 به پسرماهگل
  .بچه رو داشت االن تو آرامش بودن

  
 نقدری دوتا چرا انی دوتا باز رفتن تو کوچه،حاال من نتونستم درس بخونم،انیا:رضا

  .سربه هوا هستن
  
 باهاشون حرف بزن،دلم دن،توی تو رو گوش مبرن،حرفیاز من حساب نم:هگلما
 رو اری چه کنم که منتظرم،اون روز سرچشمه،زن مهیم،ولی روستا برنی از اخوادیم
 اورنگ از خونه نی اسم دخترش گذاشته روژان،بخاطر همگنی با بچه اش،مدمید
   کرده،االن دو سه سال خونه اورنگ نرفتهرونشونیب

  
من برم .رهیگی حقشون،آه روژان دامن همشون مادی به سرشون بیهرچ:رضا

  .ن،خداحافظیسرزم
  

 به فرستادی مخت،لعنتیری که داشتن اشک می خوبی روزهاادی رفت،ماهگل به رضا
  . که باعثش شدیکس

  
***  

  
 وسارا خواهرانه با هم تو اون آپارتمان گذره،روژانیل،می سال از مرگ سهسه

 فتادهی نی اتفاق خاصچی هکندی می خود را طی عادریمس یکنن،زندگی میزندگ
 هست تا ی کارهی ده،دنبالی می داره،که بهشون جواب منفیادی زی،روژان خاستگارا

 صحبت کرده انی با استاد رضود مورنی داشته باشه،در اندهی آیبتونه پس انداز برا
اد به قئلش وفا  حاال استکنه،وی بود خبرش میبود و استاد بهش گفته بود،اگه کار

  .کرده بود
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  .شهی کرد،من تو دفترش کار کنم،باورت مان،قبولیاستاد رضو:روژان
  

  .بخاطر من بود:سارا
  

  .کرد،بروگمشویاگه بخاطر تو بود که حذفم م:روژان
  

   تو روژانی هستیعجب،خرشانس:سارا
  

   چرایدونیمن خرشانسم؟هه تو که م:روژان
  

  یتو ناشکر:سارا
  

  ؟ی چیعنی:روژان
  

 بهتر بهت زی چهی رو ازت گرفت ی کن،خدا هرج،توجهی هستیتو دختر خوب:سارا
 ی هر کارظیتو شرا.ی خدا رو فراموش نکردچوقتی،هی صبور بودشهیداد،چون هم

 تو ،تو ی نبود بهت بگه چرا؟ولی،کسی بکنیخواستی می هرکاریتونستی میرو دار
 لی و سهاری تو مهقسمت دیشا.کنهی فراموش نمناروی ا،خدای پاک موندیطیهر شرا

  .یستی نی کس،محتاجی سرپناه دارهینبودن،خداروشکر کن،
  

  .شدمی مونهی،دی نبود،تویحق با تو،خداروشکر که تو هست:روژان
  

  نمی ببای نکن؛بهیونه،گرید:سارا
  

  .نی تنها نذارنه،نرو،منو
  

  یدیمرد،بلندشو،چه خبرته،خواب د:صنم
  

 عرق بود،دستش رو زی ریاز دونه ها اش پر رهی چشماش بازکرد،صورت تاورنگ
  . براش آب اورداید،دنیکشی نفس میقلبش گذاشته بود،به سخت

  



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٢٨�

  ؟یزدیچرا داد م:صنم
  

  . به اوناد،لعنتی دنبالم مهی مثل ساشهیداره،همیاون،دست از سرم برنم:اورنگ
  

  ؟یک:صنم
  

،تو  امشب باهام حرف زدیکنه،ولی مهی به خوابم،همش گرادی مشهیروژان،هم:اورنگ
 نشسته نی بود،رو زمم،روژانی اومد،برگشتهی گریم،صدای همه بودمی باغ بودهی

 چشماش التماسم نتش،بای نبستادمی ااری جلو مهکرد،منی نگاه ماری مهزد،بهیبود،زار م
 عقب عقب بخشمت،یاورنگ نم: زدد،داد برم کنار نرفتم،بلند شد،نگام کرکردیم

 بهم ی چیدونی عباسم بود،من،فقطیود نبچکدومتونیرفت،نگاه به دورم کردم،ه
  گفت؟

  
  . اشکاش پاک کردصنم

  
   گفت؟یچ:صنم

  
  . بابا نجاتم بدهکرد،گفتی مهی بلند گری صدااورنگ،با

  
 د؛زجهییسای که از غرور سر به آسمان می مردزد،اورنگی تو سر خود مصنم

 تی افتاد،که روژان رواذیی به روزهاادشیکرد،ی مهی صدا گری بایزد،دنیم
 خودش روح برادرش شاد الی خکرد،بهی می صبورکرد،روژانیم
  . در عذابهدونست،روحشیشد،نمیم
  

   ما رو ببخشه،روح عباس در عذابهدی کنم،اون باداشید،پیبا:اورنگ
  

  اگه مرده باشه؟:صنم
  

 همه آه روژان نایطون،ای منو ببخش،چرا چشمام کور شد،لعنت برشاینه،خدا:اورنگ
 کرو الل بشه؟ چشماش از دی بانا،چرای رفتن،بچه دلمست،پسرای دورم نی کسگهید
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 از رمیکنم،می مداشی بگردم،پرانی کنم،تمام اداشی پدیمن با.رهیجلو چشمام کنار نم
  .  در عذابهکنم،ببخشتم،عباسی مطلبم،التماسشی متیمادرش حالل

  لی سالگرد،سهنی سومگهی روز د10روژان، :سارا
  

  .دونمیم:روژان
  

  .ایتالی امیری ممیر دادیمن و حم:سارا
  

  ؟یک:روژان
  

  ندهیهفته آ:سارا
  

  یگیحاال،به من م:روژان
  

  . شدی قطعشبی دمیمشخص نبود که بر:سارا
  

  دارهیاون پسر دست از سرم برنم:روژان
  

  هیروژان،کامران،پسر خوب:سارا
  

 رو دوست داشتم،چون لی سهنکهی بخاطر اچوقت،نهی ادواج کنم هخوامیمن نم:روژان
   رو ندارمگهیبه د ضرهیتحمل 

  
  ی شدنیتو بدب:سارا

  
  یهرچ:روژان

  
  . کله شقمارستان،دختری برمیمن دارم م :سارا

  
  . باهاش حرف زدشهی نشست و مثل هملی سارا رفت،روژان رفت جلو عکس سهیوقت
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 من وفا کردم،منو ی،ولی و برنگشتی به قولت وفا نکردی رفتل،تویسالم،سه:روژان
 یی به جاخوامی بازم درس بخونم مخوامیرم،میگیحقوق م سانسی لگهی د؟سالینیبیم

 خدا ی فرشته محافظ بودهی ،توی کردی بخاطر من هرکار،تویخواستیبرسم که تو م
 قلب داغون من بعد تو ینگفت.ی ،تمام شد رفتتتی ماموریسر راه من قرار داد،وقت

  کنهی عادت می کیبه مهربون
  

  . رو برداشت،بوسش کرد،گذاشت سرجاشعکس
  
 مطلقه شده ی سالگ17 ساله که تو 23 دخترجوون،هی به خودش نگاه کرد،نهی آتو

  . تو شناسنامه اش نبودی اسمچیبود،و ه
  

 حرکت من ،منتظری هستی چه فکرست،توی نداتی پیروزگار،چند وقت:روژان
 دارم ی چگهیبندم،دی دل نمیزی و چی من،به کسگهی د،نهی باز ضربه بزن،کهینشست

  . خودم هستم وخودم؟حاالی ل،چیانواده،عشق؛فام؟خیریکه ازم بگ
  

 ***  
  

 ی ازدواج کنم نه با و نه با کسخوامی نم؟منیداریچرا دست از سرم برنم:روژان
  .گهید
  

  . قول مردونهشهی همی برارمی من ماری بلی دلهیفقط :کامران
  

 دونستی بود،نمدهی سال بود که مثل کنه بهش چسب2 نگاش کرد،تی عصبانروژان،با
   نه همه رویول. بهش بگهتی گرفت واقعمی از دستش راحت بشه،تصمی چه جوردیاب

  
حاال من .من ازدواج کردم،شوهرم فوت کرده.گمی بهت م؟باشهیخوای ملیدل:روژان

  . هستم با هزارتاغموهی زن بهی
  

  . روژان،نگاه کردسی خی با بهت به چشماکامران
  

  .حاال برو،بذار به درد خودم بسوزم:روژان
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  . گذاشتی رفت و کامران رو در ناباورژانرو
  

 قدم ابونی خی هدف تویده،بی خمی شانه هاد،بای رو دیی تنهاکامران،دختر
  . رفتدشی نگاهش کرد تا از جلو دنقدریزد،ایم
  

  امیمثل مادرمرده ها نگام نکن،زود م:سارا
  

  امیاونم گفت زود م:روژان
  

  امی در،من میزبونت بره ال:سارا
  

  .ران گفتم، گفتم شوهرم فوت کردهبه کام:روژان
  

  .قربونت برم غصه نخور:سارا
  

  . بدون ما رفتمایب،هواپیخواهران غر:دیحم
  

  . چمدونت روببرایم،بیخب اومد:سارا
  

  چشم:دیحم
  

 داخل زدن،رفتنی حرف نمچکدومی شدن به سمت فرودگاه رفتن،هنیسوارماش
  . بدهلی رفت چمدونا رو تحودیسالن،حم

  
  .بغل کرد روژان رو سارا

  
   امیزود م.مواظب خودت باش:سارا

  
   برام؟یکنی می کارهیسارا،:روژان
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  ؟یچ:سارا
  

  .لی عکس از قبر،سههی:روژان
  

  . بهش نگاه کردسارا
  

  .زمیباشه عز:سارا
  

 چی سوئدی بغل کردن حمگروی بار همدنی آخری پروازشون رو اعالم کردن،براشماره
 دور ابونای هدف تو خیفتن اون روژان ب ربه روژان دادن و رفتن،بعد از رنیماش

 که ی مجتمعستاد،همونی پارک کرد،انی مجتمع ردشد،زد رو ترمز،ماشهی زد،جلویم
 رفت داخل،هرجا رو نگاه شت بردافشی امده بود،کلی بار با سهنی اولیبرا

 لباش ی به روی وارد پارک شد،لبخند تلخیاز در پشت.دی دی رو ملیکرد،سهیم
 نبود که با لبخند دعوتش لی سهی ولدیترسی نمگهیومد،دی مغی جیاومد،هنوزم صدا

  .کنه سواربشه
  
 تنهاتر یی سال قبل ،االنم تنها6 به عقب،یروژان خانوم برگشت:زدی خودش حرف مبا

 ی عقبتر،تودمی خونه زهراخانم،شای عقبتر،بری برگردیاز اون موقع،دوست دار
  . مادرتشی خونه،پیدرمانگاه،نه؟تو

  
 شد،بعدم مانتو و شال و یشی،وارد مجتمع شد،وارد فروشگاه لوازم آرا زدیلبخند

  .دی دوست داشت خریکفش هرچ
  

 و دی سفی،مانتوی مشکی چشم وابروی مشکی دختر با موهاهیستاده،ی انهیی آجلو
  .ی و کوله مشکدی آل استار،سفد،کفشی وسفیشال مشک

  
  ؟ی بریخوای می،مطمئنی کردرییروژان،چقدر تغ:مرجان

  
  ؟ی برم،تو که هستدیآره،با:ژانرو
  

  .قیتم،رفیمن چارپا:مرجان
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   قیز،رفیدمت ج:روژان

  
  ؟یخاک تو گورت ،تو هم الت شد:مرجان

  
 ل،همراهی بدون سهنباری سال قبل زدن به دل جاده،ا6 رو روشن کردند،مثل نیماش

  .با مرجان،نه به سمت شهر،به سمت روستا
  

  ه؟یاسم من چ:روژان
  

  نگار:مرجان
  

   هستم؟یو چ:نروژا
  

  خرشرک:مرجان
  

  شعوریب:روژان
  

  دنی خندهردو
  

  م؟ی شب کجا بمونیراست.خو؛کر والل:مرجان
  

  . خوبی جاهی:روژان
  
  . رو روشن کردن،و هم صدا با هم خوندننی ماشستمیس
  

   مونه ی نمی واسم راهی از درد دلتنگپرم
  
   من بدون تو دلم خونهی بی که خوب وخوشتو
  

   تو داغونه دلم خونهی وجودم ب خونه دلم خونهدلم
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  دونهی حالمو جز خدا نمی کسدونهی نمنمبدونه

  
   قرصه که من هستمدلت

  
   به تو بستماموی دنکه
  

   باشه ی هروقت مشکلکه
  

   تو دم دستمیبرا
  
   رو دارمی؟کی من چیول
  

   مثل خود من باشه که
  

   شه دای هر وقت عشق کم دارم مثل معجزه پکه
  

   تو داغونه دلم خونه ی وجودم ب خونه ولم خونهدلم
  
  دونهی حالمو جز خدا نمی کسدونهی نمدونهینم
  
  ونهی و درونمی دلم خونه ،هراسونم وحوشونمی پریستی که نتو
  

   تو داغونه دلم خونهی خونه دلم خونه وجودم بدلم
  
   دونهی حالمو جز خدا نمی کسدونهی نمدونهینم
  

  . اشک بود،مرجان خاموشش کردسی خصورتش
  

   راه با منهیبزن،کنار بق:مرجان
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 آروم ی داد،از تکون هاهی تکی فرمون نشست،روژان سر رو به صندلمرجان،پشت
  د،ی چشماش گرم شد خوابنیماش

  
   ازکدوم طرف برهدونستی نمستادی ای دوراههی سر مرجان

  
  . برمدی از کدوم طرف بادارشویروژان،ب:مرجان

  
  .رد چشماش باز کرد،به اطراف نگاه کروژان

  
  .ی شد،خستهیکنی می رانندگی تو استراحت کن،چندساعت دارایب:روژان

  
هنوز،چهارساعت تا روستا مونده بود،از شب که حرکت . رو عوض کردنجاهاشون

  . خورده بودنچی ساندوهی راه نی نفس اومده بودن فقط بهیکرده بودن،
  

 از دشی ممونی و پشگرفتی دلشوره مشتریشد،بی مکی به روستا نزدی چهر
 رو خاموش کرد،مرجان چشماش باز نی تا روستا راه بود،ماشقهی دق5اومدن،حاال 

  .هوا روشن شده بود.کرد
  

  م؟یدیرس:مرجان
  

 دامی پاری کوه ،مهنی روز فرار کردم زدم به اهی؟ینیبی کوه رو منیآره،ا:روژان
  . اومده بود،االن تو آرامش بودمرتری لحظه دهیفقط . کرد

  
  می برگردیترسیاگه م:مرجان

  
 سه تا روی مادر پهی رو ندارم برام ادعا داشته باشه،یترسم،کسینه نم:روژان

  .کنهی مردم داغونشون می منو بشناسن،حرفامی بذاردی نبایپسربچه،ول
  

  م؟یحاال کجا بر:مرجان
  

  . چه خبرمینیم؛ببیزنی دور تو روستا مهیاول :روژان
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 و ی کاهگلی خونه های خاکیچه ها مثل قبل بود،کوی وارد روستا شد،همه چروژان

 اونها به نی در بکردن،روژانی ها نگاه مبهی به غری روستا،با کنجکاوی ها،بچهیخشت
مرجان با . رو چشمش گذاشتنکشویع.دی اونا ندهی شبی کسیدنبال برادراش بود،ول
 باشن دور از یی روستاهارانی در انوزم هشدی نمکرد،باورشیدقت به همه جا نگاه م

  .یکاناتهر ام
  

 با تونستی بود،روژان نمی روژان راه افتاده بودن،جاده خاکنی به دنبال ماشبچه
 اونا یشناختشون،ول. بودنستادهی ای جلو خانه ایی روستا چندتایسرعت بره،زنها

روژان به سمت خونه اشون . دختر روژان باشهنیکردن،ای درصد هم باور نمکی
 تر حرکت کرد،درباز ود،آروم باز بمهی خونه نومد،دری منییرفت،اشک چشماش پا

  .کردی نگاه مبهی غرنی به ماشی اومد،با کنجکاورونی از خونه بیشد پسر کوچک
  

  .کردی مروژان،نگاش
  

   بزرگ شده،چقدریعل:روژان
  

 به برادرش نگاه تونست،همچنانی نمی پرواز کنه به طرف اونا،ولخواستی مدلش
 پسر ی نگاه کرد،صدانکیاز پشت ع سمت مرجان زد،روژان شهی به شیکرد،کسیم

  .دلش لرزوند
  

  سالم:مرجان
  

  ن؟ی کار داریسالم،با ک:آزا
  

 تو د،همکارامی بازدمیای از جاده بی نقشه برداریمن مهندس هستم،قرار برا:مرجان
  .می تو روستا بزنی دورهی انی تا اونا بمیراه هستن،ما گفت

  
  .نی اومدوشان،خی قرار،چندتا مهندس بگفتنیآهان،مردم م:آزا

  
  ممنونم:مرجان
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 ادی شده بود،و او را به رهی به روبرو خی حرفچی نگاه کرد،که به هی دخترآزا،به

 یموها) برنز(رهی صورت تنی ایول. فراموشش نکرده بودنداخت،هنوزمی میکس
  . به فکرش زدی،پوزخندیمشک

  
 شیانندگ ری راننده منه،کرو الل ولنیا: که متوجه نگاه آزا شده بود،گفتمرجان

  .هیعال
  

  . مادرش نبودیکردن،ولی اومده بودن،به اونا نگاه مرونی از خونهاشون بهمه
  

فعال .مینی تو روستا بزرگ روستا رو ببمیایخب،همکارام که اومدن باز م:مرجان
  .خدانگهدار

  
  .به سالمت :آزا

  
 مهربون یومد،صداینفسش باال نم.رونی حرکت کنه،مادرش اومد بخواستی میوقت
  .دیرش شنماد

  
  .ادی دوباره؟االن رضا می کجا رفتیعل:مادر

  
 روژان زد،به خودش ی ها افتاد،مرجان با آرنج به پهلوبهی نگاهش به غرو

 نگاه نیاومد،حرکت کردن،آروم از جلو مادرش رد شد،مادرش به داخل ماش
  . هابهی داشت نسبت به اون غریبیکرد،چه حس غر

  
 نکشی نگه داشت،عنی مردم دور شده بودن،ماشدی از دگهی طرف درمانگاه رفتن،دبه

  .کردی مهیبرداشت،سرش گذاشت رو فرمون بلند بلند گر
  

 خانه ام کو ؟؟؟ خانه ات کو ؟؟؟ آن دل ? خورد بر بام خانهی باران با ترانه مباز
 روز دی آادتی کو ؟؟؟ ی کو ؟؟؟ فصل خوب سادگی کودکی ات کو ؟؟؟ روزهاوانهید

کجا رفت ؟؟؟ خاطرات خوب و ? گری پس چه شد دنیری روز دکیباران گردش 
 روزی آرزو هست ؟؟؟ کودک خوشحال د? بن بست در دل تو ی در پس آن کونیرنگ
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 آرزوها رفته بر باد ،بــاز بــــاران ادی باران رفته از ادی امروز یغرق در غم ها
کرده  گم دمی بهانه شای ترانه بی خورد بر بام خانه بی بــاز بــــاران م?

  Lخانه
  

  لعنت به همتون،لعنت به تو اورنگ لعنت :روژان
  

  . بغلش کردزد،مرجانی مادی و فرکردی مهیگر
  

 خدا چقدر م،مادرمی بود،قرار بود با هم ازدواج کنمییرجان،اون پسردا..م:روژان
  . شده بودریپ

  
 آروم باش،روژان آروم شده بود،مرجان شهیآروم باش روژان،درست م:مرجان

  .و روشن کرد،به سمت درمانگاه رفتن،روژان برد داخل رنیماش
  

  . بلندشددنشونی با دی جوانزن
  

   شدهیسالم،چ:زن
  

  مینجا؛مسافری امیدوستم حالش بد شد اومد:مرجان
  

  . رو تخت؛تا دکتر صدا بزنمارشیب:زن
  

  . مرد برگشتهی بعد با قهی رفت و دقزن
  

  .رفتی ور مشیا گوش شد،مرجان بنهی به سمت روژان رفت،مشغول معادکتر
  

  ده؟ی آنتن نمنجایخانم؟چرا ا:مرجان
  

 خط ای تلفن هست،تازگیول.ستی آنتن ننجای امی کوه هستنی ما بنکهیبخاطر ا:زن
  . کردنی و گاز کشدنیتلفن کش
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  .ممنون:مرجان
  

  .کنمی براش وصل من،سرمییفشارشون،پا:دکتر
  

  .ممنون:مرجان
  

  ن؟یاز کجا اومد:زن
  

  تهران:مرجان
  

  د؟یریجا مک:زن
  

  .میکنی میرانگردیم،ایری نمی خاصیجا:مرجان
  

  آهان:زن
  

  .دی سرم زد به دست روژان،روژان خوابدکتر
  

 در ی دختر بچه ا،دستی داخل آمد با لباس محلی نشسته بود،زنکاری بمرجان
  . در بغلش بودمیدستش بود،پسر کوچک

  
   دکتر کجاست؟یسالم خانم،آقا:ی محلزن

  
  ی واکسن پسرت بزنیاد،اومدیاالن م:زن

  
  بله:ی محلزن

  
  .نمی ببای روژان خانم بیچطور:زن

  
 اسم روژان سرش بلند کرد،اون هم،اسمش روژان بود،حتما دنی با شنمرجان

  . اسمنی از اادیخوششون م
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 بود انداخت و پرسشگر دهی تخت خوابی که روی به مرجان ودختری نگاهی محلزن

 رفت،سرم یر واکسن پسرک را زد،زن محل نگفت،دکتیزیبه زن نگاه کرد،او هم چ
   شدن،نیروژان هم تمام شده بود،از دکتر تشکر کردن،سوار ماش

  
  کجا برم؟:مرجان

  
  . برو تا بهت بگممیمستق:روژان

  
  ؟یاز سارا خبرندار:مرجان

  
  .نه،زنگ نزده:روژان

  
  . اومد اسم دخت کوچولوش روژان بودی زنهی خواب بودی وقتیراست:مرجان

  
  . زدیزخند پوروژان

  
 چی از سرنوشت من خوشش اومده،اسم دخترش گذاشته روژان،بپیلیحتما خ:روژان

   برومیسمت چپ،مستق
  
 رفتن همونجا،دوست دنی هتل خوب رو پرسهی شهر،آدرس دنی بعد رسکساعتی

  .  نبودادشی آدرسش یداشت بره خونه زهرا خانم ول
  

  . رفتنرشی هتل شدن،به قسمت پذوارد
  

  خوامی اتاق دو تخته مهیا سالم آق:روژان
  

  ن؟یمجرد هست:مرد
  

  بله:روژان
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  میدیمتاسفم به دختر مجرد اتاق نم:مرد
  

  . اعصابش نداشتی روی بود وکنترلی عصبروژان
  

  به درک :روژان
  

  . و مرجانم پشت سرش رفت،بدون حرف کنارش نشسترونی برفت
  

  . روژان زنگ خورد،شماره ناآشنا بود،جواب دادیگوش
  

  لهب:روژان
  

   گلمیسالم آبج:سارا
  
  . گرفتی سارا انرژیدن،صدای شنبا
  

  .زمی عزیسالم سارا خوب:روژان
  

  .ی در دسترس نبودیی،کجایخوبم،تو خوب:سارا
  

  . ساکت شدروژان
  

  ؟روژان؟یزنیروژان؟چرا حرف نم:سارا
  

  اومده بودم روستا:روژان
  

  ؟ی رفت؟کجایچ:سارا
  

  روستا:روژان
  

  ؟ی رفتیدختر خل با چه جرات:سارا
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  .دی نفهمیکس:روژان

  
  یروان:سارا

  
  ل؟ی سهشی پیرفت:روژان

  
  .زمینه هنوز عز:سارا

  
  د؟ی به حمیدی رو میگوش:روژان

  
   خودت باشبوسمت،مواظبیزم،میآره عز:سارا

  
  .فدات بشم تو هم مواظب خودت باش:روژان

  
  الو،روژان جان:دیحم

  
  یسالم،خوب هست:روژان

  
  یممنون،تو خوب:دیحم

  
  ؟یدی خونه زهرا خانم بهم مد،آدرسیستم،حمید نب:روژان

  
   روژان؟ییتو کجا:دیحم

  
  :...روژان

  
  ؟یکنی می دارکاریدختر چ:دیحم

  
  دنیآدرس بده ،هتل به دختر مجرد اتاق نم:روژان

  



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٣٠١

  . کردنی شماره و آدرس داد،خداحافظدیحم
  

  . شماره روگرفتروژان
  

  الوسالم:روژان
  

  د؟ییسالم بفرما:مرد
  

  ر خانم کار دارمبا زه:روژان
  

  .دیچند لحظه صبر کن:مرد
  

  دییبفرما:زهرا
  

  .دیسالم زهرا خانم من روژان هستم،نامزد دوست آقا حم:روژان
  

  ؟یی کجای مادر خوبییروژان تو: خانمزهرا
  

 بازم میدی هتل،گفتن اتاق به دختر مجرد نممی شما،راستش رفتیکای نزدنیهم:روژان
  .مزاحم شما شدم

  
  ؟. احمد بفرستم دنبالتیی کجاهیه حرف چنیا:زهراخانم

  
  ... هتلیروبرو:روژان

  
  .ادیخب مادر همونجا باش احمد م:زهراخانم

  
 حال رفت نیبا ا. به دلش نشستی بزرگاد،غمی داره مد،روژانی شنی وقتاحمد

  .دنبالش
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 ی شده بود،مرجانم برهی داده و،به جلو خهی تکنی ماشی سرش رو به صندلروژان
  .ش بسته بود چشمای حرفچیه
  

 ادهیپ.گشتی شد،و با چشمش دنبال اون مادهی پی از تاکسد،کهی رو دروژان،احمد
  .شد به سمتش رفت

  
  سالم احمد آقا:روژان

  
  . همون روژان باشهنیشد،ای با تعجب نگاش کرد،باورش نماحمد

  
  سالم:احمد

  
  ن؟یروژان هستم نشناخت:روژان

  
  ارم؟یت ب کجاسلتونین،وسای عوض شدیلید،خیببخش:احمد

  
  . اونجاستدیین،بفرمایتو ماش:روژان

  
باالخره . شد،سالم کردادهی رفتن،مرجان پنی وروژان به سمت ماشاحمد

  .سوارشدن،به سمت خونه رفتن
  

  . به دخترا کردی نگاهرونی درباز کرد،رفتن داخل زهرا خانم اومد باحمد
  

  . سالم کردنهردو
  

  ژان؟ پس کو رون،احمدیسالم خوش اومد: خانمزهرا
  

  .دنی سه خندهر
  

  . به سمت زهرا خانم رفت بغلش کردروژان
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   شدم؟ری پنقدری ایعنی :روژان
  

 یقربونت برم ول.ای شدی تهرونی مادر حسابی شدی شکلنیروژان تو چرا ا:زهرا
  . مهربون روژانیصدات همون صدا

  
   از خودتونهیممنونم خوب:روژان

  
 ی د برانجایزن گرفت رفت ا که ،محمدی اتاق خالنیحتما خسته هست:زهرا

  .دی ستراحت کندیمهمانامون،ابر
  

  . آوردرونیروژان مقنعه رو ب. و مرجان باز به همان اتاق رفتنروژان
  

 رو برداشت،با دستمال مرطوب ی مشکسی گشدم،کالهی داشتم خفه میوا:روژان
 آورد،لباسشون عوض رونی دستش شست،لنزش باطیصورتش پاک کرد،رفت تو ح

  . زهرا خانمشین پکردن،رفت
  

  زهرا خانم:روژان
  

   تو مادرایب:زهراخانم
  

  . داخل،زهرا خانم نگاش کردرفتن
  

   مادری خوشکلترکنه،االنی چه کارا که نمشی همون روژان،آرای شدیوا: خانمزهرا
  

 ی کنم کسی مجبور بودم که کارکنم،االنی نمشیممنون،زهرا خانم من آرا:روژان
  .نشناستم

  
    شدهیچرا؟چ:زهرا

  
  . داشتی حس خوبشی بدون آرادی اومد داخل،روژان رو که داحمد
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  . انداختنیی سرش پاروژان
  

  ه؟ی شوهرت کجاست؟اسمش چیراست:زهراخانم
  

  .دی سرش بلند کرد،احمد برق اشک تو چشماش دروژان
  

  . فوت کردلیسه:روژان
  

  پناه برخدا،چرا؟: خانمزهرا
  

  .تصادف کرد:روژان
  

  گمی متیتسل:احمد
  

  ممنونم:انروژ
  

  ؟یبچه که ندار: خانمزهرا
  

  . انداختنیی با خجالت سرش پاروژان
  

  میما فقط عقد بود:روژان
  

  . بشناستتی کسیخواستیحاال چرا نم: خانمزهرا
  

 کرد فی زهرا خانم تعری رو براشی و تمام زندگای سر بلند کرد،دلش زد به درروژان
  .دادی گوش مرتیو احمد با ح

  
 اشکاش پاک کرد شد،زهراخانمی باز نمهید،چشماش از زور گر که تمام شداستانش

  .بلند شد،بغلش کرد
  

   اونجا؟دی بریی تنهانیخوایحاال م:احمد
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  . بار مادرم بغل کنمنی آخری برادی برم بادیآره با:روژان

  
 نی تا دوتا دختر شما تو ماشکننی مرد کمتر شک مهی ام،بهیمنم باهاتون م:احمد

  .ارمی م مادرترمی من،منیبشن
  

  . قبول کردروژان
  

 براشون دعا رلبی خان زرون،زهرای هرسه از خونه زدن بشدی مکی داشت تارهوا
 ی بود کلدهی آورده بود،مرجان پوشی براشون دو دست لباش محلخوند،احمدیم

 ی دوستش گرفته بود که کمتر جلب توجه کنه،روژان روکانیذوق کرد،احمد پ
 عنوان زن و ه روش،مرجان و احمد بدنیم کش پتو ههی دی عقب دراز کشیصندل

 رونی دسته دسته از مسجد بدن،مردهایباالخره به روستا رس.شوهر جلو بودن
  .ومدنیم
  

   بود؟یروژان خانم،اسم پدرتون چ:احمد
  

  .یصادق صالح:روژان
  

  . نگه داشتاحمد
  

  سالم آقا،خونه صادق کجاست؟:احمد
  

  کدوم صادق؟:مرد
  

  یصادق صالح:احمد
  

  ؟ی دارکارشونیا،چه:مرد
  

  .میاومد...  از روستامی دورشونیالیما از فام:احمد
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   برو سمت چپمیمستق:مرد
  

  دست درد نکنه خدافظ:احمد
  

  ؟یدیچرا ادرس پرس:مرجان
  

 ما فهمنی همه مکنه،حاالی گل مشینن،فضولی دم در ببنی ماشهی ها هیاالن،همسا:احمد
  . راحتهالشونیم،خی هستیک
  

  .می کنادهی پیورروژان چه ج:مرجان
  

  .میگی به مادرش مانی داخل جرمیری و تو مشه،منی نمادهیروژان که پ:احمد
  

   رو سرمونختنیر. کرددادیاگه داد و ب:مرجان
  

  روژان خانم؟:احمد
  

  کنهینم:روژان
  

  . شد،احمد در قفل کرد،در زدندای جلو خونه نگه داشت،مرجان پاحمد
  

  . دورگه در باز کردی ساله با صدا15 _14 ی باز شد و پسردر
  

  بله؟:رضا
  

  .مادرت خونه هست:احمد
  

  ن؟ی دارکارشیبله،چ:رضا
  

  .می باهاش داری کار خصوصهی:مرجان
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  . بهشون انداخت رفت داخل،چند لحظه بعد،ماهگل اومد دم دری نگاهرضا
  

  .دییسالم بفرما:ماهگل
  

  . تو بغلش،سالم خاله قربونت برمدی پرمرجان
  

   من دختر نداره،خواهریرفتخانم،اشتباه گ:ماهگل
  

 دیباز پر. که رهگذرا بشنون گفت من نوه اش هستمی دوباره بغلش کرد،جورمرجان
  تو بغل ماهگل و گفت

  
  . بفهمهدی نبایخانم،من از روژان خبر اوردم،کس:مرجان

  
 فضول هی به همسای تو چشماش حلقه بست،باالخره انتظار به سر اومد،نگاهاشک

  .بغل کردروبرو انداخت،مرجان 
  

   شوهرته؟نی نشناختمت،ای تو خاله چقدر بزرگ شدایب:ماهگل
  

  . به احمد نگاه کردیرچشمیمرجان،ز
  

  .با اجازتون:احمد
  

  .یی روستازی خونه ساده و تمهی اونا رو برد داخل،مرجان به خونه نگاه کرد،ماهگل
  

سته  نشبهی غری کنار مهمانااه،رضای فرستاد دنبال نخودسلی و راحی علماهگل
  . به رضا کردنیبود،مرجان و احمد نگاه

  
 مثل مرد ادی روژن بگهی مشهی عاقله،خودش همیلیرضا پسرم،ماشااهللا خ:ماهگل

  . جرات نکنه بهش حرف بزنهی روژان رو دارم،کسیهوا
  

   اونا از خواهر ش خبر دارن؟یعنی ناباور به مهمانا نگاه کرد،رضا
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  . شما بگمی رفتنش براانی من جرمن دوست روژان هستم،خودش خواسته:مرجان

  
  . منتظر نگاش کردماهگل

  
 آدم با خدا هی با رمرد،شبونهی به اون پنشی بدنیخوای مدی فهمیروژان،وقت:مرجان

 فقط ی روژان سوخته بود،فرار کرد،اون جوون،روژان عقد کرد،ولیکه دلش برا
 یبخونه،ول دست روژانم نگرفت،روژان فرستاد مدرسه تا درس ی زنش بود،حتیاسم

 خونه به روژان دادن هی اون مرد ه افتاد،اون ادم تصادف کرد مرد،خانوادی اتفاقهی
 االن دانشجوحقوق و ختن،روژانیریکه سرپناه داشته باشه،و هر ماه پول به حسابش م

  . که بودییهمون روژان پاک وبا خدا
  

ور سرش  اومد،برادرش با غرنیی شوق از چشماش پاد،اشکی کشی نفس راحتماهگل
  .باال گرفت

  
  .دی روستا برنی ازادی دخترتون کنارتون باشه باد،بازمیخوایخانم شما اگه م:مرجان

  
  .می منتظر روژان بودی ولمی برمیخواستیما م:ماهگل

  
 خان گفتن شما ه،روژانی کشاورزنی دوست دارم بنگاه داره،دنبال زمهیمن :احمد

 هم مغازه که دی خونه بخردیتونی هم منتونی پول زمن،بای بفروشانهین،مخفی دارنیزم
  . باشهی راه درآمدهی

  
  نم؟یبی می مردم،روژان رو کنی از ادمی زجر نکشم،کمی نداریما که حرف:ماهگل

  
  امشب:مرجان

  
 دخترش جلو خونه اش بال دونستی کنه،اگه مکاری چدونستی نمی از خوشحالماهگل

  .اوردیدر م
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 درآورد و یچی بود ساندورپتوی که زی پاکتی گرسنه اش شده بود،از توروژان
  . براش گذاشته بودوهی میخورد،زهرا خانم کل

  
 بهش گفت در دن،احمدی که خوابلی و راحی خواب بودن،علی شب بود همه اهالمهین

  .ارهی باز کنه،برن داخل تا اون روژان باطی در حکیانبار نزد
  

  . نبود در باز کردی تو کوچه رو نگاه کرد،کساحمد
  

  . برو تو انباراطی برو تو حعیروژان خانم سر:احمد
  

  . بعدم تو انباراطیبه سرعت باد رفت تو ح. پتو رو زد کنارروژان
  

 مثل به ی و مرجان اونجا بودن،نو کم فانوس اونجا رو روشن کرده بود،دخترماهگل
  . به سرعت باداومد تو انبار،دربسته شدمی نسینرم

  
  روژان:ماهگل

  
 مادرش ی قدمهی از اشک بود،حاال سیورت هردو خ به طرفش رفت،صروژان

 روبروش باشه،روژان شد،روژانیبود،ماهگل صورتش لمس کرد،هنوزم باورش نم
 حرف چکدومیدادهی اجازه نمهیگر. انداخت تو بغل مادرشاورد،خودشیطاقت ن

  .بزنن
  

  . ذره شده بودهیمادر مادرم دلم برات :روژان
  

 نگات ارن،بذاری بالهارو به سر تو بنی اای لعنتخدامنو بکشه که گذاشتم اون:ماهگل
   خوابهنمی انم،نگویبی خوابت رو مشهی همستم،منیکنم روژان،بگو خواب ن

  
  . تحمل کنمتونستمینه مادر،منم روژان،منو ببخش مجبور بودم برم نم:روژان

  
 اد،کهی پسرش می دخترم،بخدا من فکر کردم برادونمی روژانم مدونمیم:ماهگل

  .هی حرف من چینی ببیدم،تو صبرنکرداجازه دا
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 رضا شی صبح،روژان ومادرش حرف زدن،احمد رفت پکی شب تا نزداون

 صبح بود،مادر روژان اومد توخونه مرجان کید،نزدی هال خوابی تود،مرجانمیخواب
  . کردداریب

  
 برو ن،شمای نشده روژان بره تو ماشداریمرجان خانم،بلند شو تا مردم ب:ماهگل

  .نهی کن روژان ببداری هم بارکن،رضادیشوهرت ب
  

  .شوهرم؟آهان چشم:مرجان
  

  . بودداری به سمت اتاق رفت،در باز کرد،احمد بمرجان
  

  ؟ی کنداری رضا رو بشهیسالم،م:مرجان
  

  . کرد،با هم به سمت انبار رفتنداری رضا رو باحمد
  

برادر  همون نی اشدی رضا بلند شد،باورش نمدنی نشسته بود،با دنی رو زمروژان
  .کوچولوش باشه

  
  . داداشیرضا چقدر بزرگ شد:روژان

  
 خواهرش خبر ی قرمزش از درد دوری چشمای کنه ولهیداد،گری رضا اجازه نمغرور

  . رفت جلو بغلش کردداد،روژانیم
  

  . حرف مردم داغونمون کردی ولی پاکمیدونستی روژان،ما که میکجا رفت:رضا
  

 راحت می که برنجایغصه نخور،از ا.ودم که مجبور بیدونیببخش داداش م:روژان
  .میشیم
  

که .میکنی فرار نممیواشکی جرات حرف زدن نداره،ی مراقبتم کسریخودم مثل ش:رضا
  .بگن از خجالتشون بود
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  .دی شد عجله کنریروژان خانم،د:احمد

  
  . روسرشدی رو کشن،پتوی کرد،رفت تو ماشی از مادر و برادرش خداحافظروژان

  
  .  ماهگل دور شدنی چشمای هوا از جلوشی کرد،تو گرگ و م روشننی ماشاحمد

  
 کار خوبت جهی که نتیستی تو نشه،فقطی داره درست می چل،همهیسالم سه:روژان

 اعتماد شهی هنوز می روحت شاد،تو نشون دادای تو اون دندونمی البته مینیبب
ر  که پی سالنی آدم بود،امروز سومشهی دوست داشت ،هنوز مشهیکرد،هنوز م

 امی خوب شدم،ملیک وهی رو زکه هی من نتونستم،ی اومد کنارت ول،سارایدیکش
 ،ممنونمی برگردوندی من به زندگ،توی تا بهم افتخار کندمیمدرکمو بهت نشون م

  .لیسه
  

 کنار می کنارش دوتا شمع مشکی نوار مشکهی قاب بود،ی تولی از سهی بزرگعکس
  .خوندی مروژان روبرو نشسته بود،براش قرآن.قاب بود

  
 تو نگاش عوض شده بود،که روژان یزی چهی نبود،ی قبلی اون سارای اومد،ولسارا

  .دشیفهمینم
  

   کن خوش گذشت؟فیخب سارا خانم تعر:روژان
  

  .آره خوب بود:سارا
  

  ؟ی که خواستم برام آوردیزی اون چین؟راستیهم:روژان
  

  ؟یچ:سارا
  

  ل؟یعکس سه:روژان
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 کنهی درد میلی بهم،االنم سرم خختمیتم اونجا ر رفی رفت،وقتادمینه ببخش :سارا
  . بخوابمخوامیم
  

  . رفت و روژان با تعجب نگاش کردسارا
  

دو روز که بگذره بهتر . بد شدیلی اونجا،حالش خمی رفتیدرکش کن وقت:دیحم
  .شهیم
  

   اجازه،بایخب،من برم شما هم خسته ا:روژان
  

***  
  

  الو سالم آقا احمد:روژان
  

  روژان خانم یسالم خوب:احمد
  

   شد؟یممنون،احمد اقا چ:روژان
  

 ی خوبمتی با قناروی شما حل شد،زمیمشکل انحصار وراثت که با امضا: احمد
 یلیتون،خییدا:گفتی مد،مادرتونی مرغوب،خونه هم خریلی اونجا خد،خاکیخر

 مغازه هست براشون رشی خونه که زهی نجایناراحت شده و باهاش قهر کرده،منم ا
  . خودمونکیزد کردم،ندایپ

  
  .نی رو در حقم تمام کردی چه جور تشکر کنم،برادردونمینم:روژان

  
  . حلهی کنشیراض.ی جبران کنیتونیشما هم م: گفتدویاحمدخند

  
 اگه مرجان چوقتید،هی مورد،به اصرار و زور متوسل نشنیاحمد آقا تو ا:روژان

  .کنمی نازم کرد من کمکتون ماره،اگهیدلش با شما باشه نه نم
  

  .ممنونم روژان خانم:احمد
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  خدانگهدار:روژان

  
  ی علای:احمد

  
  .ی شدفعوضی برگشتی چه مرگته از وقتنمم،تویصبر کن بب:روژان

  
  . از سرم بردار روژانست،دستی نمیزیمن چ:سارا

  
  .شهی همی اونور برامیری ممیروژان،راستش ما دار:دیحم

  
  ؟یچ:روژان

  
  . بهمدی رفت تو اتاق در محکم کوبهی با گرسارا

  
 ما اونجا بهترمنم ی برای کارتی نجم خواستن،سارا هم بره اونور موقعیآقا:دیحم

  .قبول کردم
  

  . تنها بمونم؟بازمیپس من چ:روژان
  

  .یستی خانوادت،تنها نشی،پیگردیتو که برم:دیحم
  

  . کردروژان،نگاش
  

  . مدت مزاحمتون بودمنیبله حق با شما،ببخش ا:روژان
  

  . نبودنی اروژان،من منظورم:دیحم
  
  برد .  روژان رفته بودیول
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 نشست،باهاش حرف زد مثل لی رفت تو خونه بازم جلو عکس سهروژان
  .  باهاش حرف زد که خوابش بردنقدریشه،ایهم
  

 بهشت افتاده ادی که از عطر گلها به ی گل،مثل همون روزی بی تو خونه ببازم
 رو چشماش ی دستهی کرد،زی تمی هاش پر از هواهیبود،دستاش باز کرد،ر

 هی دست دی دست فهمی لباش اومد،دستش لمس کرد،از بزرگینشست،لبخند رو
  . حلقه تو دستش بودهید،یمرد،رو انگشتا دست کش

  
  لیسه:روژان

  
  .رفتی اون داشت می برداشت،روژان برگشت طرفش ولدستش

  
   لی نرو سهلیسه:روژان

  
  .روژان داد زد.شدی داشت محو ملیسه
  

  لیسه:روژان
  
 عرق بود،بلند شد رفت تو سی بدنش خدارشد،تمامی داد خودش بی صدااز

  . کردل،نگاشی عکس سهیآشپزخونه آب خورد،نشست روبرو
  

  . شدری عاشق شدم که ددمی فهمی وقتل؟چرای سهی بگیخواستی میچ:روژان
  

  ؟یچ:اریمه
  
 هم نگفتن کجا،برادرشم یبه کس. رفتننجای رو فروختن،از ای چگن،همهیم:ایدن

  .اش قهر کردهباه
  

  .لعنت به من:اریمه
  
  . بطلبهتی بره از ماهگل حاللخواستی ناراحت،میلیپدر خ:ایدن
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  .کنمی مدای روز روژان،پهی دونمیم:اریمه
  
  ؟ی که چی کندای،پیتو دوتا بچه دار:ایدن
  

  . بارهی نمش،فقطی ببگهی بار ذهی خوادیدلم م:اریمه
  

  .کنهی متمیبابا،عباس اذ:روژان
  

  . بغلم،عباس جرات نداره به روژان من نازکتر از گل بگهایب:اریمه
  
  . تکون داد و بلند شدیا،سریدن
  
  .نشی ببایست،بیپدر حالش خوب ن:ایدن
  

  . کردرونیاون من ب:اریمه
  
  . نشومونی مرد پشیوقت:ایدن
  

 غرور با یتا ک. پدرش تنگ شده بودی نگاه کرد،خودشم دلش براای به رفتن دناریمه
  می رو از دست دادیچغرورمون همه 

  
  . ناهار بخورایب:رایسم

  
  . خونه پدرممیری مرا،شبیسم:اریمه
  

  باشه:رایسم
  

رفتن . اومدهاری درباز کرد،خوشحال بود که مهایدن. بود،در خونه پدرش زدشب
 قلبش به درد اومد،از اریمه.  رختخواب افتاده بودی وشکسته تو ریداخل،اورنگ پ

  . اون صحنهدنید
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  .کردنی میاس باز و عبروژان

  
  .دهی ،بابا اورنگ خوابایروژان ب:اریمه
  

  . بازکرد،به اطراف نگاه کرداورنگ،چشماش
  

  روژان؟.دهی جلو بگه منو بخشادیروژان اومده؟کو؟کجاست؟بگو ب:اورنگ
  

 هی نشست،راحت گراطیجلو در ح.رونی نگه داره،از خونه زد بار،نتونست،بغضشیمه
  .کرد

  
  .دهیچی تو کل ساختمون پدی حم وداد،سارای دادو بیصدا

  
  . آپارتمانهنجای به خواهرتون تذکر بدبد اهی چه وضعنیروژان خانم،ا:هی همسازن

  
  .دیچشم ببخش:روژان

  
از . دخالت کنه،در بست رفت تو آپارتمان خودششونی زندگخواست،تویروژان،نم

  . برگشته بودن،مدام دعوا داشتنیوقت
  

  . زنگ خورد،جواب دادشیگوش
  

  یسالم،مادر،خوب:روژان
  

  .خداروشکر،دلم برات تنگ شده بود،زنگ زدم حالت بپرسم:ماهگل
  

  بچه ها خوب هستن؟.زنمی بهتون سر مامی مگهیممنون،چند روز د:روژان
  

  .رهی هم شبانه مخونن،رضای مدرسه درساشون مرنیمرتب م..ها:ماهگل
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  .نی بهم بگنی داشتاجی احتیزیاگه چ:روژان
  

  .دت باشفقط مراقب خو:ماهگل
  

  چشم:روژان
  

  خدانگهدارت مادر:ماهگل
  

  خداحافظ:روژان
  

***  
  

 وداد سارا تو ساختمون هی گری دانشگاه اومد،خونه در که باز کرد،صداروژان،از
  . بوددهیچیپ

  
  . پول چشمات کور کردهستمی حق داره بدونه،من مثل تو نگم،اونیمن بهش م:سارا

  
  .دیچی تو راهرو پیی ادهی کشیصدا

  
 خودشم دی زده تو صورت سارا،حمدیشد،حمی سمت اونا،باورش نمدی دونروژا

  .شدیباورش نم
  

  ..من نم...سارا :دیحم
  

  خفه شو:سارا
  

 بغلش گرفت بلندش کرد بردش تو آپارتمان خودش در بست،روژان ری زروژان
  .بغلش کرد

  
  ن؟ی دارن،دعوای برگشتی نکن،شما چتونه از وقتهیسارا قربونت برم گر:روژان
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  .منو ببخش روژان:سارا
  

  ونه؟ی دی چیبرا:روژان
  

 بهمون قول پول وخون ،نجمی وزارهی کارم شده گرکماهیاونا نذاشتن بهت بگم،:سارا
  .و امکانات اونور داده

  
  ؟ی چیبرا:روژان

  
  . دلش پاکهلی گل وسهی بیحق السکوت،من احمق فکرکردم اونم مثل ب:سارا

  
  . شدهیشم،چی مونهیسارا دارم د:روژان

  
  . بوددی در اومد،روژان به سمت در رفت در باز کرد،حمی کرد،صداسارا،نگاش

  
  .دییبفرما :روژان

  
 بعد،سارا اومد تو قهیده دق. اومد تو،روژان رفت تو اتاق تا اونا راحت باشندیحم

  .اتاق
  

  .می حرف بزندی ،بارونی بایب:سارا
  

  .تش رو مبل نشسته بود سرش گرفته بود تو دسدی رفت،حمروژان
  

 حرف بزنه،روژان خواستی هم،سارا می سه تاشون رومبل نشسته بودن روبروهر
  .نذاشت

  
 خوادیره،نمی که قرار بهتون برسه،از دست مییزایاگه با حرف زدن،اون چ:روژان

  .نیبگ
  

  . شرمندم نکننی از اشتریب:دیحم
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  .روژان:سارا

  
  . دهانش قورت دادآب

  
  .لی..سه...روژان :سارا

  
  ؟یچ لیسه:روژان

  
  .زنده هست:سارا

  
 آدم چقدر هی ست،مگهی نی قشنگیشوخ.کردی زدن به دهان سارا نگاه مبدون،پلک
حرف روژان تو گوشش تکرار .نیی پاومدی صدا از چشماش میاشک ب.تحمل داره

  . زنده هستلیشد؛سهیم
  

  روژان،حالت خوبه روژان حرف بزن:سارا
  

  . نکنیسارا،من طاقت ندارم با من باز:روژان
  
  .کردی مهی هم گراراس
  

 میبهشون نگفته بود. شدنری اونجا،غافلگمی ما رفتی ،وقتگمیبخدا راست م:سارا
 گروی همدلی ما و سهخواستنی نمم،اونای شدری بشن،خودمون غافلگری غافلگمیخواستیم
 با پول دهان ما رو خواستنیم. بچه سامان لو داد،مجبور شدن بگنیول.مینیبب

   حرف ار،روژانی برو آب بدیشدن،روژان؟روژان،حمیببندن،که داشتن موفق م
  
  . سال قبل3
  

  . برگشتهماری بیاتی شده،عالئم حدکتر،معجزه
  

  . که گفته بود،رخ دادی اش کرد،باورش سخت بود،معجزه انهیدکتر،معا
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  .دیبه خانوادش اطالع بد:دکتر

  
 اون یول سرش بودن،ی از چندماه،چشماش باز کرد،چند نفر زن ومرد باالل،بعدیسه
  . با لبخند جلو اومدیزن.شناختی نمچکدومیه
  

  .زمی عزیمادر به هوش اومد:زن
  

  . نگاش کردی به سردلیسه
  

  ؟ی هستیشما ک:لیسه
  

  ؟ی چیعنی. با تعجب نگاش کردنهمه
  

  .رونیلطفا همه ب:دکتر
  

  .رونی از اتاق رفتن بهمه
  

  ه؟ی اسمت چیدونیم:دکتر
  

  . کردکرد،نگاهیت م صحبیگری که با زبان دی مردل،بهیسه
  

  ؟یگی میچ:لیسه
  

 ،مطمئن شد حافظه اش رو از دست داده،به زنهی حرف میرانی ادی که ددکتر
 بود که زنده بود،حافطه نی خب مهم ایخانوادش اطالع داد،همه اومدن داخل،ول

  .اوردیاشم به دست م
  

 چیه لی سهیداد،ولی عکس رو بهش نشون می رو به خونه بردن،مادرش آلبومالیسه
 دختر،که هی.دیدی بود که می خوابهادادی که آزارش میزی نداشت،تنها چیواکنش
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دوست داشت .دیشنی مخوندی آرومش رو که قرآن میصورتش محو بود،فقط صدا
  .نهیاون دختر بب

  
بهشون عادت .رفتی رو قبول کنه،خانوادش پذدشی جدی گرفت،زندگمیباالخره،تصم

 رانی داشت،دوست داشت بره ارانی الیتا فام دکتر بوده،و چنددونستیم.کرده بود
  .ذاشتنی خانوادش نمی ولنهیرو بب

  
 در نظر یرانیمادرو پدرش چندتا دختر ا. سردش همچنان ادامه داشتیزندگ

ساسان با برادرش . نبود قبول کنهی ته دلش راضی کردن،ولیداشتن،بهش معرف
 سارا طاقت دونستی م به سارانطوریو هم. مردهلی کرد به روژان بگن سهیهماهنگ

  .دهیلو م.ارهینم
  

 قدم ابونی خرون،توی خونه اومد بگذشت،ازی وچندماه از به هوش اومدنش مدوسال
 ابونی تو خی ترمز گوش خراشیکرد،صدای فکر ماهاشی دختر روزد،بهیم
 که سرش ی شده بود،راننده ای که زخمی دخترغی جی شده بود،صداد،تصادفیچیپ

بدون پلک زدن به صحنه تصادف . خون حالش داشت بد شددنیرو فرمون بود،از د
 گزاگی از روبرو زنی ماشهیرفت،ی که با سرعت تو جاده مدی رو دکرد،خودشینگاه م
 د،سرشیچی خودش تو گوشش پادی فری راننده تعادل نداره،صدااد،معلومهیداره م

  . افتادهوشیب. رفتجیگ
  

  . سرش بودیش،مادرش باال بود وسرم به دستمارستانی بی باز کرد،توچشماش
  

  زمی عزیخوب:مادر
  

  . شدیخوبم مامان،چ:لیسه
  

  . همه جا رو دنبالت گشت،پدرتی شدهوشی بابونیتو خ:مادر
  

 تصادفش،با پدرو مادرش لی فعال شد،صحنه تصادف،صحنه تصادف خودش،دلذهنش
  . با همه وجودشخواستشی ملی سهیول.خواستنیدعواش شد،اونا روژان رو نم
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   گلم مرد؟ی بیامان،بم:لیسه
  

  .آره گفتم که بهت:مادر
  

  . بودهی مهربون چرزنی احساش به اون پدونستی کرد، حاال مهی گرلیسه
  

  . گل هم که مردی بی به سر روژان اومد،من که نبودم،بییچه بال:لیسه
  

 ناراحت با ای خوشحال باشه دونستی حافطه اش برگشته،نملی شوک شد،سهمادرش
   بهش بگن؟ی راجع به روژان چدونستنی همه خبر داد،نمهرون،بیعجله رفت ب

  
 تو دمی رو ندن وشماره حمم،آدرسیکنی هماهنگ ملمیاونا که رفتن،با فام:ساسان

 میگیده،بهش،می وسارا رو نمدی هم شماره حمی بود که داغون شد کسشیاون گوش
  . هم ازشون خبر ندارهیاونا رفتن کس

  
 که به سارا و ی روزنیماه قبل از سالگردسوم حافظه اش مصادف بود با دوبرگشت

 یران،ولی اادی گرفت بمیروژان گفتن،مرده،حافظه اش رو که به دست اورد تصم
 مادرش رو تنها بذاره از تونستی مادرش نمی قلبیاومدنش مصادف شد با ناراحت

 می،تصمی تعهدات فرزندات در معذوری با روژان بود،و از طرفرانی دلش ایطرف
  . کنهدای آدرسشون رو پمارستانی فرصت بره دانشکده و بنی اولداشت در

  
 رو لو داد،ساسان ی همه چنایخت،سابری نقشه ها رو بهم رد،همهی سارا و حمرفتن

 با ،ساسانی ونامردی رحمی رو به سارا گفت،سارا اونا رو متهم کردبه بیهمه چ
 بار هیفقط تونست، دهان اونارو ببنده،سارا خواستی مادیوعده پول و امکانات ز

  .کردی می اون تو خونه خودش زندگنه،چونی رو از دور ببلیسه
  

 رو در حق روژان که براش مثل خواهر بود انجام ی نامردنی اخواستیسارا،نم
 مدت،دهان سارا رو هی که وعده ساسان چشماشو گرفته بود تونست تا دیبده،حم
 دی زد،چشماش باز کرد،فهم که به سارا زد،انگار به خودشیلی اون سیببنده ول

  .کنهی میداره چه اشتباه
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 که به ی تنها نقشه ال،وی دور نگه داشت روژان از سهی برای نقشه ای ساسان در پو
  . رهی جلو زبونش رو بگتونهی که سارا نمدونستی کرد،می عملدیذهنش رس

  
 کرد،دوری سارا رو بغل مکردی مهی کنه،گرکاری چدونستی نمی خوشحالروژان،از

 نبوده،روژان وضو ی رازدار خوبنکهی از ای سارا راضزدن،ویخودشون دور م
 رو بغل کرده بود لی قشنگ شده بود،عکس سهاشیگرفت،نماز شکر خوند،تمام دن

  .دیبوسیم
  

 ؟اگهیای می منتظرتم پس کونه،منی دشه،پسری ،باورم نمی زنده ال،تویسه:روژان
  .ن تو به زنده بودمی ،من راضی اگه منم نخوایاین

  
   مقاومت نکن؟یلی دنبالت فقط خزم،اومدنی عزایب:سارا

  
  ؟یک:روژان

  
  . اومدن ببرنتی روانمارستانیاز طرف ب:سارا

  
  سای وایگیاگه راست م:روژان

  
  سمینمی و واگمیدروغ م:سارا

  
 تصور نهی ببلی رو که سهی سرزندشون بدست اوردن،روژان روزهی همون روحدوباره

  . همه شکر گذار بودنی با اکردی فکر ملی سهیبانه اش برا شی هاهی به گرکرد،ویم
  

***  
  

 شمال انی نکن جوابش رو بده بتشیمرجان پسر مردم دق کرد،اذ:روژان
  .یخاستگار

  
  .دمی راحت بشه بعد جواب مالمی ترم تمام بشه خنی بگو بذار ازمیعز:مرجان
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  . داره؛نکبتیمثال چه فرق:روژان
  

   کالس؟یاری مفیشرفردا ت. که هستنهیهم:مرجان
  

  بله عروس خانم:روژان
  

  .ادی مادیمرض برو پول تلفنم ز :مرجان
  

  . عروس خانمیس،بایخس :روژان
  

***  
  
  ؟ی از عشق من نداریساالجونم،خبر-
  

 ی فرزندم،ازی ما لو داددی فهما،پدرخواندهی پررو شدیلیساال،عمه اته،خ:سارا
  .محروممان کرد

  
  . بوست کنمای بیخودم خواهرشوهر شهیدرعوض هم:روژان

  
 حاالم باهات خوب بودم فکر اد،تای از عروس خوشم نماها،منی من نکینزد:سارا

  .یشی زن داداشم نمگهیکردم د
  

  خاک تو گورت:روژان
  

  . بد جلو بچه ام نزنگه،حرفید:سارا
  

  .شهی حالی چینگلی لخته خون فهیبرو بابا،:روژان
  

 مثل مامانش ی ولکماهیدرسته  راجع به بچه من درست حرف بزنا،یهو:سارا
  .باهوشه
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  . نه خدانکنه مثل تو بشهیوا:روژان
  

  حرف نزن.برو،کشک بادمجون برام درست کن هوس کرده بچه ام:سارا
  

  . قربونش بره سارا بذار بوسش کنم،خالهیوا:روژان
  

  . مثل توشهی ما،کهی بچه من نکینزد:سارا
  

 ی چون نه نه باباشهی که زشت میوندی می از خداته مثل من بشه ،ولدونمیم:روژان
  . دارهیزشت

  
  . پرت کرد تو سر روژانشیی دمپاسارا

  
 طاقت گهیگذره،دی مدی رو شنلی از اون روز خوب که خبر زنده موندن سهکماهی

  .  بدونه اونم منتظرشهلمینداره،دوست داره سه
  

  ؟ی الزم نداریزی دانشگاه چرمی من دارم میسارا آبج:روژان
  

   مراقب خودت باشزمیزنه ع:سارا
  

  ن؟ی با ادب شدنقدریشما دوتا چرا ا:دیحم
  

   ادب نشهی که بی فسقلنی بخاطر ام،بعدمیاول که ما با ادب بود:سارا
  

  از دست شما خل نشه خوبه:دیحم
  

  .دمیهر هر خند: و روژانسارا
  
  .دنی هر سه با هم خندو
  

  .مت مرجان رفت سده،بهی براش دست تکون مدی دانشکده شد،مرجان رو دوارد
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  سالم:مرجان

  
  سالم عروس خانم:روژان

  
  .دی خندمرجان

  
   خوشت اومده؟هیچ:روژان

  
  .می جواب مثبت دادیاومدن خاستگار:مرجان

  
  مرموز ،خر:روژان

  
  به من احترام بذار من عروسم:مرجان

  
  به من چه:روژان

  
   چه خبر؟لیاز سه :مرجان

  
   کنهدای ما رو پذارهی نم،باباشیچیه:روژان

  
  زمیشه،عزیدرست م:مرجان

  
  .ی هم دعوتم،شمایکنی تو محضر عقد مندهی هفته آیراست

  
 کل تهران تیدگی ترشی باشه ،من نبودم که بویپررو،پس من نباش ک:روژان

  .برداشته بود
  
  .ی در المصب حرف نزننی جلو ای نگرفتادی ی شدیعمو ترم آخر-
  

  .دیدی در فهمنی ما روجلو همی کل زندگگهیاستاد،شما که د:روژان
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  .دونمی متی چقدر از زندگینیبین،میحاال اخر ترم نمرهات بب:استاد

  
  .گفتی میگری دیزی لبخند استاد چیول
  

****  
  
  با اجازه پدرو مادرم ،بله-
  

  . بوددهیچی دست و کل تو اتاق محضر پیصدا
  

  . جلو رفتروژان
  

  . آقا احمدگمی مکین،تبری باشزم،خوشبختیمبارک عز:روژان
  

  .  رو به مرجان دادی سکه امی با هم تشکر کردن ،روژان ندوهر
  

  . روژان بزن دست قشنگ رویعروس بعد:سارا
  

  . تو دلش جوونه زده بوددی امی هاشهیکردن،ری با لبخند نگاش مهمه
  

 خوشحال بود،روژان به همه یلی همه رو دعوت کرد به رستوران،زهرا خانم خاحمد
 د،مرجانیا خانم،عروسش نرگس،محمد وحمنگاه کرد،مادرش و برادراش،زهر

 همه نی ایواحمد،سارا خانواده مرجان،چشماش بست و خدارو شکر کرد برا
  . سرش چشماش باز کردی رویزی شدن چختهیآرامش،با ر

  
 اعتقاد ختن،وی سرش ری شده بود،رودهی و احمد پارچه رو که روش قند سابمرجان

  . کنهی اونم عقد میداشتن،به زود
  
   روزگاردهی دی برامون چه خوابمدونینم
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   رو قسم به اون خدا نزار که بگذره بهارتو
  

   انتظار ی داره لحظه های حدهی زمیعز
  
   رو قسم به اون خدا نزار که بگذره بهارتو
  
 نشی آستکرد،بای نمخورد،توجهی که زنگ مشی اتوبوس نشسته بود،به گوشیتو

  .اشکاش پاک کرد
  

 من ؟قدرتت؟بخدای رو ثابت کنی چیخوای؟میکنی می ،چرا با من بازی اومدباز
 گهی کم آوردم د؟بخدایکنی کم اوردم تمومش م،بگمی هستی قدرفی تو حردونمیم

  . و صحنه جلو چشمش بودلی سهی دست از سرم بردار،حرفای لعنتکشم،روژگارینم
  

  . نجمیسالم آقا:سارا
  

...  
  

  دونمی شما رو میمن قدر تک تک محبتا:سارا
  

  . بخاطر دل شما دل بشکنمتونمینممن :سارا
  

   کار دارملیبا سه:سارا
  

 بس میدی سال عذاب کشد،سهی ما رو دست به سر کندیخوای که بازم مدونمیم:سارا
  .نبود

  
  کنمی نگه باور نملیتا سه:سارا

  
  باشه حتما منتظرم:سارا
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 دختر هی جلو سفره عقد نشسته بود،لیشد،سهی لپ تاپ نشسته بودن،باورش نمجلو
 ی پوزخند محو روهی روژان بود،ی که تو چشمای هم کنارش نشسته بود،غم بزرگبایز

 بله خواستی تو گوشش بود،نمخوندی که براشون خطبه می مردیل،صدای سهیلبا
  .رونی با سرعت از خونه زد بنهی آرزوهاش ببانیگفتنش و پا

  
 یش امنتنها آغو. در زد،مادرش در باز کرد،خودش انداخت تو آغوش مادرشزنگ

  .که سراغ داشت
  

 نشست،بهی به بلند شدن نداشت،همش گوشه میلی مید،ولیشنی مانی اطرافیصداها
  . دانشگاه شده بودالیخیدوخت،بی برادراش چشم میباز

  
  ؟یدیچرا جواب سارا رو نم:ماهگل

  
  .خوادیدلم نم:روژان

  
  رهیگی تو االن بارون مایب:ماهگل

  
***  

  
 وار،بای شدن به در و درهی شده خشی زندگ،همهدهی برای هفته هست که از دنهی
  .زنهی حرف نمچکسمیه
  

 در یزنن،علی شده و تو فکر خودش،در مرهی خواری به در و دشهی باز مثل همامروزم
  . داخلادی مکنه،سارایباز م

  
  . عاشق خودمیسالم بر آبج:سارا

  
  . نگاش کردی حرفچی هی بروژان

  
  .ترسهینگام نکن بچه ام م:سارا
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  . رو لبش اومدیاز چند مدت لبخند محو بعد
  

  . ببرمت حموم،اومدمی هستی که خاله خوبیمرس:سارا
  

  امینم:روژان
  

نه .... اصالح کنم یخوایموهات م...امی نه نمامینه نم... حموممی بریای میحسن:سارا
  خوامی نه نمخوامینم
  
گاه  با مزه اش نی به برادر کوچولود،روژانیخندی داشت به شعر سارا میعل

  . زدیلبخند.دیخندیکرد،دندوناش افتاده بود،با مزه تر م
  

  .ی سرمو بردامیم:روژان
  

   برات آوردم از خونهن،لباسمیآفر:سارا
  

  . که براش افتاده بود فکر کردی تمام اتفاقاستاد،بهی دوش آب گرم اریروژان،ز
  
  .کشمی هنوز نفس مم،کهیمن چه پوست کلفت: خودش گفتبا
  
  . کردششی آراد،بعدمی موهاشو خشک کرد سشوار کشون،ساراری حمام اومد باز
  

  .ینگاه کن االن آدم شد:سارا
  

  .ی تو هنوز آدم نشدیول:روژان
  

   بچهیآبج:سارا
  

  ی آبجدی ببخشیوا:روژان
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 که ی بودن اون کسدهی فهمخنده،تازهی خوشحال بود که روژان هنوزم ممادرش
 روژان از صدتا ینداشت،خنده ها ،دکتر روستا بوده،خبر لی داد،سهیروژان فرار

  . بدترهیگر
  

  .دی بالشت گذاشت دراز کشهی و پسرا آماده بودن برن خونه زهرا خانم،سارا مادر
  

  زنن،ی داداشات چقدر حرف منی راحت شدم ایآخ:سارا
  

  . افتادمنی قزوی سنگ پاادمیتو حمام که بودم :روژان
  

  یتم وا گفی دهنمو تا عسل بکنم تو آرنجت چنیمن ا:سارا
  

  .یگی چرت وپرت می کرده آجتیسرد:روژان
  

 اونام قبول نای و استیمرجان با استادات حرف زده گفته حالت خوب ن: سارا
  . شد با خودشیکردن،فقط گفتن نمره ترمش هرچ

  
  . در اومدیصدا

  
 نگام نکن من لرزهی من دلم مزنهی در با لنگر ملرزهی من دلم مزنهی در مهی کهیک:سارا

  . بلندشمتونمی نمباردارم
  

  تنبل :روژان
  

 دسته گل بزرگ جلو چشماش هی ضرب باز کرد،هی به سمت در رفت،در با روژان
 تصور گهید.(دی رو دلی گل رفت کنار سهکرد،دستیبود،با تعجب نگاه م

 نگاه لی به سهیروژان،با ناباور ) لی گرد شده روژان،لبخند گشاد سهید،چشمایکن
 نی گل گذاشت زملیومد،سهی نفسش داشت بند مجانی ه،اززدی تند تند مکرد،قلبشیم

 داد که استخوناش درد ی فشارش میجور. تو بغلشدیدستاش باز کرد،روژان پر
 لی حالته،سهنیباتری شوق زهیگر. آغوشنی رو داشت ایزی ارزش هرچیگرفتن ول

  .کردی روژان رو بوس میصورت و موها



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٣٣٢

  
  . سرفه سارا برگشتنی صدابا
  

  . دارهیبچه ام گفتم،بدآموزبخاطر :سارا
  

  .کردی عوض نمیچی لحظه رو با هنی به روژان نگاه کرد،ااقی اشتل،بایسه
  

  ری بچه تو بگیجلو چشما:لیسه
  

 روزان ی نگاه کرد،سرشو برد جلو،چشماکشی کوچی تو بغلش،به لبهادی کشروژان
  .  تمام تنش گرم کردلی سهی لبایبسته شد،داغ

  
 ی تو راضدونمی م،منی با دخترش ازدواج کندیبا جان ،عموت گفته تو لیسه

 مراسم خوادی،میکنی عقد می داری گفتم تو نامزد کردستم،بهشی نی راض،منمیستین
  . تمامنهی ببم؛عموتیندازی راه می عقد صورهینه،یعقدت بب

  
  .شهی با روژان ازدواج کنم،عمو بفهمه ناراحت مرانی برم اخوامی من میول:لیسه
  

  ی شد،جدای با اون تفاهم نداشتمیگی،می که عقد کردبا روژان:ساسان
  

  .ستی نیباشه مشکل:لیسه
  

 عمو،روژان بود که داشت مراسم عقد ی به جای عقد گذاشتن،ولزی می تاپ روبرولپ
 بودموقع خوند،آخراشی از عمو نبود،عاقد خطبه عقد رو میری تصوچید،هیدیرو م

  .ونیبود سارا بود با چشم گر عموش نری تصوی واضح شد ولریبله دادن، که تصو
  

 چه دونستی شده بود نمجی سارا چشم دوخته بود،گری به تصوی با ناباورلیسه
 رانی پر نفرت از خانوادش به ای دلد،بای رو فهمی با سارا حرف زد؛همه چیخبر،وقت
  .برگشت

  
***  
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 مهمان لباش شد،حاال خانوادش رو ی صبر روژان جواب داد،خنده واقعباالخره

  . کنارش بودلمی سهداشت
  

  .ی گل خالی بی بیجا:لیسه
  

  آره دلم براش تنگ شده:روژان
  

   دلتیفدا:لیسه
  

  .یستی نگهی گفتن دی چه به روزم اومد وقتیدونینم:روژان
  

   براتکنمیهمه رو جبران م:لیسه
  

   جبرانی که هستنیهم:روژان
  

   بشهتی فاصله رعانیهنوزعقد نکرد:سارا
  

  برو بابا:روژان
  

  .دهیشوهر ند.رفتای داشت غش وضعف مروزی بابا،تا دزن:سارا
  

  .میکنیما فردا عقد م:لیسه
  

   مشهدمیبعدازعقد بر:روژان
  

  شه؟ی می دانشگاه چیتو جون بخواه،ول:لیسه
  

با استادا حرف زدم،ترم اخر بودم باهام راه اومدن،فقط خدا به دادم برسه :روژان
  . امتحانیبرا
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 ،تایشی ترمه م8 فوقش ی ترم قبولم نشنی،ای کرد ترمه تمام7 سرت،تو یفدا:لیسه
  . غم نداشته باشیمنو دار

  
  . مشهدامی منم ماره،بگمای ونیشما راحت باش...عق:سارا

  
  توکجا؟:لیسه
  

  .من حکم مادرزن و خواهرزن و خواهرشوهر ومادرشوهر دارم:سارا
  

  .یخداروشکر حکم شوهر ندار:لیسه
  

  ) با داد(ــلیسه:سارا
  

**********************************  
  
 سرش گرفتن ی پارچه باالهی محضر هستن،جلو سفره عقد نشستن،نرگس و مرجان تو

 چندسال جمع هستن،و مهمتر نی که همراهش بودن ایی ،همه کساسابهی،سارا قند م
  . که کنارشهلیاز هم سه

  
ما را با  شلمی فرزند صادق بنده وکی ،خانم روژان صالحزهی بار سوم دوشی،برا:عاقد
 سکه تمام 114 وشمعدان،نهیی دست آکید،ی جلد کالم اهللا مجکی هیمهر

   نجم فرزند ساسان درآورم؟لی سهی شاخه گل رز،به عقدآقا23،یبهارآزاد
  

  .خوادی می لفظریعرووس ز:سارا
  

   عروس خانمی زبونری زنمیا:لیسه
  

  .دنی خندهمه
  
  . سبزگذاشت کف دستشنی با نگبای انگشتر زهی
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  لم؟یعروس خانم وک:عاقد
  
  . حضور دارن بلهنجای ادونمی گل که می بی توکل بخدا و اجازه مادرم و پدرم و ببا
  

 بود ی چه عذابیمدونی ممنونم نای شکرت خداای ،خدایروح اموات شاد کرد:سارا
  ی رسوندلی ممنون که سهای روژان خدانیا

  
  سارا بچه ات:روژان

  
  . بچه خودم را عشق استیگور بابا:سارا

  
  . خندشون به محضر پر کرده بود،روژان چشماش بست لبخند زدیصدا

  
  . نکنتمی دوستم باهات اذگهیممنونم روزگار،د:روژان

  
  . عقدری بزن ززنهی خله داره با خودش حرف منیل،ایسه:سارا

  
   زنت ببرایب) با داد(دیحم:روژان

  
 و روژان لیسط سه روشن کرد همه رو برد وستمی مهمانا رفتن خونه سارا،سارا سهمه

 مشغول دمی که تو چشماش بود پاک کرد،حمی اشک شوقدن،ماهگلیرقصیبا هم م
   پر خاطرهیعکس گرفتن بود،از اون لحظه ها

  

  
  دهی دی خواب خوبو تا حاال کنی ،ادهی خدا دعاهامو شنانگار

  شهی نمنی ،به جون تو بهتراز اشهی همی که توش تو با منیخواب
  یکنی دل مای دنهی و از ی ،با منیا من من ،حاال بنی بهترتو

  یزنی عاشقونه که می تموم نشه، حرفاچوقتی کنه هخدا
  ینیشی به دلم مینیری چقدر شتو
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  ینیبی چشمام حاله خوبمو میتو
   کردم تو رو داشته باشمآرزو

  ینی خوب و دلنشی آرزوچه
   زود آرزوم برآورده شدچقدر

  ینیبی با وفا شده مزمونه
  ی عاشقم ش کردم که توآرزو
  ارهی برام بی تو خوشبختعشق

   رو لبم بذارهی عاشقت به من دوباره لبخند شادنگاه
  ینیشی به دلم مینیری چقدر شتو
  ینیبی چشمام حاله خوبمو میتو

  

  دانلود آهنگ
 

  قیصر- از –آهنگ شیرنی 

***  

  
  ؟یایم. برم مشهدخوامی امام رضا کرده می هوارا،دلمیسم:اریمه
  

   ؟یام؟کیچرا ن:رایسم
  

  پس فردا:اریمه
  

  خودمون تنها:رایسم
  

  .ادی خواست بیهر ک:اریمه
  

  ؟ی شد حاال هوس مشهد کردیچ:رایسم
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 نماز راجع به امام رضا شی تو مسجد،پشبی دارم،دیبی حس عجهیدونم،ینم:اریمه
  .می بره گفتم ما هم برخوادی کاروان مهی دمی شد،شنیی هواگفت،دلمیم
  

  شن؟ی نمتیبچه ها اذ:رایسم
  

  . جمع کن آماده باشلتی بشن،برو وساتینه،چرا اذ:اریمه
  

***  
  

  ؟ی جمع کردالتیزم،وسایعز:لیسه
  

  رهآ:روژان
  

  نیبده به من بذارم تو ماش :لیسه
  

  .ستی گلت هنوز آماده نیآبج:روژان
  

  انی خودشون ممیری م،مایمهم تو هست:لیسه
  

  ؟یچ:سارا
  

   محاله از جام تکون بخورمائی سارا نی گفتم تا آبجیچیه:لیسه
  

   زد تو بازوشروزان
  

  جاسوس دوجانبه:روژان
  

 گرفت با هم لفدستشیدلهره داشت،سه بشه مای سوار هواپخواستی بار منی اولیبرا
  .رفتن باال
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 که خوب نجای حرکت کرد،تا امای نشسته بود،کمربنداشون بستن،هواپلی سهکنار
 رو صورتش نشسته ی سردره،عرقی مجی اوج گرفت،احساس کرد،سرش گیوقت.بود

  .بود،خم شد رو شکمش
  

  ارهی بلندش کرد،از مهماندارخواست براش قرص بلیسه
  

  .ارنی برات قرص بشه،گفتمی مکی تحرشتری معده ات بیشی خم میرنجویا:لیسه
  

  .کردی دستش حلقه کرد دور شونه اش،بازوش نوازش ملیسه
  

  .دی روژان رو بوسیشونی پهی. نترس فرشته کوچولو من مراقبتم:لیسه
  
 رو بهش داد ل،قررصی آرامش داشت،مهماندار فرص اورد داد به سهلی بغل سهتو

  .لی داد به شونه سههیوش،قرص که خورد بازم تک آبم گرفت جلیبطر
  

  زمی عزیاالن خوب:لیسه
  

  آره خوبم:روژان
  

  .دی گرم شد،خوابچشماش
  

  . رو صورتش پاک کردزی ری به چهره معصومش نگاه کرد،با دستمال عرقالیسه
  

  ی داداشیدر چه حال:سارا
  

  شهی نمنیحالم بهتر از ا:لیسه
  

  یلی تو زن ذلدونستمیاز اولشم م:سارا
  

  شک نکن:لیسه
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 پسر زد تو گنی منی به اولیا: و گفتندنی بودن خندلی دختر که پشت سر سهدوتا
  .برجک خواهرشوهر

  
  . رو سر حرم دور بزنهخواستی ممایدن،هواپیرسی به مقصد مداشتن

  
  .میدی شو رسداری بیروژان،خانوم:لیسه
  

  . نگاه کردرونی چشماش باز کرد،از پنجره بروژان
  

   دوبارهرهی مجی نکن سرت گنگاه:لیسه
  

  . با لبخند نگاش کردروژان
  

  . سرشو برد جلو گونه روژان رو بوس کردلیسه
  

 ن،ازیی پاومدنی دوتا دخترم پشت سرشون مشدن،اونی مادهی نشست،مسافرا پمایهواپ
  : شدن،سارا رو به دوتا دختر کرد و گفتادهی که پمایهواپ

  
 ی داری تو معلومه دل پریول.وندمشون بهم رسرم،خودمیمی واسه زن داداش ممن

  .دی حمشی ات مثل برج مراقبت شده و فرار کرد پافهیاز بس خورده تو برجکت ق
  

  . کله سارا رو از تنش جدا کنهخواستی دلش مدختر
  

  .دنیخندی و روزانم به حرف سارا ملیسه
  

  . دوتا رو ندادنی تعجب کردم،سارا جواب امایتو هواپ:لیسه
  

  .دی خندی کرد کلفی تعرانی که جرلیشد؟سه یمگه چ:روژان
  

 تخت افتاد،خسته شده ی و روژان رفتن تو اتاقشون،روژان رولی هتل،سهرفتن
  .دی کنارش دراز کشلمیسه.بود
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   تو؟ای رمیمن اول برم دوش بگ:لیسه
  

  تو:روژان
  

  .یدی خوابیشی متیبا مانتو اذ:لیسه
  

  ادی خوابم مارمشی بست،دریحسش ن:روژان
  

  .ارمی کن من واست در م،صبریاطر قرص هست که خوردبخ:لیسه
  

 مانتوش باز کرد،به گردن خوش فرم ی از سرش برداشت،بعد دکمه هاشالشو
 چونه ی رو گردن روژان گذاشت،اومد رون،لباشیی نگاه کرد،سرش برد پادشیوسف

 شد،لبش گذاشت رو رهی کوچولوش خی به لبالیاش،روژان چشماش بسته بود،سه
  .  بوسه بدون هوس پر از عشقهی کرد،شی،روژانم همراه روژانیلبا
  
  
  
 هی بود،دستش تکدی پهلو خوابی کنارش رولی نوازش صورتش،چشماش باز کرد،سهبا

 با لبخند تن به کرد،روژانیگاه سرش کرد و با پت دستش صورت روژان رو نوازش م
  . نوازش عاشقانه سپرده بودنیا

  
  .زارهی مخ برات نمادیم االن سارا،ریبدو برو دوش بگ:لیسه
  

  . حمامی به بدنش داد،حوله اش رو برداشت،رفت توی و قوسروژان،کش
  

 به کرد،روژانی رو آروم می دل شکسته ا،هریزیی حرم تو اون غروب،پایی طالگنبد
 کردی مازی لب رازو نری حرم امام رضا،زومدی بار بود که منی شده بود،اولرهیگنبد خ

 تو حرم گهی تو حال خودشون بودن،حاال دشونییخت،هرچهارتایریو اشک م
  . همه دل شکسته هاستعادگاهی که مییبودن،جا

  



  عروس خون بس
  

 

goldjar/me.Telegram  

٣�١

 یبی غریون،فضای رفتن،قسمت آقادمی و حملی و سارا،رفتن قسمت خانمها،سهروژان
 گم نکن،حاال جلو گروی داشت،سارا دست روژان رو گرفت تا همدی حالهی یبود،هرک

 چند سال نی که تو ایای سختن،تمامییومد،پای م ارادهی بود،اشکاش بستادهی احیضر
 ی شلوغ بود،هر کسیلی کرد،خول بود،از جلو چشمش ردشد،دست سارا رو دهیکش

 دست وپا له ری زدیترسی بره جلو مخواستی برسه،نمحی به ضرکرد،دستشیتالش م
 خواستی اون وسط بود،هم دلش مکشوند،حاالی اون به طرف جلو متیبشه،جمع
 دوخت،نتونست ازش دل بکنه،رفت جلو،دستش حی به ضرد،چشمشیترسیبره،هم م

 دفعه هیتونست،ی نمی برسه،ولحی قدم مونده بود تا دستش به ضرهیدراز کرد،فقط 
 زد و رفت،تو اون ی لبخندحی خانم جوون بود،دستش زد به ضرهی دستش گرفت،یکی

 کرده ی بهش بدی هر کسدی رو جلو چشماش دد،همهی رسحیلحظه که دستش به ضر
 جدا کرد،رفت عقب،خودش از حی از دلش گذشت،بخشش،دستش از ضریزی هیبود،و 

  . باال گرفتد،سرشی کشرونی بتی جمعنیب
  

   گذشتم،تو هم بگذرا،منیخدا:روژان
  

 ستاد،نمازی گوشه اهی زد،اشکاش پاک کرد،ی نگاه کرد،لبخندحی ضرروژان،به
 از یکیازش که تمام شد،خوند،سارا کنارش نشست،دوتا کتاب دعا دستش بود،نم

  .کتابارو برداشت و دعا خوند
  

***  
  

  م؟یخب االن کجا بر:لیسه
  

  الماس شرق:سارا
  

  . اونجامیری مگهی روز دهی خاور بعد ستی زمیالماس شرق دور،فعال بر:دیحم
  

  . خاورستی گرفتن،رفتن زی تاکسهی قبول کردن،یهمگ
  

 زی چشدن،روژانیازه ها رد م گرفتن،با هم از جلو مغگروی همدل،دستی وسهروژان
  .رفتنی که منجورید،همی اونجا ندیجالب
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  ؟ی بخریزی چیخواینم:لیسه
  

  نه:روژان
  

   مامانت و داداشات؟یبرا:لیسه
  

  . نگاه کد ولبخند زدلی به سهروزان
  

  . نبود،تازه مرجان و زهرا خانمم هستنی به سوغاتادمی:روژان
  

  .دنمی خری که من عاشق سوغاتمی بخری سئغاتمی بر،پسیگیآره راست م:لیسه
  

  ؟یاوردی نی من سوغاتی براایتالیپس چرا از ا:روژان
  

 چه اوردم،بعدمی خودم نی دست لباسم براهی ی عجله داشتم که حتنقدریآخه ا:لیسه
  . از خودم بهتریسوغات

  
  . بهش نگاه کرد،خوشحال بود که هنوزم فرشته نجات کنارش هستروژان

  
 نی همدشونی خرد،تنهای خرشرتی سه تا برادراش و احمد،تی مغازه براهی تو رفتن

  . کرده بودی رو خالدیبود،در عوض سارا تا تونسته بود کارت حم
  
 دی مادرش و زهرا خانوم و مرجان خری رفتن،روژان براگهی شب چندتا پاساژ دتا

  .دنیکرد و چندتا جانماز و زعفرونم خر
  

  ؟یخری نمیزی خودت چیروژان؟چرا تو برا:سارا
  

   تو دلم نرفته که بخرمیزیچ:روژان
  

  . تو دلترهی بخربعد میدی دی تو دلم نرفته ؟هرچیچ:سارا
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  . بوددی به دست سارا کرد که پر از خری نگاهروژان

  
  .یشیتو درست نم:روژان

  
  یشیتوهم آدم نم:سارا

  
  .زن منو از راه به در نکن:لیسه
  

 شی پدم،برمی خررم،ازیگیدان م عذاب وجسمی کنار زنت واگهی دقهی دقهیمن :سارا
  .شوهرم بهتر

  
  . مغازه بردهی روزان رو گرفت به طرف ل،دستیسه
  

   لباس قشنگه؟نیروژان؛ا:لیسه
  

 بود که ی و ساتن،دکلته ای تاپ و دامن بود،تاپ مشکهی به لباس نگاه کرد،روژان
االتر  بود که بی کوتاه و پفی کار شده بود،دامنشم مشکیکناره تاپ با چند گل مشک

  .از زانوش بود،ساده و قشنگ بود
  

  قشنگه:روژان
  

  .مشی بخرمیبر:لیسه
  

   کجا بپوشم؟نی ال؟منیسه:روژان
  

  .ی بپوشیی جاستی من بپوش قرار نیبرا:لیسه
  

  . باخنده رفت با فروشنده حرف زدلی و سهنیی سرش انداخت پاروژان
  

  . رفتندی وبه طرف سارا وحمدنی رو خرلباس
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  . روژان در اومدکرد،دادی مدیخر هنوز داشت سارا

  
  ل؟یسه:روژان

  
  جانم؟:لیسه
  

  .پاهام درد گرفته،خسته شدم،تشنه هن هستم،گرسنه هم هستم:روژان
  

  ؟ی نداری اگهیدرد د:سارا
  

  . داده بود و اومدتی سرش نگاه کرد،سارا باالخره رضاپشت
  

  ده خدا رحم کنگناه داره بندی حمبی به جیکنیسارا به پاهات رحم نم:روژان
  

  . حرف درستگنی منیبه ا:دیحم
  

  . چپ نگاش کردسارا،چپ
  

  . دارهی چه قابلدم،پولی سارا میالبته،من جونمم برا:دیحم
  

  دینچ نچ،اقتدارات تو حلقم حم:لیسه
  

  . و رفتن هتلدنی خندشونییهرچهارتا
  

***  
  

  .خوردنی موهی نشسته بودن و مدی تو اتاق سارا و حمهمشون
  

  .م روژان رو صدا زد آروی صداسارا،با
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  ...روژان....سی پسیپ...روژان:سارا
  

  .شدی بود متوجه نملی سهی محو حرفاروژان
  

  سیپ..ارنیروژان خبرت ب:سارا
  

  . برگشت طرفشلیسه
  

 الزم هی،پای کنی خرابکاریخوای،می راه انداختسی پسی پیچته مثل مار زنگ:لیسه
   کنارت بهش بگوادی ب،بگویدار

  
  ل؟ی کردم آقا سهی خرابکاری کونه،منشتی ننیببند:سارا

  
  .تعدادش از دستم رفته:لیسه
  

  ؟ی چنیتعدا ا:سارا
  

  . رو به سمتش پرت کردییدمپا
  

  . کوسن مبل رو زد تو سر ساراروژانم
  

  ؟ی روژان خانم حاال شوهر دوست شدیبال شد:سارا
  

  بودم:روژان
  

   که اومدریپس بگ:سارا
  
  .دی حمیشونی داد خورد تو پیال پرت کرد،روژان جا خیی لنگه دمپاهی

  
  . سارایاری قلو ب7 یاله:دیحم
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   رفته بود که سارا باردارادشی به شکم سارا نگاه کرد،روژان
  

  ؟ی راه رفتنقدری حساسه اتی بچه که موقعنی با ایدیسارا تو خجالت نکش:روژان
  

  . خودشی برای زنری شستیبرو خرشرک بچه من مثل تو لوس ن:سارا
  

  ؟ی مار زنگی داشتکارمی چحاال:روژان
  

  . تا بهت بگمایب:سارا
  

 نگاشون ی و کنجکاوزی ری با چشمادی و حملی گفت،سهیزی گوش روژان چدر
  .  درحال وقوعهیدن،خرابکاری لبخند روژان فهمکردن،ازیم
  

***  
  

 از یکی به تخت صاف خورد،ی کمر روژان،ولی رو بلند کرد تا بذاره رودستش
 و دینبود،اطراف نگاه کرد نبود،بلندشد رفت تو اتاق حمچشماش باز کرد،روژان 

  . خوابالود نگاش کرددیسارا،در زد،حم
  

  نجاست؟یروژان ا:لیسه
  

  ست؟ینه مگه سارا اونور ن:دیحم
  

  نه:لیسه
  

  .ی در گوشی حرفاجهی بهم نگاه کردن،نتهردوشن
  

  . روژان رو گرفتل،شمارهیسه
  

  . خورد جواب دادچندتابوق
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  جانم:روژان
  

  ری صبح بخزم،سالمیعز:لیسه
  

  ریسالم صبح تو هم بخ:روژان
  

  ؟ی صبح؟اولیی کجای بگشهیم:لیسه
  

  10 ساعت هیاول صبح چ:روژان
  

  ؟ی کجا هستیهرچ:لیسه
  

  .دیشنی سارا رو میصدا
  

  بهش نگو روژان:سارا
  

  ؟یی بگو کجاه،زودیبه سارا بگو مرگت حتم:لیسه
  

  .ی آبیموجها:روژان
  

  کار؟یخر چ استیهوا سرد رفت:لیسه
  

  .زمی گرم عزنجایا:روژان
  

  ؟یای میک:لیسه
  

  شب:روژان
  

  ؟شبیچ: با داد گفتلیسه
  

  .خوردی موز پوست گرفته بود مهی الیخی بدیحم
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   عشق خودمهگهی خودم دی زنت بردم،برای مارزنگیگیبه من م:دی سارا رو شنیصدا

  
  . کردنی خنده اش گرفته بود،خداحافظلیسه
  

  د؟یحم:لیسه
  

  نم؟جا:دیحم
  

  خدا صبرت بده:لیسه
  

  گهی داده البته پوستم کلفت شده دزمیداده عز:دیحم
  
  .دنی با هم خندو
  

  . حاال دارم براشون صبر کن:لیسه
  

***  
  

  . بچه ات ضرر داره نرویسارا برا:روژان
  

   ترسونمی ببایب:سارا
  

   ساراشیندازیم:روژان
  

   دو سهکی:سارا
  

 از ترس و سارا از ن،روژانیی پارفتنیره م نشسته بودن ازسرسی دونفروپی تهی یرو
  . افتادن تو استخردن،تایکشی مغی ججانیه
  

  .یی چاله فضامی باحال بود،بریلی خوهوی:سارا
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  میبر:روژان

  
 تی وضعنی سارا با اشدی باورش نمدی پره،رنگشی چیی متوجه شد چاله فضایوقت

  بخواد بره
  

   خطر داره نرودیسارا جان حم:روژان
  

   باحالهیلی اش نگاه نکن خافهیه به قندار:سارا
  

  . هم رفتی سارا نشد،سارا اون بازفی حرروژان
  

  . نشستن،بعدم رفتن قسمت سونای کم کنار استخر اصلهی رفتن ناهار خوردن،بعد
  
  .ودی بس تو آب بودن سر انگشتاشون پروک شده از
  

 تو لی سهدوی گرفتن رفتن هتل،حمی تاکسهیرون،ی بانی دادن بتیبود رضا5 ساعت
  .خوردنی میی نشسته بودن چایالب
  

  ییمنم چا:سارا
  

  . بودستادهی سرش ای سرشو بلند کرد،سارا باالدیحم
  

  .میدیکوفتم بهت نم:لیسه
  

  . نشستدی براش زبون دراورد،و کنار حمسارا
  

  . نشستلی کنار سهروژانم
  

  خوش گذشت؟:لیسه
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   بخوابمخوامی خستمه میآره ول:روژان
  

  طورنیمنم هم:سارا
  

  .میای ما هم مدی باال بخوابدیخب بر:لیسه
  

  .رونی از هتل رفتن بدی وحملی دوتا که رفتن باال،سهاون
  

***  
  

  ؟یخوابی شب چقدر م8روژان بلندشو ساعت :سارا
  

  . چشماش باز کردروژان
  

  گرسنمه:روژان
  

  منم:سارا
  

  . کردمتزای پم،هوسی بخوریزی چهی رونی بمی بگو برلیبه سه:روژان
  

  . به روژان کردی نگاههیا،سار
  

  . فرار کردهارتی نازا ندارم بلند شو خودت جمع کن،نیمن که باردارم ازا:سارا
  

  ؟یچ:روژان
  

  .ستنی جارو گشتم نهمه
  

  . زنگ زدلی رو برداشت به سهیروژان،گوش
  

  .ومدی و خنده مغی جی داد،صداجواب
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  ل؟ی سهییکجا:روژان

  
   بهتونگمینم :لیسه
  
  .دنی خندو
  

  . بگو جان منلیسه:نروژا
  

  . حرمز،آخرشبمی شاندمی برمیخوای مم،بعدمیکوهستان پارک هست:لیسه
  

  . کنهی بود،سارا اشاره کرد خداحافظکری رو اسپیگوش
  

  ؟یخندی چرا مرموز مهیچ:روژان
  

  گری جمیآماده شو تا بر:سارا
  

   وقت شب تنها،خطرناکنیا:روژان
  

  . بدومیگردیوتا مارموزم برم خله با اون دمیری هتل میایبا تاکس:سارا
  

  . زنگ زددی سارا به حمی تاکسیدن،توی بود که رس9 ساعت
  

  جانم:دیحم
  

  ی خوبزمیسالم عز:سارا
  

  ی خانمیمرس:دیحم
  

   پارک؟یبدون من رفت:سارا
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   استخریتو هم بدون من رفت:دیحم
  

   سانس خانمها هست؟ینابغه ببرت استخر وقت:سارا
  

  ی اجازه نگرفتیهرچ:دیحم
  
  ؟یکنی می چه بازییحاال کجا: صداش پر از حسرت کرداراس
  

  . منم کنارشمکنهی داره توپ پرتاب ملیسه:دیحم
  

  یخوش بگذره با:سارا
  

  .ی بردی بزنگهی دیکی لین،سهیآفر:دیحم
  

  خورد به هدف. هدف رو نشونه گرفت توپ پرتاب کردلیسه
  

  لی سهنی آفرنیآفر: روژانساراو
  

  .شون گرد شده بود،بازم رودست خوردن دو باسرعت برگشتن،چشماهر
  

  . شدمی قادی پشت سر حمکنم،سارایسارا خودم خفه ات م:لیسه
  

  زن خودت خفه کن:سارا
  

  . به سمت روژان برگشت،لبخند زدلیسه
  

  فهیزنم ح:لیسه
  

  . کهیدونی مارهی ونیراحت باش...عق :سارا
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 هوشین ب رو خوردن و آخرشب رفتن حرم،نصف شب بود،رفتن تو اتاقشوشام
  .افتادن

  
***  

  
 مشهد هستن،از صبح تا ظهر رفتن الماس شرق روژان ی که توی روزنیامروز،آخر

 زنش از راه به در کرد،کهی مسخره ملی هم سهد،سارای خرلی لباس و وسایاونجا کل
  .دیشده واسه خر

  
  . که خوردن رفتن حرمناهار

  
 خواستی نبود،میت،ول سارا نبود،با چشمش همه جا روگشی که تمام شد،ولنمازش

 شی بهم بودن،رفت،پهی از کدوم درهمه درها شبدونستی نمی ولرونیاز اونجا بره ب
  . خادم حرمی از خانمایکی

  
  سالم:روژان

  
   قبولارتیسالم،ز:زن

  
 برم کفشمو دی از کدوم در بادونمیممنون،خانم من،خواهرم رو گم کردم نم:روزان

  .رمی بگلیتحو
  

  بدهشماره که بهت دادن :زن
  

  . شماره رو بهش دادروژان
  

 شیرون،گوشی کرد،کجا بره،خوشحال کفشش رو گرفت رفت بشی حرم،راهنماخادم
 لی در دسترس نبود،پس هنوز داخله،به سهی آورد،به سارا زنگ زد،ولرونیرو ب
 سارا ،منتظری برگرده طرف کفشدارخواستی زنگ زد،اونام جواب ندادن،مدمیوحم

 از برخورد بود،که دختر کوچولو هی نیی آورد،پاسرش،یزیبمونه،که خورد به چ
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 و خوشکلش نگاه ی عسلی نشست بغلش کرد،به چشمان،روژانیروژان افتاد رو زم
  . برگشتی زنیکرد،با صدا

  
 ی چه خاکنجا،منی ایشی گم میکیزنه،نمی مبتی روم برگردونم،تو غقهی دقهیمن :زن

  .بر سر بکنم
  

  . به روژان نگاه کردزن
  

 بچه نکهی گم شدم اد،شلوغه،منی باشد،مواطبشی داریم،چه دختر نازسال:روژان
  .هست

  
   نزنهبشی که غخوادی تا به پا م4 نیواال ا:زن

  
  . کرد برگشت که برهید،خداحافظی شد دختر رو بوسروژان،خم

  
  روژان :مرد

  
 شدی آشنا به سمت صدا برگشت باورش نمی آشنا صدای چشمادی دلش لرزروژان

 قبل تو قهی را که چند دقیکی اون باز نبود دختر کوچیآغوشش برا یخودش بود ول
 با دشی نداریمه. اون باز بودیآغوشش گرفته بود مال اون بود حاال آغوشش برا

 سرش باال یگاه نینی از سنگاریمه. به اشک نشسته به عقب رفتیچشما
ب  بود نه سراب زنش با تعجای جلوش بود نه روونیروژانش با چشم گر..اورد

 که بچه اش بغل کرده یهمون خانم. شوهرش نگاه کردسی خی چشماریبرگشت مس
  .دیدلش لرز..بود

  
  .روژان من:اریمه
  

 رو از ی دوباره همه چدیترسی ،به خودش اومد،برگشت وپا به فرار گذاشت،مروژان
  .رفتی و مکردی مهی گررفت،روژانی مثل باد دنبالش مارمیدست بده،مه
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روژان ...رهیمیروژان،اورنگ داره م.....کنمی کن،خواهش مروژان،نرو صبر:اریمه
  . روژانــــــ ی حاللش کننهی تو روببخوادیم
  
 بود،با سرعت ی در خروجکیرفت،نزدی و مزدی توجه به مردم تنه می روژان بیول

 به پشت دیترسیرفت،می وقفه می بازم بید،ولی نشناری مهی صداگهیرون،دیرفت ب
  .سرش نگاه کنه

  
 سشی خی حرم کرد،چشماییگمش کرد،با حال نزار برگشت نگاه به گنبد طال اریمه

 و عباسم کنارش،آغوشش رایرو بست،چشماش که باز کرد،روژانش روبروش بود،سم
  . کردهیباز کرد،روژان بغل کردو گر

  
  .جواب داد.خوردی زنگ مشیگوش. نبوداری مهگهید.ستادی جا واهی

  
   چراغ برقری تو ترهی پام داره مری زیگ درخت به چه بزرهی تو ییخانم کجا-
  
  ل ...یسه...س-
  
  . شده بودلی تبدی هاش به هق هق تلخهی درست بزنه گرتونستینم
  
  .ی کنکنشی مهی گریجانم دار-
  

  گهی دای؟بییکجا
  
   رونمیمن ب-
  
  کجا؟-
  
   دونمینم-
  

   کردهی گربازم
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   دنبالتامی بیی نکن بگو کجاهی گرلیجان سه-
  
  کن بپرسم صبر دونمینم-
  
   بهش بدمی دنبالم چه آدرسادی بخوادیآقا من گم شدم شوهرم م-
  

  . رفت تو بغلشدی رو که دلیسه. کردنداشی بعد پقهی دقچند
  

  . نکن دق کردمهیزم،گری شده عزیچ:لیسه
  

  .لی هتل سهمیبر:روژان
  

 لی جلو نشست،سارا و روژان وسهدی گرفت،سوارشدن،حمی تاکسهی لیسه
 احساس کرد،حاالی مهی گذاشته بود و گرلی شونه سهیو روعقب،روژان سرش ر

  . فکر کرداری مهیبه حرفا.دیترسی نمچکسی از هلی وجود سهکرد،بای متیامن
  

  .ی حاللش کنخوادی مرهیمی داره ماورنگ
  

 برد تو اتاق خوابوندش رو تخت،براش آب قند درست ل،روژانی هتل،سهدنیرس
  .حی منتظر توضلی سهتدونسیکرد،بدون حرف نگاش کرد،روژان م

  
  .یشی متی با مانتو اذزمیبلند شو لباست عوض کن عز:لیسه
  

 کنارش دراز لمید،سهی رو تخت،کشدیدراز کش. آوردرونی شال و مانتوش بروژان
  . روژان رو نوازش کردید،موهایکش

  
   شد؟ی چی بگیخوایخانم گل،نم:لیسه
  

  . بلندشد نشستلمی بهش نگاه کرد،نشست رو تخت،سهروژان
  

  تو حرم بود با زن وبچه اش:روژان
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  ؟یک:لیسه
  

  اریمه:روژان
  

  د؟یتو رو د:لیسه
  

  .آره دنبالم اومد:روژان
  

  . من فرار کردمی حاللش کن ولای برهیمی داره مزد،اورنگی مداد
  

   تو آغوششدشی روژان رو پاک کرد،کشیل،اشکایسه
  

  گه عشقم نازکتر از گل به تو بتونهی نمچکسی هگهیمن شوهرتم،د:لیسه
  

  . دی و روژان تو اغوشش خوابدی دراز کشلی گذاشت،سهلی سهنهی سرش رو سروژان
  

   مادریدیچرا زحمت کش:ماهگل
  

  ست،ناقابلهی نیزحمت:روژان
  

  .ی بخت بشدیدست دردنکنه دخترم،سف:ماهگل
  

  ممنون:روژان
  

 دستش حلقه کرد دور شونه روژان چشماش لی رفت تو آشپزخونه،سهماهگل،بلندشد
  .س کردبو
  

  لیسه:روژان
  

  جانم؟:لیسه
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   اورنگشی برم روستا پخوامیم:روژان

  
   باهاتمیتا هرجا بر:لیسه
  

  دوستت دارم:روژان
  

   دوستت دارمشتری که من بیدونی میخانوم:لیسه
  
  .دی لپش کشو
  

 نگاه ی کمکردن،بای روستا اومده بود نگاه می که توی ابهی غرنی روستا ،به ماشمردم
 دنی دختر که دی باهاش ولمی دختر شهرهیق روستا شدن که متوجه دکتر ساب

  .دیچرخیدهانشون از تعجب باز مونده بود،و اسم روژان دهان به دهان م
  

 به روژان کرد و با لبخندش دلش گرم کرد؛هر ی خونه اورنگ نگه داشت،نگاهجلو
 افهیق و پی اونجا و به روژان با اون تشدنی شدن مردم روستا داشتن جمع ماهیدو پ

  . شروع شدبتهای و غعاتی شاکردن،وینگاه م
  

  . جلو در بودای خونه رو زدن،درباز شد،دندر
  
  ،روژان؟...بل:ایدن
  

   دکتر روستا ی روژان باشه اونم با کستادهی که جلوش ای کسشدی نمباور
  

  .نهی داخل،روژان اومده پدرت ببمیای بشهیم:لیسه
  
  . کنار رفتی حرفچی هی بایدن
  

  کرد،ی شوکه نگاشون مرون،اونمیب اومد صنم
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  روزان؟:صنم
  

  سالم:روژان
  

 اورنگ جا دنی و روژان تو هال خونه اورنگ نشسته بودن،روژان از دلی سهحاال
  . رختخواب افتاده بودی و زرد که توفی نحرمردی پهیخورد،

  
  .اورنگ بلند شو مرد،چشمات باز کن،روزان اومده،عروست:صنم

  
  . نگفتیچیه ی رفت توهم؛وللی سهاخم

  
  .دی به اطراف انداخت،روزان رو دی چشماش باز کرد،نگاهاورنگ

  
   جلوایب.رمی و بمیای ندمی دختر؟ترسیاومد:اورنگ

  
  .دیترسی مرد منی رفت جلو،هنوزم از اروژان

  
  .ی عباس در عذابه بگو حاللمون کرد؟روحیکنیبگو حاللم م:اورنگ

  
انشاهللا که روح پسرتون .م رضاتو حر اما. وقته حاللتون کردمیلیمن خ:روژان

  .درآرامش باشه
  

  . چشماش بست و لبخند زد،چشماش باز کرداورنگ
  

  .ممنونم دخترم،ممنونم :اورنگ
  

 کردن رفتن و ی بلندشد،خداحافظلمی اونجا نداشت،بلند شد،سهی کارگهی دروژان
  . اشکسی خیبا چشما. اومد داخلاریمه. درباز شداطیح
  
 اشک ولبخند به اط،بای زانو نشست کف حیخم شد،رو روژان،زانوهاش دنی دبا

  .کردیروژان نگاه م
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 رفتنت چه به روزمون آورد،روژان من ببخش نی؟ببیروژان،چرا نموند:اریمه

  .روژان
  

 که پر از خاطره خوب و بد بود نگاه کرد،نگاه ی پاک کرد،به انبارروژان،اشکاشو
  .ار،انداختی به مهیسرزنشگر

  
 که اون شب التماسش کرد تنهاش ی نگاهشناخت،همونیژان رو م نگاه روی معناریمه

  .نذاره،روژان به خودش اومد
  

 تو حرم ،منی تو بگنکهی بودمتون قبل از ادهیبه پدرتم گفتم،بخش:روژان
  . رو خانوادت رو خانواده خودم رودمتون،همهیبخش

  
  . با لبخند نگاش کردلی نگاه کرد،سهلی به سهروژان

  
  . شد،با دقت نگاش کرد،دکتر،بلند شد اشکشو پاک کردلی متوجه سهاریمه
  

  ؟ی دکتر روستا شد؟بازمیکنی مکاری چنجایدکتر،ا:اریمه
  

  . که تو ذهنشون بود باور کنهیزی اون چخواستی نماریمه
  

  .نه شوهر روژان هستم:لیسه
  

 زد به یلی سهیل،ی ،اومد جلو سهکرد،بلندشدی نگاه ملی به روژان و سهاریمه
  . چشماشو گرفته بودیجلو ل،خونیسه
  

  ی نامردیلیخ:اریمه
  

  . بودستادهی انشونی بروژان
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 ی وقتی که تو نابودم کردی اومد که تو ولم کردی وقتلیست،سهیاون نامرد ن:روژان
 بود تمام ی؟هرچی تو کجا بودرمرد،اونموقعی منو بدن به اون پخواستنیاومد که م

 هی همه فراموش کنن ام،بهتری نمیعنت روستا لنی به اگهی دار،منیشد،خداحافظ مه
  . وجود داشتنی خانواده صالحیروز

  
 د،باورشی بار روژان رو دنی آخری ناباورانه برااری رفت و مهلی با سهروژان

  . بوداریساده روستا باشه که زن مه.  همون دختر آروم شد،اونینم
  

   روستا خودمون؟ی برشهیل،میسه:روژان
  

  باشه حتما:لیسه
  

 دنی بود دبی روژانم عجیالی مردم وفامیوژان وارد روستا شدن،برا و رلیسه
 آزا نکهی روژان بخاطر مادرش و حرفاش اونجا بود،ایت،ولیروژان تو اون وضع

  .شی تا بره دنبال زندگلهی زن سهگهی بفهمه اون ددیهمچنان منتظرش و با
  

  .ربود جلو دشیی رو زد،بعد از چند لحظه در باز شد،نوه دایی خونه دادر
  

  . هستشیید،دایسالم جاو:روژان
  

 رو که با عجله به سمت در یی پای با تعجب نگاش کرد رفت داخل روژان صدادیجاو
  .دی رو دییاسترس داشت،در باز شد،دا.دییشنی رو مومدیاومد م

  
  .ییسالم دا:روژان

  
 اومد ی با ناراحتلی به صورتش زده بود،سهشیی بود که دایلی سالمش سجواب

  . نگهیزی با لبخند بهش فهموند چلیجلو،سه
  

  .کردنی همه اعضا خانواده به روژان نگاه محاال
  

   توایب:ییدا
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  .کردنی نگاه ملی پشت سرش رفت وهمه با تعجب به سهلمی رفت داخل،سهروژان

  
   کهدشیشناسیل،میشوهرمه سه:روژان

  
  ؟ی دکتر فرار کردنیپس با ا:ییدا
  

 عی مرد بود که سرنقدری کمکم کرد،الین،سهی همتون تنهام گذاشتینه،وقت:روژان
 ی از شوهرم بگم برانجای اومدمی بهم نرسه برم گردونن،من نیعقدم کرد دست کس

  . اومدمی اگهیکار د
  

 ی حال در با شدت باز شد و آزا در حالنی با تعجب نگاش کردن،در همهی و بقییدا
با عجله به خانه اومده  بود روژان برگشته دهی ،شناطی اومد تو حزدیکه نفس نفس م

  . بود
  

 نیدی من منتظرت موندم دیگردی به همه گفتم برم،منی برگشت؟یروژان،خودت:آزا
  .برگشت مادر بخاطر من

  
 با ن،روژانیی سرش انداخت پالیکردن،سهی نگاهش مهی و خواهراش با گرمادر

  .کردی نگاه مشییالتماس به دا
  

  .ی با روژان ازدواج کنیتونیآزا،من هزار بار بهت گفتم تو نم:ییدا
  

 فرار ستی که خون بس بوده مهم نستی هزار بار گفتم مهم نتونم؟منمیچرا نم:آزا
 مال خوام،روژانی روژان رو مم،منی کنتشی حمامیکرد،فرار کرد چون ما نتونست

  .نیفهمیچرا نم.منه
  

  .آزا من ازدواج کردم:روژان
  

 یی دنبال دخترعمه ساده و روستا به روژان نگاه کرد،تو صورتش بهی ناباورآزا،با
 ی بود،بستادهی ای مرد شهرهی همراه ی دختر کامال شهرهی روبروش یخودش بود ول
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 هودهی همه سال انتظارش بنی بود،داغون بود،ایکرد،عصبانی نگاشون می حرفچیه
  .بوده به طرف روژان رفت

  
   روژان،هم تو رو هم اونکشمتونیم:آزا

  
  . زدلی تو صورت سهیان،آزا مشت انداخت جلو روژل،خودشیسه
  

 شد،دامادشمی پسر جوونش نمفی حری عقب ولدشی به طرف پسرش رفت،کشییدا
 خواستی رفت،ملی باز به طرف،سهدی کشرونیبه کمکشون رفت،از دستشون خودش ب

  . مچ دستش رو گرفت دستش فشار دادلی بزنه سهی اگهیمشت د
  

 دلت خواست حرف ی هر چستادمی اجانیفکر نکن،ا:اوردی دندوناش بهم فشار ملیسه
 اسم روژان رو گهی بار دهی برات سوخت بدبخت،مه،دلمیرتی غینزدم از ب

 تا نی برو تو ماششکنم،روژانی دندونات تو دهنت خرد م،خودمی کندی،تهدیاریب
  .امیب

  
  ..یول:روژان

  
  . رفتیروژان بدون خداحافظ.نی برو تو ماشگمیروژان م:لیسه
  

  .اد عقب،خودشم به سمت در رفت رو هل دل،آزایسه
  

  .دی روژان رو شنیی دایصدا
  

 م،فقطی ندارشی معرفت و دخترفراری به اون خواهر بی کارگهیما هم د:ییدا
 شده،دکترا دنبال ی،تصادف کرده،ضربه مغز....مارستانی تو بدیبهشون بگو سع

 گه،حاالی نفر دهی و قلبش بدن به هی بدن کلتی بودن رضاکشی درجه ییآشنا
  .بسالمت

  
 به آزا کرد،گوشه ی بار آخر نگاهدی نشنی جوابی کرد ولی خداحافظل،برگشتیسه
  . سرش روژانوش نشسته بوداطیح
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 نگاش کرد گونه اش کبود شده بود،دستش گذاشت رو گونه ن،روژانی تو ماشرفت

  . لبخند زدلیاش،سه
  

  .می تا کشته نشدزمی همسر عزمیبر:لیسه
  
 کرده داشی اونجا پاری رو نگاه کرد که مهی روژان به کوه اومدن،ورونی روستا باز

  .رفتی که به سمت کوه مدی رو سوار بر اسب دیبود،و با تعجب مرد
  

 که حاضر بود جونشم براش بده،دستش رو دست ی برگشت،کسلی سمت سهروژان،به
  . گونه اش رو بوس کردلی گذاشت،سهلیسه
  

  روژان؟:لیسه
  

  جانم؟:روژان
  

  ؟یدیرو بخشتو عموت :لیسه
  

 ی خوبجهی صبرم نتی برام داشت ولیآره،درست اشتباه اون تاوان سخت:روژان
  . نگاه کردلیداشت و با عشق به سه

  
  .اونم تاوان داد:لیسه
  

آره،عشقش از دستش رفت،دختر برادرش خون بس رفت برادرش بخاطر :روژان
  . عمر عذاب وجدان دارههیاون کشته شد،

  
  .جاده رو زد کنار نیل،ماشیسه
  

   شد؟خراب شد؟یچ:روژان
  

  . بگمیزی چهی خواستمینه،راستش م:لیسه
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  خب بگو:روژان

  
  .ستیعموت حالش خوب ن:لیسه
  

   شده؟یچ:روژان
  

  یمرگ مغز:لیسه
  

 نگاه کرد،اشک تو چشماش حلقه بست و با پلک زدنش گونه لی بهت به سهروژان،با
  .دیچی پنی اش تو ماشهی هق هق گری شد وصداسیهاش خ

  
  دی سعچارهیا،بی دننی از ادی ندیری خچی هدی سعچارهیب:وژانر
  

  . کرد تا اروم بشهل،بغلشیسه
  

 چسبوند و بخاطراتش نی ماششهی رو روشن کرد،روژان سرش رو به شنیل،ماشیسه
 که ی خوشبخت بودن،به اون روزی که تو روستا با همه سادگییفکر کرد،به روزا

 خوشحال زد،چقدری حرف مشیخاستگار بره خواستی که می ماهگل از دخترشیپ
  .دهی براش دی سرنوشت چه خوابدونستیبود،نم

  
***  

  
 که با ی دادن به اون مردتی شد،روژان و خانواده اش رضاد،اهدای بدن سعیاعضا

 رو با آمبوالنس به روستاشون بردن،و آبرومندانه به دیعموش تصادف کرده بود،سع
 ی برای خوشحالی نه برایودن ولخاک سپردنش،اورنگ و خانوادشم اومده ب

 سارا نی بکرد،روژانی مهیگر بود و ستادهی دور با دخترش ای گوشه انای،دلیهمدرد
  . بود نه آزااری از مهی وسط نه خبرنیکرد،ای مهی بود و گرستادهی الیو سه
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 ی ولزدی نمی کس حرفچی تمام شده بود،شب بود که به خانه ماهگل رفتن،همراسم
 از تمام شدی کم فکر مهی گذشت،با هی ببخش با هی با کردن،فقطی فکر مزی چهیهمه به 

  . کردیری اتفاقا جلوگنیا
  

  . امتحاننی آخرنمی دارم،ای خدا احساس آزادیوا:مرجان
  

 نکهی کنم،البته در برابر اکاری چدونستمی تو نبود نمیآره،ممنون اگه جزوه ها:روژان
  .ستای نیچی نجاتت دادم هیدگیاز ترش

  
  . اومده دنبالتلتیدرد،بروگمشو،شوهر زن ذل:انمرج

  
  . به طرف در نگاه کردروژان

  
  . پات بشهری فرش زادیفعال که شوهربا اقتدار تو داره زودتر م:روژان

  
  .دنی و احمد رسلی سهدن،کهیخندی مداشتن

  
  .واشتریزشته :احمد

  
  ن؟یخندی میسالم خانما،به چ:لیسه
  

  یچیه:روژان
  

  مزتون معلومهآره از صورت قر:احمد
  

 اومدن نی لحظه کامران ومتدن،همونی روژان بهم نگاه کردن وباز خندمرجانو
  . دست روزان رو گرفته بود نگاه کرد،رفت کنارشونل،کهی سهرون،بهیب

  
  سالم:کامران

  
  . جوابش رو دادنهمه
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  د؟ی شوهرتون فوت کرده و قصد ازدواجم نداردیفکر کنم گفت:کامران

  
   داره؟ی به شما ربطشونیا ی خصوصیزندگ:لیسه
  

  . متنفرمکننی می بازگرانی که با احساسات دییبله،چون از آدما:کامران
  

  ه؟ی چانیروژان جر:لیسه
  

 من و منم گفتم ی اقا اومد خاستگارنی،ای که فوت کردمیکردی م،فکریوقت:روژان
  . ازدواج کنم،االن دچار سوتفاهم شدنخوامینم
  

  ؟ی چیعنی:کامران
  

 اشتباه کرده ست،امای ما ننی بگهیم،دیکردیشوهرم که ما فکر م لیسه:روژان
  . که برگشتهم،االنمیبود

  
  . از حرفام با اجازهدید،ببخشیخوشبخت باش:کامران

  
  . به روژان نگاه کردلیسه
  

  .ی نشدنیخوب شد برگشتم،زن ا:لیسه
  

  .دنی خندلی از لحن سههمشون
  

  ؟ی کردنکارویچرا ا:سارا
  

  م؟یری جشن بگی کیل،برای دارم نه سهیلیخب،نه من فام:روژان
  

  م؟ی دل خودتون،بعدم ما بوقیبرا:سارا
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  گمشو،حاال کجا رفت؟ :روژان
  

 نداشته خودشم لی داشته باشه،جور فامادی زلی فامرهی زن بگهیرفت :سارا
  .بکشه،آرزو به دل نمونه

  
  .فعال که من آرزو به دل آدم شدن تو هستم:روژان

  
  .می برایرفت خونه ما ب:سارا

  
 طبق معمول دمی ناراحت رو مبل نشسته بود،حملی و روژان رفتن خونه سارا،سهسارا

  .کردی نگاه می ویخونسرد ت
  

  .مونهی پشی داداش اوردمش دست بوست،مثل چایب:سارا
  

  مرض:روژان
  

  .کنمی غلطا نمنی از اگهیبرو دست،آقاتون رو بوس کن،بگو د:سارا
  

  .نستتوی نمی نخنده ولکردی می سعلیسه
  

 مهمان رو ستیم،لینی بشانی خب بدت،ی دارم بخشی چه داداش بزرگوارایب:سارا
  .میبگ
  

  .ستی که نیخواد،زورینم:لیسه
  

  . زد،شما ببخشی حرفهی کرد تیداداش،بچه هست،خر:سارا
  

  . رفت طرفشروژان
  

  . بچه ام،نذار منو بزنهدی حمیوا:سارا
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  .ارمی همه رو سرت در میتالف یاری مای بچه رو دنگهیتو که چندماه د:روژان
  

  . آقاتونشیحرف نزن،برو پ:سارا
  

  . دستش حلقه کرد دور شونه روژانلمی نشست،دستش گرفت،سهلی سهروژان،کنار
  

  .امی بی چندتا فاز خواهرشوهرخواستمین،می کردیچه زود آشت:سارا
  

  .زن و شوهر دعوا کنند،سارا باور کند:روژان
  

  .دنی خندلی وسهدیحم
  

  .دید حمنخن:سارا
  

  .خو با حال گفت به من چه:دیحم
  

   هستن؟ایخب،مهمانتون ک:سارا
  

 که با بابام قهر یدونی مامانم،میالی من وفامی که تو عقد بودن و دوستاییاونا:لیسه
  .انیهستن و برلج اون م

  
  شن؟یخب چند نفر م:روژان

  
  . کل مهماناشنی مییحدود صدتا:لیسه
  

  رن؟یگی خوبه،کجا مراسم منکهیا:دیحم
  

  . گلی بیخونه ب:لیسه
  

  . رو من سفارش بدمکی شرط داره،کهیخب فقط :سارا
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  .  ساراکشمـتیم:روژان
  

  .شهی داداشم خر کرده،حاال خرترم مده،کمی چه خوشکل شده ورپریوا ..یوا:سارا
  

 از یکیزد،ی که با حرص حرف مکردنی بودن،به سارا نگاه مشگاهی که تو آراییزنا
  ته؟زن داداش:خانما گفت

  
  اههی از دستش سه،روزگارمی چه مارمولکیدونیآره خانم نم:سارا

  
  .دیخندی و مدادی سارا رو گوش می حرفاروژان،داشت

  
  کنه؟ی مکاریچرا؟چ:زن

  
  .خورمی فصل کتک مهی به جون من هرشب ندازهیداداشم م:سارا

  
  . به روژان کردن البته با نفرتی نگاهزنا

  
   بگم،خدا به دادمون برسهیچ:سارا

  
  . کرد خنده اش رو کنترل کنه،همه زنا رو گذاشته بود سرکاریروژان،سع

  
  . نداره،خدابزرگهبیع:زن

  
  . مارموزد،چهینگاش کن:سارا

  
  .واشتری ها شنوهی صدات میوا: از خانمهایکی

  
  . روژان تمام شده بود،بلند شد رفت سمت ساراکار

  
  زم؟یچه طورم عز:روژان
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راتون اسپند دود کنم،بترکه چشم حسود،چشم خان  بدی زن داداش،بایماه شد:سارا
  .داداش روشن

  
  . رو بغل کرد؛تو گوشش گفتروژان،سارا

  
  . نشونت بدم،من مارموزم صبرکنی خان داداشهی:روژان

  
  . همه به خونت تشنه هستنیحال کرد:سارا

  
  . نشستن منتظر دامادی صندلی سارا جدا شد،روروژان،از

  
 بود،با لبخند به روژان نگاه ستادهی جلو در اهلیون،سری اومد،رفتن بلی سهباالخره

 باز کرد،روژان ن،دری گل رو بهش داد،دستش رو گرفت رفتن سمت ماشکرد،دستهیم
  .دنی رو درون،دامادی که با سارا حرف زده بودن،اومدن بیینشست،دوتا از خانما

  
   باشهخوره،بداخالقیبهش نم :زن

  
 گفتیاشت،خودش مارموز بود به عروسه م دیآره بابا،خواهرشوهر قاط:ی دومزن

  .نهی خواهر،خواهرشوهرا هممیمارموز،بر
  

 لمبردارای با هم رفتن،همراه فدمی در بست،خودشم سوارشد،سارا و حملیسه
 ی شده بود،اَبروهاشیبای شنل روژان باز کرد،بهش نگاه کرد،محوزلی سهه،یرفتن،آتل

 کوچولوش برجسته ترو ی رو قاب گرفته بود، لباباشی زیخوش حاتش چشما
 ختهی ردشی که حلقه حلقه دور صورت گرد و سفشیتونی زی موهایصورت

 دفعه نور هی چونه اش ری دستش برد زلین،سهییبود،روژان سرش انداخت پا.بود
  .فلش خورد رو صورتشون،با تعجب برگشتن

  
  .بای و زیعی ژست طبهی عکس عمرم رو گرفتم،نیقشنگتر:عکاس

  
  . دادن برنتی ژست و مدل عکاس رضایبعد از کل دو لبخند زدن،هر
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 خنده ی هم وارد خونه باغ شدن،باغ مثل روز روشن بود،همه جا پر ازگل بود،صدابا
 رفت،همه به استقبالشون لی سهد،همراهیرسی به گوشش می از هر طرفیو شاد

 شده بود،روژان رو بای واقعا زیمادرش اومد جلو،تو اون کت و دامن مشک. اومدن
  .غل کردب

  
  . مادریخوشبخت باش:ماهگل

  
  ممنون مادر:روژان

  
  .نمی منم عروسم رو ببنیبذار

  
  . با تعجب نگاه کردنلی و سهروژان

  
  مادر؟:لیسه
  

  ذارم؟ی تنها مشی شب زندگنی رو تو بهتر،پسرمیفکر کرد:لی سهمادر
  

 روژان ی بغلش کرد،مادرش به روژان نگاه کرد،آغوشش رو برایل،باخوشحالیسه
  . بغل کردنگرویز کرد،روژان رفت جلوهمدبا
  

  .نی خوشحالم که اومدیلیسالم،خ:روژان
  

 دوستت داره با عشق تو با مرگ نقدری الی سهدونمیمن از تو ممنونم،م:لیمادرسه
  .مبارزه کرد

  
  . رفتنگاهشونی و داماد به طرف جاعروس

  
  .دنیرقصی داشتن مدمی دختر و پسرا اون وسط بودن،سارا وحمهمه

  
  . کردهیزی ناپرهدیبرادرحم:ژانرو
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   سارا نشدهفیحر:لیسه
  

 که اومدن سمتشون،بلند دی برادر و خواهرش و همسراشون دلیسه.دنی دوخندهر
  .شد،دستشو سمت روزان گرفت،روژانم بلندشد

  
  .یسالم شاه داماد فرار:سامان

  
  یسالم داداش خوش اومد:لیسه
  

  . بغل کردنگرویهمد
  

  .لش کرد رفت سمت روژان بغالیسه
  

  نیسالم،خوش اومد:روژان
  

 قهی خوش سلدمی باالخره فهمگمی مکیل،تبرین،سهی باشزم،خوشبختیسالم عز:الیسه
  .ییا

  
  . سارا اومدنی با همشون آشنا شد،درهمروژان

  
 همسرم نمیت،ایی هستم خوشحالم از آشنالیسالم روژان خانم منم خواهرسه:سارا

  .دیحم
  

  .دنی از حرف سارا خندهمه
  

  .می برقصای تو هم بلیم،سهی برای بهش رو نده بیلی خالی سهیآبج:اسار
  

 اون لحظه دن،وی رقصی اطرافشون مدن،همهیرقصی و روژان با هم ملیسه
  .ی همه خوشبختنی ایخداروشکر کرد برا
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 شی بود به اونا نگاه کرد،نگاه مشکستادهی خورد که جلو در ای به مردروژان،چشمش
 شد،پدرشی نگاش دنبال کرد،باورش نمری مسلید،سهیسل،تری سهشناخت،پدریرو م

 ستادی الیکرد،سهیاومده باشه با سرعت به سمت پدرش رفت،پدرش با اخم نگاش م
  . کردلش بغدیجلوش،خم شد دست پدرش بوس کرد،پدرش دست کش

  
  .خواستمی تو رو میمنو ببخش،من فقط خوشبخت:ساسان

  
  .نی پدر خوشحالم که اومددونمیم:لیسه
  

  . راحت به سمتشون رفتالی با خنروژا
  

  سالم:روژان
  

  . نگاش کرد،رفت جلو بغلش کردساسان
  

  . دخترمیخوشبخت باش:ساسان
  

  .دیی بفرمانی خوش آمدیلیممنونم خ:روژان
  

  . رفت سمت همسرش که کنار ماهگل بودپدرش
  

  . اومد پشت سرشسارا
  

  .ی وای وانیری خود شنقدریعروس ا:سارا
  

  کوفت:روژان
  

  وژان بچهر:سارا
  

  . گرفتلی دست سهروژان
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   بچه ات خودم وشوهرم رو عشقهیگور بابا:روژان
  
  .دنی خندلی سهبا
  

  . خرش از پل گذشتایب:سارا
  

 تمام شده بود،روژان به مهمونا نگاه کرد،سارا هنوز ی با خوششونی عروسجشن
رد و  شاد مادر و برادراش نگاه کی چشماکرد،بهی مشی همراهد،سامانمیرقصیداشت م

 ی تولمی شد،سهرهی خلی به نگاه پر از عشق سهل،ویبه لبخند مهربون پدر و مادر سه
 روژان حلقه کرد روژانم مر شد،صورتش برد جلو،دستاش دور کرهیچشماش خ

 لباش رو لبش گذاشت لی حلقه کرد،چشماش بست،سهلیدستش رو دور گردن سه
 مهمانا رفت باال،روژان  دست وسوتیصدا. لبش گذاشتی بوسه رو رونیعاشقانه تر

  .  انداختنیی روبروش بود سرش پالی خندون سهیچشماش باز کرد؛چشما
  

 دست روژان رو گرفت،با لی کنن،سهی برن،و همونجا زندگلی بود،به خونه سهقرار
 شدن تا نی رفتن مهمانا هم پشت سرشون رفتن همه سوار ماشاطیهم به سمت ح

  . کننیعروس رو همراه
  

 از کنارشون رد شد،سارا دی حمنیماش.و روشن کرد،حرکت کردن رنی ماشلیسه
  .دادی روژان دست تکون می برارونیسرش کرده بود ب

  
  . و داد زدرونی سرش کرد بروژانم

  
  . سارایتو آدم نشد:روژان

  
 دی دی رو گرفت،چنان با سرعت رفت همه مهمانا روجا گذاشت،وقتنی گاز ماشلیسه

 دور ابونای روشن کرد،دست روژان رو گرفت،تو خ روستمی سرعتش کم کرد،سستنین
  . خورد که هنوز باز بودابونی کنار خی سوپرهی چشمش به زدن،روژانیم
  

   جونم؟لیسه:روژان
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  یخوای میجانم چ:لیسه
  

  .کوفت:روژان
  

  .می خوب داریزای چهی میامشب کوفت ندار:لیسه
  

  .ی بدیلی خلیسه:روژان
  

  .گهیخو بگو د:لیسه
  

  .می رد شدخوامینم:روژان
  

  ؟یاز چ:لیسه
  

  . داشتی که بستنیاون سوپر:روژان
  

  . خندهری شد بهش و زد زرهیل،خیسه
  

   ی فرشته کوچولومیزنیخب دور م:لیسه
  

 ناروی بوق ماشی شد،داخل که رفت صداادهی نگه داشت، پی زد جلو سوپرل،دوریسه
 شلوغ ی دفعه سوپرهی بودن،ستادهی عروس انی همشون پشت سر ماشد،برگشتیشن

فروشنده با تعجب خنده بهشون . بخرهی مجبور کردن واسه همشون بستنلیشد و سه
  .کردینگاه م

  
  .دی دکترو مهندس مملکت بردی آبرو هرچرونی بدی برانیب:لیسه
  

  ؟ی داداشمه،فضولیعروس:سامان
  

  سامان،سارا تو رو هم از راه به در کرد؟ : لیسه
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  .خارهیم امشب ساکتم خودش تنش هینگاه من :سارا
  
 کردن،ساسان ی کردن،از همه خداحافظشونی وخنده تا خونه همراهی شوخبا

  .دستشون تو دست هم گذاشت و رفتن
  

 دست روژان رو لی بودن که پراز خاطرات،خوب بود،سهی خونه ای هر دو توحاال
گرفت به سمت اتاق رفتن،روژان به اتاق نگاه کرد،دکور اتاق عوض شده بود،همه 

 رو درست کرده ی آرامش بخشی بود که فضایمی وسبز مالدیف به رنگ سیچ
 که تمام ت،کارش نشست،موهاش باز کرد رفت سمت حمام،دوش گرفنهییبود،جلو آ

 رو لی داشت،سهی پوستش تضاد جالبیدیشد حوله قرمزش رو تنش کرد که با سف
 مونی پشی نشست،موهاشو خشک کنه ولنهیی بود،روژان جلو آدهیتخت دراز کش

 نگاه نهیی آورد باال تو آد،سرشی نشه،سشوار از برق کشداری بلی سهنکهیبخاطر اشد،
  .دی کشغیکرد،ج

  
  ؟یدیچته ؟مگه جن د:لیسه
  

  یتو که خواب بود:روژان
  

 بزن خوابه؟سشواری بدون عروس مشی شب عروسیآخه عشقم،کدوم داماد خل:لیسه
  .تو برق تا موهات خشک کنم

  
 حرکت بغلش هیموهاشو که خشک کرد،با  روژان رو خشک کرد،ی موهالیسه

 گذاشت و به تپش قلبش گوش داد،روژان رو تخت لی سهنهیکرد،روژان سرش رو س
  . شدرهیگذاشت،درجه نور شب خواب کم کرد،به صورت روژان خ

  
  .دوستت دارم فرشته کوچولو:لیسه
  

  . بودشی دهنده خوشبختدی سپرد که نوی و روح پاکش رو به به دست مردروژان،تن
  
  

  :  سال بعد 5 پنج
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  زمی همسر عزریسالم صبح بخ:لیسه
  

  زمی عزریسالم صبح بخ:روژان
  

  ؟یریامروز دادگاه م:لیسه
  

  . بره زندانی حتای قصاص بشه ذارمیآره،من نم:روژان
  

   هی قویلی من خزم،خانمی عزدونمیم:لیسه
  
  دی پشت روژان رو بغل کرد،گردنش بوساز
  

  لیخی صب بسالم
  

  . برگشتن و روژانلیسه
  

   من بدو بغل بابایای روریسالم صبح بخ:لیسه
  

  . اون حرف زدنت برمزدلم؛قربونیسالم عز:روژان
  

  . برابر اصل روژانی کپهی دخترشون بود دوسالش بود،ایرو
  

  . برهخواستی نه رو خوردن،روژان مصبحا
  

  . رو ببر خونه سارا،سارا امروز خونه هستای جان،رولیسه:روژان
  

  .لمیمیجا نمن اون:ایرو
  

  چرا دختر بابا؟:لیسه
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  . بتشمی نقاشذالهیکنه،نیآرش دعوام م:ایرو
  

 بکشه،پدر آرشم در ی نقاشخرمی دفتر مهی زبونم نیریخودم واسه دخمل ش:لیسه
  . کم به سارا نرفتهی ،دی برادرحمی اونم ،کپارمیم
  

 دفاع از ناموس و ی ساله هست،برا17 دختر هی من ،موکلی قاضیآقا:روژان
 کشته ایکرد،ی خودش مجبور شده،دست به قتل بزنه،،اگه از خودش دفاع نمیآبرو

 یی آبروی شرافتش دست به قتل بزنه با بی که برایکشت،دختری خودش مای شدیم
  .کنهی نمیزندگ

  
  .ی قاضیاعتراض دارم ،آقا:لیوک
  

  اعتراض وارده:یقاض
  

 دفاع ی برانکهیر ا بی مبنی مدرک وشاهدچی خانم هنی ای قاضیممنونم،آقا:لیوک
 بوده،چون سالح ی قبلزهی رو کشته،قتل عمد و با انگی مرادوسفیاز آبروشون 

  . خانم بودهنی اتاق ای که مقتول باهاش کشته شده تویسرد
  

 شونی و ادمی سوال رو از موکلم پرسنی ا،منی قاضیبا اجازه آقا:روژان
جونش و آبروش مجبور  حفظ ی کرده و موکل من برادیگفتن،مقتول بارها اون تهد

  . شدهی دفاعلهی وسکی کردن میبه قا
  

  . شددادستان،بلند
  

  ی قاضیبا اجازه آقا:دادستان
  

  . هم دارن حرفاشون ثابت کننی شما شاهدل،موکلیخانم وک:داداستان
  

 دخترنگاه کرد،چهره معصومش،دلش رو به درد آورد،معلوم بود که روژان،به
  . ندارهیشاهد
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  .زنهی نمی هم باشه حرفست،اگری نیه هبچ شاهدمتاسفانه ن:روژان
  
 ختم خواستی می مارال بود،قاضهی نمونده بود همه مدارک علی حرفچی هگهید

  .زان به حرف اومد/جلسه رو اعالم کنه که رو
  

  . دارهتی خانواده شکانی من از ا،موکلی قاضیآقا:روژان
  

  . اش مارال و خانوادهیکردن،حتی با تعجب به روژان نگاه مهمه
  

  .شهی میدگید،رسی کنمی تنظتی شکادیتونیشما م:داداستان
  

  . پرونده هستنیمربوط به هم:روژان
  

  .دمیگوش م:یقاض
  

 کاری ساله تو اون خونه چ17 دختر هی دی از خودش نپرسچکسی،هی قاضیآقا:روژان
  . بدنش آثار ضرب و جرح هستی و چرا روکردهیم
  

  .لی وکد،خانمیواضح تر صحبت کن:یقاض
  

 ی کنی نفر زندانهی نکهی باالتر از ایحرف من کامال واضح هست،چه جرم:روژان
 که دست به قتل بزنه،موکل من یی بشه تا جای و جسمی خونه و شکنجه روحیتو

   داشته؟کاریاونجا چ
  

  .کردنی با ترس بهم نگاه مهمه
  

  .ی قاضیاعتراض دارم آقا:لیوک
  

  .اعتراض وارده:یقاض
  

  .کننی منحرف می و جلسه رو از بحث اصلچوننیپی رو مهیقض متهم دارن،لیوک:لیوک
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 که همتون یزی چکنمی قتل رو عنوان می دارم علت اصلل،منی وکیآقا:روژان

 ،بایی ربا؟آدمی چیعنی نی من به زور به اون خونه برده شده،اد،موکلیکتمان کرد
  .هی حکمش چدیدونیشکنجه حتما م

  
  .دینظم جلسه رو بهم نزن:یقاض

  
  . اجازه گرفت و بلند شدی قاضان،ازدادست

  
   شما رو به زور به اون خونه بردن؟ای،آینیخانم مارال حس:داداستان

  
 گوسپند به کشتارگاه هی روژان نگاه کرد،سپس به خانوادش،که اون مثل مارال،به
  .فرستادن

  
  .بله،من به زور بردن:مارال

  
  ؟ی چیبرا:دادستان

  
  .خون بس:مارال

  
  . خودتونهنی که بهیرسم.یگفت،به زور برده شد شهیپس نم:دادستان

  
  اعتراض دارم:روژان

  
  . اجازه دادیقاض

  
 نی من رو به زور به اون خونه بردن،اگهی انسان داره مهی دختر به عنوان نیا:روژان

 گهی دیکی کشنی من،خودشون مفهی طابفه مارال و طای مرداورمثلی غیرسم مردا
 جلسه نی تو امی اومدمی به اون قسم خوردیگ که همی قرآننی ای کجاشه،یقصاص م

 که ی هست،پس قصاصکارهی وسط چنی از خون بس زده شده،پس قانون ایحرف
 هی دونمی دفاع از موکلم که می حرف آخر من برای قاضیشه،آقای میخدا گفته چ
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 خانوده خودش به دی زور خانواده مقتول و تهد،بهینی مارال حسگناه،خانمیآدم ب
 کرده،و دیی تای شده که پزشک قانونی و جسمیده شده،شکنجه روحاون خونه بر

 کتاب ی توایآ.زنهی ناخواسته می دست به کارهایروان ی تحت فشارهایهر انسان
   هست درباره موجه بودن خون بس؟ی ماده ایقانون اساس

  
 خودش رو اعالم کنه،روژان مدتها ی تا راکساعتی ی رو تمام کرد برا،جلسهیقاض

 تو چشماش نگاه ی بود که وقتی پرونده بود،و تنها هدفش نجات دخترنی اریبود،درگ
  .ومدی جلو چشماش مدی که کشییای ذره سختکرد،ذرهیم
  

 به ی لحظه این،برایی راهرو دادگاه نشسته بود،سرش انداخته بود پایروژان،تو
غول  مارال با پدر مقتول مشد،برادریطرف خانواده مارال نگاه کرد،با کمال تعجب د

 خودشون حل کنن،لبخند زد،اما نی مسئله رو بنکهیحرف زدنه،خوشحال از ا
  .  نبود،برادر مارال اومد کنارشی طوالنشیخوشحال

  
 دفاع ستی الزم نگهی دی،ولی که از مارال دفاع کردل،ممنونیخانم وک: مارالبرادر

  .یزنی بود حرف نمی دادگاه هرچی وسط،رایکشی همه رو می پای دار،تویکن
  

  ه؟یمنطورت چ:روژان
  

 که خون بس برده یست،دختری نیچی ننگ هره،جزیبه نفعش که بم: مارالبرادر
 ستی جا جاش نچی خانوادش نداره حاالم که قتل کرده هونی میی جاگهی دشهیم

  .میبذار به درد خودمون بسوز
  

  .کردنی چشماش نگاه کرد،همه به اونا نگاه مستاد،توی روبروش اروژان
  

 ی دختر مثل مارال قربانهی بودم کجا بودم ی من چیکنی من،فکریببمنو :روژان
 که همه فکرش ستادم،پدرمی ای سال تاوان دادم،ول7خون بس،به جرم گناه نکرده 

 بخوره،شما ها یرتی غی کنه،که بهش ننگ بی بود که مبادا پشت برادرش خالنیا
 که ی هست،مردفهیا طهی یمردا یرتی غی بنی ،خون بس بزرگترنیفهمی ،نمنیدونینم

 ی جرمیستن،هرکسی مرد نکنهی زنده موندن خودش ناموسش رو سپر بال میبرا
  .دهی تاوانش رو مده،خودشمیانجام م
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  بسه: مارالبرادر

  
 ی منم خون بس بودم،ولنی ببستم،منوی من صدات باال نبر،من خواهرت نیبرا:روژان
 نکردن،من تا آخرش از ی پشتم خالچوقتی هستن هستن،مردی من مثل تو نیبرادرا

  . مارالملی وک،منی چه نخوای تو بخواکنم،چهیمارال دفاع م
  

 حکم رو صادر ی دوخته بودن،قاضی دادگاه شروع شد،همه چشم به دهان قاضجلسه
  .کرد

  
 خودم رو صادر ی رادمی که از هر دو طرف دعوا شنیبا توجه به حرفا:یقاض

 ریکه به زور به اون خونه برده شده و غ ینی توجه به گفته خانم مارال حسکنم،بایم
 دفاع از ناموس خود ی خانم برانی انکهی به اسم خون بس و ای بودن رسمیانسان

 سال حبس 5 و نامبرده را به داده صی عمد تشخریدست به قتل زده،دادگاه قتل را غ
  . جلسهکند،ختمیمحکوم م

  
گاه نداشت،چون همه از  دادی در رای اثرچی و خانواده مقتول هلی وکی هااعتراض

  . رسم اطالع داشتندنی بودن ایرقانونیغ
  

 سجده نی زمی کنه،به مارال نگاه کرد، که روکاری چدونستی نمی خوشحالروژان،از
 تفاوت و ی رفتن،و خانواده مارال برونی بتی با عصبانوسفیخانواده .کرده بود

  . سمت مارال رفت رفتن،روژان بهرونی از زنده ماندن دخترشان بنی شرمگدمیشا
  

  .شدی می چدونمی نمیممنون خانم اگه شما نبود:مارال
  

 ی وقتی حتکنمی متتی تا آخرش حمام،بروی هستلهیهمش کار خداست،ما وس:روژان
  . خودت باش،مواطبی اومدرونیب

  
 شوند،ی می فکر کرد که باز هم قربانی رفت،و به تمام دخترانرونی دادگاه بروژان،از

 با لبخند آرام بخشش روبروش لی اساس ،سرش بلند کرد،سهی ب هزار رسمیقربان
  . هم بغلش بود،روزان رفت کنارشونای بود،روستادهیا
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 دستشو دور کمر لیکنه،سهی می استخر توپ،بازی توای تو همون پارک هستن،روحاال

 سرش کنه،روژانیروژان حلقه کرده و با لبخند به دخترشون،ثمره عشقشون نگاه م
  .دهی گوش مشهی پارک پخش می که توی و به اهنگدهی مهی تکلی سهیرو به بازو

  
   بزن همه بفهمنداد

  
  گاهی زین به پشت و گاهی پشت به زین
  گاهی محکم وایسا گاهی سرجات بشین

  گاهی گرمه گرم گاهی سرد سرده
  گاهی راه بیا گاهی برو برنگرد
  گاهی خیلی تند گاهیم برعکس

  گاهی مهربون گاهی یه کم مکث
  گاهی بترسون ،گاهیم بترس

  گاهی با هر سازی که زدن برقص
  همه دنبال اینن که ازت یه آتو بگیرن
  اگه میدون بدی میان جاتو میگیرن
  کسی فکر تو نیست پاشو حقتو بگیر

  پای حرفت وایسا یه کم مردونه بمیر
  سر نه گفتن داد، بزن همه بفهمن
  اصال بزار دلخور شن بزار بترسن

  دی دیدی همه لهت کردنتو که خاکی بو
  چقدر حال دادی آخرشم ولت کردن
  .گاهی زین به پشت گاهی پشت به زین

  دانلود آهنگ
 مهدی امحد وند– از –آهنگ داد بزن 

 
  پایان  / .تانی زندگی لحظه لحظه های خوش برای هاانی پادی امبا
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   رمانیم کتاب ها  تلگراکانال
  وتری و کمپلی موبای های انواع گوشیبرا
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