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پارا آي  

 

 اما قاطربودن و اسب سوار خودشون.  بود راه خیلي ، پیاده پاي با اُسکو تا زادگاھم روستاي مسافت.  روي پیاده از بودم خستھ
 حرمتي بي من بھ اینطور بود اگھ ، بود شده تنگ خیلي آقاجانم واسھ دلم. بردن مي راه پیاده پاي و پاره کفشاي با رو بیچاره من

کردن نمي  . 

 

 مي مقاومت باید اما.  بود نخواھد انتظارم در گرمي برخورد و نیست خوبي جاي بودم مطمئن. رسیدیم فھمیدم ھاشون پچ پچ از
 کرده ضعیفم کھ حدي بي گرسنگي و پاھام بودن زخمي وجود با.  آوردم مي کم نباید.  خان یوسف دختر.  بودم پارا آي من.  کردم
کردن خم رو کمرم کھ نشھ خوش دلشون کھ نََرم راه افتاده کردم سعي ، بود  . 

 

 تقي میرزا گوش بھ حلقھ نوکر) شن مي ادا مختلف ھاي لھجھ در کھ ھستن شیر ھمون یا اصالن معني ھم ھردو آسالن یا(  اسالن
 ھم اضافي حرف و کن تعظیم خان جلوي.  رسیدیم بیا تند!  دختر ھي:  گفت و آورد صورتم نزدیک رو سرش و پیشم اومد ، خان

ھا نیست مھربون من مثل خان:  داد ادامھ و زد آوري چندش لبخند.  ببندي رو فّکت خودتِ  نفع بھ نزن  . 

 

 چشم از دیدي چي ھر وگرنھ کني مي نزدیک من بھ اینقدر رو گندوت بو دھن اون باشھ آخرت دفعھ: گفتم و کردم تف پاش جلوي
دیدي خودت . 

 

 خان اسالن با بگیري یاد تا زدم رو این:  گفت کھ کردم نگاھش نفرت با. کشید زوزه گوشم کھ زد صورتم بھ محکمي کشیده ، کثافت
بزني حرف باید چطور  . 

 

خانَم دختر کھ منم این.  خان بھ برسھ چھ نیستي ھم خان سگ تو ؟ خان اسالن ھھ:  گفت و زدم پوزخندي . 

 

 ي یکدانھ یکي دختر دوران شد تموم:  گفت زد مي ھم بھ رو حالم رنگش زرد زشت دندونھاي کھ حالي در و زد کریھي ي قھقھھ
 دونستم مي کھ قرمز بزرگ آھني در طرف داد ھولم پشت از ھم بعد.  ھمین.  کني جمع ه.و.گ خدمتکار یھ تو اینجا.  بودنت خان

نیست انتظارم در راحتي زندگي در اون پشت . 

 

 لباس کھ اونایي. عجیب شکلي و سر با ولي بودن آمد و رفت در آدم کلي.  شدم بھ رو عجیبي منظره با ، شدیم کھ حیاط وارد
 درستھ.  بود شده تراشیده موھاشون و بودن کچل ھمگي ، داشتن زنانھ لباس کھ اونایي اما ، داشتن مو ھمگي ، داشتن مردانھ
زد مي ذوق تو بدجور طاسشون سر ، لچک زیر از و بودن بستھ لچک  .  
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 بزرگ جان دایھ رو من و بود رفتھ دنیا از ، بیاره دنیا رو من خواست مي وقتي من مادر.  افتادم جانم دایھ حرفھاي یاد لحظھ یھ
 نشن خدمتکارا عاشق شون خونھ داخل ھاي زاده خان اینکھ براي ، قدیم ھاي خان بعضي:  گفت مي جان دایھ اومد یادم.  بود کرده
بشن دیده زشت کھ تراشیدن مي رو زن خدمتکارھاي سر ،  . 

 

لرزیدم خودم بھ اومد خواھد ھم بود عاشقشون پدرم کھ من ابریشمي و بلند ھاي گیس سر بال این اینکھ از  . 

 

گرفتن مي ازم رو نگاھشون سریع و کردن مي من بھ آمیزي ترحم نگاه ، شدم مي رد کھ مرد چھ و زن چھ ، خونھ اھالي کنار از  . 

 

سرشون دادن تکون و پچ پچ بھ کردن شروع من دیدن با کھ بودن برنج کردن پاک مشغول حیاط گوشھ یھ زن تایي چند  . 

 

 با وقت ھیچ بیامرزم خدا پدر.  بودم زاده خان یھ من بازم ، باشم افتاده تخت از کھ ھم چقدر ھر.  بودم بیزار نگاھھا این از
بود ھا مرده شھر مثل درست اینجا اما.  بود عام و خاص زبانزده خیرخواھیش و عدالت.  کرد نمي برخورد بد کارگراش . 

 

 دفاع خانوادگیم اصالت و شرافت از ھا سختي ي ھمھ وجود با باید کھ امتحاني.  گرفتھ نظر در برام سختي امتحان خدا دونستم مي
کردم مي  . 

 

ً  کھ رو حیاط طول رسیدیم عمارت جلوي بھ تا کردیم طي بود ھم طوالني نسبتا  . 

 

 سیبیالش و بود پوشیده وتمیز تر لباسھاي کھ میانسالي مرد ھمراه کھ بود نشده ساعت ربع شاید و عمارت داخل رفت چابک اسالن
حیاط تو اومد ، کرد مي جارو رو زمین اخماش و بود کشیده بناگوشش تا . 

 

ً  کھ بود خستھ اونقدر پاھام.  بودم وایساده بودن اومده باھامون اینجا تا کندوان از کھ نگھباني تا دو اون کنار من  توان واقعا
باشھ خودش خان تقي میرزا دادم مي احتمال.  نداشتم ایستادن  . 

 

جلوتر برم کھ کرد اشاره بود دستش کھ منقوشي دستي چوب با . 

 

تویي؟ یوسف دختر:  گفت خشني صداي با  

 

ھستم خان یوسف دختر من بلھ:  گفتم تحکم با  . 
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 سوال ازت کھ بده جواب رو چیزي اون فقط کن جمع رو حواست.  یوسفي دختر فقط تو.  مرد کھ بودنش خان:  گفت و زد پوزخندي
شھ مي .  

 

رو؟ جذبھ دیدي یعني کھ زد مي نیشخند داشت و بود ایستاده خان از تر عقب کمي اسالن  

 

داري؟ سال چند ؟ چیھ اسمت:  گفت خان  

 

دارم سال ھفده.  پاراست آي اسمم:  گفتم . 

 

شي مي محسوب من اموال جزء بعد بھ حاال از تو.  فروختھ من بھ رو تو عموت کھ دوني مي کھ ھمونطور:  گفت . 

 

بیارم در چشماشو خواست مي دلم و خورد مي رو خونم خون  . 

 

 این رسم بنابھ رو گیسات.  ھست خواب جاي و غذا برات عوض در و کني مي کار عمارت این خدمتکاراي روش بھ: داد ادامھ خان
باشھ داشتھ مو نداره حق خدمتکاري ي ضعیفھ ھیچ اینجا. تراشي مي بیخ از خونھ  . 

 

؟ بتراشم نخوام واگھ:  گفتم  

 

 بھ زد محکم چوبش با و ایستي مي نعمتت ولي روي تو.  سفید چشم ي دختره شو خفھ:  گفت و کرد حملھ طرفم بھ عصاش با خان
پرید سرم از برق کھ بازوم  . 

 

 بھ دست کنھ جرات ھرکسي بود موھام عاشق من پدر:  گفتم داد با ، شده بستھ من دھن ضربھ اون با بود مطمئن خان کھ حالي در
کنم مي اش شقھ دو خودم بزنھ من گیس  . 

 

بُکش تونستي اگھ.  بکُش خوب ؟ دھاتي درازه زبونت ھم ھنوز:  گفت و زد پوزخندي خان  . 

 

 کسي:  گفتم و دستم رگ رو گذاشتم و بیرون کشیدم غالفش از رو بود نزدیکم کھ رو نگھباني ي شده غالف تیغ ، آني تصمیم یھ تو
رو خودم بعد کشم مي اونو اول ، بزنھ موھام بھ دست  . 
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ً  کھ خان .  اومد خوشم گستاخیت از:  گفت قھقھھ با بود تنوع یھ دنبال و بود رفتھ سر فرمانبردارش نوکراي از اش حوصلھ ظاھرا
گذرم مي ازش اما دادم عموت بھ پولي خوب تو باالي درستھ . 

 

بتراشھ موھاشو اسالن تا بیار رو تیغ:  گفت خدمھ از یکي بھ رو بعد  . 

 

اسالن دست دادن و آوردن رو تیغ خدمھ.  ندارم شوخي کسي با لحظھ اون تو من دونست مي خوب اون.  پرید اسالن رخ از رنگ  . 

 

 رو موھام خوشرنگ ابریشم بشھ موفق اون و نرسھ اسالن بھ زورم کھ بودم ترسیده این از بلکھ ، مرگ از نھ.  بودم ترسیده
کنھ نابودم و بتراشھ  .  

 

کرد نگاه خان بھ مردد آسالن  . 

 

 دختر یھ از حاال و من بغل از خوري مي نون ھمھ این.  نفھم مرتیکھ:  گفت و داد ھول من طرف بھ رو اون خشن حرکت یھ با خان
ترسي؟ مي بچھ  

 

 در رو بود کرده پا و دست خودش براي کھ پوشالیي ابھت جورایي یھ و بود شده ضایع من بخصوص و ھمھ جلوي کھ اسالن
 اربابت جلوي وگرنھ بندازش:  گفتم و گلوش زیر رسوندم رو چاقو ، حرکت یھ با کھ برداشت خیز من طرف بھ ، دید مي فنا معرض

پدر سگ کنم مي سالخیت . 

 

انداخت رو تیغ ، دید چشمام تو رو نفرت و خشم کھ آسالن  . 

 

بیفتي در خان یوسف دختر با کھ نرسیدي حدي بھ ھنوز.  شو قایم اربابت پشت برو:  گفتم و ھا پلھ طرف دادم ھولش چاقو با  . 

 

وایساد زیر بھ سر و کناري رفت ، خان پیش رفتن جاي بھ ترسید مي ھم خان از کھ اسالن  . 

 

؟ بتراشھ رو من گیس خواد مي ھم اي دیگھ کس ؟ خان چي حاال:  گفتم  

 

دھاتي کنم چالت ھمینجا تونم مي کھ دوني مي خوب:  گفت  !!! 
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بمونن ھمینطور بذاري باید بتراشھ موھامو نتونست خدمھ از کسي اگھ ؟ خان نیستي مرد مگھ:  گفتم . 

 

قبول.  باشھ:  گفت خان  

 

 رو اي دیگھ کس خان تا بودم منتظر ، کرد مي ذق ذق جور بد بودش زده خان کھ دستم ھم و لرزیدم مي ھیجان از ھم کھ حالي در
بفرستھ موھام تراشیدن براي  . 

 

نون؟ حیفِ  کجاست)  استوار: آذري بھ(  تایماز:  گفت آسالن بھ رو خان  

 

ً  بود خبر بي کھ اسالن کجان آقا دونم نمي.  خان رسیدم تازه من:  گفت ، ظاھرا  . 

 

:  گفت من بھ رو بعد و اینجا بیاد بگو و کن پیداش برو:  گفت ھست رقیھ اسمش فھمیدم ھا بعد کھ میزه ریزه دختر یھ بھ رو خان
 بشین.  ببرم لذت اش سوختھ پشم بوي از و بزنم آتیش رو ات بریده گیساي خودم خوام مي.  یارم مي برات ؟ خواي مي قدر حریف

باش منتظر و  .  

 

 نفس داشت ، دویده ترس از بود معلوم کھ دختر.  رسیدن بود مي تایماز ھمون باید کھ رشیدي جوان ھمراه دختر اون بعد دقیقھ ده
زد مي نفس  . 

 

؟ خواستین رو من چي براي ؟ پدر شده چي:  گفت خان بھ رو و کاوید رو من پاي سرتا مشکیش و نافذ چشمھاي با پسر  

 

خورد بھم ازش حالم.  بود ظالم این ترکھ تخم رشید و رعنا پسر این پس  . 

 

بتراش برام رو گستاخ دختر این موھاي:  گفت و پسرش شونھ رو گذاشت دست خان . 

 

؟ من:  گفت تعجب با پسر  

 

ھان:  گفت خان  
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؟ معرکھ این تو کشیدین رو من اي مسخره کار ھمچین یھ براي ؟ ندارین خدمھ ھمھ این مگھ ؟ من چرا:  گفت پسر  

 

 ھم اضافي حرف.  گفتم کھ ھمین:  گفت و پسرش دست تو گذاشت رو تیغ ، فشرد مي ھم بھ و دندونھاش عصبانیت از کھ خان
 . نباشھ

 

من سمت اومد و گرفت رو تیغ مردد پسر  . 

 

زاده خان کنم مي قلم رو دستت ، بخوره من موھاي بھ دستت:  گفتم و برداشتم خیز طرفش بھ  !!! 

 

خوردي؟ ي.وه.گ چھ:  گفت بود برخورده بھش قرار از ھم کم یھ و نداشت رو من حرکت این انتظار کھ پسر  

 

نیفتھ زمین رو موھا این از تار یھ اما بمیرم حاضرم.  ندارم شوخي من:  گفتم  . 

 

 دوست کاري ھر اینا گذاشتھ زیر بھ سر و مطیع ، بتراشن موھاشو خواستن کھ کي ھر البد.  دید چشماش تو رو بھت شد مي کامالً 
بکنن دارن . 

 

 کھ دوید پسرش طرف بھ سریع خان.  کرد َکَرم آخش صداي کھ کشیدم دستش تو عمیق خراشي چابکي بھ ، کرد حملھ طرفم بھ تا
بایستھ ھمونجا کرد وادارش دستش حرکت با زاده خان  . 

 

 بوده شده گیراش نگاه محو. کرد مي نگاھم خاصي جور یھ عصبانیت جاي بھ زاده خان اما.  بود گرفتھ رو خان چشماي جلوي خون
؟ چي حاال کمند، گیسو خوب:  گفت و آورد صورتم نزدیک رو صورتش و گردنم زیر گذاشت رو تیغ ، سریع حرکت یھ با کھ بودم  

 

نشھ کوتاه موھام اما بمیرم حاضرم:  گفتم ھم پدرت بھ من.بُکش خوب:  گفتم و زدم زل چشماش تو  . 

 

؟ رسھ مي من بھ چي موھاتو ھم و باشي داشتھ زندگیتو ھم بذارم اگھ:  گفت  

 

. پھلوش بھ کشیدم رو دستم تو چاقوي ، شده پرت حواسش کم یھ دیدم وقتي. تازه خواست مي باجم کثافت.  خورد ھم بھ ازش حالم
بود کافي کنم دورش خودم از کھ ھمین.  بزنم کاري زخم نخواستم  . 
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 تیغ و روش نشستم.  اومد مي خون دستش ھم و پھلو از ھم.  زمین خورد.  دادم ھولش ، شد خم و پھلوش بھ گذاشت رو دستش
؟ چي حاال زدم زمین ھم رو قَدَِرت حریف.  خان حرفش و مردِ :  گفتم خان بھ رو و کشیدم دستش از رو  

 

 گمشو چشمم جلوي از:  گفت فریاد با کند مي رو تنم گوشت دوندوناش با دونم مي رسید مي بھم دستش اگھ و بود کرده داغ کھ خان
چینیم مي گیساتو روز یھ خودم باشھ یادت اما.  . 

 

ایستادم حیاط گوشھ رفتم و دادم پس بھش رو نگھبان وتیغ شدم بلند پسرش روي از  . 

 

شھ بلند کھ کردن مي کمکش داشتن و بودن گرفتھ رو زاده خان دور ھمھ  . 

 

 خط برام آینده سخت روزھاي براي داشت کھ رو نفرتش پر نگاه و بود فشرده بھ کھ رو آسالن زرد دندونھاي ، فاصلھ ھمون از من
دادم تشخیص خوب بھ رو کشید مي نشون و .  

 

 و کرد نیگا بھم غضب با.  شد پیدا اش کلھ و سر آسالن بالخره کھ بودم وایساده ، آفتاب جلوي پا سر ھمونطور ساعتي دو یکي
 تا گوش رو سرت خان ، افتاد مي زاده خان واسھ اتفاقي اگھ ؟ کردي پا بھ اي شنگھ الم چھ صبحي اول دیدي سر خیره دختر: گفت

برید مي گوش . 

 

.  فرستھ مي کارزار تو رو اون خود بي ، نیست خبر با اش بچھ توان از وقتي.  نداره ربطي من بھ:  گفتم و انداختم باال اي شونھ
باشھ داشتھ انتظار ازش بعد نھ یا ھست ، بلد کار پسرش ببینھ اول بھتره . 

 

ً  آسالن  قیچي رو تو دراز زبون این من.  بیفت راه:  گفت و کشید رو من و زد چنگ رو بازوم ھا وحشي مثل.  بود عصباني واقعا
 بھ رو کثیفت دست باشھ آخرت ي دفعھ!  نزدي زدي دست من بھ:  گفتم و بیرون کشیدم چنگش از رو بازوم.  نیستم آسالن نکنم
زني مي من . 

 

 بھتر من براي.  دختر گیري مي باال دست رو خودت خیلي:  گفت بعد و زدن ھم بھ رو حالم زشتش دندونھاي کھ کرد زشتي ي خنده
زنن مي پا و دست تو از تر زبون بي و . 

 

ریزم مي بھت رو زھرم ، بخوره من بھ دستت باشھ حواست فقط!  بھتر:  گفتم و لبم رو اومد پوزخندي  . 

 

بود زن خدمتکاراي زندگي محل گویا کھ حیاط تھ خشتي ساختمان یھ در بھ رسیدیم . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 بلند بعد. خوابي مي رقیھ با اونجا تو. زناست مال اینجا بیام تونم نمي تو من.  تو برو:  گفت و کرد باز بدي قیژ صداي با رو در
کرد صدا رو رقیھ . 

 

؟ خان آسالن داشتي کاري:  گفت و حیاط تو اومد باغ توي از زنان نفس رقیھ ، شدیم منتظر کھ کم یھ  

 

 اونجا قراره ھم. مطبخ ببرش بعد و بده نشونش رو داخل ببر رو پارا آي:  گفت بود شده مشعوف رقیھ صحبت طرز از کھ آسالن
بده یاد بھش رو کاراش شب تا. خودت مثل. باغ تو ھم و کنھ کار  . 

 

 کدوم ھر کھ کوچیکي اتاق تا چھار با بود خشتي دیواري چھار یھ. کنم عرض چھ کھ خونھ. خونھ تو کشید منو و گفت چشمي رقیھ
بودن نفر دو مال . 

 

 ھمین واسھ بود کم ھم دیوار با اون فاصلھ کھ داشت باغ پشت بھ کوچیک پنجره یھ و بود تاریک نیمھ.  رفتیم اتاق آخرین بھ باھم
اومد نمي داخل زیاد نور . 

 

 آدم بھ بود شکستھ ھم پایش یھ کھ کوچیک سماوري میز یھ با کثیف و رفتھ رو رنگ بود تشک و لحاف دست دو اتاق ي گوشھ
 اینجا و کجا اونجا ، من اتاق و زندگي خونھ اما ، بودم کرده زندگي کوچیکتر مراتب بھ روستایي تو کھ درستھ.  کرد مي کجي دھن

 !!!کجا

 

؟ اومده چي بود تو با اتاق این تو کھ قبلي نفر سر:  گفتم  

 

مرد جا بھ جا و آورد باال خون کھ زدش شالق با اونقدر خان.  بود دزدیده مطبخ از نون: گفت . 

 

 با ھمینطور و زبون با پدرم. کنم مي آدم رو اینا ؟من نون خاطر بھ ؟ مرتیکھ این بود ظالم اینقدر چرا. شد بد حالم تصورش از
بود کرده رام رو اینا از نادونتر و تر چموش ابھتش . 

 

؟ بندازم رو اون تشک لحاف باید من:  گفتم رقیھ بھ  

 

خوب آره:  گفت . 

 

ً . بشورمش باید من:  گفتم داره شیپیشک حتما . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

ً  وضع و سر بھ نگاھي  زاده خان تو.  سختھ برات دونم مي: گفت و انداخت بود شده خاکي کم یھ طوالني مسافت تو کھ تمیزم نسبتا
بشوري بذاره خان نکنم فکر اما.  سختھ برات بودن اینجا و اي . 

 

؟ داره زن ؟ داره بچھ چند خان:  گفتم  

 

 رو تایماز پسرش.  پسر یھ و دختر یھ ھم بچھ. آسالن بھ رحمت صد. مونھ مي اژدھا مثل.  زني چھ اونم.  داره زن آره:  گفت
 پسرشون. شون سفره تو بذاره رو نون این خدا ، شده باعث ، کردن اینا کھ ظلمي ھمین. افلیجھ. آینازه اسمش ھم دخترش. دیدي

پایتخت بره خواد مي.  ایران اومده تازه.  شده وکیل اونجا. رفتھ فرنگ . 

 

 خوشحال خیلي ھم ، کردي ناکار رو خان پسر زدي اونجوري وقتي. داري نگھ تونستي موھاتو تو کھ خوشحالم! پارا آي راستي
کنھ مي ات دوشقھ خان االن گفتم من.  کردم مي تھي قالب ترس از داشتم ھم و شدم . 

 

نتراشتشون و باشن داشتھ مو ھم بقیھ بذاره کھ کنم مي عوض رو خان نظر جوري یھ باش مطمئن:  گفتم و زدم بھش لبخندي . 

 

؟ نتراشن رو ما موھاي کھ کني کاري خواي مي چـــــــــــــي؟:  گفت و کرد نگام زده بھت رقیھ  

 

باش مطمئن. کنم مي پیدا راھي یھ آره:  گفتم . 

 

اینجا اومدي تو کھ شد خوب چھ.  پارا آي ممنون:  گفت و کرد بغلم و پرید کودکانھ رقیھ . 

 

ً  ؟ شد خوب:  کردم فکر خودم با ؟ بودم اینجا من بود خوب واقعا  

 

******* 

 

 و شدن خوشحال ھا مستخدم از بعضي. بگیرم رو ھمھ تشک و لحاف شستن اکید دستور ھیچ کھ اجازه تونستم روز ھمون عصر
اومد بدشون ھم ھا کثیف و تنبل بعضي  . 

 

بشم توبیخ کردم پسرش با کھ کاري مورد در تا شدم احضار خاتون بیگم توسط روز ھمون عصر:  کھ بود اینطور ماجرا . 
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 چالت جا ھمین تونم مي دوني مي کشیدي؟ چاقو من شوھر و پسر رو جرأتي چھ بھ تو:  گفت و کرد بررسي کھ رو من پاي تا سر
کردي؟ پا بھ اي شنگھ الم ھمچین یھ چرا شوید تل دو این خاطر بھ زد داد ترسناک و بلند صداي با بعد کنم؟  

 

.  زد خاکشون بھ و کرد برخورد ھم عین شھ نمي مستبد زن یھ و مستبد مرد یھ با دونستم مي و بودم جان دایھ ي شده تربیت من
 مثل درست.  زنش برابر در گر حیلھ زن یھ شد ، بود گستاخ و چموش خان مقابل در کھ پارایي ي آ. دیگھ پاراي آي یھ شدم پس

 .خودش

 

 خاتون بیگم. شن مي حساب شوید تل دو ، دارم من کھ موھایي این ، دارین شما کھ زیبایي جعد این وجود با بانو دارین حق:  گفتم
 ھم اون جلوي کرد مي فکر و نداشت رو بود کشیده چاقو خونھ این مرداي روي کھ دختري از رو برخورد این انتظار اصالً  کھ

کرد سکوت لحظھ چند یھ ، شم مي وحشي . 

 

 بودم شنیده کندوان تو رو شما آوازه.  باشن داشتھ زیبایي ھمسر ھمچین یھ خان کردم نمي فکر:  گفتم و کردم استفاده سکوتش از
ھستین تصوراتم از زیباتر خیلي شما بینم مي االن اما ، . 

 

 زاده خان و خان بھ جسارت قصد من بانو:  دادم ادامھ.  کردم مي وانمود اونجوري من کھ حدي در نھ اما.  بود زیبایي زن خداییش
 رو زن موي کھ بودم ندیده رو چیزي ھمچین حال بھ تا من. ھستم زاده خان ھم من اما ، نیستم شما حد در درستھ.  نداشتم رو

 این دلیل من وهللا. بیامرز خدا اون از یادگاریھ جور یھ کنم مي حس. داشت من شوید تا چھار این بھ عجیبي وابستگي پدرم. بتراشن
 خدمھ ي ژولیده موھاي بھ نیازي چھ ، داره رو شما وقتي خان ، قشنگي این بھ موھاي زیبایي، این بھ شما. دونم نمي رو حرکت

؟ بندازه نیگا یھ رو خدمھ موھاي کنھ مي رغبت آخھ ، بینھ مي رو شما مثل مادري موھاي کھ زاده خان. داره خونھ این  

 

داري؟ سواد تو:  گفت و زد دورم چرخي یھ و سمتم اومد و داد حرکت رو دارش چین لباس. شد بلند خاتون بیگم  

 

بنویسم و بخونم تونم مي.  خوندم اکابر بلھ:  گفتم . 

 

بزني حرف آدم مثل بلدي کھ ھمینھ:  گفت  .  

 

زني مي حرف آدم مثل داري تازه:  گفت مي من بیان طرز این بھ ایکبیري زنیکھ . 

 

بانو شماست لطف نظر:  گفتم . 
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؟ نھ پاراست آي اسمت: گفت  

 

بانو بلھ:  گفتم . 

 

 کني تمرد دوباره اگھ و خدمتکاري یھ دیگھ تو باشھ یادت اما. شناختمش مي دورادور من بخشم مي پدرت خاطر بھ رو اینبار:  گفت
باشي مطیع مستخدم یھ چطور بگیري یاد تا ندن غذا بھت روز دو و کنن فلکت ھمھ جلوي دم مي ، . 

 

) مھربونھ کھ باشھ گفتھ بھش کسي حال بھ تا کنم نمي فکر. (  منھ لیاقت شمابیشتر محبت.  چشم:  گفتم  

 

؟ باشم داشتھ خواھشي یھ شما از شھ مي:  گفتم  

 

خواي؟ مي چي: گفت  

 

 عمارت بھ مستخدمین چون واقعیتش.  بشوریم رو ھمھ ، بدین اجازه اگھ. شیپیشھ از پر مستخدمین بقیھ و من تشک و لحاف:  گفتم
؟ بشھ آلوده اینجا نیست حیف.  قشنگ عمارت این تو یارن مي رو کثیفي و مرض و شپیش ، دارن آمد و رفت ھم شما  

 

؟ خرابھ خیلي وضعشون:  گفت و خودش جاي سر نشست خاتون بیگم  

 

بانو بلھ: گفتم . 

 

بشورن باغ تھ و بیرون بیارن رو ھمھ.  گم مي آسالن بھ خوب خیلي:  گفت . 

 

 لطف زیبا عمارت این و ما حق در.  بانو ممنون:  گفتم و کردم کنترل رو خودم اما.  آوردم مي در بال داشتم خوشحالي از دلم تو
کردین بزرگي . 

 

رفتم بیرون اتاقش از عقب عقب ، یاد نمي بیرون خلسھ از ھم فردا تا کھ کرده مستش اونقدر حرفام دونستم مي کھ حالي در . 
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 و کرده مي کار اینجا سالگي ده از.  بود سخت براش باورش.  بیفتھ پس بینوا دختر بود نزدیک ، گفتم رقیھ بھ رو جریان وقتي
 مستخدمي بود ندیده اصالً  و زاده خان کردن زخمي بھ برسھ چھ نکرده کھ ھا چھ کوچکتر خیلي ھاي جرم براي خان زن ، بوده دیده

کنھ قبول ھم اون تازه و باشھ داشتھ ازش خواھش بتونھ  . 

 

********* 

 

 در زخمش و چطوره حالش دونستم نمي. بودم ندیده رو تایماز مدت این تو. گذشت مي جھنمي ي خونھ اون تو اقامتم از ھفتھ یھ
بودم ناراحت کم یھ بودم کرده زخمیش اینکھ از حال ھر بھ.  حالھ چھ . 

 

 مي در رو اش ھستھ و کردیم مي نصف وسط از رو آلو زرد کھ بود این اونجا کار مھمترین کردیم مي کار داشتیم و بودیم باغ توي
 مخصوص اتاق توي چیدیم رو ھا طبق. کنن درست آلو زرد ي برگھ و بِدن گوگرد دود بھش کھ ذاشتیم مي طبق رو و آوردیم
 ناخودآگاه.  چي کھ اومد مي بدم ازش اونقدر. زنھ مي حرف یکي با داره آسالن دیدم کھ شدم مي خارج اونجا از داشتم. گوگرد
 تا بیست از بیشتر باشھ حواست. بیري رو ھا طبق تا بیا شب:  گھ مي دیدم نمي رو چھرش من کھ طرف اون بھ داره کھ شنیدم

شھ مي متوجھ خان.  برنداري . 

 

 ، ببینھ رو من ترسیدم. موند کاره نیمھ حرفشون و کرد صدا رو آسالن کارگرھا از یکي کھ کنم گوش رو حرفاشون بقیھ خواستم مي
 از اینا بودم مطمئن.  ببینم رو اش قیافھ نتونستم من و بود رفتھ مرده اومدم بیرون وقتي.  گوگرد اتاق توي رفتم سریع بنابراین

 دیگھ ، آوردیم مي در وقتي اما کرد مي شمارش رو ھمھ خان ، گوگرد اتاق تو ذاشتیم مي رو ھا طبق وقتي. دزدن مي ھا طبق
دزدیدن مي رو اینا ، بدن گوگرد رو ھا طبق اینکھ از قبل اینا.  نبود کار در شمارشي . 

 

زن ھاي خدمھ سر موي برگردوندن از بھتر چي و بگیرم جایزه یھ خان از تونستم مي ، کنم ثابت رو موضوع این تونستم مي اگھ . 

 

 من اما.  رسیدن مي نظر بھ وحشناک بدجور ھم درختا و بود ترسناک.  باغ تو رفتم و بیرون زدم اتاق از ، خوابید رقیھ وقتي شب
 امیدوار.  یان مي کي دونستم نمي.  شدم منتظر و گوگرد اتاق در کنار یونجھ تل پشت رسوندم رو خودم آروم.  ترسیدم مي نباید
 بیشتر رو خودم.  یان مي اتاقک طرف بھ دارن نفر چند دیدم کھ بودم نشستھ بود ساعتي نیم. نشم منتظر زیاد و نکن دیر کھ بودم

بردن و برداشتن رو ھا طبق از تا بیست اینا بلھ دیدم و کردم پنھان . 

 

اتاقم بھ برگشتم ، شدم مطمئن رفتنشون از وقتي  . 

 

 مي جا اتاقک تو طبق تا بیست و صد کالً .  کردم مي شمارش رو اونا مدام ، اتاقک داخل بھ ھا طبق بردن بھانھ بھ ، بعد روز صبح
بود کم تا بیست بلھ. شمردم باز و کردم روشن رو شمع و اتاق تو رفتم ھا طبق بردن از بعد اونجا رفتم دوباره بعد شب. شد  . 
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 دزدي متوجھ حال بھ تا کسي ، داشت سوادي نیمچھ دزد آسالن ھمین و نبود بلد شمردن ھیشکي و بودن سواد بي کارگرھا چون
بود نشده ھا طبق ي روزانھ  . 

 

ً  وقتي دیدم.  یارن مي کي رو خالي ھاي طبق اینا کھ کردم دقت بعد روز صبح  تا ھشتاد بھ اتاقک از شده خارج ھاي طبق حدودا
 باشھ طبق تا بیست و صد باز سر آخر کھ دن مي جا بقیھ بین رو شده دزدیده ھاي طبق کارگر نفر سھ دو ، شدن خالي و رسید
دوباره پرکردن واسھ . 

 

بگم خان بھ رو جریان آسالن حضور بدون چطور بودم مونده. بود شده حل برام معما . 

 

کردن صدام اونجا از بگو گرفت رو سراغم آسالن اگھ. دارم کار مطبخ تو رم مي من:  گفتم رقیھ بھ . 

 

نکردن صدا کھ رو تو ولي:  گفت تعجب با رقیھ  !!! 

 

:  گفت ، بود نفھمیده ھیچي اینکھ وجود با.  رفتم خودم بفھمھ نباید ھم آسالن ضمن در.  برم باید دارم کار اما.  دونم مي:  گفتم
 .باشھ

 

 کھ نگھباني بھ. عمارت در بھ رسوندم رو خودم و حیاط تو دویدیم و اومدم بیرون پشتي حیاط بھ خورد مي کھ باغ در از سریع
من دنبال فرستادن بانو: گفتم بود در پشت . 

 

 اتاق سمت رفتم. بود یادم رو بانو اتاق اما.  کجاست خان اتاق دونستم نمي.  شدم عمارت وارد من و رفت کنار در جلوي از نگھبان
زدم در و خاتون بیگم  . 

 

تو بیا:  گفت کرد مي بیداد توش طلبي قدرت کھ صدایي با  . 

 

باشي؟ باغ تو االن نباید مگھ کني؟ مي چیکار اینجا تو:  گفت تعجب با ، دید در آستانھ تو رو من وقتي  

 

 رو خان بدین اجازه داره امکان اگھ.  اینجام من بدونھ نباید کسي. بزنم حرف خان با باید. بانو داشتم مھمي خیلي خیلي عرض: گفتم
 . ببینم

 

بگو من خود بھ داري چیکارش: گفت . 
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 آسالن ، خان بھ بعد بگم شما بھ اگھ طوالنیھ جریانش:  گفتم بنابراین ترسھ مي ھمسرش با خدمھ از کدوم ھر تماس از دونستم مي
ً  کنید خبر رو خان ، بانو.  نیستم من فھمھ مي لطفا  

 

ً  کھ خاتون بیگم ً  بود نزده حرف قلم لفظ اینطور باھاش ھم اش خدمھ ترین مودب مطمئنا بیارمش رم مي بمون تو.  باشھ گفت ناچارا . 

 

شدن اتاق وارد ھمسرش ھمراه خشم با خان بعد دقیقھ چند  

 

دارم کینھ ازت ھنوز روز اون از چون.  باشھ واجب کارت بھتره:  گفت من بھ رو خان . 

 

بدم بھتون رو دزدي یھ خبر اومدم خان:  گفتم . 

 

 تو ؟ کنھ مي جرأتي ھمچین یھ کي.  نداره امکان ؟ خان تقي میزا امالک ؟ من امالک تو اونم دزدي؟ چي؟: گفت و زد قھقھھ خان
دختر اي دیوانھ . 

 

قافلھ رفیق و دزد شریک:  گفتم . 

 

کنن فلکت ندادم تا بزن حرف آدم ي بچھ مثل:  گفت خان . 

 

نکنین رد رو من خواھش گم مي راس دیدین و کردین قبول رو حرفام اگھ خوام مي ازتون اما خان گم مي:  گفتم . 

 

؟ خواي مي چي بگو:  گفت خان  

 

باشن داشتھ مو ھم خونھ این خدمتکار ھاي زن بقیھ بدین اجازه ، خبرم این پاداش براي خوام مي:  گفتم  . 

 

بسھ داري تو ھمین.  نداره امکان غرید خان . 
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 بھ چشمم لحظھ اون تو. بینھ مي موھاشو جعد وقتي کنھ مي حض آدم. بکنید قشنگتون ھمسر بھ نگاه.  خان کنم مي خواھش:  گفتم
 این بھ مادر کھ ھم پسرتون.  دارین زیبایي این بھ ھمسر شما خان:  دادم ادامھ و بود سرمست من تعریف از کھ بود خاتون بیگم

 آقایي.  نیستن ھم خوشگل خدایي.  کجا خونھ کرکثیف ھاي مستخدم کجا شما آخھ ؟ کنھ مي نیگا خدمھ بھ دیگھ دیدن رو زیبایي
باشن خوش شوید تا چند این بھ بذارین و کنین . 

 

چي؟ کني اثبات نتوني و باشھ دروغ حرفات اگھ:  گفت خان  

 

کنم خم سر حاضرم شما تنبیھ ھر براي:  گفتم . 

 

 تونھ مي اون و منم جریان ي بازنده و زنم مي تھمت دارم غرض رو از کرد مي فکر و داشت اعتماد زیادي مباشرش بھ کھ خان
رو حرفت بگو.  قبول: ،گفت بریزه رو زھرش . 

 

فکر تو رفت حسابي خان ، گفتم خان واسھ کمال و تمام کھ رو جریان . 

 

 بدونھ نباید داره زیاد نوچھ آسالن درضمن.  بھتره باشین خودتون اگھ.  ببینیم و بریم ھم با تا پیشتون یام مي شب ، خان:  گفتم
شھ مي خراب چي ھمھ وگرنھ فھمیدین . 

 

منتظرتم شب.  کارت سر برگرد تو. باشھ:  گفت خان . 

 

باغ بھ برگشتم سریع و کردم بانو جلوي تعظیمي . 

 

***** 

 

نبره بویي آسالن کردم مي دعا مدام و بودم نگران خیلي . 

 

کرد ول ، دم نمي پس نم ، دید وقتي اما بدونھ رو رفتنم دزدکي جریان کھ پیچید پام پرو بھ کم یھ رقیھ . 

 

 با حیاط وسط خان. افتادم راه عمارت طرف بھ و کردم سرم رو لچکم. بود شده ھوش بي ، خستگي و کار فرط از رقیھ و بود شب
بود ایستاده ھا نگھبان از دونفر  . 
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 اعتماد خان کھ آسالن مثل نگھبانھا این از کدوم ھر اگھ. اومد بدم بیشتر ازش ، بیاد تنھا کھ نداشت جنم اینقدر خودش اینکھ از
 تنبیھ ، کنھ مي دزدي آسالن کھ کنم اثبات تونستم نمي اگھ.  بود معرکھ پس من کاله آمد مي در آب از خائن ، داشت بھش کامل

بود انتظارم در سختي . 

 

بریم: گفت و اومد جلو نگھبانھا ھمراه ، دید رو من تا خان . 

 

آرومھ چي ھمھ بشیم مطمئن تا کردیم صبر باغ در پشت کم یھ . 

 

 پشت دورتر کمي ھا نگھبان داد دستور خان.  نبود نفرمون چھار شدن پنھان واسھ جا.  کردیم حرکت یونجھ ي پشتھ طرف بھ
شدیم قایم یونجھ تل پشت خودش و من و بشن پنھان درختھا . 

 

.  بشھ دیده اتاقک در کھ کشیدیم باالتر رو خودمون کمي.  شنیدیم رو قدمھایي صداي ، بود پا بھ آشوبي دلم تو کھ حالي در بعد کمي
آوردن بیرون رو طبق از تا بیست شب ھر مثل و شدن اتاقک وارد. بودن ھا دیروزي ھمون . 

 

 نگھبانھا با دیدم کھ رفتھ کجا ببینم پاییدم رو اطراف. نیست کنارم شدم متوجھ لحظھ یھ.  نبود خان بھ حواسم و بود چشم تنم ي ھمھ
شن مي نزدیک نفر دو اون بھ اتاقک پشت از دارن . 

 

کردن گرفتار رو شون دو ھر ضربتي و پریدن ، ناگھاني حرکت یھ تو . 

 

اتاقم تو رفتم سریع و برگشتم باغ در طرف بھ آروم.  بودم اونجا منم بفھمن خواستم نمي.  بود شده تموم من کار . 

 

 موي تراشیدن ي پرونده و بردم مي رو شرط من ، آسالنھ کارِ  ، کار کھ کردن مي اعتراف دوتا اون اگھ. بود بزرگي روز فردا
ً . شد مي بستھ ھمیشھ براي خونھ این زنھاي  خواب صبح دمھاي دم کھ شدم دنده اون دنده این اونقدر.  بخوابم تونستم نمي ابدا

شد چشمام مھمون . 

 

 تنھا. چیھ جریان بزنم حدس تونستم نمي اصالً . نبود خبري اصالً  ، کردیم مي کار باغ ھم و مطبخ تو ھم کھ ظھر ھاي نزدیکي تا
 بھ داشتم دیگھ. بود آروم خیلي قبل روزاي مثل چي ھمھ.  نبود خبري ازش صبح از.  بود آسالن نبود قبل روزاي با روز اون تفاوت
خواستھ عمارت ایوان جلوي رو ھمھ خان اومد خبر کھ کردم مي شک ھم خان خود  . 
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ً  کھ شد خبردار شستم دزدیھ موضوع بھ راجع حتما . 

 

 ترین فجیح.  کنم باور تونستم نمي دیدم مي کھ رو چیزي ، وایسم جلوتر کھ زدم کنار رو جمعیت کمي و عمارت جلوي رسیدیم وقتي
بود روم جلو زندگیم تمام ي صحنھ آورترین چندش حال عین در و . 

 

 تو شده جمع ، ایوان جلوي ، بود روان شیار شیار صورتش و سر از خون کھ حالي در زننده وضعیتي با زاد مادر لخت آسالن
 مي نیگا رو ھمدیگھ واج و ھاج ھمھ.  کنھ بلند رو سرش تونست نمي شرم از ھم و درد از ھم دونم مي.  بود نشستھ ، خودش
گفت خان کھ بود پایین سرشون شرم از ھا زن و کردن  : 

 

 با رو آبرویي بي این عمر آخر تا خوام مي. بکشمش خوام نمي.  کنھ دزدي خان تقي میزرا از کھ کسیھ سزاي آبرویي بي این
 بود قدرتش نشان کھ منقوشش عصاي با بعد. بیرون بندازین من ي خونھ از رو سگ این:  گفت نگھبانھا بھ رو و کنھ یدک خودش

 تراشیدن بھ نیازي بعد بھ امروز از ضمن در:  گفت حیران جمعیت بھ رو و برگشت راه نیمھ در اما کرد حرکت عمارت طرف بھ
کنن بلند رو موھاشون تونن مي و نیست زنان موھاي  . 

 

 مظھر باید کھ زنھایي کچل کلھ دیدن ھم مردھا براي بالخره. شدن خوشحال ھا مرد ھم و ھا زن ھم. شد ایجاد جمع تو ایي ھمھمھ
 از تا چند حتي و کردن مي شادي ھمھ.  کردن مي کار اینجا مرد و زن کھ ھا متاھل بخصوص.  بود سخت خیلي ، بودن مي زیبایي

بود خان جدید دستور صحبت فقط و کردن فراموش رو وضعش سرو و آسالن ھمھ.  کردن گریھ شوق از سال و سن کم دخترکان  . 

 

 نگاه رو اومد مي ھم تر زشت خیلي نظرم بھ حاال کھ رو کثیف خائن اون اختیار بي ، برگردم باغ طرف بھ خواستم مي کھ ایي لحظھ
شده بلند من گور از آتیشا این ھمھ بود فھمیده کھ انگار.  دوختھ من بھ رو پرتنفرش نگاه دیدم کھ کردم . 

 

کردم ترک رو فضا اون از سریع و نباختم رو خودم اما ، ترسیدم لحظھ یھ . 

 

؟ نھ بود تو کار:  گفت و کرد بغلم پرید رقیھ ، باغ بھ رسیدیم وقتي  

 

چي؟:  گفتم و راه اون بھ زدم رو خودم  

 

ما موھاي کردن بلند اجازه و آسالن دزدي کردن رو جریان:  گفت . 

 

؟ خوشحالي: گفتم و زدم لبخندي  
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خیلي آره وایـــــــــ:  گفت و کرد ذوق ھا بچھ مثل و شد پرت سوالش از حواسش  . 

 

بود آسالن آمیز خصم نگاه درگیر فکرم ھنوز . 

 

کنم فکر بودم گرفتھ کھ خوبي نتیجھ بھ و کنم دور خودم از رو منفي افکار کردم سعي  . 

 

******* 

 

 خونھ یاد ، کشیدم دراز ، بود شده آماده امشب تازه مجدد دوختن و کردن خشک و شستن از بعد کھ تمیزم خواب رخت تو وقتي شب
 زندگیم و بودم خان یوسف دردانھ.  بود روستامون دخترھاي ھمھ آرزوي اون تو کردن زندگي و بودن ایکھ خونھ.  افتادم خودم ي

تابستونا تو تاختن اسب و زمستونھا تو خوندن کتاب تو بود شده خالصھ . 

 

 کندوان بھ محدود فقط پدر مایملک. بودن راضي ازش ده مردم ي ھمھ کھ بود خدایي اھل و عادل حال عین در و قدرتمند مرد پدرم
بود پدر بھ متعلق ھم دیگھ آبادیھ پاره چند زمینھاي و نبود . 

 

 در رو وجودم ي ھمھ جانم دایھ و پدر یاد دوباره کھ بود شبا اون از شب اون.  کرد رو زیر رو دلم گذشتھ خوب روزھاي آوري یاد
بود داده فراري چشمام از رو خواب و برگرفتھ  . 

 

 تا ام گذشتھ خاطرات ي بقیھ اما.  گذاشت جا بھ دلم تو بزرگي غم من گذاشتن تنھا و دنیا این ترک با پیش سال سھ جان دایھ چند ھر
 کابوس بھ شد تبدیل یکباره بھ ، پیش یک ،حدود پدر ناگھاني فوت با خوب روزھاي اون اما بودن زیبا و روشن ھمگي آخر سال یھ

من زندگي  . 

 

 و داشت دل بھ کینھ پدرم از خان حسن حاج بزرگم پدر امالک سرپرستي براي پدرم شدن جانشین علت بھ ھمیشھ کھ بزرگم عموي
آبادي خان شد و گرفت دست بھ رو امور زمام ، پدرم مرگ با ، کرد مي شکني کار پدرم کار تو خدا ي ھمیشھ  . 

 

 آزار رو دیده داغ تازه منِ  تونست مي تا و نداشت خودش از کمي دست ، بود خورده رو بابا اون ي سفره نون کھ ھم یاشار پسرش
 چیزي ام عموزاده وحشي سبز چشماي ي پرده پشت من اما.  خواست مي خودش براي رو من و بود خواھم خاطر ظاھر بھ. داد مي
کھنھ ي عقده یھ شبیھ چیزي.  دیدم مي عشق و مھر غیر بھ . 

 

اومد مي ھم بدم ازش ، ھیچ کھ نداشتم دوستش.  کشیدن مي آتیش بھ رو جانم انگار باھام یاشار شدن ھمکالم بار ھر با  . 
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 ھم نامردم عموي.  شدم حق بي من و رسید عموم بھ کالً  پدرم مرگ با بود اون ي کنده اداره و سرپرست پدرم کھ بزرگم پدر امالک
 بھ باید و ندارم اربابي ي خونھ تو جایي یا و بشم یاشار زن یا:  گفت من بھ و کرد تموم خودش ي مرده برادر حق در رو برادري
برم کنیزي . 

 

 رگھاي تو اون غرور و بودم خان یوسف دختر من اما بود سخت خیلي برام بکنھ اش زاده برادر با رو کاري چنین عموم اینکھ باور
التماس؟ و من اما.  اون ي سالھ چندین ھاي عقده زخم رو شد مي آبي ، کردم مي التماس من اگھ شاید.  بود جاري ھم من  

 

دونھ مي خدا فقط.  کشیدم چي من روز شبانھ دو اون دونھ مي خدا.  کنم انتخاب بدتر و بد بین تا داد مھلت من بھ روز شبانھ دو  . 

 

 کردم انتخاب رو کنیزي من دید تا نامرد اون اما بفرستھ کنیزي بھ بود خودش خون از کھ رو خان یھ دختر کھ بود وقاحت نھایت این
کرد اسکو ي روانھ رو من روز ھمون و پیچید خودش بھ زخمي مار مثل ، پسرش زن تا باشم مردم ي خونھ کلفت دادم ترجیح و  . 

 

کنم تحمل رو زندگي نوع این تونم مي کي تا دونم نمي اما.  نشدم عموم پسر زن کھ خوشحالم و نیستم ناراضي انتخابم از  . 

 

کلفت بشي سال ي عرض در بعد ، بشن راست دوال جلوت ملت و باش زاده خان عمر یھ سختھ  . 

 

بخوابي؟ خواي نمي:  گفت رقیھ کھ کردم مي مرور رو گذشتھ بد و خوب خاطرات و خوردم مي وول ھي سرجام  

 

بیداري؟ چرا تو.  رقیھ ترسیدم:  گفتم و ترسیدم صداش از  

 

؟ کني نمي ام مسخره بگم چیزي یھ:  گفت و خندید  

 

بگو نھ:  گفتم  . 

 

بره نمي خوابم کھ شده نرم و تمیزه اونقدر و ده مي خوب بوي تشکم و لحاف:  گفت  . 

 

ً :  گفتم و خندیدم من اینبار واقعا  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

بخوابم باید چجوري دونم نمي اصالً .  خدا بھ: گفت . 

 

 یھ ببینم تا بود شده این قسمتم شاید.بود شده این سرنوشتم کھ بودم کرده ھا ناشکري خیلي گذشتھ تو شاید.  سوخت براش دلم
کنھ مي زندگي چطوري زحمتکش رعیت . 

 

 ھم شاید.  کرد مي اداره رو کارھا خودش و بود نیومده خان براي جدیدي مباشر ھنوز. گذشت مي آسالن جریان از روز ده حدود
 خواد مي رو خان دیدن ي اجازه ، وارد تازه نفر یھ دیدم کھ بودم حیاط تو ظرفھا شستن مشغول. بود شده سخت براش کردن اعتماد

 مي نشون این و داشت جالبي ي لھجھ. بود وارد تازه مرد بھ حواسم ي ھمھ ، دادم مي نشون کارم سرگرم رو خودم کھ حالي در. 
 جھانگیر اسم بھ کسي احوال ، سالمتي چاق از بعد.  شناخت رو مرد و رسید سر دقیقھ چند از بعد خان. نیست اینطرفھا اھل داد

پرسید رو اومدنش علت ھمینطور و خان . 

 

 مردان و زنان بین جداگانھ کھ دواني اسب مسابقھ براي شما از.  رسوند سالم خیلي ھم شما بھ و خوبھ اربابم حال: داد جواب مرد
ً  خواستھ ازتون و کرده دعوت شھ مي برگزار ترک خوانین  ھم ماھري کار سوار اگھ و بیارید تشریف مسابقھ تماشاي براي حتما
کنید معرفي تونید مي دارین . 

 

؟ زنان دواني اسب مسابقھ:  پرسید تعجب با خان  

 

بذارن مسابقھ ھم ھا زن بین قراره امسال از.  خان بلھ:  گفت مرد . 

 

؟ کرده رو اینکار چرا خان جھانگیر.  دواني اسب بھ چھ رو ھا ضعیفھ:  گفت و خندید خان  

 

 مي کھ گفت و شد بلند خرمدره خان دختر ، قزوین  ِ خان اسب شدن برنده از بعد ، نداشتین تشریف شما کھ پیش سال:  گفت مرد
 و شد برگزار مسابقھ و داد اجازه خان جھانگیر اما.  کردن مخالفت ھم ھا بعضي و کردن تعجب اول ھمھ.  بده مسابقھ برنده با خواد
 برنده و کنھ برگزار جداگانھ ھا مرد و زنھا بین رو مسابقھ امسال براي داره تصمیم خان حاال.  برد رو مسابقھ خرمدره خان دختر
بفرستھ کارزار بھ ھم با دوباره رو کدوم ھر  . 

 

کنھ استراحت تا مھمانخانھ عمارت بھ فرستاد رو مرد و پرسید رو مسابقھ مکان و زمان خان . 

 

پا تیز آذري بھ(  اُختاي ھواي دلم.  بودم ننشستھ زین پشت کھ بود بیشتر سال یک. شد مسابقھ درگیر جور بد فکرم  
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 ماھري کار سوار.  کنم شرکت مسابقھ اون تو ھم من کھ خواست مي دلم چقدر.  بود شبم و روز مونس کھ عزیزم اسب.  کرد رو (
داشتم ایمان خودم بھ خیلي و بودم  . 

 

 خودش شھر بھ و کرد خداحافظي خان از ، زنجانھ خانِ  مباشر بودم فھمیده مطبخ فضول ي خدمھ وزوز با کھ مسافر مرد بعد، روز
 .برگشت

 

. نشد خبري دیدم و گذشت روزي چند.  کنھ مي انتخاب زنھا ي مسابقھ تو شرکت براي رو کسي چھ خان کھ ببینم بودم منتظر
پیشش رفتم کرد تموم رو ھا طبق شمارش کار خان وقتي و خریدم جون بھ رو فلک زجر و شد تموم طاقتم بالخره . 

 

خان نباشین خستھ:  گفتم و وایسادم جلوش سفت . 

 

خواي؟ مي چي:  گفت اخم با و آورد بیرون کتاباش و حساب از رو سرش  

 

کنم شرکت دواني اسب مسابقھ تو خوام مي:  گفتم خودش لحن ھمون با بیارم در رو لجش اینکھ براي و گرفت حرصم ادبیش بي از  
. 

 

:  گفت بعد و کرد نگام صامت ، بود نشستھ روش پیري گرد اما بود تایماز عین درست کھ نافذش چشمھاي ھمون با لحظھ چند
؟ گفتي چي فھمیدي خودت  

 

کنم شرکت زنان قسمت تو خوام مي من.  گفت چي شما بھ خان جھانگیر ي فرستاده شنیدم من:  گفتم  . 

 

نگفتم دروغ ، کشید تھ شجاعتم ي ھمھ لحظھ یھ بگم اگھ.  اومد طرفم بھ و شد بلند خان  . 

 

؟ کلفت ھستي کي کني مي فکر تو:  گفت و کرد نگاه چشمام توي  

 

 مثل.  رعیتي یھ تو.  ھاست زاده خان بین مسابقھ ، گفت کھ باشي شنیده ھم رو این باید ، باشي شنیده رو مباشر اون حرفھاي اگھ
؟ نیفتاده جا برات ھنوز اینکھ  
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 ھم کلي برنده ضمن در.  خوبھ خیلي مسابقھ این ي جایزه. ندارین رو مسابقھ بھ فرستادن براي زن ي نماینده شما خان: گفتم
 تو کي خون دونید مي خوب ھم خودتون اما کنیزم شما ي خونھ عموم نامردي خاطر بھ االن من کھ درستھ.  کنھ مي کسب اعتبار
بمیره اگھ حتي.  بخوره زمین بھ اگھ حتي ست زاده خان یھ ھمیشھ زاده خان یھ کھ دونید مي ھم خودتون.  جاریھ من رگاي  . 

 

بري؟ مي ، کني شرکت مسابقھ اون تو اگھ کھ کني مي فکر چطور تو:  گفت و کرد وا کم یھ رو اخماش خان  

 

کنید امتحانم تونید مي.  دارم مھارت خیلي و کردم سوارکاري عمرم ي ھمھ.  قابلیم کار سوار من:  گفتم . 

 

ً .  یام مي کوتاه اینقدر تو برابر در چرا دونم نمي:  کرد زمزمھ لب وزیر کنم مي فکر بھش:  گفت و فکر تو رفت کم یھ خان  واقعا
دونم نمي .  

 

کرد مي برخورد باھام قبل مثل درست و سرسنگین خان ، مدت این تو و گذشت مي ، خان از درخواستم زمان از روز دو  . 

 

 ً  صدام پشت از ، کارگرھا از یکي قباد کھ کنیم استراحت کم یھ کھ رفتیم مي داشتیم رقیھ و من و بود شده تموم باغ کارھاي تقریبا
 . کرد

 

پارا آي.. آي.. آ:  گفت و من بھ کرد رو.  اومد نمي باال نفسش خدا ي بنده ، رسید بھم وقتي .. 

 

شده چي بگو بعد بگیر نفسي یھ:  گفتم  . 

 

ھستن ھم بانو و زاده خان. دختر برسھ دادت بھ خدا. خوادت مي خان ، پارا آي:  گفت شد آروم کھ کم یھ  . 

 

 رنگ صورت تو شد مي رو ترس آثار.  یام مي منم برو تو:  گفتم و رقیھ بھ کردم رو.  بترسم کھ نکردم اشتباھي کار من:  گفتم
دید رقیھ ي پریده . 

 

.  حساسھ بانو دونستم مي.  نشھ دیده ھم مو تار یھ حتي کھ کردم درست رو لچکم.  رفتم عمارت طرف بھ استوار قدمھاي با و آروم
بودمش ندیده ، اتفاق اون از بعد.  داشتم واھمھ تایماز با رویارویي از کم یھ.  کردم مي تحریکش نباید . 

 

برن مي مسلخ بھ رو من دارن کھ انگار.  کردن مي نگام آمیز ترحم جور یھ خونھ داخل ي خدمھ ي ھمھ . 
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خورد ھم بھ حالم بودنشون خور سري تو و بزدلي ھمھ این از  . 

 

کردم باز رو در ، خان توي بیا صداي با و زدم در بھ اي تقھ  . 

 

؟ داشتین امري من با:  گفتم خان بھ رو و کردم تعظیم بانو جلوي.  شدم نزدیک بھشون و بستم رو در و کردم سالم  

 

کني؟ مي تعظیم بانو جلوي فقط چرا:  گفت خان  

 

باشي کرده ُکرنش ھم من جلوي ندیدم.  منم خونھ این خان و صاحب . 

 

 ، مردھا جلوي ، گرفتم یاد من.  ست زاده خان یھ تربیت از دور.  نیست صحیحي کار مرد یھ جلوي زن یھ شدن راست و خم:  گفتم
نکنم اضافي حرکت و نباشم لطیف . 

 

ببینم خان خود حتي و بانو صورت تو وضوح بھ تونستم مي رو تحسین برق  . 

 

کنھ مي فکر چي من مورد در دونستم نمي.  کردم نمي ھم نگاه زاده خان بھ اصالً  ، بانو حساسیت کردن کم براي  . 

 

بپرسھ ازت سواالتي مسابقھ این بھ راجع خواست مي.  گذاشتم میان در بانو با رو تو ي خواستھ من:  گفت خان  . 

 

بانو خدمت در من: گفتم بانو بھ کردم رو . 

 

 توي تو دم مي اجازه شرطي بھ من:  گفت و کرد مرتب رو دامنش چین و فرستاد گوشش پشت رو مواجش موھاي از اي تره بانو
بشي برنده بدي قول کھ کني شرکت مسابقھ این . 

 

بود خواھد انتظارت در سختي تنبیھ ، کني سرافکنده رو خان و من و نشي برنده اگر  . 
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 و تماشگر ھمیشھ.  نداشتیم مسابقات این تو اي کننده شرکت وقت ھیچ حال بھ تا ما و نداره اي عالقھ سواري اسب بھ تایماز
 رو اون در شرکت توان کھ داري ادعا تو و شھ مي برگزار مسابقھ این ھم زنان براي امسال از کھ حاال.  بودیم افتخاري مھمان
بکنن ام مسخره دیگھ خانھاي ھمسران و باشیم بازنده ، کنیم مي شرکت مسابقھ این تو بار اولین براي وقتي خوام نمي ، داري . 

 

بگیري تصمیم بعد و بدوني رو عواقبش االن از خوام مي. داره اھمیت خیلي برام موضوع این . 

 

 اون. اُختایھ اسبم داشتن بھ منوط من برد این اما.  بانو باشم برنده دم مي قول من:  گفتم داشتم خودم سوارکاري بھ کھ اعتمادي با
حتمیھ بردم ، بدم مسابقھ اون با من و بگیرید عموم از رو اون بتونید اگھ.  آوردن کویت از پدرم براي کھ عربھ اصیل اسب یھ . 

 

خرمش مي:  گفت و زد برق بانو چشماي  . 

 

بخر شده طور ھر رو اسب اون و برو کندوان بھ:  گفت تایماز بھ رو بعد . 

 

اومدم بیرون اونجا از اجازه کسب با و ندونستم جایز این از بیشتر رو اونا تصمیمات و خانوادگي بحث تو موندن  . 

 

؟ سالمي تو:  گفت و کرد پام سرتا بھ نگاھي ، شد تموم کھ نمازش.  خونھ مي نماز داره رقیھ ، دیدم اتاق تو رسیدم وقتي  

 

؟ نباشم بود قرار مگھ:  گفتم ، بخورن ھوا کمي تا کردم مي باز رو رسید مي تاکمرم کھ رو شدم بافتھ موھاي داشتم حالي در  

 

کنن فلکت کھ االنھ گفتم:  گفت قباد کھ اونجور:  گفت . 

 

نداشتن خاصي کار.  بود کرده شلوغش قباد:  گفتم موھام تو شانھ حرکت از مست  . 

 

؟ بگي خواي نمي:  گفت و کرد اخم رقیھ  

 

بده فرصت بھم روز چند یھ.  گم مي:  گفتم  . 

 

نداد ادامھ دیگھ ، بود حرفي کم و ساکت دختر کھ اونم . 
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***** 

 

 و رسوندم بھش رو خودم. کیھ دست افسارش نفھمیدم اصالً . دادن بھم رو دنیا انگار ، افتاد اُختاي بھ چشمم باغ در جلوي وقتي
 مي باھاش دشت توي تنھا و یکھ کھ بودم شده خوبي روزاي غرق.  زدم مي حرف باھاش گریھ با و کردم مي نازش.  کردم بغلش
 . تاختم

 

 تنھا و من شدید احساسات ابراز و بود ایستاده اُختاي و من از دورتر کمي کھ تایماز بھ افتاد چشمم تازه ، شدم آروم کھ کم یھ
کرد مي نگاه مونسم  . 

 

 عموم از چطور:  گفتم و کردم نگاھش سرخ چشماي با.  جلو کشیدمش و گرفتم اش گوشھ از و رفت لچکم سمت بھ ناخدآگاه دستم
 گرفتینش؟

 

 خیلي عموت پسر. خریدمش بالخره اما خریدمش گرون:  گفت و نزدیکتر اومد و شد جدا ، بود کرده تکیھ بھش کھ درختي ي تنھ از
داشت ارادت بھت ھم خیلي.  کمند گیسو بود گرد دندون . 

 

 اسم این کردن عنوان از دونستم مي.  بھش دوختم رو نگاھم و کردم بلند رو سرم آگاه ناخود ، کرد صدا اینجوري رو من وقتي
 نظر بھ شبش رنگ چشماي.  نکرده فراموش ھنوز کھ بگھ و کنھ آوري یاد رو برخوردمون اولین بھم خواست مي. داره منظوري
زاده خان بدھکارم شما بھ برخوردم اولین بابت خواھي عذر یھ من:  گفتم و گرفتم ازش رو نگاھم.  اومد مي شیطون . 

 

کمند گیسو کن فراموشش:  گفت و کرد نزدیک گوشم بھ رو وسرش گرفت ازم رو اُختاي افسار . 

 

ً  و گرفت رو وجودم ي ھمھ شرم ، بھش نزدیکي ھمھ این از  حیاط وارد باغ در از و کشید رو اُختاي افسار تایماز. شدم معذب شدیدا
ببره اصطبل بھ رو اون تا شد  . 

 

 احساس این از رو رقیھ اینبار و کار سر برگشتم بھتر ي روحیھ یھ با.  داشتم خوبي احساس ، پیشم بود برگشتھ اُختاي اینکھ از
گفتم رو مسابقھ جریان و دادم نجات بود کرده اش خفھ بود روزي چند کھ فضولي  . 

 

بود کرده تر بامزه خیلي رو اش قیافھ کھ بود پسرانھ حد در ھنوز ولي بود شده بلند سرش موھاي.  کرد مي سکتھ ھیجان از داشت . 

 

کنم سواري اُختاي با کھ گرفتم اجازه خان از ، کارم اتمام از بعد عصر  . 
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ببینن رو من سوارکاري تا اومدن دشت بھ من با آیناز دخترش و تایماز ، بانو ھمراه خان . 

 

داشت رو خواستگارھا بھترین بودم مطمئن ، نبودن فلج پاھش اگھ.  بود زیبا نھایت بي دختري.  دیدم مي رو آیناز کھ بود بار اولین  
. 

 

 نظر بھ خجالتي و کمرو آیناز. شدم ناامید خودم از کل بھ ، آیناز دیدن با دونستم مي معقول رو اون و داشتم ایمان چھرم بھ کھ مني
زد نمي حرف کام تا الم و رسید مي  . 

 

 رو وجودم ي ھمھ لحظھ اون تو کھ حسي. نشستم اُختاي زین رو دوباره اي خورده و سال یک بعد من و رسیدیم دشت بھ بالخره
 بھم مدت این تو رحمانھ بي اینطور کھ نامالیماتي ي ھمھ از رھا.  بودم شده رھا دونم مي اما.  کنم توصیف تونم نمي رو بود گرفتھ

بود شده تحمیل  . 

 

وفادارم اُختاي آساي برق و استوار قدمھاي دست سپردم رو خودم.  باد دست سپردم رو خودم. تاختم آزاد و رھا.  تاختم  . 

 

++++++ 

 

برم در زیرش از تونستم نمي ھم شب تا ، دیدم مي من کھ اوضاعي با و بود راه بھ پختن نان ي برنامھ ، روز اون فرداي صبح  . 

 

 پختش طرز ھم چون داره خاصي محبوبیت و معروفھ آذربایجان بخصوص ایران کل تو کھ شھ مي پختھ مخصوصي نان اسکو تو
داره طوالني ماندگاریھ و طعمھ خوش بسیار.  مخصوصھ شھ مي استفاده اون پخت تو کھ گندمي نوع ھم و خاصھ . 

 

 نوع از گندمش. کنن استفاده طوالني مدت بھ تا کنن مي انبار ، مخصوص انبار تو و پزن مي زیاد مقدار بھ نان نوع این از بنابراین
 پھن ساج اسم بھ دار قوس فلزي ي صفحھ یھ روي رو خمیر.  داره اي العاده فوق طعم کھ ست بوغدا ساري آذري بھ تا زرد گندم
 کارش و شن مي گیر در زیادي افراد پختنش براي. کنن مي انبار و کرده خشک رو اون ، شد پختھ نان طرف دو وقتي و کنن مي

 کھ روز وسط استراحت براي حتي کار و بود کار فقط عصر تا روز اون.  داره اي خشمزه ي نتیجھ اما فرساست طاقت و سخت
 رو کارھا ي ھمھ درستھ.  نداشتم سخت کار ھمھ این بھ عادت من.  بودم افتاده کول و کت از.  نرفتیم ، ھم داشتیم روز ھر معموالً 

اینجوري نھ بود آموزش حد در ولي بودم گرفتھ یاد جان دایھ لطف بھ  . 

 

 تمرینت بھ باید کھ بیا سریع:  گفت کنھ نگام اینکھ بدون و ایستاد پام جلوي.  یاد مي طرفم بھ داره تایماز دیدم کھ بودم کار مشغول
بریم مي خودمون با رو آیناز.  برسي  . 
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بیاد باھامون خواد مي ھم اخموش خود اینکھ یعني این . 

 

 بود صفا با باغ کوچھ یھ ، دره خرمن دشت تا خان ي خونھ مسیر.  افتادم راه و خدمھ از یکي بھ سپردم رو کارم و شدم بلند سریع
 رو من باغ کوچھ اون.  بود کرده پر رو اون مصفاي فضاي تمام گردو درختاي برگ بوي و زده آب گليِ  کاه ھاي دیوار بوي کھ

دیگھ خوب چیزیھاي خیلي و جان دایھ یاد.  پدرم یاد.  انداخت مي کندوان یاد عجیب  . 

 

 دستم کھ بودم اوھام غرق.  بودم نشنیده رو صداش ، تایماز کردن صدا دوبار از بعد گویا کھ بودم اونجا زیباي فضاي غرق اونقدر
 با.  چیھ جایگاھم و کیم حاال کرد آوري یاد ھم بھ و کشید بیرون رویا از شکل بدترین بھ رو من حرکت این.  شد کشیده پشت از

کري؟ تو:  گفت و کرد رھا رو بازوم اون و کردم نگاه بود تایماز دست کھ بازوم بھ تعجب  

 

کنید توھین دیگران بھ دلیلي ھیچ بي وقت بي و وقت ، ھستید خان پسر چون نباید شما:  گفتم و شدم عصباني  . 

 

 نباید ھم تو درضمن. شاھده ھم آیناز ؟ چقدره ما ي فاصلھ مگھ.  نشنیدي کردم صدات دوبار.  زنم نمي حرفي دلیل بي من:  گفت
 بزني حرف خواستي طور ھر توني مي و کني مي فرق خدمھ باقيِ  با کھ کني خود بي فکر خود با ، بودي خان دختر زماني یھ چون

 حد پس!!  خرید رز ؟ مفھمي.  پدرمي خرید زر تو.  بیرون بکشن حلقومت از رو درازت زبون دم مي وگرنھ باش لحنت مراقب. 
 ، دادن رو ترتیبش کار بي نفر چند کھ مسخره کاريِ  سوار ي مسابقھ اون خاطر بھ مادرم و پدر کھ حاال نکن فکر.  بدون رو خودت
بکني خواست دلت غلطي ھر توني مي ، دادن میدون بھت  . 

 

 ، کرد خیال خودش پیش اون و بزنم پلک نتونستم حرفاش شوک از لحظھ یھ کھ کرد ردیف ھم روپشت ھا توھین این سریع اونقدر
کرده قیچي رو من دُم خوب  . 

 

ترسیده برادرش حرفھاي از فھمید شد مي و کرد مي نگاھمون ساکت آیناز  . 

 

اومد بدم بیشتر تایماز از ، دیدم رو آیناز ي ترسیده چھره وقتي  . 

 

ترسي؟ مي اسب از نکنھ ؟ کني مي ،حسودي زاده خان چیھ:  گفتم و چشماش بھ دوختم کرد مي بیداد توشون تنفر کھ رو چشمام  

 

 چھ:  گفت و طرفم برداشت خیز و کرد ول رو بود رو سوارش آیناز کھ رو اسبي افسار.  باروت انبار بھ باشم زده آتیش کھ انگار
؟ ھـــــــــــــــان خوردي؟ ي.ه.و.گ  
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 و شد خیره من بھ خشم با و گرفت من سانتي چند تو رو صورتش و فشرد اش مردانھ قدرتمند دستھاي بین رو الغرم بازوھاي
 کردي فکر.  دادیم رو پولت کھ کلفتي یھ تو.  بدبخت دھاتیھ ؟ ھــــــــــــان ؟ ترسو گفتي من بھ جرأتي چھ بھ تو.  زد فریاد یکدفعھ
؟ ھستي کسي  

 

 نکن دراري زبون و بدون رو خودت حد.  احمق کنیم استفاده ازت تونیم مي جوریھ ھمھ یعني ؟ بدبخت چي یعني کلفت فھمي مي
بکني رو قبرت خودت دست با خودت کنم مي کاري وگرنھ  . 

 

 متنفر ازش.  شدم مشمئز خورد مي صورتم بھ مستقیم کھ ھاش نفس ھرم از زد مي بھم رو تلخ حرفھاي این نفرت با داشت وقتي
بودم نکرده حس حقیر رو خودم اینطور حال بھ تا.  شدم متنفر ضعیفم خود از.  شدم  . 

 

 رو من نفرت با ھنوز.  چکید گونم رو چشمم از سمجي ي قطره.  بگیرم رو سوزوند مي رو چشمم کھ رو اشکي جلوي نتونستم
 کھ و بازوھام و شد شل دستاش کھ تنفرش حس ي غلبھ یا بود اشکم دیدن با دونم نمي.  چشمام تو بود شده خیره بود داشتھ نگھ

ً  دونستم مي حاال آیناز اسب طرف رفت و من بھ کرد رو پشتش و کرد ول رو شدن کبود حتما  . 

 

 بوھاي ي ھمھ از حاال و بود کرده تزریق من بھ رو خوبي احساس پیش ي لحظھ چند تا کھ باغي کوچھ وسط حرکت بي ھمونطور
 خودم بھ حرکتي.  بود داده باد بھ جملھ چند با رو من انسانیت و غرور ، شخصیت ي ھمھ تایماز.  ایستادم ، بود اومده بدم خوبش
افتادم راه و گرفتم دستم رو اُختاي افسار ، کنم نگاه برادر و خواھر دو این بھ اینکھ بدون و دادم  . 

 

 دره خرمن بھ مغموم.  ھوا رفت شد دود ، بود داشتھ نگھ پا سر رو من ، کاري سخت روز یھ از بعد کھ سواري براي شوقم و شور
 ي چھره این پشت من.  کنم گریھ تر راحت تا تاختم.  تاختم و شدم اُختاي سوار و کردم توقف دیروري جاي ھمون تو.  رسیدیم
 زن زیباي حس اش سرمایھ ي ھمھ ، اش آوارگي و نزدیکانش خیانت ، عزیزانش مرگ از بعد کھ بودم سالھ ھفده دختري ، مغرور
 مي برق مثل.  ندارم و دار ي ھمھ بھ بود زده گند جملھ چند با تایماز.  بود بودنش نیافتي دست و بودن لطیف حس.  بود بودنش
بودم خستھ دنیا ي ھمھ از بودم خستھ روز اون.  کردم مي گریھ ابر مثل و تاختم  . 

 

 دارم دوست رو تو سواري من.  پارا آي ماھري خیلي تو:  گفت بھم رو آیناز.  کردم نمي ھم نگاه حتي رو تایماز ، برگشتن وقت
شم مي رھا کنم مي حس تازي مي تو وقتي.  . 

 

 زیبایي کھ زد زیبایي لبخند.  نیستم خالصانھ تعریف این الیق من.  زاده خان دارین لطف شما:  گفتم و زدم بھش جوني کم لبخند
ً .  نباش دلگیر برادرم از:  گفت آروم بعد و کرد بیشتر رو چھرش شد عصباني اونطور چرا گم مي بھت بعدا  . 

 

 کرد روشنم کھ بود این مھم.  کرد اونطوري چرا تایماز نبود مھم برام.  نده ادامھ کھ پایین انداختم و سرم و زدم بھش زورکي لبخند
کجام من . 
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 زد زل شکلي اون بینوا دختر کھ داغونھ خیلي ام قیافھ بود معلوم.  زد خشکش دیدنم با رقیھ ، برگشتم اتاقم بھ گرفتھ و مغموم وقتي
 . بھم

 

بود گرفتھ اجاق بوي صبح از کھ لباسام درآوردن بھ کردم شروع و کردم باز سرم از رو لچکم  . 

 

:  گفت آروم.  کنھ مي آرومم و دارم دوست خیلي رو کار این دونست مي.  گیسام با کردن بازي بھ کرد شروع و پیشم اومد رقیھ
؟ پارا آي شده چي بگي خواي نمي  

 

؟ چي یعني کلفت و کنیز رقیھ:  گفتم  

 

؟ دوني نمي تو:  گفت و کرد نگام تعجب با  

 

بشنوم تو از خوام مي.  بگو:  گفتم . 

 

 اینجا.  باشن خریده پول با کھ چي ھر یعني.  زمین یعني.  اسب یعني.  خونھ یعني.  وسیلھ یعني:  گفت و پایین انداخت رو سرش
 تو و من اما.  دیگھ جا یھ نشد اینجا.  دارن زندگي خودشون.  کارگرند فقط ھا بعضي!!!.  نیستن کنیز ھمھ اما.  داره زیاد خدمھ
بیرون بره اینجا از جسدمون تا ایم خونھ این مال عمر آخر تا یعني ایم خونھ این کلفت دیگھ، ھاي خیلي  . 

 

 ؟ باجي شده چي:  گفت و کشید آغوش بھ رو من و ترسید رقیھ.  کردن گریھ بلند بلند بھ کردم شروع ھوا بي و بستم رو چشمام
؟ کرده کاري کسي ؟ کني مي اینطوري چرا  

 

 بودن کلفت بھانھ بھ نکنھ ؟ کردن کاري باھات نکنھ:  گفت وحشت با و صورتم تو زد زل و کرد جدا خودش از رو من دفعھ یھ بعد
؟ کردن اذیتت  

 

نھ یعني کھ دادم تکون اطراف بھ رو سرم.  بزنم حرف کھ چرخید نمي زبونم اصالً .  نداشتم زدن حرف ناي  . 

 

دمغي؟ اینقدر چرا!  پارا آي دیگھ بگو.  ترسیدم لحظھ یھ:  گفت و کشید آسودگي سر از نفسي  

 

 رو اسمش ھمھ پیش وقت چند تا دختریکھ رنج از گفتم.  گفتم رو بودم کشیده خونھ این بھ ورودم روز از کھ دردھایي ي ھمھ.  گفتم
 یھ ذلیل و خوار رو اون و کرد ساقطش ھستي از چطور خونِش ھم کھ دختري ھاي زخم از:  گفتم.  آوردن مي زبون بھ احترام با
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 ، ھام غصھ ي ھمھ از گفتم.  کردم حس تایماز حرفھاي از وجودم تمام با کھ حقارتي حس از:  گفتم.  کرد رسیده دوران بھ تازه عده
 نوازش رو موھام رقیھ ھمزمان و زدم حرف کھ کم یھ. دایره رو ریختم رو ھمھ. بودم کرده قایم احساسیم بي و غرور نقاب پشت کھ

نفھمیدم ھیچي دیگھ و شد چشمام مھمون آرام خوابي.  کرد  . 

 

 بھ قبل روز کھ رو ضعفي کردم عھد خودم با.  کنھ آروم رو آدم تونھ مي دل درد چقدر. شدم بیدار خواب از بھتر حس یھ با صبح
 بزرگتر بود معتقد پدرش کھ پارایي آي بشم و کنم دور خودم از رو بود شده چیره وجودم ھمھ بھ خان خودخواه پسر اراجبف خاطر
کنھ اداره مرد یھ خوبيِ  بھ رو اجدادیش و آبا امالک ي ھمھ تونھ مي راحتي ،بھ بشھ کھ  . 

 

ً .  ترسھ مي اسب از بودم فھمیده. نمالم خاک بھ رو ننر پسر این پوز اگھ نیستم پارا آي:  گفتم خودم با  باید محکمي دلیل یھ حتما
 جواب زخم با رو زخمش باید.  بود زده زخم بھم من ضعف نقطھ از اون.  آیناز از بھتر کي و فھمیدم مي باید.  باشھ ترس این پشت
 بھتر فرصتي چھ.  ترسھ مي اسب از پاشون و دست بي پسر و دارن عالقھ سوارکاري بھ اینقدر ھمسرش و خان کھ حاال.  دادم مي
؟ این از   

 

 اومد عمارت داخل ي خدمھ از یکي کھ دادم مي انجام رو ام روزمره کارھاي. مطبخ رفتم و کردم شروع خدا بھ توکل با رو صبحم
پیشش بري زودي گفتھ.  داره کارت خانوم آیناز پارا آي:  گفت و مطبخ تو . 

 

شدم عمارت راھي دختر اون ھمراه و خدمھ از یکي بھ سپردم و بودم کنده پوست نصفھ تا کھ رو ھاي زمیني سیب ظرف  . 

 

 و بزرگ خیلي اتاقش.  شدم اتاقش وارد آیناز ي اجازه با و زدم در مکث یکمي از بعد من و شد جدا من از آیناز اتاق در پشت دختر
 تختي چنین حال بھ تا.  بود پوشونده حریر جنس از زیباي ھاي پرده رو دورش کھ داشت قشنگي خواب تخت. بود زیبا حال عین در

 رو شب داشتن پرکني دھن القاب و بودن ثروتمند ھمگي کھ تبریز تو دوستاش از تا چند ي خونھ پدرم با بار دو یکي.  بودم ندیده
بود بھتر بانو اتاق از خیلي.  بودم ندیده جبروتي ھمچین یھ ھم اونجا اما ، بودم مھمون . 

 

؟ نھ قشنگھ:  گفت لبخند با آیناز کھ رسید مي نظر بھ شوکھ چقدر ام قیافھ دونم نمي  

 

؟ زاده خان چي:  گفتم و اومدم خودم بھ  

 

اتاقم:  گفت  . 

 

زیباست خیلي.  بلھ:  گفتم  . 
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باشھ داشتھ تازگي برات خیلي نباید ، اي زاده خان خودت کھ تو.  تختم کنار بیا:  گفت و خندید خوشگل  . 

 

شدم خوشحال دید نمي کلفت یھ چشم بھ رو من اون اینکھ از  . 

 

کجا شما اتاق کجا من اتاق اما:  گفتم و ایستادم کنارتختش !!! 

 

 اینو مادرم کھ ھمینھ واسھ.  یام نمي پایین تختم از زیاد من: داد ادامھ و شد غمگین لحظھ یھ ، کردم حس. تختم رو بشین:  گفت
بگذرونم تختي ھمچین یھ تو رو روزم تمام حداقل تا ، داده سفارش فرانسھ از برام  . 

 

؟ بودن اینجوري اومدین دنیا وقتي از:  گفتم و رسید مي نظر بھ عادي ظاھر نظر از کھ کردم پاھاش بھ نگاھي  

 

 رو تایماز رفتار علت تا اینجا بیاي خواستم ازت امروز.  زد حرف باھات بدجور و کرد انصافي بي حقت در برادرم دیروز.  نھ:  گفت
نیست ھم من پاھاي بھ ربط بي کھ بگم برات . 

 

پارا آي ازش نگیر دل بھ:  گفت آیناز کھ پایین انداختم رو سرم و رفت ھم در چھرم  . 

 

زاده خان نگرفتم دل بھ: گفتم  . 

 

معلومھ َھمت تو ي قیافھ از آره:  گفت و زد لبخندي دوباره . 

 

 اصیل اسب یھ پدرم ، سالھ سیزده تایماز و بودم سالھ پنج وقتي. سالمھ بیست من:  گفت و کنار گذاشت رو بود دستش کھ کتابي
 بود ھم اسب کره یھ.  بودم کوچیک چون ، بشم اسب اون سوار نداشتم اجازه من. بود زیبا نھایت بي کھ خرید تایماز براي ترکمني

ً .  تنھایي نھ اونم بشم اون سوار داشتم اجازه فقط من.  بود خریده برام بابا خان کھ  کھ رو ام کره.  کرد مي ھمراھیم ِمھتر باید حتما
 دیگھ ، شد زیبا اسب اون صاحب تایماز وقتي اما. بود خوشگل مادیون یھ.  داشتم دوست خیلي زرتاک بودم گذاشتھ رو اسمش
 با ھم رو من کنم مجبور داشت دوستم عاشقانھ کھ رو برادرم تونستم عشوه و ناز با بالخره. داد نمي مزه بھم زرتاک با سواري
 تا رفتیم دره خرمن بھ ھم با و برداشت رو زمرد یواشکي و کنھ مقاومت من برابر در نتونست تایماز. بکنھ ُزُمرد سوار خودش
کنیم سواري . 

 

 برخالف تایماز.  بشم زمرد سوار تنھایي بھ خودم بده اجازه کھ کردم التماس تایماز بھ آخر دور اما ، کردیم سواري ھم با دور دو
 یھ ، تایماز بھ برسم کھ بود مونده متري چند.  تایماز سمت برگشتم و تاختم زمرد با کمي.  شدم سوار تنھایي من و کرد قبول میلش
زمین رو افتادم پشتش از من و کرد بلند پاھاشو جفت و ترسید اون و زمرد جلوي اومد مار . 
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 یھ.  کنھ سبک رو دلش گذاشتم و گرفتم بغلم تو رو آیناز سر. سوخت شون دو ھر براي دلم. بود شده جمع آیناز چشماي تو اشک
 و سمي مار یھ ، کننده رم اسب یھ کن فکر.  بود کوچک خودش تایماز:  ،گفت بود بغلم تو ھنوز کھ حالي در ، شد تر آروم کھ کم

 اونم و بود زده نیشش مار ، بیاد در بود دیده کھ اي صحنھ شوک از بود خواستھ تا.  خوره نمي تکون و افتاده اسب کھ خواھرش
بود شده ھوش بي  . 

 

 از بعد تایماز حال.  بودن برده ھمونجا ھم و تایماز. گذشت مي تبریز ي خونھ مرض تو شدنم بستري از روز دو کھ شدم بیدار وقتي
 حرکت نتونستم ، ھا گچ کردن باز از بعد ، بود گچ تو ماھھا و بود شکستھ من پاي دو ھر اما ، شد بھتر دادن پادزھر بھش اینکھ
 فرانسھ تو کھ کوچکم عموي خان تیمور.  نکرد کھ نکرد افاقھ باز اما رفتیم ھم تھران حتي و کردن تالش خیلي مادرم و پدر.  کنم
 بھ راضي دیگھ بابا خان اما داره خوبي دکترھاي اونجا گھ مي.  بریم اونجا کھ گفتھ بارھا ، فرستاده برام رو تخت این و ست

شد مي خوب جا ھمین ، بود شدني خوب اگھ گھ مي و نیست ما کردن واالخون آالخون . 

 

 و اسب از اون ، دونستن مقصر رو تایماز زبوني بي زبون با ھمھ کھ بعد بھ زمان اون از:  گفت و کرد جدا سینم از رو سرش آیناز
 این بھ و کردم فکر موضوع این بھ خیلي من اما.  من دست داد مي رو عقلش نباید اون ، گفتن مي ھمھ. شد متنفر سواري اسب
 عذاب نگاھش تھ ھم ھنوز و ده مي عذاب رو خودش خیلي تایماز.  نیست مقصر کس ھیچ و بوده این من قسمت کھ رسیدم نتیجھ

ندارم باھاش مشکلي و کردم قبول راحت رو سرنوشتم من اما.  بینم مي رو وجدان  . 

 

 تو وجود تو چیزي یھ.  گفتم براش رو ماجرا اینطور کھ ھستي کسي اولین تو پارا آي دوني مي:  گفت و چشمام تو زد زل آیناز
 با من روابط بھ کم یھ اون.  بدونھ چیزي مامان خوام نمي البتھ.  کردم پیدا خواھر یھ کنم مي حس.  کنھ مي جذب رو من کھ ھست

زنھ مي موج اصالت تو رفتار تو.  نیستي خدمتکار من نظر بھ تو اما.  حساسھ خدمتکارا . 

 

زاده خان دارین لطف من بھ شما:  گفتم و زدم لبخندي . 

 

داري سواد شنیدم: گفت آیناز . 

 

بلدم نوشتن خوندن. خوندم اکابر بلھ:  گفتم  . 

 

بخوني؟ کتاب داري دوست:  گفت  

 

زد آتیش رو کتابام ي ھمھ کرد تصاحب و پدرم اموال وقتي عموم اما.  کتابم عاشق:  گفتم ذوق با . 
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 مي اھمیت جماعت زن تحصیل بھ من.  بخوني و برداري توني مي خواستي کتابي ھر:  گفت و کرد اشاره کتاباش ي قفسھ بھ آیناز
بیارن در سرھا تو سري ھم ھا زن دارم دوست و دم  . 

 

 مي زمستونھا و بودم اینجا تابستونھا.  خوندم درس تبریز ملي ي مدرسھ من.  کنھ مي زندگي تبریز عمم. نخوندم درس اینجا من
بدي امتحان بري امتحانات موقع فقط تا بدم درس بھت تونم مي ، باشي داشتھ عالقھ تو اگھ اما. تبریز رفتم . 

 

 داشت حاال کھ بود رویا ترین نیافتني دست من براي گرفتن دیپلم و خوندن درس.  کنم باور تونستم نمي شنیدم مي کھ رو چیزي
شد مي واقعي  . 

 

؟ زاده خان گین مي راست:  گفتم و دستام تو گرفتم رو آیناز ھاي دست.  کرد پر رو چشمام شوق اشک  

 

گم نمي دروغ وقت ھیچ من:  گفت و زد شیریني لبخند . 

 

کنم نمي فراموش ھرگز رو شما لطف این:  گفتم و بوسیدم دستاشو  . 

 

چجوریاست سطحت ببینم بخون بگیر رو کتاب این و کن پاک اشکاتو:  گفت آیناز . 

 

؟ زاده خان کنید مي خوبي من بھ اینقدر چرا:  گفتم و دستم گرفتم رو کتاب  

 

 چاقو مغرورم برادر و مقتدر پدر روي ، موھاش داشتن براي کھ خورد گوشم بھ دختري اسم:  گفت و عقب داد موھاشو از اي طره
 دواني اسب مسابقھ تو خواست مي کھ شنیدم رو دختري اسم.  بود کرده و رو آسالن دزدي کھ شنیدم رو دختري اسم.  بود کشیده
 مي بر را عدالتي بي از خیلي ، بود سالم پاھام االن اگھ کھ مني. مني خود جورایي یھ تو. سابقن بي خونھ این تو اینا.  کنھ شرکت
 چي کردي کھ کاري ازاي در کھ شنیدم پدرم از من. گرفتم مي رو زنا از خیلي دست و کردم مي رو رو ھا دزدي از خیلي.  داشتم
کنم مي کمک خودم بھ دارم تو بھ کمک با من.  خواستي ازش  . 

 

بودم نخونده ھم کتاب خط یھ کھ بود سال یھ از بیشتر.  کردم باز رو کتاب و گفتم هللا بسم یھ لب زیر و بستم چشمامو  . 

 

 مي ازش و زنم مي حرف تایماز با من.  کردم مي تصور کھ چیزیھ از بھتر خیلي وضعت.  کافیھ:  گفت آیناز ، خوندم کھ صفحھ یھ
.  نداره کاري عمارت داخل مسائل بھ خیلي کھ ھست امالکش کار درگیر اونقدر بابا خان. کنیم راضي رو مامان کھ کنھ کمکم خوام

اینجاست ي اداره مسئول مادرم  . 
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بندازه پاتون جلو اون رو اول سنگ ممکنھ. یاد نمي خوشش من از برادرتون اما:  گفتم  . 

 

 نگفتم دروغ و ست فرانسھ ي کرده تحصیل.  بازه فکرش خیلي اون.  نکن کردش گره ابروھاي بھ نیگا!!!  نھ:  گفت و خندید ملیح
اینجا برگشتھ و گذاشتھ رو اونجا عالي موقعیت من کنار بودن خاطر بھ فقط بگم اگھ  . 

 

 حرف باھاش خیلي.  کنھ نابود رو خودش ي آینده ، بچگي تو خطا یھ خاطر بھ خوام نمي.  کنھ مي ناراحتم وقتھا بعضي کھ ھمینھ
.  رم نمي اونجا پام درمون واسھ ، باھاش لجبازي سر از منم. داره پا یھ مرغش اما کنھ شروع بھتر زندگي یھ و برگرده کھ زدم

دم نمي گوش حرفش بھ منم ده نمي گوش رو من حرف اون چون اما کنم امتحان ھم رو اونجا دکترھاي برم داره اصرار اونم  . 

 

دونستي؟ مي.  کمند گیسو گھ مي بھت داداشم راستي:  گفت مقدمھ بي آیناز  

 

کردن صدا اینجوري رو من دوبار یکي ایشون بلھ:  گفتم  . 

 

 جسارت از واقعیتش.  سوخت مي براشون ھم دلش ضمن در و اومد مي بدش خونھ این کچل کلھ خدمتکاراي از اونم راستش: گفت
دربیاره رو مامان کفر کھ کنھ مي صدات ھمینجوري بیاد پیش تو حرف وقتي اینجام.  اومده خوشش تو . 

 

 ؟ داشت رو کردن خاک و گرد ھمھ این ارزش ببینم خوام مي.  موھاتو ببینم کنم باز رو لچکت شو بلند:  وگفت گرفت رو کتاب آیناز
خندید بلند بعدش . 

 

شد مي شاد بود باھاش وقتي آدم.  بود اومده خوشم خیلي خندید مي ربط بي و ربط ھاش جملھ آخر و اول اینکھ از  . 

 

 مو بدون زن یھ اما نباشن زیبا خیلي شاید:  گفتم و کردم باز ھم از ھم رو ام بافتھ موھاي بعد.  کنار گذاشتم رو لچکم و شدم بلند
؟ نیست اینطور.  زاده خان شھ مي زشت خیلي  

 

حساسي؟ روشون اینقدر ھمین واسھ و بود موھات عاشق گفتي مادرم بھ شنیدم.  کنھ رحمت و پدرت خدا:  گفت  

 

بلھ:  گفتم  . 

 

آسالن مثل جالدي دست ندادي رو ھا ابریشم این خوشحالم.  داشت حق:  گفت . 
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 اتاق وسط من شدن خشک و ھمان در شدن باز چون.  نکشید طول بیشتر لحظھ چند کردن کیف این اما کردم کیف خیلي تعریفش از
 .ھمان

 

:  گفت لرزید مي عصبانیت از کھ وحشتناکي صداي با و کرد پیدا زودتر رو خودش تایماز اما.  شدیم خشک ثانیھ چند مون سھ ھر
؟ آیناز کنھ مي غلطي چھ اینجا شکل سرو این با کلفت این ؟ خبره چھ اینجا  

 

سرم رو انداختم نظم بي وھمونطوري برداشتم رو بود شده پھن زمین رو کھ رو لچکم سریع  . 

 

 این ھم خودت ھم چون باشھ کننده قانع توضیحت بھتره:  گفت آیناز بھ رو و اتاق تو اومد و بست سرش پشت رو اتاق در تایماز
شین مي تنبیھ حسابي کلفت . 

 

 اینجا بیاد خواستم پارا آي از من شي؟ مي عصباني اینقدر چرا گلم داداش:  گفت کننده مسحور و گیرا و گرم صداي ھمون با آیناز
 ھیچ پارا آي.  ببینم رو بود کرده خاک و گرد اول روز خاطرش بھ کھ موھاشو خواستم کھ بودم من این. داره سواد چقدر ببینم

نداره تقصیري  . 

 

چیکار؟ خواي مي رو شیپیشش پر موھاي ؟ داره ربطي چھ تو بھ کلفت این سواد:  گفت تایماز  

 

 نزدیکتر تایماز بھ قدم چند و کردم محکم و ر لچکم گره ، بده رو ادبش بي و گستاج برادر جواب و کنھ باز دھن خواست آیناز تا
زاده خان آھاي:  گفتم و شدم  !!! 

 

 روز اون چون کردي فکر ؟ کني مي کلفت کلفت ھي چیھ:  گفتم دیدم خودم متوجھ رو نگاھش تا و من سمت برگشت تعجب با تایماز
 و کني مي کلفت کلفت و توه دست قدرت االن کھ این ؟ ندادم جواب کھ بوده حق ، تو حرف یا ؟ اللم ، ندادم رو جوابت دره خرمن تو

 و تو روزي و برگرده ورق اگھ ببینم.  نیست شاقي کار ، کني مي ھوار ھوار زن تا دو وسر بیني مي کلفتت صداي تو رو مردونگي
 خور سري تو من.  نھ ؟ ھا ام بقیھ مثل منم نکن فکر ؟ کني مي کلفت صدا ھمینجوري باز ، من مثل کسي نوکر بشین تو امثال
 مي راست دوال جلوم ایل یھ.  خودم واسھ بودم کسي پیش وقت چند تا منم.  ره نمي غیرتم ، بره گردنم ، زنم اینکھ با.  نشدم بزرگ
افتاد نمي دھنشون از زاده خان ، زاده خان و شدن  . 

 

 ناحق رو حقم ، جنابعالي مثل نمایي مرد نامرداي اگھ:  گفتم و ایستادم رخش بھ رخ و برداشتم طرفش بھ دیگھ قدم چند زاده ھیجان
 راه کلفت کلفت ھي برام شما مثل اي رسیده دوران بھ تازه یھ کھ نبود این وضعم االن ، گرفتن نمي رو چیزیم ھمھ و کردن نمي

 تو موھاي از من موھاي ضمن در.  حاضرم تنبیھي ھر براي زدم بھتون کھ ھم حرفھایي این و اتاق این بھ اومدنم واسھ.  بندازه
باش مطمئن و این تره تمیز یکي . 
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 خودي شخصیتم دیگھ روي دادم اجازه و بیرون اومدم اتاق از سریع و ندادم بھش رو حرفي ھیچ فرصت ، شد تموم کھ حرفھام
بشن جاري اشکام و بده نشون . 

 

 از دیگھ نفر چند و رقیھ خوشبختانھ.  برسم کارم بھ عادي ي قیافھ یھ با کردم سعي و کردم پاک رو اشکام مطبخ بھ رسیدن تا
بکنھ پیچ سوال رو من ھي کھ نبود اونجا و بودن لباس شستن مشغول باغ تھ ، کارگرھا  . 

 

 کھ بود این بودم شنیده کارگرھا از کھ اینجا سخت ھاي تنبیھ از یکي.  ترسیدم مي تایماز با زدنم حرف تند عواقب از کم یھ واقعیتش
ً .  خاطي فرد سر رو گردونن مي بر بعد بشھ داغ حسابي ذارن مي خالي خالي ھمینطور رو مسي دیگ یھ  مي بلند َکلَش از دود واقعا
 بھ ھي و کنھ آروم رو پوکش کلھ برادر بتونھ کھ بود آیناز بھ امیدم تنھا. نکن رو اینکار اما کنن فلکم جمع جلوي بودم حاضر.  شھ

 کھ حاال ؟ شد خوب ، گفتي رو اینا مثالً  حاال ؟ بزنھ حرف آیناز ذاشتي مي و گرفتي مي دھن بھ زبون مردي مي:  گفتم مي خودم
حالجي مرده چند شھ مي معلوم ، رسید رو حسابت اومد  . 

 

 سریع.  کردم پیدا استراحت فرصت کم یھ ، عمارت داخل فرستادیم و مخصوص ھاي دوري تو چیدیم و کردیم درست رو ناھار
 ھمھ این غذاي کردن درست نبود شوخي.  کنم استراحت کم یھ کھ اتاق بھ رسوندم رو خودم و خوردم مطبخ ھمون تو ناھار دولقمھ

 گفت و تو اومد بغلي اتاق خدمتکاراي از یکي صبا گل و شد باز اتاقم در کھ بودم کشیده دراز تازه.  خواست مي کمر ، حشم و خدم
منتظرتھ بیرون زاده خان پارا آي:  . 

 

گلیمون کاه الونک بیرون رفتم و جلو کشیدم تونستم مي کھ جایي تا رو لچکم.  دھنم تو اومد مي داشت قلبم . 

 

 ریزه سنگ داشت پاش با و بود ایستاده گردو بزرگ درخت سایھ زیر بیرون ، بود گرفتھ دستش رو اختاي افسار کھ حالي در تایماز
سالم:  گفتم و وایسادم ازش فاصلھ با.  کرد مي شوت رو ھا . 

 

 اون و بخوابي بگیري تو کھ نخریدم قیمت این با رو اسب این نداري؟ مسابقھ مگھ تو:  گفت کرده گره ابروھاي با و طرفم برگشتم
 بریم باید باش زود پس.  اونجا برسیم تا سفریم تو ھم رو روزش ده. نمونده مسابقھ تا بیشتر ماه یھ.  شھ خشک پاھاش اصطبل تو

 . تمرین

 

؟ یان نمي خانوم آیناز:  گفتم و صدام تو کردم جمع رو شجاعتم ي ھمھ. بودم شده موش چرا دونم نمي  

 

ترسي؟ مي من از ؟ زاده خانـــــــــ چیـــــھ:  گفت و لبش ي گوشھ اومد نیشخندي  

 

خدا بھ داشت شرف ، کلفت گفت مي اگھ کھ کرد ادا مسخره جوري رو زاده خان  . 
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پرسیدم ھمینطوري ؟ بترسم باید چي واسھ نھ:  گفتم . 

 

 وصلھ ھاي گیوه جلوي درست رو براقش ھاي چکمھ کھ بود پایین سرم. اومد مي تر پایین سرم من ، اون قدم ھر با و تر جلو اومد
 زد زل و باال آورد رو سرم ، بیاد دردم کھ جوري محکم و دستش تو گرفت رو چونم و باال آورد رو دستش. دیدم خودم ي شده پینھ
.  گذرم نمي گناھت از بکنھ ھم التماسم ھم خواھرم اگھ حتي دیگھ کھ کن جمع رو حواست خوب!!!  دختر ببین:  گفت و صورتم تو
 ، نوکرت من و ارباب شدي تو ھم وقت ھر.  اي خونھ این کلفت االن ، بودي کھ کي ھر تو.  گذشتم ازت خواھرم خاطر بھ بار این
 قانوني بي کلي ، اینجا اومدي وقتي از.  باشھ زبونت و رفتار بھ حواست بھتره پس اربابم من االن. بخور خواستي ي. ه و. گ ھر

 و داره قبولت مادرم و یاد مي کوتاه برابرت در چرا پدرم دونم نمي.  گذاشتي پا زیر رو خونھ این اجدادي و آبا قوانین و کردي
 باشي کرده طلسم جورایي یھ رو خونھ این اھالي ي ھمھ و باشي گر جادو شاید.  بخوني درس کھ کنم کمکت خواد مي ازم خواھرم

 ي مسابقھ اون از بعد.  مونم نمي اینجا خیلي من. کنھ مي کار احساسم از بیشتر عقلم من چون.  اثره بي من رو جادوت بدون اما ،
بیني مي بد خیلي کھ نپیچي پام پرو بھ زیاد موقع اون تا بھتره.  تھران رم مي مسخره . 

 

 مي مضاعف ، چونم روي رو دستش فشار و داد مي فشار ھم بھ بیشتر رو دندوناش لحظھ ھر کھ حالي در رو جمالت این ي ھمھ
 با ، دیدم رو خشم ھمھ این وقتي.  کرد مي بیداد تنفر صداش تو و بارید مي آتیش براقش مشکي چشماي از.  آورد زبون بھ ، کرد

 داد مي حقیقت بوي حرفاش.  نپیچیم رفتھ فرنگ وحشي این پاي و پر بھ زیاد ، شده کھ ھم خودم سالمت خاطر برا کردم عھد خودم
نداره وجود بعدي ي دفعھ ، کرد مي مطمئن رو من و  . 

 

ً  و ببینھ رو حرفاش تاثیر تا شد دقیق صورتم تو کھ کم یھ  رو شده حس بي درد از کردم مي فکر کھ رو چونم ، شد موفق ھم ظاھرا
نشنیدم ازت چشمي:  گفت و کرد ول  . 

 

چشم:  گفتم دادم مي ماساژ رو چونم دستم با کھ حالي در زیر بھ سر  

 

دارم کار کلي من.  بیفت راه.  خوبھ:  گفت . 

 

 اومد نمي خوشم باغ کوچھ اون از دیگھ.  نشد بدل و رد تایماز و من بین کالمي ھیچ ، دره خرمن بھ برگشت و رفت مسیر طول در
 رو سختم زندگي ، خان اخالق سگ حال درعین و تنومد و جذاب پسر این.  نداخت مي تایماز ي کننده مشمئز حرفھاي یاد رو من. 

کرد مي تر سخت برام . 

 

 براي.  نھ یا کنھ راضي رو یخ تیکھ این تونستھ آیناز و داره نظري چھ ، من تحصیل براي آیناز پیشنھاد مورد در دونستم نمي
دیدنش برم تونستم نمي خواست نمي خودش تا ولي. دیدم مي رو آیناز باید سواالتم جواب فھمیدن . 

 

 رو تایماز باشھ تونستھ اگھ کردم نذر ھمونجا.  نبود دلم توي دل. پیشش برم کھ اومدن آیناز طرف از دوباره ، روز اون فرداي
گیرم مي روزه ھفتھ یھ ، نیاره نھ من خوندن درس واسھ کھ کنھ راضي  . 
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 آیناز.  کردم سالم و بستم سرم پشت رو در ، اطراف بھ توجھ بي.  بود نشستھ تختش روز دیروز مثل ، دیدم شدم کھ آیناز اتاق وارد
کردم مي سکتھ ترس از داشتم تو جاي من کردي؟ دیروز بود کاري چھ این پارا آي واي:  گفت و داد رو جوابم خوشرویي با . 

 

 خودم جلوي نتونستم.  کنھ مي تحقیر رو من خیلي ھم ایشون اما ، کردم توھین برادرتون بھ شما جلوي کھ ببخشید رو من:  گفتم
بگیرم رو . 

 

؟ چیھ برادرم مورد در نظرت:  گفت  

 

باشم داشتھ زاده خان بھ راجع تونم مي نظري چھ من:  گفتم . 

 

آدمیھ؟ چجور نظرت بھ بدونم خوام مي خوب:  گفت  

 

بینھ بزرگ خود و مغرور و خشن ، خوب:  گفتم اختیار بي و افتادم خشونتش و تایماز دیروز ي جذبھ یاد لحظھ یھ  . 

 

؟ بگي رو اینا ھم خودش جلوي حاضري:  گفت و خندید بلند آیناز  

 

 روح قبض بود نزدیک کھ زد حرف بد باھام اونقدر عصر دیروز.  نندازین در ایشون با رو من خدا رو تو خانوم نھ نھ:  گفتم سریع
؟ چیھ من خوندن درس بھ راجع نظرشون راستي.  کرد حجت اتمام باھام حسابي. بشم  

 

؟ کني مي فکر چي تو:  گفت  

 

 ، بلده کھ ھم رو نوشتن خوندن ھمین.  خوندن درس بھ چھ رو کلفَت:  گفتم و کردم کلفت رو صدام بعد.  نھ گفتھ من نظر بھ:  گفتم
کنھ شکر خداشو بره . 

 

؟ اینطوریھ من صداي کجاي:  گفت کھ شنیدم سرم پشت از رو تایماز صداي دفعھ یھ  

 

ُمردم الواقع في من ، مرگ بگن ، داشتم موقع اون کھ حسي بھ اگھ . 
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 روح قبض جا در ، بود شنیده رو من تفاسیر ي ھمھ داد مي نشون کھ اونجا خودش وجود ھم و صداش ي یکباره شنیدن از ھم
نگفتم دروغ ، کنم خیس رو خودم مونده کم بگم اگھ و کردن عرق دستام.  شدم . 

 

سالم:  گفتم زیر بھ سر و تایماز طرف برگشتم آروم  . 

 

 یاري؟ مي در رو من اداي دیگھ حاال شد؟ کور نطقت چرا ؟ بودي شده بلبل خوب:  گفت و نشست آیناز پیش و شد رد کنارم از
 چیدم رو دمت خوب کھ حاال.  مرگھ گرگ ي توبھ اینکھ ؟مثل نکني من کفش تو پا کھ بودم نکرده حجت اتمام تو با مگھ دیروز
یاد مي دستت کار حساب . 

 

 وگرنھ اینجایین شما دونستم نمي کھ من.  نباشم شما بر و دور شد قرار:  گفتم کردم مي بازي لچکم ي ریشھ با داشتم کھ ھمونطور
زدم نمي رو حرفا اون  . 

 

درازه زبونت ھنوزم:  غرید تایماز . 

 

کنھ کمکمون داده قول تایماز: داد ادامھ من بھ رو بعد. طفلک شد روح قبض.  داداش بسھ:  گفت آیناز  . 

 

نزدم حرفي ھمچین من:  گفت و پاش رو انداخت پاشو تایماز  . 

 

کرد براش شھ مي چیکار ببیني پرسي مي گفتي خودت.  دیگھ نکن اذیت!!! داداشـــــ:  گفت رو داداشش دست آیناز  . 

 

نکردم فراموش رو زده کھ زبونھایي زخم و چاقو زخم ھنوز.  دم نمي اي دیگھ قول ھیچ. پرسم مي فقط:  گفت تایماز  . 

 

 انجام براش آسالن قبالً  کھ کارھایي و کتابھا حساب تو تونھ مي گفتم بھش.  زدم حرف بابا خان با دیشب من:  گفت من بھ رو آیناز
نگفت چیزي تنھاست دست االن چون اونم.  بگیره کمک تو از ، داد مي  . 

 

بابا با ھم مامان کردن راضي . 

 

 روھرگز لطفتون زاده خان ممنون:  گفتم و بوسیدم رو دستش و زدم زانو آیناز پاي جلوي ناخودآگاه کھ شدم خوشحال اونقدر
کنم نمي فراموش  . 
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گیري مي پاچھ فقط کردم مي فکر من ؟ بودي بلد رو زدن حرف اینطور:  گفت لب زیر تایماز . 

 

کنھ مي نگام داره پوزخند یھ با تایماز دیدم کھ بگم چیزي یھ کھ طرفش برگشتم غیظ با و یادم موقعیتم لحظھ یھ  . 

 

 یھ احترام بھ من.  ھا ھم بھ ریزم مي رو ات کوزه کاسھ ي ھمھ کھ نشھ باز موقع بي زبونت باش مواظب آ آ:  گفت دید رو من نگاه
کنم خراب رو چي ھمھ کھ بدي دستم گزک یھ منتظرم و کنم مي بزرگي خبط ھمچین دارم آبجیم دونھ  . 

 

نشن وا اجازه بي وقت یھ کھ فشردمشون ھم رو ھمچین.  دوختن ھم بھ رو لبام حرفاش این با انگار . 

 

 زمین رو خوام نمي.  اي اسطوره برام شجاعتت با جورایي یھ تو.  ببینمت اینطوري ندارم دوست. پارا آي شو بلند:  گفت آیناز
نکردم اشتباه من بده نشون من داداش و پدر این بھ و شو بلند.  ببینمت  . 

 

زاده خان کنم مي رو تالشم ي ھمھ:  گفتم و کردم نگاھش شناسانھ قدر و شدم بلند  

 

 براي خاتون بیگم ، وقتھا بعضي و تایماز و آیناز ھمراه عصر طرفھاي ، زنجان بھ حرکت روز بھ مونده دو تا ، روز اون از بعد
رفتم مي دره خرمن بھ تمرین  . 

 

ً  تایماز  مي آزارم پایینش بھ باال از نگاه اون ھم ھنوز ولي ، کرد مي صدا آمیز تحقیر الفاظ با رو من کمتر و بود شده تر مالیم نسبتا
 .داد

 

 زندگیم تو کھ آدمھایي ي ھمھ با دختر این.  شھ مي باز روم بھ جدید دنیاي یھ درِ  کردم مي حس ، زدم مي حرف آیناز با کھ بار ھر
خواستم مي خدا از رو آیناز پاھاي شفاي نماز سر روز ھر.  داشت فرق بودم دیده  . 

 

 خبري اگھ:  گفت مي و کرد مي اطالعي بي اظھار کھ آیناز ؟ نھ یا بکنھ کاري تونستھ تایماز ، خوندم درس بھ راجع دونستم نمي
ً  بشھ  بود این واقعیت. نکشم پیش رو حرفش کھ بردم مي حساب ازش اونقدري منم.  کنھ سوال خواست نمي و گھ مي خودش حتما
 درس بخوان دخترھا زمان اون اینکھ. بودم کلفت یھ خودش قول بھ اونا ي خونھ داشتم کھ اي گذشتھ ھر و بودم کھ کي ھر من کھ

 پایین رده کلفت یھ اینکھ بھ برسھ چھ. دونستن مي شرع خالف رو اون ھا خیلي و داشت بحث جاي ھنوز ، مدرسھ برن و بخونن
باشھ شدني کار این کھ شدم مي امید نا کل بھ ، کردم مي فکر چیزھا این بھ وقتي.  بکنھ کاري ھمچین یھ بخواد . 
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.  نبود دولتي معروف قول بھ بود پولي یعني بود ملي مدرسھ ، بود گرفتھ دیپلم و بود خونده درس درش آیناز کھ ھم اي مدرسھ
داشت اختصاص پسرھا بھ زمان اون دولتي مدارس  . 

 

 شروع دبیرستان از ابتدایي خوندن جاي بھ بدن اجازه و بگیرن امتحان یھ من از کھ کنھ پیدا آشنا بتونھ تایماز اگھ کھ گفت مي آیناز
 کار باھات خودم ، باشھ شدني کار این اگھ گفت مي.  گیرم مي دیپلم زودتر من ھم و یاد مي در کمتر اش ھزینھ ھم اونطوري ، کنم
بشي امتحان ي آماده تا دم مي درس بھت و کنم مي . 

 

برم خاتون بیگم دیدن بھ خواستن ازم کھ حرکتمون زمان بھ بود مونده روز دو  . 

 

دیدنش بھ رفتم و جلوتر کشیدم رو لچکم و کردم مرتب رو لباسام . 

 

 بھ نگاھي.  بود کرده برابر چند رو زیباییش و وقار کھ بود پوشیده زیبایي لباس.  شدم وارد اجازه کسب با و زدم در بھ اي تقھ
حاضري؟ مسابقھ براي:  گفت و کرد سرتاپام  

 

بلھ بخواد خدا اگھ:  گفتم . 

 

 زاده خان یھ رو تو من. نھ یا ھست ات اندازه ببینم بپوش ھم رو ھا گیوه این. کني امتحان رو لباسھا این تا کردم صدات:  گفت
 نمي تکون من کنار از رفتیم کھ اونجا.  بده نشون رو این خالف رفتارت ھمھ از مھمتر و ظاھر ندارم دوست و کنم مي معرفي

زني نمي حرف من ي اجازه بي و خوري  . 

 

 ام دایھ درسھاي دادن پس براي فرصت بھترین شاید االن.  کنم مي شما آبروي حفظ براي رو ام سعي ي ھمھ.  بانو چشم:  گفتم
داده آموزش من بھ عمر یھ کھ باشھ . 

 

کرد اشاره لباسھا بھ و گفت اوھمي  . 

 

نیستم نامحرم کھ من.  کن عوضش ھمینجا:  گفت کھ کنم کجاعوض یعني کھ کردم نگاه بھش تردید با و برداشتم رو لباسھا  !!! 

 

 ، شھ مي کار این مانع شرم.  کشم مي خجالت شما روي از من ولي ، ھستید نعمتم ولي ھم و نیستید نامحرم ھم.  ھمینطوره:  گفتم
برسم؟ خدمت و کنم عوض دیگھ جاي داره امکان اگھ  
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کن عوض ھمینجا گفتم.  نھ:  گفت . 

 

 ً کردم عوض رو لباسھا ، کردم مي بارونش فحش دلم تو کھ حالي در ناچارا  . 

 

 بود کھ چھ ھر و آدم بھ زد نمي زل وقیحانھ اینطوري کسي اما بودن لخت ھم جلوي ھمھ و داشت خزینھ حالت زمان اون حمامھاي
 بانو حاال ولي.  بره رو از کھ کردي مي نگاه اونطوري رو اون تو خوب کرد مي نگاھت بد ھم کسي اگھ.  بودن لخت باھم ھمھ
 و نبود مرسوم خیلي ، ازدواج از قبل اونم بستن بند سینھ چون ولي نیاوردم در رو زیرم لباس درستھ.  لباس بي من و داشت لباس
 ھم رو بانو کار این.  بودم داده قرار بانو دید جلوي خالصانھ رو مرمرینم و کوچک ھاي سینھ ، نبودم مستثني قاعده این از ھم من
 بھ و طرف شخصیت کردن ارزش کم و حرمتي بي جور یھ بانو خواست این.  دادم قرار رعایا حق در خاندان این ھاي ظلم لیست تو

بودن اوامر اجراي بھ مجبور خدمھ و کرد مي امر ، بود اون دست قدرت چون.  بود زورگویي نوعي  . 

 

ً .  کنم آروم ، شد خواد بھتر چي ھمھ کھ امید این با رو دلخورم ذھن کردم سعي و کردم عوض رو لباسھا  لباس دوخت طرز از ظاھرا
 دست دو اون تا پوشیدم و آوردم در رو لباسھام بانو تیز نگاه جلوي بار سھ. رسید مي نظر بھ راضي بود ام اندازه کامالً  اینکھ و

 این تو کھ باشم نداشتھ چیزي مرضي ببینھ بزنھ دید رو من بدن و تن خواست مي کار این با شاید دونم نمي.  کرد تایید رو لباس
 ھواي تنفس اولین با کردم سعي و کردم فرار خفھ ھواي اون از ، بانو مرخصي اجازه با بود کھ چي ھر.  کنھ سرایت بھش سفر
کارم سر برگردم غرور با دوباره و بدم قورت ، بودم شده متحمل تحقیر این خاطر بھ کھ رو بغضي ، آزاد . 

 

ً  ، زنجان بھ حرکت روز  ھا بعضي ، حسادت با ھا بعضي.  بودن فھمیده رو مسابقھ تو من شرکت جریان ، عمارت اھل ي ھمھ تقریبا
 رو دلتنگي و عشق رنگ صورتشون تو کھ بودن رقیھ و آیناز وسط این فقط.  کردن مي نگاھم تعجب با ھا بعضي و تفاوتي بي با

دید شد مي . 

 

برگرد زود. پارا آي شھ مي تنگ برات دلم:  گفت و جلو اومد رقیھ ، کردن مي خداحافظي و بودن ھم بغل تو آیناز و بانو تا . 

 

 چجوري نکني ناز موھامو دیگھ تو اگھ دونم نمي. ات شبانھ نوازشاي ھم و خودت واسھ ھم.  شھ مي تنگ برات دلم منم:  گفتم
 . بخوابم

 

کنم مي ناز رو موھات دوبرابر ، بشي برنده بدي قول اگھ:  گفت و زد نمکیني لبخند رقیھ  . 

 

شدم درشکھ سوار و بوسیدم رو رقیھ ي گونھ سریع ، خان حرکت دستور با  . 

 

افتادیم راه و داد رو جوابم ھم اون و دادم تکون دست آیناز براي درشکھ ي پنجره از  . 
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 سلطان و من نفر سھ ، کردن مي حرکت جلوتر و بودن بزرگتر ي درشکھ تو کھ تایماز و بانو و خان نفر سھ.  بودیم نفر دوازده کالً 
 و کردن مي حرکت عقب دوتاشون و جلو تاشون دو کھ بدست تفنگ نگھبان نفر چھار ، بودیم عقبي درشکھ تو کھ فریده و خانم

بودن چي درشکھ کھ ھم دونفر  . 

 

 ھاي ندیمھ نفر دو این. دادم نمي انجام اي کودکانھ حرکت کوچکترین و دادم مي نشون موقر رو ظاھرم اما.  بودم زده ھیجان کلي
 مھمشون وظایف از یکي سفر این تو کھ بود معلوم کامالً  وصف این با.  بودن کنارش ھمیشھ تختخواب جز بھ کھ بودن بانو خاص
بود بانو بھ رفتارم و اعمال لحظھ بھ لحظھ راپورد و من گرفتن نظر زیر  . 

 

 این از تا صد جان دایھ.  دربیارن من از چیزي تونن مي کنن مي فکر کھ خندیدم مي بھشون داشتم دلم تو و بودم نشستھ موقر
گذره مي چي َکلَش تو فھمیدم مي افتاد مي یکي بھ چشمم تا.  بودم اون ي پرورده دست من.  بود حریف رو ھا ندیمھ . 

 

 ، خدمھ موي کردن بلند براي خان ي اجازه جریان و آسالن دادن لو شنیدم ھا بچھ از:  گفت فریده کھ بودیم رفتھ راه ساعتي دو یھ
؟ بوده تو کار  

 

؟ من:  گفتم ، گرفتم مي خودم بھ متعجب ي قیافھ کھ حالي در و طرفش برگشتم طمأنینھ با  

 

آره:  گفت جانبي بھ حق ي قیافھ با و کرد ریز رو چشماش  

 

 خدم این ي قیافھ بده خیرش خدا بوده کي ھر البتھ.  بقیھ موي بھ چھ رو من.  کردم ھنر ، کنم حفظ بتونم رو خودم موي من:  گفتم
کنھ اختالط باھاشون دقیقھ دو تونھ مي آدم آوردن در شوید تل چھار.  شده تر تحمل قابل کم یھ خان حشم و . 

 

نزد جیک و بست رو گشادش دھن اون و موذیشھ خود منظورم کھ گرفت کامالً   . 

 

 االن:  گفتم مي خودم بھ ھي.  خورد مي ھم بھ داشت حالم ، بود کرده باالپایینمون درشکھ این بس از. بود شده خشک تنم ي ھمھ
شدم بھتر و زدم صورتم بھ آبي من و داشتن نگھ نماز واسھ اینکھ تا.  راه و بود راه فقط اما.  نمونده چیزي دیگھ.  رسیم مي  . 

 

 ھم درشکھ کردن پایین باال این.بود بریده رو امانم ھم پیچھ دل و بود شده شروع ام ماھانھ عادت دیشب ھمین کھ بود اینجا بدبختي
بره آبروم و بزنھ بیرون لباسم از نجاست ترسیدم مي.  کرد مي بدتر رو اوضاعم . 
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 پھن سفره دیگھ و خوردیم ، شده آماده ھمونطور کھ بودن کرده درست کباب شامي ھاي لقمھ ناھارمون براي ، عمارت آشپزھاي
 رو شب کھ اینھ برنامھ کھ فھمیدم نگھبانھا صحبتھاي از.  شدیم راھي دوباره و داشتیم نگھ نماز واسھ ساعتي نیم یھ فقط.  نکردیم

بگذرونیم خان خواھر منزل تبریز تو  . 

 

 بد حالم ھمینطوري ، بودم اومده تبریز بھ پدرم با کھ ھم دوباري یکي اون. خورد مي بھم داشت حالم دوباره و بود عصر طرفھاي
 چرخاي اون با تنگ ي درشکھ این تو اما بتازم مشکلي ھیچ بدون تونستم مي فرسنگھا رھا و آزاد ، اسب سوار من.  بود شده

خورد مي بھم حالم ، درفتش زوار . 

 

؟ دارن نگھ دقیقھ چند شھ مي خانم سلطان شھ مي بد داره حالم من: گفتم خانوم سلطان بھ و بگیرم رو خودم جلوي نتونستم دیگھ  

 

ً  کھ صورتم بھ نگاھي باشھ:  گفت و انداخت بود پریده رنگ حتما  . 

 

داره نگھ کھ گفت چي شکھ در بھ و و برد بیرون درشکھ ي پنجره از رو سرش  . 

 

گرفتم فاصلھ درشکھ از و برداشتم رو آب ي کوزه و رفتم درشکھ عقب قسمت بھ و اومدم پایین درشکھ از سریع  . 

 

 از نفسي و شدم راحت فشار ھمھ اون از ام معده شدن خالي با.  برگردوندم رو بودم خوده ناھار کھ چي ھر و شد منقبض ام معده
 نزدیک من بھ و کرد مي لھ رو بلند علفھاي کھ رو قدمھایي صداي کھ برگردم خواستم مي و شستم رو صورتم. کشیدم آرامش سر

صدا سمت برگشتم و شندیدم رو شد مي  . 

 

تایماز اال ، داشتم رو کسي ھر انتظار . 

 

؟ زاده خان کنید مي چیکار اینجا شما:  گفتم تعجب با  

 

؟ بده حالت ؟ اینجا اومدي چرا:  گفت  

 

خوبم االن.  بود کرده بد رو حالم درشکھ شدید تکونھاي.  زاده خان خوبم:  گفتم  . 
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 آب بھ گلي دستھ چھ باز ببینم بیام گفت مادر ، اینکھ گفتن با تایماز اما.  شده نگرانم کھ کردم مي برداشت اینجور لحنش از داشتم
 نگران وقت ھیچ زاده خان یھ کھ کرد آوري یاد بھم ، نشیم معطل این از بیشتر کھ درشکھ تو برو زود ، خوبھ حالت اگھ حاال.  دادي

ندارم رو تحملش کھ دماغھ گنده و مغرور پسر ھمون این و شھ نمي مستخدمشون  . 

 

 بپیچم پاش پرو بھ کمتر شده کھ ھم خودم خاطر بھ کھ بودم بستھ داد قرار خودم با ضمن در و نبود باھاش شدن درگیر مساعد حالم
درشکھ سمت افتادم راه و نگفتم ھیچي ھمین واسھ  . 

 

؟ داشت چیکارت زاده خان:  گفت فریبا ، شدم سوار کھ ھمین  

 

 کھ بود خوشحال ھم و خورد مي حرص داشت ھم.  شده حالي چھ کنم تصور تونستم مي.  بستم و چشمام و بود شده نگرانم:  گفتم
داره داغ خبر یھ نعمتش ولي واسھ . 

 

داشت ادامھ ھنوز ھام پیچھ دل اما بود بھتر اینور بھ عصر از حالم.  بود شده تاریک کامالً  ھوا دیگھ  . 

 

.  بودن بود آمد و رفت حال در درشکھ و آدم کلي.  گرفت فرا رو وجودم ي ھمھ عجیب شوقي و شور ، شدیم تبریز وارد وقتي
 درشکھ.  رفتن مي طرف واون طرف این بھ ، کردن گم رو چیزي انگار و بود اسکو تر متفاوت کمي و تمیز و تر لباسھاشون

 ھاي نزدیکي اما بود باریک ھا کوچھ پس کوچھ و ھا محلھ.  کردن توقف بزرگي آھني در جلوي ، رفتن شھر داخل کھ کم یھ ھامون
نشینھ ارمني محلھ یھ کھ ھست آواک بارن محلھ اون اسم فھمیدم ھا بعد.  بود شده تر عریض کوچھ خونھ اون . 

 

داخل رفتیم و کردن باز خونھ داخل ي خدمھ از تا دو رو بزرگ درآھني  . 

 

 رو اطراف داشتم و بود مونده باز دھنم ھنوز. دیدم جلوم رو خان عمارت از زیباتر و بزرگتر مراتب بھ عمارت ،یھ شدیم کھ پیاده
کنم معرفي شوھرم خواھر بھ رو تو خوام مي.  بیا من ھمراه پارا آي:  گفت بانو کھ کردم مي نگاه  . 

 

شدیم خونھ وارد عمارت خدمتکارھاي از تا دو و بانو ھمراه من  . 

 

 کنم نگاه عادي اینکھ براي رو تالشم تمام.  کرد مي خیره رو اي بیننده ھر چشم و بود بیرونیش نماي از بیشتر خونھ داخل جبروت
اعلم هللا ، بودم شده موفق چقدر ولي کردم مي ،  . 

 

ً  زني .  کردي منور. داداش زن اومدي خوش:  گفت و کشید آغوش بھ رو بانو و اومد استقبالمون بھ فاخر لباسھاي با چاق نسبتا
؟ کجان برادرم و ھا بچھ پس  
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بوس دست یاد مي االن.  باماست تایماز ولي نیست آیناز.  جان فخرتاج ممنون:  گفت بانو  . 

 

.  پاراست آي دختر این:  گفت و داد قرار دونستم مي رو اسمش حاال کھ منزل خانم دید معرض تو رو من و رفت عقب کمي بعد
 اسب ي مسابقھ تو قراره.  کنھ مي زندگي ما با وقتیھ چند.  اطرافش ھاي آبادي پاره و کندوان خان ، خان یوسف مرحوم دختر
 مي معرفي زاده خان یھ رو من داره کنھ توجیھ رو مسابقھ جریان اینکھ براي بانو دونستم مي.  کنھ شرکت زنھا مخصوص دواني
بودم کلفت ھمون من چشمم تو وگرنھ کنھ  . 

 

 آخر کھ دوخت چشم من بھ حرکت بي اونقدر.  دید مي رو اي دیگھ کس ، من صورت تو داشت انگار. کرد مي نگاھم مات فخرتاج
خانوم؟ فخرتاج شده چیزي:  گفت خاتون بیگم سر  

 

 نیمچھ طمأنینھ با من و اومد من طرف بھ بعد و انداخت دوستام از یکي یاد رو من اش قیافھ. نھ نھ:  گفت و اومد خودش بھ فخرتاج
بانو سالم:  گفتم و کردم تعظیمي . 

 

؟ شباھت ھمھ این الخالق جل:  گفت و زد زل چشمام وتو ایستاد من جلوي  

 

؟ درستھ ، ھستي صباح گل دختر تو:  گفت و کرد رونوازش گونم و آورد جلو رو دستش تاج فخر  

 

؟ شناختید مي رو من مادر شما: گفتم و کردم نگاھش تعجب با  

 

 صباحھ گل کردم فکر کھ داري شباھت بھش اونقدر.  دخترشي تو شھ نمي باورم االن.  بودیم خواھر تا دو مثل مادرت و من:  گفت
وایساده روم جلو کھ . 

 

؟ خدابیامرزشھ مادر شکل اینقدر یعني:  گفت و نزدیکتر اومد ، بود وایساده گوشھ یھ ساکت کھ خاتون بیگم  

 

خــــیلي:  گفت فخرتّاج !!! 

 

 ندیده اون نرمیھ بھ مبلي حال بھ تا کھ نرمي و زیبا مبلھاي روي تا کرد دعوت رو خاتون بیگم و من و اومد خودش بھ تاج فخر
بنشینیم بودم  . 
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گفتم و بانو بھ کردم رو ، کرد ترک رو سالن فخّرتاج تا  : 

 

خانوم سلطان و فریبا پیش برم بفرمایید اجازه اگر.  ببخشید نشستم شما ھمراه و کردم جسارت اینکھ خاطر بھ رو من بانو . 

 

 میھمان یھ مثل درست تو. نھ:  گفت و جلوش و زد زل بودم نشستھ روبروم من انگار کھ حالي در بعد و انداخت من بھ گذارا نگاھي
 شھ نمي دیگھ ، شناخت مي رو مادرت شوھرم خواھر ، شد معلوم کھ ھم حاال و کردم معرفي زاده خان رو تو من. کن رفتار مودب
گرده برمي عادي روال بھ اوضاع ، خونھ این از رفتنمون از بعد.  بشین ھمینجا. مستخدمین پیش بري  . 

 

 شأن از انگار کھ کردم معرفي زاده خان رو تو گھ مي ھمچین مغرور زن.  برگرده فخّرتاج تا شدم منتظر و گفتم چشمي لب زیر
دیگھ ھستم زاده خان خوب.  من بھ بخشیده خودش . 

 

شدن عمارت وارد خانوم سلطان و فریبا سرشون پشت و خان و تایماز ، فخّرتاج برگشتن با ھمزمان . 

 

 نگاھم ، برگشتم کھ اونھا طرف بھ. کشید آغوش بھ تنگ رو اونھا و رفت اش زاده برادر و برادر استقبال بھ سرخوشي با فخرتاج
 بھمون پدرش و تایماز وقتي.  برگردوندم رو سرم خیالي بي با. کرد تالقي فریبا نخوت از پر ھمینطور و تایماز متعجب نگاه با

 کوتاه ي اشاره با پدرش و جواب بي تایماز رو ام جملھ این کھ نباشین خستھ:  گفتم فقط تعظیم بدون و شدم بلند ، شدن نزدیک
داد جواب سرش . 

 

کنن استراحت تا مستخدمین پیش برن بعد و ببرن اتاقش بھ رو شبش یک وسایل داد دستور خانوم سلطان و فریبا بھ خاتون بیگم . 

 

 اون و من بین فھمید مي باید اون. شد خوبش.  داره حالي چھ اونا خانوادگي جمع تو من دیدن با االن فریبا بزنم حدس تونستم مي
 باھاشون خواي نمي تو:  گفت تایماز کھ بودم نکرده خوشحالي کامل فریبا شدن کنف خاطر بھ افکارم تو ھنوز.  ھست تفاوتھایي یھ

؟ کرده عیب ھم گوشات سفر تو نکنھ پارا؟ آي بري  

 

 اربابم.  نیستي صاحبم تو ؟ پیاز تھ یا پیازي سر تو ، بگھ نبود یکي ؟آخھ.  کرد زایل رو خوشیم شعور بي نفھم.  گرفتم آتیش تو از
آخھ کني مي قاطي رو خودت ھي چرا پس.  نیستي شوھرم.  نیستي  . 

 

 متعجب اش زاده برادر حرکت این با ، کرد مي حساب خان ي خونھ تو مھمون جور یھ رو من بانو معرفي نوع خاطر بھ کھ فخّرتاج
؟ ھست عمت دوست ترین صمیمي دختر پارا آي دونستي مي ، جان تایماز:  گفت تایماز بھ رو ھم بانو.  دوخت چشم بانو بھ  
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.  لرزه مي داره دستاش کردم حس و رسید مي نظر بھ پریده رنگ وضوح بھ کھ خان بھ افتاد چشمم ، تایماز جاي بھ ناگھان من
چیھ براي فھمیدم نمي اصالً  کھ دیدم توشون رو غریب نگراني جور یھ ، افتاد چشماش بھ نگاھم  . 

 

 مگھ تو:  گفت من بھ رو و کنھ عوض رو لحنش کرد سعي و گرفت رو جریان مادرش حرف این با ، بود باھوشي پسر کھ تایماز
 من کردن استراحت ، حرف اون از منظورش و کرد قانع رو عمش مثالً  اینجوري و!!!  کن استراحت برو خوب ؟ بود نشده بد حالت
پرسید رو عمھ ھاي بچھ حال ، بحث کردن عوض براي بعد.  بوده . 

 

 عمھ:  گفت مقدمھ بي تایماز ، شد تموم ، بودن تحصیل و کار مشغول فرانسھ تو کھ پسرش و دختر بھ راجع فخرتاج حرفھاي وقتي
؟ میشناختن کجا از رو پارا آي مادر شما  

 

 در من کار از سر تا نبود دلش تو دل فضول پسر این ، گفت مي ھاش بچھ واسھ دلتنگي از داشت عمش کھ مدت اون تو کھ فھمیدم
 . بیاره

 

 خونھ.  بودیم شده بزرگ ھم با بچگي از صباح گل و من:  گفت معذبھ کم یھ برادرش جلوي کردم مي حس جورایي یھ کھ عمھ
مھربون و بود خوشگل پارا آي مثل درست و سرشناس مالک یھ اون پدر و بود خان من پدر.  بود کوچھ یھ تو ھامون . 

 

مھربونھ پارا آي این کھ چقدرم:  گھ مي خودش با تایماز االن ، گفتم دلم تو  !! 

 

 وباھاش شد خواھش خاطر و دید رو صباح گل عروسي یھ تو کندوان خان پسر ، اینکھ تا بود پابرجا ما دوستي:  داد ادامھ عمھ
برد کندوان بھ خودش با رو اون و کرد عروسي . 

 

 ازدواج زودتر اون اینکھ وجود با. شدیم مي خبر با دورادور ھم حال از دیگھ.  تبریز اومدم و کردم عروسي من ھم بعدش ماه چند
 خبر بي دوستم از وکالً  شدم سرگرم اونا با و آوردم دنیا بھ رو سعید و سولماز زود خیلي من اما ، بود نشده دار بچھ ، بود کرده
 شد داغون حالم اونقدر.  رفتھ دنیا از زایمان موقع ، بوده شده حاملھ سال ده از بعد کھ صبا گل طفلي ، شدم خبر با اینکھ تا.  موندم
نداشتم ازش خبري ھیچ موقع اون از دیگھ ؟ ھست چي یا مرده یا زندس اش بچھ نپرسیدم اصالً  کھ . 

 

شده نیم دو وسط از کھ سیبیھ عین صباح گل با پارا آي.  کرد قفل زبونم لحظھ یھ دیدم رو پارا آي کھ االن . 

 

 خان بھ کنیز عنوان بھ رو اون ، پدرش فوت از بعد پارا آي عموي متاسفانھ:  گفت عمش بھ رو و کرد من بھ گذرا نگاھي تایماز
فروختھ بابا . 
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داداش؟ آره:  گفت خان رو بعد و کرد نگاه من بھ تعجب با فخّرتاج  

 

ھمینطوره. بلھ:  گفت خان . 

 

. باباش از اونم ، مادرش از اون.  ست زاده اصیل یھ پارا آي ؟ کرده رفتاري ھمچین یھ زاده خان یھ با حقي چھ بھ:  گفت فخّرتاج
کنھ رفتار اینطوري نداشت حق اون . 

 

کرد نمي رو کار این و داشت مي وجدان باید خودش.کرده کھ حاال:  گفت خان . 

 

 اونم.  شدي بزرگ مادر بي.  تو شدي اذیت چقدر دخترم برم قربونت الھي:  گفت و کنارم نشست و من سمت اومد شد بلند فخّرتاج
اینجوري ھم حاال.  جواھري چھ . 

 

شد رنگ کم برام ، دراومد نامرد تایماز اون دھن از کھ کنیز لفظ کھ بودم شده مرگ ذوق فخّرتاج رفتار این از اونقدر  . 

 

نیست شایستھ شما رفتار این.  نیست زاده خان یھ پارا آي دیگھ االن خانوم فخرتاج:  گفت و کرد جا بھ جا رو خودش خاتون بیگم . 

 

کنن حاضر رو ما اتاق بگو خدمھ بھ فخري:  گفت غائلھ این ي خاتمھ براي و رفت بانو بھ اي غره چشم خان . 

 

خورین؟ نمي چیزي:  گفت فخّرتاج  

 

خوردیم راه تو ما نھ ؟ من خواھر خوردنھ غذا وقت چھ شبي نصف ؟ االن:  گفت خان  . 

 

 داداش زن ست زاده اصیل ھمیشھ ، زاده اصیل یھ:  گفت و برادرش زن بھ رو برگشت نرسیده در بھ اما افتاد راه و شد بلند فخّرتاج
باشھ خرید زرد اگھ حتي.   . 

 

ندیدم زبونم از استفاده بھ نیازي ، بود کرده دفاع ازم کفایت ي اندازه بھ فخّرتاج چون  . 

 

نموند دور تایماز بین تیز چشم از کھ کردم لبام مھمون رو نیشخندي اما . 
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 بھ حواست پس. خواھرش نھ خانھ تو مالک!!!  ھا خبریھ نداره ورت ھوا شوھرم خواھر حرفھاي از:  گفت و بھم کرد رو بانو
 آماده تا کرد مرتب رو لباسش و شد بلند مبل روي از بعد و بشکنھ رو دلت نخواست مادرت با دوستي ھواي بھ اون.  باشھ رفتارت

باشھ رفتن ي . 

 

حاضره اتاقاتون:  گفت و برگشت اتاق بھ فخّرتاج  . 

 

وایسادي؟ چرا تو:  گفت فخّرتاج.  موندم ھمونجا من ولي.  در طرف افتادن راه و شدن بلند اونا  

 

؟ برم باید کجا من:  گفتم  

 

دم مي نشونت خودم رو تو اتاق بیا:  گفت . 

 

 ندید رو من بگم بھش تونستم نمي اما.  کنھ مي بدتر برام اینجا از رفتن از بعد رو اوضاعم فخّرتاج آمیز محبت رفتار دونستم مي
بردم مي لذت ھم تایماز چزوندن از دلم تھ ضمن در.  باشھ نداشتھ کارم بھ کاري و بگیره .  

 

تو بیا:  گفت بھم و ایستاد اتاق یھ در کنار فخّرتاج  

 

کنارش ھم اي آینھ در با کمد یھ و بود گوشھ یھ رنگ آجري فلزي خواب تخت یھ. بود دنج ولي کوچیک. شدم اتاق وارد . 

 

.  اشرافیھ خیلي ھمین واسھ سرشناسھ ي خونواده از خودش اون. نگیر جدي رو داداشم زن حرفھاي ھم خیلي. بخواب راحت:  گفت
شھ مي پیدا ھم مھربوني دلش تو ولي . 

 

ً : گفتم فخّرتاج بھ کردم رو ولي. ندیدم کھ ما:  گفتم دلم تو  جایگاھي در من. ممنونم لطفتون از خیلي. زاده خان ھمینطوره حتما
داشتھ دوستي ھمچین یھ مادرم خوشحالم اما دین مي قرار لطف مورد رو من اینقدر شما کھ نیستم . 

 

 تخت رو نشوند رو من گرفت رو دستم و کنارم برگشت و شد پشیمون انگار اما بیرون بره در از خواست فخّرّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌تاج
شھ نمي خوب برات ، برسھ گوشش بھ برادرم زن اگھ. نگي کسي بھ بدي قول باید ولي. بگم بھت رو رازي یھ خوام مي:  گفت و . 
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 بھ شد مي مربوط ، بود کھ چي ،ھر میداد گواھي دلم ولي باشھ داشتھ وجود ممکنھ رازي چھ دونستم نمي.  رفت مي مالش دلم
 . مادرم

 

 ھم ھمدیگھ ي خونھ و داشتیم ھم با خوبي ي رابطھ من و مادرت ، گفتم کھ ھمونطور:  گفت و دوخت چشم لحاف گلھاي بھ فخّرتاج
 ولي بود شده عاشق ھمھ چشم از دور مغرور مرد یھ ھا آمد و رفت این تو.  بود زیبا تو مثل ھم مادرت.  کردیم مي آمد و رفت

. نفھمیدم رو تعللش دلیل وقت ھیچ من چون. بذاره پیش پا مادرت البد بود منتظر دونم نمي.  بود زده سکوت مھر لباش بھ غرور
 گل خورون شیریني خبر حامل من کھ کرد باز صحبت بھ لب روزي درست ، چي ھر یا و قسمت ، سرنوشت ، بود کھ چي ھر اما

بودي من ي زاده برادر االن تو شاید ، بود گفتھ من بھ زودتر روز یھ فقط اگھ روز یھ اگھ.  بودم صباح . 

 

؟ بوده مادرم عاشق خان تقي میرزا یعني ؟ یعني:  گفتم بود مونده باز دھنم تعجب شدت از کھ حالي در  

 

؟ اینجا بکشوني رو ھمھ خواي مي!  دختر ھیس:  گفت فخّرّ◌تاج  

 

کردم نیگاش فقط واج و ھاج و دھنم رو گذاشتم رو دستم  . 

 

 نمي ، بودنش زاده خان لفظ ھمین خاطر بھ و بود شده ھمسایھ مشکیھ ابرو چشم دختر عاشق من مغرور برادر.  آره: گفت فخرتاج
بده بروز تونست . 

 

 شب ھمون و یان مي خواستگاري براي خبر بي پدرت ي خانواده دیشبش بود گفتھ بھم صباح گل کھ کرد باز لب روزي درست ولي
شھ مي کندوان خان پسر ي خورده شیریني ، بود ھم سرشناسي تاجر کھ بزرگت پدر رضایت با . 

 

؟ شد مي مگھ اما.  نزنم حرفي جایي رسمي برون بلھ تا خواست ازم حتي و گفت رو جریان خجالت با صباح گل  

 

عمارت برگشتم اول دست خبر یھ با من و نگفت چیزي ھم اون و گم مي مادرم بھ فقط:  گفتم . 

 

بزنھ حرف باھام خواد مي کھ گفت و کرد سد رو راھم داداش خان کھ بدم خبر مادرم بھ برم خواستم مي  . 

 

 خواست مي و اومده خوشش صباح گل از کھ گفت زور بھ آخر دست ولي شد مي تموم طاقتم داشت کھ کرد من و من اونقدر اولش
بزنھ حرف صباح گل خود با بار یھ کھ کنم کمکش من . 
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 آخرش:  گفتم خودم با ولي شده چي بگم بھش ترسیدم مي و بردم مي حساب داداش خان از. داد دست بھم حالي چھ شھ نمي باورت
فھمھ مي کھ بالخره چي  . 

 

شده چي گفتم و کردم باز لب زحمت ھزار با ھمین واسھ . 

 

 دستاش و شد کبود صورتش.  شد مي خفھ داشت کھ انگار. بعدھا نھ و قبلش نھ بودم ندیده اونطوري رو داداشم خان حال بھ تا
کرد لرزیدن بھ شروع . 

 

 بھ تاخت و برداشت رو اسبش و اصطبل رفت شد بلند داداش خان ولي.  کنھ مي پا بھ قشقرق میره شھ مي بلند االن کردم مي فکر
صحرا دل . 

 

 و ناچاري سر از ام گریھ.  گریھ بھ کردم شروع ھمین واسھ بود مشکم دم اشکم ھمیشھ کھ منم.عالمھ خدا بودکھ بد حالم اونقدر
 مي مادرم و پدر اگھ بشھ؟ چي کھ:  گفتم بعد ولي ، بگم صباح گل بھ کردم فکر اولش.  بکنم تونستم مي چیکار.  بود درموندگي
 مي پدرت با رو ازدواجش جلوي اگھ حتي پس.  رفتن نمي خواستگاریش بھ ھرگز ، شده دیگھ یکي خورده شیریني اون فھمیدن
شد نمي برادرم مال اون بازم ، گرفتم . 

 

 اون اما.  بزنم حرفي ، نگفتھ چیزي خودش تا خواستم نمي منم.  بود سرسنگین ھمھ با و نداشت تعریفي داداش خان روز و حال
نگم چیزي کسي بھ خواست ازم ، گذشت بد من بھ ھم خیلي کھ صباح گل عروسیھ از بعد و نگرفت رو ماجرا پي دیگھ  . 

 

 اومده صباح گل خاطر بھ شد نمي باورم کھ بود بین بزرگ خود و مغرور اونقدر.  داره دوست خیلي رو صباح گل اون دونستم مي
 زودتر کم یھ فقط کم یھ تونست مي اون.  بود حقش ولي.  کشھ مي عذاب داره چقدر بفھمم شد مي باعث ھمین. زده حرف من با

کنھ خودش مال رو عشقش و بگھ . 

 

 این درگیر ذھنم حاال. بودم مادرم بھ خان عشق جریان فکر تو ھنوز من اما.  ھا گذشتھ از زد حرف خیلي باھام فخّرتاج شب اون
ً  تونھ نمي ھام بازي غد و من ھاي قانوني بي برابر در خان ھاي اومدن کوتاه کھ بود شده  بوده من ي مقتدرانھ رفتار خاطر بھ صرفا
 شایدم یا. بودم مادم گر تداعي برش جوراي یھ. بگیره سخت من بھ تونستھ نمي مادرم بھ من شباھت خاطر بھ اون  ً احتماال.  باشھ
کنھ اذیتم تونست نمي بودم اون دختر چون . 

 

 خان از رو تو تا بکنھ کاري ھر شھ مي حاضر رو، جریان بفھمھ اگھ.  حساسھ چیزھا این رو برادرم زن باشھ یادت:  گفت فخّرتاج
 رو راز این پس.  بینھ مي تھدید شرف در رو خودش موقعیت عالم زنانھاي ي ھمھ طرف از ھمیشھ زیبایي وجود با اون.  کنھ دور

دار نگھ خودت پیش . 
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بشنون رو فّخرتاج شب اون حرفھاي ھم دیگھ نفر دو کھ بود اي دیگھ چیز تقدیر اما  . 

 

آخر نصیحت فقط یکي و اول از یکي  . 

 

 کنم شونھ موھامو نتونستم ھمین واسھ و بود درشکھ پشت ام بقچھ تو ھنوز وسایلم.  رسوندم صبح بھ پریشان خوابھاي با رو شب
نبود کسي.  کشیدم سرک راھرو تو و کردم سرم رو لچکم و بافتمشون بعد.  شھ وا کم یھ کھ توشون کشیدم انگشتم سر با.  . 

 

 جارو رو اونجا داشت کھ فخّرتاج خدمتکارھاي از یکي. بودیم نشستھ دیشب کھ سالني ھمون سمت افتادم راه و بستم رو اتاق در
ً :  گفت و کرد تعظیم و دید رو من ، کرد مي بیارین تشریف خوري غذا اتاق بھ من ھمراه لطفا . 

 

 بنده این.  بودم شده تحقیر مدام ، بودم اومده اسکو بھ وقتي از. شد جوري یھ دلم.  بود شده غریبھ باھام زدن حرف طرز این چقدر
 خوب زندگي و بود خوشایند برام بود کھ چھ ھر ولي.  زد حرف باھام اینطوري ھستم خانوم فامیل و فک اینکھ حساب بھ ھم خدا

کرد تداعي برام رو گذشتھ . 

 

 تا منم دھن ، اتاق بازکردن با.  کرد راھنمایي داشت اي شده کاري کنده اي قھوه درِ  کھ اتاقي بھ رو من.  افتادم راه دخترک دنبال
 کھ متر پنج حدود خوري غذا بزرگ میز یھ و ترمھ ھاي پرده با بزرگ اتاق. بود باشکوه و زیبا نھایت بي.  شد وا غار یھ مثل آخر

داشت قرار منشوق ھاي صندلي اون دور تا دور  . 

 

 شمع ي ھمھ کردن روشن براي مطمئنن کھ بود شمعي چلچراغ یھ میز باالي و بودن انداختھ ھریس زیباي ھاي فرش پامون زیر
 بھ شاھانھ اي جلوه کھ بود شده نصب طالي ھاي پایھ با نفتي چراغھاي ھم ھا دیوار رو. شد مي صرف زمان باید کلي اون ھاي
کجاست؟ دستشویي.  نشستم رو روم و دست ھنوز من:  گفتم و خدمتکار بھ کردم رو. نبود اتاق تو کس ھیچ. بود داده اتاق  

 

بانو بیایید من ھمراه:  گفت . 

 

 اون خاطر بھ ھرگز اما داشتم رو نعمت این و لذت این سالھا. بخشھ لذت ، زنن مي حرف آدم با احترام با وقتي چقدر!!!  بانو اوه
بودم داده دستش از اینطوري اینکھ تا بودم نکرده گزاري شکر . 

 

ورودي در نزدیک و حیاط انتھاي سمت افتادیم راه و شدیم بودمش ندیده کامل ، شب کھ خونھ بزرگ حیاط وارد دختر دنبال . 

 

 ، کردم مي نگاه رو مصفا حیاط اون جزئیات ي ھمھ کھ حالي در منم.  افتاد راه و کرد پر اي آفتابھ ، حیاط وسط بزرگ حوض از
افتادم راه دختر دنبال  . 
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 یھ با رو اتاق و بیان ھم بقیھ تا باشین داشتھ تشریف شما:  گفت دختره.  بود نیومده کسي ھنوز ، خوري غذا اتاق تو برگشتم وقتي
کرد ترک اجازه با  . 

 

 جلو کشیدم رو ھا صندلي از یکي. بودم خورده غذا سفره سر و زمین رو ھمیشھ. بخورم غذا خواستم میزمي پشت کھ بود بار اولین
نشستم و  . 

 

کردم سالم و شدم بلند سریع. تو اومد فخّرتاج کھ بودم نشده جا بھ جا خوب ھنوز  . 

 

 بھ راجع ، کنم تاکید بازم کھ دیدنت اومدم بقیھ از قبل. اینجایي گفتن پرسیدم.  نیستي اتاقت تو دیدم:  گفت و داد جواب رو سالمم
نزني حرفي کسي بھ گفتم، دیروز کھ چیزھایي . 

 

باشین مطمئن.  بگم نامحرم براي رو قدیمي عشق یھ خاطرات بینم نمي دلیلي.  ھست حواسم.  زاده خان چشم:  گفتم . 

 

یان مي ھم بقیھ االن. بشین حاال:  گفت و زد لبخندي . 

 

 ، اون دنبال بھ و شد اتاق وارد رنگ اي قھوه مخملي ربدوشامبر با شانھ چھار میانسال مرد یھ کھ بود نشده تموم فخّرتاج حرف
تایماز حتي. دادن رو جوابم ھمگي و کردم سالم بودم سرپا کھ ھمونجور. شدن داخل ھم تایماز و بانو ، خان . 

 

ً :  گفت فخّرتاجھ شوھر کھ فھمیدم کھ مرده ؟ ھستي پارا آي تو حتما  

 

بلھ:  گفتم . 

 

سالتھ؟ چند:  گفت  

 

شدم سالھ ھجده پیش ي ھفتھ:  گفتم  . 

 

دي مي جواب سرپا چرا.  بشین:  گفت . 
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نشستم و گفتم اي اجازه با  . 

 

بري؟ مي مسابقھ این تو کھ مطمئني چقدر: گفت  

 

بشم اول کھ کرد خواھم رو تالشم نھایت ولي دونم نمي:  گفتم . 

 

 اصیل اسب یھ ، ببره دختر این اگھ ، خان تقي میرزا:  گفت خان بھ رو خورد مي کھ ھمزمان و گرفت پنیر و نون اي لقمھ و خندید
دم مي بھش . 

 

بده مسابقھ ھمون با خواد مي کھ داره اصیل اسب یھ خودش ولي ممنون:  گفت خان . 

 

؟ خواي مي پاداش واسھ چي ، ببري اگھ:  گفت من بھ رو قجر خان نایب  

 

کافیھ برام بدم جواب خوبي بھ رو خان و بانو اعتماد و ببرم بتونم کھ ھمین:  گفتم . 

 

بدم بھت چیزي یھ ، ببري اگھ خوام مي. شھ مي خوب ھم من براي تو بردن ولي:  گفت . 

 

بفرماین بانو چي ھر:  گفتم . 

 

کرد مي سکتھ داشت ذوقش از بانو کنم فکر . 

 

 ، بذاره اثر اون بزرگي تو نتونستھ من بھ فخّرتاج نزدیکي و تعریفھا کھ کنم زنده بانو تو رو حس این ، بودم تونستھ اینکھ از
بودم خوشحال  . 

 

بزني حرفي موضوع این بھ راجع دیگھ نباید ھرگز ، نھ واگھ بخوني درس توني مي ببري اگھ:  گفت و من سمت برگشت بانو . 

 

بد ھم و بود خوب خبر یھ ھم این.  بودم شده شوکھ . 
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 بردم مي گور بھ رو اون باید باختم مي اگھ و رسیدم مي آرزوم بھ کھ بردم مي اگر.  زنھ نمي بیشتر بار یھ رو حرفش دونستم مي
گرده برنمي حرفش از دونستم مي چون  . 

 

بود داغ تنم ي ھمھ عوض در ولي کردم مي حس سرم تو خنکي جور یھ و داشتم پھلو دو احساس یھ . 

 

خورد مي صبحانھ داشت توجھ بي خان اما.  بود نگران ھم فخّرتاج چشمھاي و کرد مي نگام پوزخند یھ با داشت تایماز . 

 

. باشھ خوندن درس قسمتم اگھ شا� ان.  کردین فکر من ي خواستھ بھ کھ بانو لطفتون از ممنون:  گفتم و کردم جمع رو قدرتم
شم نمي سیاه رو پیشتون  . 

 

شد خوردن مشغول و شاهللا ان:  گفت مندانھ پیروز لبخند یھ با بانو . 

 

 من ي ھدیھ اینم.  بخوني درس و بشي ساکن ھمینجا و تبریز بیاي توني مي ببري، اگھ. جان دختر پس خوب:  قجرگفت خان نایب
تو بھ  . 

 

 پیشنھاد این با اما.  کردم مي کار اون براي بایست مي و بودم خان زرخرید من.  بود حرکت در نایب و خان بین نگاھم واج و ھاج
؟ شد مي چي خان مالکیت تکلیف  

 

 و کردي پرداخت ، دختر این عموي کندواني خان یونس بھ کھ رو پولي من:  گفت خان نایب کھ کردم مي نگاه ھمھ بھ تردید با ھنوز
؟ چطوره.  خان تقي میرزا دم مي بھت خریدي رو اون ي برادرزاده  

 

 خودم دارش اختیار خوام مي اما بینم نمي مانعي من ، اینجا بیاد دختر این کھ باشھ این بر قرار اگھ: گفت و کرد اي سرفھ خان
بگیرم بابت این از پولي خوام نمي. باشم . 

 

 حتي.  عاجزم توصیفش از کھ بود بد ، دھنم تو تحقیر گس ي مزه این اونقدر.  زدن مي حرف برنج گوني یھ سر داشتن انگار
داد مي تحقیر بوي ھم محبتھاشون  . 

 

 مال جنس این بالخره ببینھ و برسھ پایان بھ مزایده این بود منتظر و خورد مي غذا صدا بي کھ تایماز سمت چرخید سرم ناخودآگاه
شھ مي کي . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

دادم رو پیشنھاد این ھمین واسھ بیارم در چنگت از مفت رو اموالت خواستم نمي من.  نداره عیبي:  گفت خان نایب . 

 

 مستخدم یھ کھ کنم مي انگار.  نداریم رو حرفھا این اون و من.  خواھرمھ اموال من اموال:  گفت و خورد رو چاییش از قلپ یھ خان
فرستادم خواھرم بھ کمک برا  . 

 

 سرم. کردن مي بحث باشھ کي صاحبش اینکھ بھ راجع داشتن کھ ھستم خونگي حیون یھ کردم م حس.  خورد مي ھم بھ داشت حالم
پارا؟ آي خوبھ حالت:  گفت دیدکھ چي صورتم تو تایماز دونم نمي.  کرد مي درد شدت بھ  

 

ً  کھ من و من سمت برگشت نگاھھا ي ھمھ تایماز ي جملھ این با  از و گرفتم صورتم جلوي رو دستم ، آوردم مي باال داشتم واقعا
رفتم بیرون اتاق  . 

 

کردم خالي باغچھ تو رو بود کرده ترشح اسید فقط کھ رو خالیم ي معده و دارم نگھ رو خودم نتونستم دیگھ  . 

 

 بھتر حالم.  شم بلند کردن کمکم و گرفتن رو بازوم زیر و دویدن طرف بھ ، دیدن باغچھ کنار زار و زرد رو من کھ خدمھ از تا دو
بشم بھتر تا نشستم ھا پلھ رو ھمونجا و شستم رو صورتم.  بود  . 

 

 جریان از دلش احتماالً .  کنھ برخورد باھات اینطوري برادرم شھ نمي باورم.  جان دختر فھمت مي:  گفت و کنارم اومد فخّرتاج
 بیاره رو تو جوري یھ خواستم اون از و زدم حرف شوھرم با دیشب من. کن مقاومت ولي کنھ خوردت خواد مي کھ خونھ مادرت
 تو ھیچ کھ مسابقھ باشي ضعیف اینطوري.  شھ مي درست چي ھمھ ایشا�.  بخردت باشھ الزم اگھ حتي... حتي اگھ حتي اینجا

ھا بازي مي ھم زندگیت . 

 

ممنونم دارین من کھ ھم لطفي ھمھ این از.  فقط ناخوشم کم یھ.  زاده خان نیستم ضعیفي آدم اصالً  من:  گفتم و شدم بلند . 

 

 کار سوار من. برم مي بخواد خدا اگھ. بودم کي ندازه مي یادم کھ شماست آمیز محبت لفظ فقط ، تحقیر اي خورده و سال یھ از بعد
 .قابلیم

 

ً . بود اسب عاشق مادرت. مادرت عین:  گفت و خندید مطمئنم من. بره مي صباح گل دختر حتما . 

 

 رفتن وقت معلومھ پس.  بودن خانوم سلطان و فریبا سرشون پشت. حیاط تو اومدن بقیھ و خان و شد باز عمارت در موقع ھمین تو
 .بود
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نکرد نگراني ابراز و نپرسید رو حالم کس ھیچ  . 

 

 تو کھ پنیري و نان بھ گرایشي ، صبحانھ نخوردن وجود با.  افتادیم راه و شدیم ھا درشکھ سوار ما و شد انجام ھا حافظي خدا
 خالي و بود کرده آبروریزي دوبار روزه یھ این تو کھ رو ام معده.  دادم ترجیح و نداشتم ، بودن گذاشتھ چاشت نیم براي درشکھ
 بذارم

 

کردیم حرکت)  امروزي آباد بستان( اوجان طرف بھ کھ بود صبح ده ھاي طرف . 

 

 سر باھام فریبا ، کردیم مي اتراق راه بین کاروانسراھاي تو کھ وقتھایي چھ و بودیم درشکھ تو کھ ھایي زماني چھ ، سفر طول تمام
 ھم من از و حسودیھ دختر دونستم مي. ترسیدم مي نگاھش از کنم اعتراف باید کھ کرد مي نگاه بھم کینھ با جوري و بود سنگین

 فقط. بود عادي رفتارشون بقیھ اما کرد مي نگاھم نفرت و غیظ با فقط زد نمي ھم کنایھ و نیش حتي دیگھ اما یاد نمي خوشش اصالً 
داشت سوال جاي برام کھ شدم مي تایماز ي خیره نگاه متوجھ وقتھا بعضي . 

 

 ما و بودن کرده حمام بار یک دره خرم کاروانسراي حمام تو مردھا. بودیم کثیف ھمگي.  زنجان رسیدیم شده بدبختي ھر با بالخره
 حموم نتونستم ولي بود شده تمام ھفتم روز ھم ام ماھانھ عادت.  بود شده خراب اش زنانھ قسمت چون نتونستیم ھم رو یکبار ھموم
 تو بیا گفت و ھم کنار دوخت رو نخور در بھ کوچیک ي پارچھ کلي کھ نکنھ درد رقیھ دست بازم. بود شده قضا ھمھ نمازام و کنم
 عرق بوي از حالم. کردم مي چیکار باید دونستم نمي نبود اینا اگھ. کني نمي پیدا شستن واسھ جا کھ اونجا کن استفاده رو اینا سفر

بیفتیم راه دنبالش ھم ما کھ حموم بره اول بخواد بانو اونجا رسیدیم وقتي کردم مي خدا خدا.  میخورد ھم بھ خودم  . 

 

ً  اما.  شد مي محسوب معمولي اون برابر در خان تقي میرزا زندگي خونھ و بود شکوه با خیلي ھم زنجان خان عمارت  و بانو ظاھرا
 ما کوچیک کاروان از گرمي بھ خانوم صفیھ ھمسرش ھم و خان علي محمد ھم چون. داشتن رسمي و اسم خودشون براي اینجا خان

کردن استقبال  . 

 

ً  کثیف ھم و بودم خستھ ھم  کھ انتظام برخالف و داد رو حمام پیشنھاد خانوم صفیھ شکر رو خدا کھ.  خواست مي حمام دلم واقعا
 ھمھ این اینکھ از بازم اونجا کھ شدیم ھدایت باغ انتھاي بھ خدمتکارھا وسیلھ بھ ، بریم شھر عمومي حمام بھ قراره کردم مي فکر
شدم شرمنده خودم از ھستم اطالعات کم  . 

 

 ندیدم رو اشراف حمام داخل من. اشراف و اعیان براي یکي و خدمھ و مستخمین براي یکي داشت قرار ھم کنار بزرگ حمام تا دو
 من کي ھر کھ داشتم ذوق حمام دیدن از اونقدر. سّکو و رختکن و خزینھ شامل.  بود عمومي حمامھاي عین مستخدمین حمام اما
نشستم رو تنم سالھ چند کرد مي فکر دید مي رو . 

 

ً  کردم مي حس اومدیم بیرون حمام از وقتي شده قشنگتر دنیا واقعا . 
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ً  ھم مرد مستخدمین و تایماز ، خان بودن شده ورگل ترگل ھم اونھا چون.  کردن حمام ما بعد ظاھرا . 

 

 ھمھ براي زنجان خان کھ طویلي ي سفره سر منم ، بود اشراف و اعیان یا خاني ي خانواده از بودن ، مسابقھ در شرکت شرط چون
شد انکار بودنم خدمتکار و نشستم بود انداختھ میھمانانش ي . 

 

 اما.  کنن مي شرکت مسابقھ تو یکي کدوم یا و ھستن شھر کدوم مال کدوم ھر دونستم نمي.  بودن نشستھ زیادي دختراي و زنا
کنم پاک کننده ناراحت چیز ھر از رو ذھنم کردم مي سعي و بودم آروم خیلي.  ھستم شون ھمھ از برتر کردم مي حس . 

 

ً .  بودم نخورده بود وقت خیلي.  آوردن ھندوانھ جمعیت ھمھ اون براي شام از بعد  خیلي.  بود رفتھ خدا رحمت بھ پدرم وقتي از دقیقا
چسبید بھم  . 

 

 لباسھاشون.  بودن نشستھ داخل ھمگي زنھا.  بود عمارت جلوي کھ بزرگي ایوان بھ شدن ھدایت و کردن چاق قلیون مردھا براي
 بھ رو الگوھاشون برق دستاشون ھدف بي دادن تکون با کردن مي سعي و بود قیمت گرون ھاي پارچھ از و دار برق و زرق ھمھ
 آبرومندانھ وضعي و سر کھ بود راحت خیالم لحاظ این از و بودم پوشیده و بود گرفتھ برام بانو کھ رو لباسھایي.  بکشن ھم رخ

 . دارم

 

 باالي مبلي روي رفت خان.  کردن حجاب حفظ در سعي شالھاشون و لچک کردن مرتب با ھمگي و اومد زنھا جمع بھ زنجان خان
 مسابقھ این تو قراره کھ رو اسبھایي ي ھمھ دادم دستور.  ست مسابقھ روز فردا دونید مي کھ ھمونطور:  گفت و نشست مجلس

باشن مسابقھ آماده تا کنن تیمار امشب رو کنن شرکت  . 

 

 گردنبند یک سوم نفر بھ و طال سرویس یھ دوم نفر بھ و داد خواھم طال سرویس یھ و عرب اصیل اسب یھ مسابقھ این اول نفر بھ
 .طال

 

 ببرید ھا قصھ خودتون دیار و شھر براي زنجان خان نوازي مھمان از امیدوارم. کنن مي فراھم رو ھمھ خواب جاي مستخدمین االنم
.  شدم ملتفت خوب بپاش و بریز ھمھ این از رو اون ھدف آخریش ي جملھ این با.  رفت مردھا پیش و ایوان بھ و شد بلند بعد و

 چقدر.  افتام پدرم یاد لحظھ یھ. کنن تعریف ھمھ دلبازیش و دست و جبروت و جالل از داره دوست و طلبیھ شھرت آدم کھ شد معلوم
بود متفاوتي خان . 

 

 یھ کھ شد نمي باورم ، افتاد نمي اتفاق اگھ.  خوابیدن بزرگ سرسراي اون تو ھم کنار زنھا ي ھمھ و آوردن تشک و لحاف کلي
 خودم پیش. خوابید بالخره ، گرمھ لحافم و نرمھ تشکم و سفتھ بالشم واي اي کھ قمیش و قر کلي با بانو.  بخوابم بانو کنار روز
 این با.  بود سرنوشتم تعیین روز.  نبود مسابقھ روز من براي فردا.  باشم سرحال فردا براي تا بخوابم خوب امشب باید:  گفتم

شدم ھوش بي و افتاد ھم رو چشمام افکار .  
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 خان علي محمد طرف از ایستادن خط پشت و شدن سوار دستور کھ بودم ایستاده تایماز و بانو کنار و بود دستم تو اُختاي افسار
 آوردن یاد بھ با. بخوني درس بتوني تا ببري باید پارا آي باشھ یادت:  گفت بانو ، شن سوار ھمھ کھ شد اعالم وقتي.  بشھ صادر
نشست پیشونیم رو سردي عرق و شد فشرده قلبم مطلب این . 

 

 بھ رو اسب افسار وقتي. کردیم حرکت مسابقھ شروع خط طرف بھ بود تایماز دست افسارش و بودم اُختاي سوار من کھ حالي در
 بازنده اگھ حتي کنیم مي حمایتت آیناز و من.  نباش ھم خوندت درس نگران.  پارا آي بري مي تو مطمئنم من:  گفت داد مي دستم
باش خودت پس.  شي . 

 

 و کنم دور ذھنم از رو مزاحم افکار کردم سعي. بود بانو حرف از تر دھنده تکان خیلي برام نگاھش و لحن و تایماز حرف شوک
کنم فکر پایان خط بھ فقط  . 

 

 ي نوه نسترن و من.  کنم مي پرواز دارم کردم مي حس کھ تاخت مي سرعت با جوري اُختاي. تاختم آزاد و رھا ، سوت صداي با
 بزرگش پدر آبروي واسھ اونم البد.  تاخت مي جد بھ و بود من سال و سن ھم اونم.  بودیم ھمھ از تر جلو خان علي محمد دختریھ
 بھ وسطشون از باید کھ رو سنگي تا دو تونستم مي و شدیم مي نزدیک مسیر انتھاي بھ. تازوند مي رو اسبش وار دیوانھ اینجور
ببینم رو شدیم مي رد مسابقھ پایان منزلھ  . 

 

 پاھاي تا دو و کرد رم نسترن اسب دفعھ یھ کھ بود نمونده پایان خط بھ چیزي و کردیم مي حرکت سطح یھ تو و ھم کنار درست
 شروع وار دیوانھ اسب وقتي و نیفتاد زمین کامل ، بود کرده گیر رکاب تو پاش چون ولي افتاد عقب از نسترن و باال داد رو جلوش

 آني تصمیم یھ با رو بود مونده پایان خط بھ کھ اي متري چند فاصلھ و مسابقھ مسیر.  شد کشیده زمین روي نسترن.  کرد دویدن بھ
 و گرفتم رو اسب افسار ، تازوندم مي رو اُختاي ھمزمان درحالي و شدم خم و رسیدم بھش و رفت نسترن اسب دنبال و کردم ول

 دستش و سر از.  آوردم در رکاب تو از رو نسترن پاي و رفتم اسب ي دیگھ سمت بھ و شدم پیاده سریع.  ایستاد اسب.  کشیدم
 یھ کھ دیدم.  نھ یا خورده چیزي سنگي بھ سرش دونستم نمي.  بود شده ھوش بي.  بود شده خراشیده حسابي و اومد مي خون
ً .  یان مي ما طرف بھ دارن سوار سري  صورتش بھ و گرفتم بغلم رو سرش و کنار کشوندم رو نسترن.  آمدن مي کمک براي حتما
ً  کھ پسري و پدرنسترن خان حسین محمد.  شدن پیاده اسب از و رسیدن سوارھا.  کردم صداش و.  زدم سیلي  بود برادرش ظاھرا
 ،بھ کرد مي گریھ کھ حالي در محکم و بیرون کشید من بغل تو از رو نسترن سر پدرش.  دویدن من طرف بھ دیگھ نفر چند ھمراه

 نفس.  خان ست زنده:  گفتم. عمیقھ چقدر زخمش فھمید شد نمي.  بود شده خوني نسترن دست و صورت.  زد مي سیلي صورتش
باشھ شده ھوش بي ترس از باید کشھ مي . 

 

 و شد سوار سریع نسترن برادر.  بشھ اسبش سوار کھ گفت پسرش بھ و کرد بغل رو دخترش حرکت یھ با خان حسین محمد
 و شدم سوار و رفتم اُختاي طرف بھ.  تاخت بودن شده جمع اونجا ھمھ کھ محلي طرف بھ و باال کشید پدرش بغل از رو خواھرش
برگشتیم مسابقھ شروع محل بھ ھم با و شدن سوار ھم بقیھ و خان حسین محمد  . 

 

 مرده نکنھ ، گفتم خودم با لحظھ یھ.  کردن مي شیون ھم دیگھ زن چند و مادربزرگش و مادر و بودن زده حلقھ نسترن دور ھمھ
 نسترن باز چشمھاي دیدن با.  زدم کنار رو ھمھ و دویدم جمعیت ي حلقھ طرف بھ و شدم پیاده آختاي از سریع فکر این با.  باشھ
 تا نسترن مادر.  راحت خیالم شست مي رو سرش ھاي خراش ي شده خشک خون دیگري و خورد مي آب نفرداشت یھ دست از کھ

ً  کھ جوري.  طرفم برداشت خیز.  افتاد من بھ چشمش :  وگفت کرد بغل رو من خانوم نسرین.  رفتم عقب قدم یھ و ترسیدم واقعا
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 بھ محکم و من.  بود رفتھ دست از نسرتم االن.  بودي نرسیده دادش بھ زود اگھ.  دادي نجات رو من دختر جون تو.  دخترم ممنونم
بود ام وظیفھ.  کرد مي رو کار ھمین بود ھم اي دیگھ کس ھر بانو:  گفتم.  زد مي ضبحھ و فشرد مي خودش  . 

 

 نمي.  شدم مي خفھ داشتم جمعیت ھمھ اون بین.  برگشت دخترش طرف بھ دوباره و کرد جدا خودش از رو من خانوم نسرین
.  رفتم اُختاي طرف بھ و زدم کنار رو جمعیت.  بیفتھ چشمش تو چشمم کھ ترسیدم مي چون. نھ یا بود بینشون ھم بانو دونستم
 ً شدن کنده پرا ھمھ چون بود داده رو نسترن اطراف از جمعیت شدن متفرق دستور خانوم نسیرین ظاھرا  . 

 

پارا؟ آي خوبھ حالت:  گفت و کنارم اومد تایماز کھ بودم خودم بدبختي غرق  

 

اومد نمي بھش اخالقي خوش و داشتم عادت بیشتر تایماز سگي اخالق ھمون بھ من . 

 

 تایماز آمیز محبت رفتار شوک تو ھنوز. بودي بھتر ھمھ از ولي.  نبردي کھ حیف:  گفت و زد لبخندي.  کردم نگاه بھش تعجب با
یان مي طرفم بھ دارن خان علي محمد و بانو ، خان دیدم کھ بودم  . 

 

 قدم.  رفت خان علي محمد طرف بھ نگاھم.  خوند شد نمي رو چیز ھیچ چھرش از.  دوختم چشم بانو بھ اضطراب با و کردم سالمي
 با تو زیاد ي فاصلھ. انسانیت تو و نظیري بي سوارکاري تو ھم تو. دخترم بودي تو مسابقھ اصلي ي برنده:  گفت و گذاشت جلو
 مي نشون کردي من عزیز ي نوه نجات فداي رو شدن اول عنوان و جایزه اینکھ و ماھري چقدر تو کھ داد مي نشون سوارکارا بقیھ
داري بزرگي روح چقدر ده  . 

 

کردن تربیت تو مثل فرزندي کھ مادري و پدر بھ مرحبا  . 

 

 کھ مخصوصا.  شد مي آب دلم تو قند ، خان علي محمد مثل نامي صاحب و مقتدر فرد زبان از توصیفات و حرفھا این شنیدن از
زد مي رو حرفھا این تایماز و خان ، بانو جلوي . 

 

دخترم بیا من ھمراه:  گفت خان علي محمد  . 

 

سرش پشت تایماز و خان بعدش و بانو و من و افتاد راه جلو اون . 

 

نشدم پشیمون بھت کردن اعتماد از کھ خوشحالم.  کردي حفظ رو آبرومون خوب:  گفت بانو  . 
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بودم خوشحال ، بود شده منتفي کالً  حرفھا این و شدن اول جریان اینکھ از  . 

 

 ھم رو سوم تا اول نفرات و بودین مسابقھ شاھد ھمگي:  گفت و کرد جمعیت بھ رو.  برسھ ھمھ بھ صداش تا شد اسب سوار خان
 کھ ناگواري اتفاق شاھد ھمگي اما گیره مي تعلق اونھا بھ قرار طبق سوم تا اول نفرات جوایز ، گفتم دیروز کھ ھمونطور.  دیدین
 جون و گذشت عنوان این از چطور ، بود اولي عنوان شایستھ کھ اوني دیدین خودتون چشم بھ ھمگي و بودین افتاد مسابقھ حین
 اعالم مسابقھ این ي ویژه برنده رو اون من اما کرد جبران رو جوان دختر این کار پول با شھ نمي چند ھر.  داد نجات رو من ي نوه
دم مي جایزه طال ي سکھ صد بھش و کنم مي  . 

 

 بھترن این خدایا.  شدم مي خودم مال اینطوري شدم مي آزاد دیگھ اینطوري من.  کنم باور تونستم نمي رو شنیدم مي کھ رو چیزي
زدن دست ھم ھا بعض و فرستادن صلوات ھمگي. بگیرم کسي از تونستم مي کھ بود اي ھدیھ . 

 

خوشحالن اومده پیش وضعیت از بود معلوم و بود بشاش ھم تایماز و بانو ، خان ي چھره  . 

 

ً .  بخر رو خودم آزادي پول این با خوام مي من دونستن نمي اونا اما اومد نمي خوش مذاقشون بھ تصمیم این مسلما  . 

 

کنن دریافت رو جوایزشون ھا برنده تا کردیم حرکت خان عمارت طرف بھ صحرا از . 

 

حالیھ چھ در ببینم برم زود داشتم دوست خیلي.  بودن کرده منتقل خونھ بھ قبالً  رو نسترن  . 

 

استراحت حال در ولي بود بیدار.  سرش باال رفتیم و گرفتیم رو اون دیدن اجازه ھمھ از اول عمارت بھ رسیدیم وقتي  . 

 

کردم ادب عرض مودبانھ خیلي ایستادم بانو کنار  . 

 

کرد تشکر دخترش دردانھ نجات بابت من از و کشید آغوش بھ رو من دوباره خانوم نسرین  . 

 

؟ نھ بود ھمین اسمت.  پارا آي ممنونم:  گفت و زد لبخندي. رفتم نسترن تخت طرف بھ  

 

بینمتون مي سالمت و سالم خوشحالم.  زاده خان بلھ:  گفتم . 
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بشم فلج کم دست یا بمیرم داشت امکان.  کنم جبران بتونم روزي امیدوارم و توام مدیون دارم عمر تا:  گفت  . 

 

شد درھم چھرش چون افتاد اون یاد ھم بانو کنم فکر.  افتادم آیناز یاد لحظھ یھ  . 

 

 بعد و کنن پیدا التیام زود ھم جزئي ھاي خراش این امیدوارم.  زاده خان بود خدا خواست:  گفتم کنم عوض رو بانو ذھن اینکھ براي
کردیم ترک رو اتاق ، خانوم نسرین از اجازه با . 

 

 فوت از بعد.  بود خوشحال خیلي. داد طال ي سکھ پنجاه من بھ ھم نسترن پدر ناباوري کمال در و شد برگزار جایزه اھداي مراسم
بود مدت این تو خوب اتفاق اولین این.  بودم ندیده خوشي رنگ ، بابا خان  . 

 

.  کنیم ترک رو اونجا نسترن کامل بھبودي بعداز داشت تصمیم خان.  بودیم زنجان تو ھنوز ما. بود گذشتھ مسابقھ زمان از روز دو
 ھم پول بقیھ با خواستم مي.  بگم خان بھ رو آزادیم موضوع رسیدیم اسکو بھ وقتي خواستم مي.  برگردیم داشتم عجلھ خیلي من

 ارتباطي اون بھ رقمھ ھیچ کھ چیزي.  بود گرفتھ ازم ھم رو مادریم اموال عموم.  بیارم در عموم چنگ از رو اموالم و بگیرم وکیل
بگیرم ازش رو حقم خواستم مي.  بود کرده حقم بي اما.  نداشت  . 

 

.  بودم شده دور بانو از و بودم نسترن کنار ساعتي دو یھ ظھر طرفھاي.  شده سرسنگین باھام بانو کردم حس دوم روز عصر از
ً . دیدم نمي غذا وقت جز ھم رو تایماز و خان.  ساعت دو اون بھ شد مي مربوط بود کھ چي ھر  براي عمارت مرد اھالي با ظاھرا

 خودشون شھر بھ مسابقھ روز فرداي ، بودن اومده مسابقھ براي کھ ھم مھمانھایي بیشتر. رفتند مي مردانھ تفریحات و شکار
 .برگشتن

 

؟ ناخوشین ؟ شده چیزي جان بانو:  پرسیدم بانو از و نیاور طاقت دلم  

 

بگي رو راستش بھتره. پارا آي بکنم سوالي یھ ازت خوام مي.  نشده چیزي نھ:  گفت و کرد نگام غیظ با  . 

 

دوامن؟ بي اینقدر من ھاي خوشي چرا ؟ بود شده چي یعني افتاد بد دلم بھ  

 

بفرمایید.  بانو نیستم دروغ اھل من:  گفتم . 

 

 ولي.  دونم مي رو چي ھمھ من البتھ ؟ بدونم نباید من کرد تاکید و گفت تو بھ شب اون شوھرم خواھر کھ بود رازي چھ این:  گفت
بگي بھم خودت زبون با خودت دارم دوست . 
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 کجا از فھمیدم نمي.  کرد عرق دستام کف ، شدم مي عصبي کھ وقتھایي تمام مثل و کرد قفل زبونم.  گرفت فرا رو بدنم تمام لرز
بزنھ دستي یھ خواد مي و داره خبر کنھ مي وانمود یا دونھ مي رو جریان ي ھمھ دونستم نمي. شده جریان متوجھ  . 

 

؟ راز:  گفتم تعجب با.  شد مي داغونم حال متوجھ اون نباید.  کردم مي جمع رو خودم باید  

 

شنیدم رو حرفاتون ي ھمھ و بودم لعنتي اتاق اون در پشت خودم من.  بگو رو راستش ، گفتم بھت پارا آي ببین:  گفت  . 

 

ً :  گفت مي دروغ  ابراز اونطوري مسابقھ روز.  کرد نمي صبر حقیقت فھمیدن واسھ امروز تا بود شنیده اگھ.  گفت مي دروغ مطمئنا
 من پاراي آي:  گفت مي ھمیشھ جان دایھ. نبود من کنار کھ ساعتي دو این بھ شد مي مربوط بود کھ چي ھر.  کرد نمي شادي

 وقتي از.  گفتھ چیزي اون شاید.  ھمینھ.  فریبا فریبا آره.  کرد مي مقایسھ فریبا مثل ھایي خنگ با رو من زن این.  زیاده ھوشش
 داشت کھ دیدمش نسترن اتاق رفتم مي وقتي ھم امروز.  کرد مي نگام خوني دشمن مثل اونطوري بیرون اومیدم فخّرتاج ي خونھ از

سرسرا سمت رفت مي . 

 

پارا آي منتظرم:  گفت کھ کرد پاره رو افکارم ي رشتھ بانو خشمگین صداي . 

 

دارین خوبي شوھر خواھر چھ باشین شده متوجھ باید پس ، فرمودن چي کھ شنیدین اگھ جان بانو:  گفتم . 

 

؟ گي مي چي ببینم بزن حرف درست: وگف باال داد رو ابروش لنگھ یھ بانو  

 

 چھ و پیر چھ زني ھر شدن نزدیک بھ نسبت و دارین عالقھ خان بھ چقدر شما کھ گفت من بھ و اتاق تو اومد خانوم فخرتاج:  گفتم
 ازم و بشھ خصوصیتون جمع وارد جواني دختر دادین اجازه کھ کرده تعجب کھ گفت من بھ.  ھستین حساس شوھرتون بھ جوان

 قلب خوش و مھربان کھ اندازه ھمون بھ گفت. نکنم تحریک شما حساسیت و باشم رفتارم مواظب ، اعتماد این خاطر بھ خواست
 مغروري فرد شما چون و رازه یھ این:  گفت ھم سر آخر.  پسرتون و ھمسر مورد در بخصوص.  باشین خشن تونید مي ، ھستین
 سر رو راز این کردارم و رفتار از مراقبت ضمن خواست ازم و بشھ خان بھ شما زیاد ي عالقھ متوجھ کسي ندارین دوست ھستین

ھمین. دارم نگھ مھر بھ . 

 

دید صورتش تو شد مي رو اعتمادي بي از ھایي رگھ ھنوز اما شد باز کم یھ بانو درھم ي چھره . 

 

 چیزي چند ھر. باشي گفتھ رو راستش کھ نفعتھ بھ.  نیستم مطمئن دادي کھ جوابي از ھنوز:  گفت و چشمام بھ دوخت رو چشماش
کنھ بازگو خونھ نوکر و کلفت پیش نباید رازه یھ این دونھ مي اگھ اون.  کنھ نمي کم فضولم شوھر خواھر گناه از  . 
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:  گفتم خودم با.  کلفتي یھ چون ، نیستي خطري من واسھ وقت ھیچ تو بگھ خواست مي.  کلفت کلمھ رو تاکید بازم. تحقیر بازم
؟ بشم خالص بین بزرگ خود خاندان این دست از من بشھ کي خدایا  

 

من بھ کردن تاکید رو کردن رفتار خوب اونطوري برادرشون زندگي حفظ خاطر بھ ایشون کنم مي فکر من:  گفتم  . 

 

 کلفت نھ شم مي نگران حسابي زناي مورد در اما باشم حساس شوھرم بر و دور زناي بھ من شاید:  گفت و شد بلند خشم با بانو
رفت دري پنج اتاق سمت بھ کشید رو راھش ھم بعدش. بست مي رو دھنش و دونست مي رو خودش حد باید فخّرتاج.  خونھ ھاي . 

 

ً .  شھ مي بلند چیز ھمھ بي فریباي اون گور از ھا آتیش این دونستم مي  شنیده کم یھ و بوده وایساده گوش فضولش خود حتما
 بھترین ، دادن بھم کھ ھایي جایزه و نسترن جون نجات.  بریزه رو زھرش مناسب فرصت یھ تو کرده صبر و. گفتھ چي فخّرتاج
 رو اون اگھ پارا آي گن مي من بھ.  نکبت ي دختره خونده کور.  کنھ تلخ رو کامم خواستھ اینطوري و بوده حسادت تحریک عامل
 جلوي نتونم کھ بمیرم برم باید.  بوده جان دایھ مثل اي دیده دنیا و عاقل زن ي عھده بھ من تربیت ، کرده تربیت سوادش بي مادر
دربیام کلفت این  .  

 

 باھاش نبود ھم اي دیگھ کس.  نسترن پیش برم شد نمي روم اما بود سررفتھ ام حوصلھ.  ندیدم رو بانو شام موقع و شب تا دیگھ
 این از بھتره:  گفتم و کنارش رفتم. شست مي رو بانو شال داشت کھ فریبا بھ خورد چشمم. حیاط تو رفتم ھمونطوري.  بشم کالم ھم
 یکي توني مي من کردن چوغولي با کردي فکر. بشنوي درست رو مطلبي و حرف ھر بتوني تا کني وا خوب گوشاتو اون بعد بھ

؟ شھ مي عوض ھستم کھ چیزي و ھستي کھ چیزي بانو پیش من کردن خراب با کردي فکر ؟ من مثل بشي  

 

 چي خانوم فخّرتاج اونشب گفتم بانو بھ من.  نکن خفیف و خوار رو خودت این از بیشتر پس فریبا شي نمي پارا آي وقت ھیچ تو
ً  ، بردي براش کھ کذبي خبر خاطر بھ چون نشي آفتابي بانو بر و دور باش مواظب.  گفت بھم شي مي تنبیھ حتما . 

 

نگفتم کسي بھ چیزي من.  کن ور ور کم.  پارا آي خودت با گي مي چي:  گفت و شد بلند تشت کنار از فریبا  . 

 

 و مخملیھ خودت گوشاي ضمن در.  باشھ حواست کھ بھت گفتم.  نیستم نامرد تو مثل من داني خود:  گفتم و دادم تحویلش پوزخندي
عمارت سمت رفتم و کشیدم رو راھم . 

 

برم نسترن اتاق بھ خواست ازم.  ست خونھ مستخدمین از یکي دیدم برگشتم.  کرد صدام پشت از یکي ، شدم کھ عمارت داخل . 

 

کردم ادب عرض و جلو رفتم.  تختش بودتو نشستھ نسترن.  افتادم راه دنبالش  . 
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مھمانداریھ مشغول کھ ھم مادرم.  کشیدم دراز بس از رفت سر ام حوصلھ.  اومدي کھ ممنون:  گفت  . 

 

 نمي و مونم مي پیشتون اینجام کھ وقتي تا من. کنید نمي تنھایي احساس اینطوري ؟ خونید نمي کتاب چرا:  گفتم و رفتم تر نزدیک
خوندنھ کتاب کار بھترین بعدش براي ولي.  باشین تنھا ذارم  . 

 

؟ بخونم کتاب:  گفت تعجب با نسترن  

 

بلھ:  گفتم  . 

 

سوادن بي ھمھ مباشر از غیر. نداره ھیشکي اینجا.  ندارم سواد کھ من ولي:  گفت . 

 

؟ ندارن ھم خونھ مرداي حتي نداره؟ سواد ھیشکي چرا:  گفتم تعجب با  

 

داري؟ سواد تو نکنھ ببینم.  کنھ مي کافر رو ما گرفتن یاد سواد گھ مي اون.  مخالفھ بزرگم پدر. مردا حتي نھ: گفت  

 

گیره مي دیپلم امسال خان تقي میزا دختر. کنن مي فکري ھمچین یھ چرا کنم مي تعجب من ولي.  بلھ:  گفتم  . 

 

؟ ھست چي دپیلم اصالً  ؟ گیره مي دیپلم:  گفت و کرد نگام منگي با  

 

 خدا پدر قدر حاال.  ھست ھم جوونا گرفتن یاد مخالف تازه و نداره سواد کبکبھ و دبدبھ ھمھ این با خاني.  شد نمي باورم اصالً 
ً  داشت تاکید پدرم و بودم شده بزرگ امکانات بي روستاي یھ تو من. بود دیر اینقدر کھ حاال.  دونستم مي رو بیامرزم  سواد حتما
 ھم پایتخت نزدیک کھ بزرگي این بھ شھر این تو اینجا حاال.  شد مي حساب گناه دخترھا خوندن درس کھ زماني اونم.  باشم داشتھ
بنویسن رو خودشون اسم تونن نمي ھم مردھاشون حتي کھ ست پوسیده افکارشون اینقدر ھست . 

 

 یھ تو یا بشھ معلم تونھ مي اونطوري. دن مي بھش بخونھ درس سال دوازده یکي اگھ کھ مدرکھ یھ دیپلم:  گفتم و اومدم خودم بھ
بکنن ھم دیگھ کار تونن مي مردھا ولي شن مي معلم فقط زنا البتھ کنھ کار اینا و بلدیھ مثل اي اداره . 

 

؟ سال دوازده اوَوه:  گفت نسترن  
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ابتدایي معلم ولي شد معلم شھ مي ھم نھم با:  گفتم . 

 

 تو اشک ھم آخر دست.  زنم مي حرف براش بھشت از دارم کھ انگار داد مي گوش من حرفھاي بھ شوق و شور با چنان نسترن
کردن دریغ ازش رو موھبتي ھمچین یھ چرا کھ شد جمع چشماش  . 

 

 خودرأیم بزرگ پدر حتي ھا خیلي با بود اومده خوشم ازش اینقدر و خواستم مي کھ چیزي داشتن براي بودم اون جاي من اگھ شاید
اومد نمي بر ھم معمولي حرف پس از کھ داشت ضعیفي شخصیت نسترن اما کردم مي مبارزه  . 

 

شدن جمع شام براي ایوان تو ھمھ و شامھ وقت دادن خبر بھمون ، اطالعات کردن بدل و رد و دل و درد و زدن حرف کلي از بعد  . 

 

شدي بلند تختت از چرا کھ کنھ دعواش مادرش ترسید مي اما بیاد خواست مي ھم نسترن . 

 

کردن زندانیت اتاق تو اینطور.  آخھ نیست چیزیت کھ تو.  زنم مي حرف مادرت با من:  گفتم بھش . 

 

؟ شدي بلند تختت از چي براي واي:  گفت افتاد نسترن بھ چشمش تا خانوم نسیرین.  رفتیم ایوان بھ اون ھمراه  

 

 این.  سالمھ کامالً  ، خراش تا چند غیر و نداره مشکلي جان نسترن بدن.  خانوم نسرین بیاد گفتم من:  گفتم زود من نسترن جاي بھ
بشھ بھتر حالش ، بیاد بیرون کردم فکر. موندن اتاق تو از ھم و اتفاق اون ترس از ھم.  شده مریض کھ روحشھ . 

 

 ً  چشمي زیر.  خوردن بھ کردیم شروع و نشستیم سفره پایین ھمونجا.  نکنھ اعتراض کسي کھ بود کننده قانع اونقدر جوابم ظاھرا
خوردنھ مشغول و نیست من بھ حواسش دیدم و پاییدم رو بانو  . 

 

افتاد راه فروشي فخر و غیبت بساط و نشستن اي گوشھ ھم زنھا.  کردن چاق قلیون مردھا براي شد تموم کھ خوردنمون غذا  . 

 

 محمد کھ فتادم راه اون ھمراه منم. برگرده اتاقش بھ خواست از شام از بعد و بمونھ نسترن داد اجازه رو شام فقط خانوم نسرین
دارم کار تو با. بمون تو پارا آي دخترم:  گفت خان علي  . 

 

اومد نخواھد خوش مذاقم بھ زیاد کارش کردم مي حس.  داشتم دلشوره کم یھ.  نشستم بانو کنار و گفتم چشمي لب زیر . 
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 داماد و بودیم مونده ما فقط.  کردن ترک رو اونجا خان خواست بھ ، چاي خوردن از بعد مھمان چھ و خودي چھ اونجا افراد بقیھ
خان علي محمد خود و خان ي نوه پسرو ، خان . 

 

 ، ھست مھمان دیگھ یکي ي خونھ کسي وقتي کھ مھمانوازیھ رسم از دور کھ درستھ:  گفت خان تقي میرزا بھ رو خان علي محمد
 بزرگواریھ بھ و بگیري نادیده رو من ي نوه خبط این خوام مي ازت اما.  باشھ مھمان ناموس دنبال چشمش میزبانھا از فردي

ببخشیش خودت . 

 

 و منھ دختر پسر رشید دوني مي کھ ھمونطور.  کنم خواستگاري رشید ام نوه براي رو پارا آي تو ي خونده دختر خوام مي من
نسترن برادر . 

 

 ھستید من مھمان وقتي تا خواستم نمي اول. کرده بیچاره رو مادرش امروز تا و داده تو ي خونده دختر بھ دل مسابقھ روز ھمون از
 براي.  کنھ مي طاقتي کم پسر این دیدم اما.  کنم مطرح و اسکو بیام برگشتنتون از بعد خواستم مي.  بکشم پیش رو موضوع این

کردم عنوانش زودتر ھمین . 

 

 و بودم آورده پایین شد مي کھ جایي تا رو سرم.  بودم ھوا و زمین بین ولي دونم نمي.  شدم عصباني ، کشیدم خجالت ، گرفتم گر
 اونقدر.  نداشتم رو جریاني ھمچین یھ انتظار.  کردم مي بازي لچکم ھاي ریشھ با ، شدم مي عصبي کھ وقتھایي تمامي مثل داشتم
 دامادم شما ي نوه کھ منھ افتخار باعث:  گفت خان. شنیدم کھ اومدم خودم بھ آن یھ.  گفت چي کي نفھمیدم دیگھ کھ شدم درگیر
 .بشھ

 

 یا بتراشي موھامو خواستي وقتي. بشھ محسوب دامادت ھم شوھرم کھ بودم تو دختر کجا من.  کنھ مي ھم دامادم دامادم چھ اوه
 ؟ شدم ھوش بي نخورده بالش بھ سرم شب و کردم کار شب تا صبح وقتي یا دادي؟ بھم دخمھ یھ تو شیپیش پر تشک و لحاف وقتي
؟ بشھ تو افتخار باعث کھ کنھ شوھر خواست کي ضمن در  

 

 برون بلھ مراسم فردا ھمن ، باشي نداشتھ حرفي و باشي موافق اگھ بکن فکراتو ھم تو دخترم جان پارا آي:  گفت خان علي محمد
کینم مي برگزار رو . 

 

 چي ھمھ و کردن تصور رضا بر حمل و من سکوت ھمھ و نگفتم ھیچي.  بودم شده غافلگیر.  بود شده قفل زبونم ؟ گفتم مي چي
من جواب بھ شد منوط  . 

 

 مي قبل از اینا ھم شاید.  داد نشون العملي عکس چھ کرد چیکار تایماز مثالً  یا ، چجوریھ شکلش سرو پسره نبود حواسم اصالً 
 دو شمشیر مثل جریان این نبودم خوشحال آدم این کردن خواستگاري از بودم مطمئن اما.  شدم غافلگیر کھ بودم من فقط و دونستن

 ي خانھ این تو موندن بین. بدتره و بد بین انتخابم دونستم مي.  داشتن اینا کھ افکاري از نسترن تعریفات با بخصوص.  بود لبھ
بانو مثل کسي کنار زندگي و اسکو بھ رفتن یا جھل . 
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 کنم فکر البتھ.  بودن داده اتاق کدوممون ھر بھ ، بود مونده باقي مھمون نفر چند فقط و بود شده خلوت خان ي خونھ کھ شبي از
:  گفت بانو ، بودیم شده اتاقمون راھي کدوم ھر کھ حالي در.  بود یکي قزوین اطراف شھرھاي از یکي خان پسر با تایماز اتاق

ً  اینا وگرنھ کرد معرفي خودش ي خونده دختر رو تو ورودمون اول خان تقي میرزا شد خوب. پارا آي زده رو خونت در شانس  عمرا
 بتونم نداد وفرصت رفت و کشید رو راھش بعد و شدي آدمھا قاطي ھم تو خان تقي محمد اسم با شاید.  کردن مي خواستگاري تو از
نگیره آتیش جیگرم اینقدر تا بدم بھش کوچیک چند ھر جواب یھ . 

 

 نمي.  کنم مي فخر ھم بھش و دارم نسب و اصل خودم من.  آوردي نمي اینجا تا رو من ھم تو خود کھ نبودم زاده خان من اگھ دِ 
 شروع و بستم سرم پشت رو در و اتاق تو رفتم.  سرم تو بکوبي کني چماق رو اون و بتراشي نسب و اصل من ي واسھ تو خواد
 خوبي اتفاق ، بود شده من خواه خاطر علي محمد ي نوه اینکھ.  بود پریشان خیلي افکارم.  شدم بافتھ موھاي کردن باز بھ کردم
 بانو حرفھاي این با.  بود بھتر حالم االن ، شدم نمي باخبر شون گندیده ذھنیات و افکارشون از اینقدر عصر اگھ شاید.  بود

ً  پس.  کنم وصلت اینا با موافقھ کھ شد دستگیرم نشم شوھرش و پسر مزاحم کنھ دکم خواد مي شایدم.  داره خیري یھ واسش حتما  . 

 

 و خوندن درس دیگھ طرف از اما.  بودم قبالً  کھ کسي شدم مي. نبود خبري تحقیر از دیگھ.  شدم مي پسر این زن و موندم مي اگھ
 علي محمد ي نوه بھ دادن منفي جواب با ضمن در.  بردم مي گور بھ خودم با باید ھم رو بود زندگیم آرزوي بزرگترین کھ شدن معلم
 مي جون بھ باید ھم رو کنن نزدیک خان علي محمد بھ رو خودشون ازدواج این با خواستند مي رو بانو و خان تقي میرزا خشم خان

خوندنم درس ي اجازه قول زیر بزنن حتي یا کنن آزاد رو من کھ نخوان اصالً  و بدن آزارم بیشتر حرصشون از بسا چھ.  خریدم  . 

 

 بساط این دیگھ برمیگشتیم ھم ما مسابقھ روز فرداي اگھ.  گرفت رو من گریبان بود مصیبتي چھ این آخھ کھ کردم مي فکر خودم با
بود نیفتاده راه  . 

 

 ولي بگي؟ خواي مي چي فردا پارا آي خوب:  گفتم مي خودم بھ ھي.  کرد ام کالفھ خوابي بي کھ شدم اون و دنده این سرجام اونقدر
 کالفھ و سردرگم.  اومد نمي خوابم. بود توش ضرري یھ ، گرفتم مي تصمیم و کردم مي فکر کھ جور ھر. نداشتم براش جوابي ھیچ
 و در پشت رفتم.  درستھ فھمیدم شد تکرار وقتي ولي کردم اشتباه کردم فکر اول. شنیدم و خورد در بھ کھ رو تقي صداي کھ بودم
؟ بلھ:  گفتم  

 

بزنم حرف باھات باید کن باز رو در پارا آي:  گفت.  بود تایماز  . 

 

 یھ. االن اونم ؟ باشھ داشتھ من با تونست مي حرفي داشت؟چھ چیکار من اتاق در پشت اینجا شب وقت این پسر این.  درآوردم شاخ
باشھ داشتھ بدي نیت نکنھ داشت ورم خوف لحظھ  . 

 

ذارین؟ نمي صبح واسھ چرا ؟ زاده خان دارین حرفي چھ:  گفتم  
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.  واجبھ حرفم.  کنم مي چیکار دارم اینجا من کنھ مي فکر یاد مي یکي االن کن باز رو در باش زود پارا آي:  شد بلند تایماز صداي
دیره صبح . 

 

 رو کلید و نباشھ اتاق وسط جنازه مثل کھ کردم تا ھم رو تشکم و سرم رو انداختم ھولکي ھول رو لچکم و خدا بھ کردم توکل
 .چرخوندم

 

کرد قفل رو در و تو اومد سریع تایماز . 

 

 و کردم روشن رو نفتي چراغ.  بود ترسناک خوب ، من اتاق تو اونم ، مضطرب طور این ، شب وقت این.  ترسیدم ھواش و حال از
 حرفي چھ ؟ کنید مي چیکار اینجا شما ؟ زاده خان شده چیزي:  گفتم آروم و در کنار کردم جمع رو وخودم آوردم پایین رو اش شعلھ
؟ دیره براش فردا کھ دارین واجبي  

 

بزنم حرف باھات باید پارا آي بشین:  گفت  . 

 

گرفتم مي نظر در ھم رو احتیاط جوانب باید بالخره.  باشھ کمتر خطرش کھ ، در کنار ھمون اما.  نشستم مطیعانھ  . 

 

. گشت مي صحبتش شروع براي مناسب ي جملھ یھ دنبال داشت انگار.  صورتم بھ دوخت رو نگاھش و نشست ازم فاصلھ با تایماز
کنم مرتب رو ام کولھ و کج لچک تا بردم دست ناخودآگاه.  کرد معذبم کمي اش خیره نگاه  . 

 

بدي؟ جوابي چھ خان ي نوه بھ خواي مي:  گفت و پایین انداخت رو سرش  

 

 ھمین باشھ صحبت باب تونست مي کھ جدیدي اتفاق تنھا چون.  باشھ تونھ مي موضوع این حول حرفھاش کھ بودم زده رو حدسش
 .بود

 

 براتون من جواب چرا:  گفتم و کردم بلند سر.  نذاشتم ھم رو چشم شب سر از.  گیجم ھنوز. زاده خان دونم نمي:  گفتم زیر بھ سر
؟ اینجا اومدین موضوع این براي. دیگھ شھ مي معلوم صبح ، بدم جواب کھ چي ھر مھمھ؟  

 

 نصف کھ نگین:  گفتم و نیاوردم طاقت بالخره. کرد مي ام کالفھ نگاھش. داشت تازگي برام نگاھش این.  کرد نگاھم خیره دوباره
کنیم نگاه رو ھمدیگھ تا من اتاق تو اومدین شبي  !!! 
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. صبحھ االن کن فکر:  گفت و کرد نگاه رو بیرون و زد کنار رو پرده کمي. پنجره سمت رفت شد بلند و داد بیرون رو نفسش کالفھ
؟ نھ یا شي مي پسره این زن. اونا بھ بگي خواي مي چي  

 

بفھمھ رو دھنم ي مزه خواد مي اول اما بگھ چیزي یھ خواد مي بود حالیم.  نبودم کھ خنگ.  زد مي دور رو من داشت . 

 

 چي:  گفتم و باشم تر مسلط تا شدم بلند.  بزنم حرف تونستم مي تر راحت و بود من بھ پشتت کھ حالي در و کنار گذاشتم رو مالحظھ
نکنین بدترش دیگھ شما ، گیجم و کالفھ کافي حد بھ خودم.  گم نمي ھیچي ، اینجایین چرا ندونم تا ؟ زاده خان بگین خوایین مي . 

 

 تحقیر از فرار خاطر بھ کني قبول اگھ و نیست رضا وصلت این بھ دلت دونم مي.  کنم کمکت خوام مي: گفت من بھ پشت ھمونطور
کرد غافلگیر رو متعجبم نگاه و برگشت لحظھ ھمون و پدرمھ ي خونھ تو  . 

 

 خاطر بھ بدم مثبت جواب شاید آره.  کردین چیکار مدت این تو من روح با دونید مي خودتون خوبھ:  گفتم و لبم رو اومد پوزخندي
 بھ شب کھ مطیع دار خونھ زن یھ بشم و آرزوھام رو بکشم خط ، حس این از فرار خاطر بھ شاید. توھین و تحقیر بد حس از فرار
 آزادي روح آیناز مثل خواست مي دلم شاید.  بکشھ بقیھ رخ بھ رو تازش النگوي ھم روزا و بپزه جدید غذاي شوھرش واسھ شب

 وسط و شد پیداش کجا از لعنتي بغض این دونم نمي.  شھ نمي کھ بینم مي اما.  کنھ پرواز آزادانھ کتاب دنیاي تو کھ باشم داشتھ
بدم قورتش راحتتر بتونم تا بستم رو دھنم نشھ خرد غرورم و نشم رسوا اینکھ واسھ.  گلوم تھ کرد لونھ مھمي این بھ صحبت  . 

 

 کوچکترین نباید ، رو کمکم کني قبول اگھ ولي.  غرضي ھیچ بي.  پارا آي کنم کمکت حاضرم من:  گفت و اومد نزدیکتر تایماز
کني اعتماد بھم کمال و تمام باید. بپرسي سوالي . 

 

 حرفاتون پژواک ھم ھنوز ؟ کنم اعتماد سوالي ھیچ بي شما بھ باید چرا:  گفتم عصباني کم یھ. داد مي تحقیر بوي لحنش ھم ھنوز
 خوایین مي چرا اصالً .  دیگھ چیزھاي خیلي و یادمھ تون عمھ خونھ تو آمیزتون تحقیر لحن ھم ھنوز.  گوشمھ تو باغ کوچھ اون تو

 ھمھ کنھ مي فکر کھ مادرتون ؟ نھ باشھ خوشحال خیلي االن باید کرده خواستگاري ازش زاده خان یھ کھ کلفت یھ کنین؟ کمکن
 باید کھ االن ، بودم شما کمین تو مادرتون نظر بھ کھ مني ؟ کجا اینا و کجا شما مالي وضع.  کردن پھن تور پدرتون و شما ي واسھ
 کنم اعتماد شما بھ سوالي ھیچ بي دم مي وترجیح نیستم رضا وصلت این بھ کنید مي فکر چرا ؟ نھ.  باشھ شده حالم بھ خوش خیلي

؟ بشم نسبي و اصل با ي خونواده ھمچین یھ عروس تا بپذیرم رو شما کمک و  

 

 بھ دستت:  گفتم و رفتم عقب قدم یھ اما. بگیره بازومو کھ کرد دراز دستشو.  ایستاد من روبروي درست و اومد جلوتر بازم تایماز
اینجا ریزم مي رو خونھ این کل ، بخوره من  . 

 

ندارم باھات کاري من ؟ پارا آي شده چت تو:  گفت و عقب کشید رو دستش  . 
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 یا چیھ ھدفتون بگین حسابي و درست یا. فھمم نمي رو شب وقت این و اینجا تو شما حضور واقعي دلیل من زاده خان ببین:  گفتم
 ً دارم بدبختي کافي ي اندازه بھ من.  بکنھ بد فکر مادرتون خوام نمي.  بیرون برید من اتاق از لطفا . 

 

 اینطوري.  بخوني درس توني نمي دیگھ ازدواج این با تو. بخوني درس کنم کمکت و کنم حمایت تو از دادم قول آیناز بھ من:  گفت
شم مي قول بد خواھرم پیش منم . 

 

؟ شد حل مشکلتون چي حاال.  کنم شوھر خوام مي. بخونم درس خوام نمي کھ دم مي نامھ بھش خودم من اینھ دردتون اگھ:  گفتم  

 

 زود بود خدات از و کردي پیدا خواستگار کھ شدي خوشحال ھم خیلي بگو.  نگرفتي رو تصمیمت نگو پس:  گفت عصبي تایماز
خوندن؟ درس بھ چھ رو تو.  بود نگران داشت حق مادرم.  کني شوھر  

 

 منفي جواب از بعد خان و بانو دونستم مي اگھ اما بشم پسره این زن خوام مي گفتم حرصم از من نداشتم رو توھین ھمھ این طاقت
 از تر خستھ.  بتوپھ بھم اینطوري نبود حقم. دادم نمي مثبت جواب ھرگز ، سرجاشھ خوندنم درس قرار و کنن نمي اذیتم برابر چند

نشستم زمین رو ھمونجا. بدم رو جوابش کھ بودم اون  . 

 

کرده بد کھ شد متوجھ.  شکست رو غرورم ي مونده تھ حرفاش با دیدکھ.  شدم ناراحت کھ دید تایماز  . 

 

نداشتم ترسي ھم اشکام شدن دیده از دیگھ. کردم مي گریھ آروم و بود پایین سرم. نشست من زانوي بھ زانو  . 

 

 با خوب.  بزنم رو حرفا اون خواستم نمي ببخش ؟ کني مي گریھ داري تو:  گفت باالو ورد آ رو سرم و گرفت دستش با رو ام چونھ
آدمو کنم مي عصباني اخالقت این  . 

 

 فرنگ پسر این اما بود حالیم نامحرم محرم من.  بخوره بھم دستش نداشتم دوست.  بیرون کشیدم دستش از و دادم تکون رو سرم
چیھ مسلموني رفتھ یادش پاک رفتھ  . 

 

 تصمیمي ھمچین یھ داري لجبازي و غرور سر از دونم مي.  پارا آي نکن لجبازي:  گفت گرفت خودش بھ مھربون لحن کھ درحالي
سرنوشتت با رو اینکار نکن اما گیري مي . 

 

نفھمیدم من شد صمیمي بامن اینقدر کي این.  بود غریبھ برام خودش اصالً  ، حرفاش ، لحنش  . 
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 و بمونم اینجا یا.  بدتره و بد بین من انتخاب ؟ زاده خان سرنوشت کدوم ؟ سرنوشت گفتم و چشماش بھ دوختم رو اشکیم چشماي
 نعمت و ناز تو خودت.  کنم تحمل رو شماھا توھین تحقیرو و سر باال تف بشم اونجا بیام یا بکشم یدک ابد تا خودم با رو جھل

 بار یھ اگھ. داره اي مزه چھ خرید زر شي مي دفعھ یھ ولي ، شن مي راست دوال جلوت عمر یھ وقتي فھمي مي پس.  شدي بزرگ
 یھ خوام مي اگھ من.  کني کمکي چھ اومدي حاال.  کردي نمي نابود رو غرورم اینطوري ، من جاي ذاشتي مي رو خودت بار یھ فقط

توه ي خونواده و تو دست از بکنم خبطي ھمچین  . 

 

کن اعتماد من بھ آیناز خاطر بھ.  کنم کمکت تونم مي.  بدم نجاتت برزخ این از تونم مي من پارا آي کن گوش گفت تایماز  . 

 

 مادر ، برگردي ھم اگھ.  کنار بذاري ببوسي رو درس باید بشي پسر این زن و بموني اگھ: داد ادامھ سکوت لحظھ چند از بعد تایماز
سوم راه مونھ مي پس بره پایین گلوت از خوش آب و بخوني درس ذارن نمي اونجام کھ شن مي کفري دستت از اونقدر پدرم و . 

 

سوم؟ راه:  گفتم تعجب با  

 

؟ سوم راه گفتم تعجب با  

 

فراره تو ي چاره راه تنھا و بلھ: گفت . 

 

خندیدم کنترل بدون آگاه ناخود بعد.  گفتھ چي کنم ھضم کردم سعي و کردم نگاه بھش تعجب با اول . 

 

؟ کردم تعریف فکاھھ ھا؟ خنده این نشد تموم:  گفت و شد طاق طاقتش اینکھ تا کرد مي نگاھم اخم با تایماز  

 

؟ پناه بي و تنھا دختر یھ ؟ من فرار؟ ؟ حلتون راه بود این ؟ زاده خان کردي فکر چي خودت با شما:  گفتم و کردم جمع رو خندم  

 

 ي سلطھ تحت وقتي و شما خونھ بھ اومدن از قبل بار ھزار من ؟ کنم فرار باید کھ نرسیدم نتیجھ این بھ حال بھ تا من کني مي فکر
 منطقي کھ بار ھر اما شد رد ذھنم از فکر این ھم شما ي خونھ بھ اومدن از بعد بار ھزار.  کردم فکر موضوع این بھ بودم عموم
 موقعیت و سال و سن بھ دختري براي جا ھمھ.  ندارم موقعیتم قبول جز اي چاره دیدم مي کردم مي قاضي رو کالھم و کردم مي فکر
.  کنھ کمکم خدا رضاي براي کھ کنم اعتماد کي بھ.  برم کجا.  کردم فرار کن فکر. بدرنت کھ شي تنھا تا منتظرن کھ گرگھ از پر من
 پدر.  بودم خونواده حمایت تحت خدا ي ھمیشھ من.  ترسیدم بازم اما کردم فکر ھم رضا حضرت حرم تو شدن مجاور بھ حتي من

 من.  بشم اذیت ازاین بیشتر خوام نمي.  خوردم خنجر ناکس و کس ھر از.  پناھم و پشت بي حاال اما.  بود پشتم کوه مثل کھ داشتم
 ي شرمنده عمر کھ بزنھ آب بھ گدار بي کم یھ آدم کافیھ.  شھ نمي سرش احتیاطي بي کھ ھست چیزھا بعضي اما.  نترس و جسورم

 مشکلھ کلي یاد مي کھ زبون بھ ھمھ اینا ؟ کنم پیدا کار کجا ؟ بمونم کي ي خونھ ؟برم کجا برم کنم فرار.  بشھ مادرش و پدر روح
عمل بھ برسھ چھ . 
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 مي بیدار نماز واسھ خونھ اھل کم کم.  نمونده صبح اذان بھ چیزي.  برید بھتره اما. بودین من فکر بھ کھ ممنون:  گفتم و شدم بلند
خوام نمي تازه مشکل یھ.  شن  . 

 

؟ بزنم حرف کلوم دو من دي مي اجازه ؟ شد تموم حرفات:  گفت و شد بلند ھم تایماز  

 

؟ مونده ھم حرفي:  گفتم  

 

 از اونجا.  تھران برمت مي خودم و کني فرار کنم مي کمکت من.  نبود تو تنھایي فرار ، فرار از من منظور:  گفت سرپا ھمونطور
 اگھ حتي.  بخوني درس کھ کنم مي حمایتت خودم من. شي مي دور کنن اذیتت منتظرن و زدن زخم بھت کھ آدمھایي این ي ھمھ

خودم پیش میارم اونم باشھ راضي ھم آیناز  . 

 

شد روشن دلم تھ ولي داشت وجود گنگ موضوعات حرفاش الي البھ کلي ھنوز . 

 

 افتم مي راه و کنم مي اعتماد ، کنھ مي زندگي تنھا کھ ھمسر سرو بي پسر یھ بھ کنید مي فکر چرا:  گفتم و کردم نگاھش بدبینانھ
؟ دنبالش  

 

 کیا ؟ دارم موقعیتي چھ ؟ کیم من دوني مي تو. دختر مطمئني خودت از خیلي اینکھ مثل تو:  گفت و لبش ي گوشھ اومد خبیثي لبخند
 دختر ببرم خودم با کشون کشون رو تو باید ھدفي چھ بھ من کني مي فکر چیکار؟ تو بھ رو من آخھ. منن چشم ي گوشھ یھ منتظر
 مي ھم رو خواھرم گم مي دارم.  دارم خونھ تو باغبون یھ و خدمتکار یھ و آشپز یھ و کنم نمي زندگي تنھا کھ اوالً  من؟ واسھ قحطھ
 باید پس.  ھستن مجرد پدرم ي خدمھ از کلي. نداره مجرد مرد اونجا مگھ.  ھستي االن کھ اي خونھ شبیھ شھ مي من ي خونھ. یارم
 بھ تا شاید ھستي صمیمي باھاش کھ اونقدري.  دادم خواھرم بھ کھ قولیھ بھ عمل فقط من ھدف ضمن در. بترسي اونا ي ھمھ از

شده اینطوري پاھاش چرا گفتھ برات حال  . 

 

 خودم دارم عمر تا ھمین واسھ گرفتم ازش رو خواھرم پاھاي من. مقصرم من:  گفت اي دورگھ صداي با و رفت فکر بھ کم یھ
 دادم قول منم.  اومده خوشش چي واسھ دونم نمي ازت و گرفتھ رو تو چشش اون ھم حاال.  میرم مي بمیر بخواد ازم اگھ.  نوکرشم

 افتم مي اي مخمصھ بد تو من ، بیاي باھام اگھ کھ باشھ یادت اینم.  اینجا اومدم و گذشتم شبم خواب از کھ کھ اینھ.  کنم حمایت ازت
 حاضرم آیناز آخر بھ فقط و باشھ حواست ، آیناز خاطر بھ اما کنن برخورد چطور باھام ام خونواده نیست معلوم بره لو قضیھ اگھ و

 این ھمینطور و خونھ اون از شدن خالص خاطر بھ االن دونم مي کھ نذار باال تاقچھ و نکن ناز من واسھ پس.  بکنم رو کار این
شھ مي آب قند دلت تو داره ، زوري ازدواج  . 

 

 راحت حدي تا خیالم ، کنھ کمکم خواد مي خودش فھمیدم وقتي من و گفت نمي بیراه پر کھ بود این واقعیتش اما بود پررو چھ واي
راضي خود از اَه اَه"  قحطھ من واسھ دختر. " بود باال نفسش بھ اعتماد چقدرم. شد  
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 اینطوره اگھ:  گفتم و خدا دست سپردم رو خودم.  بود نجاتم راه تنھا این شاید.  گرفتم مي تصمیم عقالنھ باید.  نبود ناز جاي ولي
کنید قبول رو من ي خواستھ تنھا این شده ھم آیناز خاطر بھ امیدوارم.  بخوام چیزي یھ ازتون خوام مي اما بیام باھاتون حاضرم . 

 

بگو:  گفت و زد لبخندي  

 

 خوام نمي من. شوھرم...نھ.. نھ و برادرم نھ ، پدرمین نھ شما. خورم نمي مفت نون من.  کنم کار شما ي خونھ خوام مي من:  گفتم
 خونھ و بخونم درس قراره اگھ بعدش برا اما.  باشم مدیونتون عمر آخر تا شھ مي باعث شما کار ھمین درسھ.  باشھ سرم باال منتي
دربیارم رو خودم خرج خودم و کنم کار خوام مي.  کنم زندگي شما ي  . 

 

ً  حاال خوب خیلي:  گفت و شد ساکت کم یھ کنیم مي صحبت بھش راجھ بعدا  . 

 

بدونم شده حل رو موضوع این ، نزاشتم راه این تو قدم تا بھتره.  کیم من اونجا بدونم خوام مي من!!! االن:  گفتم  . 

 

کن جمع رو وسایلت باشد زود موافقي رفتن با کھ حاال.  باشھ باشھ:  گفت عصبي صداي با تایماز  . 

 

؟ کجاست ھات سکھ راستي  

 

نباشین نگران خودمھ پیش:  گفتم  . 

 

بیرون بریم اینجا این از جوري یھ باید.  بیا زود ھم تو.  یارم مي در اصطبل از رو اسبت و رم مي من.  خوب خیلي:  گفت  . 

 

 باید. چیھ آخرش دونستم نمي کھ راھي تو ذاشتم مي پا باید.  نبود تردید داشتن و تصمیم کردن عوض وقت. نبود کردن فکر وقت
داره ھوامو دورادور دونستم مي کھ اوني بھ کردم مي توکل باید ھمینھ آره.  کردم مي توکل . 

 

 از پاورچین پاورچین.  بیرون زدم اتاق از صدا بي و کردم محکم رو گرھش و ریختم بقچھ تو رو نداشتم و داشتم چي ھر سریع
 باغ وارد داشت راه باغ بھ کھ حیاط پشتي در از آروم.  بود اونجا اُختاي ھمراه تایماز. اصطبل دم رسوندم رو خودم و گذشتم تاالر

بشیم اُختاي سوار شد نمي ھمین واسھ بودن کوتاه درختھا.  شدیم  . 
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ً  من و رفت مي راه من از جلوتر تند قدمھاي با بود گرفتھ دستش تو رو اُختاي افسار کھ حالي در صدا بي تایماز  سرش پشت تقریبا
دویدم مي  . 

 

 تھش کھ راھي.  بذارم راه این تو پا و کنم اعتماد نداشتم ازش خوشي دل کھ پسر این حرفھاي بھ شبونھ شد باعث چي دونم نمي
نبود معلوم نیتش کھ راھي.  نبود معلوم  . 

 

تایـــماز واي:  گفتم خودآگاه نا و کشیدم کوتاھي جیغ اذان صداي شدن بلند با !!!! 

 

شد؟ چي:  گفت و طرفم برگشت  

 

گن مي اذان شنوي مي:  گفتم  . 

 

بخوني؟ نماز خواي مي نکنھ چیھ:  گفت  

 

نیستیم فھمن مي.  شن مي بیدار ھمھ االن کھ اینھ منظورم:  گفتم  . 

 

؟ خوني مي جماعت نماز تو:  گفت ، رفت مي راه تند تند دوباره کھ حالي در  

 

خوب نھ:  گفتم  

 

. نیست نماز اھل خوابم مي اتاق یھ تو باھاش کھ پسره اون.  نھ یا خوابیم ما بفھمھ خواد مي کي.  خونم نمي نماز اصالً  منم:  گفت
شھ مي تموم دیگھ االن.  بیا سریع پارا آي باش زود . 

 

باال بیا:  گفت و اُختاي رو پرید تایماز.  شد کم ھم درختھا تراکم از.  رسیدیم کھ باغ انتھاي بھ . 

 

 ً شدم سوار سرش پشت و دادم بھش رو دستم ناچارا . 

 

بگیر محکم منو:  گفت . 
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گرفتم دستم دو ھر با شکمش جلوي رو ام بقچھ و کمرش دور انداختم رو دستم  . 

 

ً  دیوار باالي از و تاخت شدت با و داد اُختاي بھ ھیني تایماز  سرعت با تایماز.  باغ کوچھ راه تو افتا و پرید باغ کاھگلي کوتاه نسبتا
ً . پشتش بھ بودم چسبونده رو سرم و بودم کرده بغلش پشت از محکم من و تاخت مي تمامتر چھ ھر  بودیم شده خارج شھر از تقریبا
بود باغ و درخت و دار جا ھمھ.  شد نمي دیده ھم خونھ توک و تک دیگھ.   . 

 

داشت نگھ رو اسب و کشید رو اُختاي افسار ، مخروبھ باغ خونھ یھ کنار تایماز.  بود روشن نیمھ ھوا . 

 

کرد نگاه رو اطراف و پایین پرید اسب از. کردم باز کمرش دور از رو دستم حلقھ . 

 

. موني مي اینجا شب تا تو.  برگردم نشدن بیدار خونھ اھل تا باید من:  گفت و نزدیکتر اومد.  شدم پیاده کھ کرد اشاره من بھ
 تو دنبال گشتن براي باھاشون ، بشن خبر با رفتنت از وقتي.  بشم تھران راھي امروز بود قرار من. نبینھ رو تو کسي باش مواظب

نباش نگران دنبالت یام مي.  کنم مي ترک رو اونجا ، تھران بھ سفرم بھونھ بھ بعد و کنم مي ھمراھي . 

 

 مھمون بگو دید رو تو کسي ھم اگر. باش خودت مواظب:  گفت شد سوار وقتي.  بشھ اسب سوار تا رفتم کنار و گفتم اي سرباشھ با
ً .  اونجا یارنت مي. ندارن کاریت و ترسن مي اسمش از الاقل.  کردي گم راه و ھستي خان علي محمد  برو.  کنیم مي فکري یھ بعدا
نخور جم جات از شب تا و مخروبھ اون تو . 

 

.  نبود اي چاره اما ترسیدم مي ھم بودم کرده کھ کاري از ،.. اصالً .  ترسیدم مي موندن تنھا از.  بودم شده الل اضطراب و ترس از
رفتم مي تھش تا باید بودم اومده کھ حاال  . 

 

******* 

 

 نخورده جم جام از ، خونھ اون بھ برگردم و کنھ پیدا رو من کسي اینکھ ترس از.  بودم تشنھ و گرسنھ. شد مي تاریک داشت ھوا
بود خاکي ھمھ لباسام و شده خشک تنم.  بودم . 

 

 مي نزدیکتر داشت صداي.  بود شده خشکش دھنم.  زد مي سرم تو داشت قلبم.  شنیدم باغ خونھ بیرون از رو خشي خش صداي
اومد اسب شیھھ صداي. شد  . 
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.  نکشم نفس کردم مي سعي. خودم تو شدم مچالھ.  دنبالم اومدن کھ باشن خان آدمھاي نکنھ ترسیدم بعد اما. تایمازه کردم فکر اول
میشنون رو نفسم صداي کردم مي فکر . 

 

پارا؟ آي پارا؟ آي:  گفت آرومي صداي  

 

نھ یا تایمازه بدم تشخیص نتونستم بود آروم صدا  . 

 

ھستي؟ اینجایي؟ تو پارا آي:  گفت تر واضح اینبار  

 

:  گفتم.  دادم تشخیص رو اومد مي طرفم بھ داشت کھ رو تایماز قامت.  اومدم بیرون باغ خونھ دیوار پشت از.  بود تایماز صداي
زاده خان اینجام . 

 

بردنت کردن پیدات کردم فکر ؟ دختر دي نمي جواب چرا پس:  گفت.  دیدم روم جلو رو خودش بعد و شنیدم رو نفسش صداي . 

 

کردن؟ مي چیکار بانو و خان ؟ بودن عصباني ھمھ خبر؟ چھ ؟ زاده خان شد چي:  گفت  

 

؟ شھ مي جا تو این ات بقچھ ببین اول:  گفت و کرد بازش و زمین رو گذاشت رو چمدنونش بعد.  یکي یکي:  گفت تایماز  

 

؟ وقت یھ نشھ پاره:  گفتم و شدم بلند و چمدونش تو چپوندم زور بھ رو بقچھ  

 

شھ نمي چیزیش نھ:  گفت و برداشت رو چمدون . 

 

خبر؟ چھ ھا منتظرم من:  گفتم  

 

 این.  بود عصباني ھمھ از بیشتر خان علي محمد. بودن داغون ھمھ!!!  دیگھ باشھ تونھ مي خبر چھ دوني مي خودت خوب:  گفت
 از قبل خوشبختانھ. کنن پیدات تا شده بسیج ایل یھ.  بودن کرده قاطي کھ ھم مامان و بابا. دونست مي اش نوه بھ توھین رو کارت
نکن شک باھات من ھمراھي بھ کسي تا. گذاشتم سرجاش رو اُختاي ، ملت شدن بیدار . 
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 نفر چند. کردن راھي رو من ھم اونا.  ندارم وقت و تھران برم باید من کھ گفتم و گشتم کردنت پیدا واسھ باھاشون ھم رو جا چند یھ
 تمام رو کرایھ و رفتھ یادم رو چیزي کھ گفتم نشده خارج شھر از ولي شدم سوار منم.  اومدن درشکھ با شدن سوار محل تا ھم

شدم پیاده و کردم پرداخت کمال  . 

 

 مي اسب رسیدیم کھ روستا اولین بھ. قزوین طرف بھ کنیم حرکت پیاده باید. گذاشتن بپا برات اونجا چون بریم درشکھ با تونیم نمي
بریم اسب با تا خرم . 

 

افتادین سر درد بھ خیلي من خاطر بھ شما.  زاده خان ممنون:  گفتم  . 

 

 شب سیاھي این تو پسر یھ با بودن از لحظھ یھ. کرد عصبیم کم یھ اش خنده صداي اما نبود معلوم شب سیاھي تو صورتش اینکھ با
پیش راه نھ داشتم پس راه نھ اما.  کردم خوف درخت رو دار وسط ، . 

 

؟ نھ نخوردي ھیچي امروز تو نبود یادم اصالً  واي:  گفت دفعھ یھ ، رفتیم راه کھ ساعت نیم یھ  

 

زیاده طاقتم من نیست مھم ولي.  نھ:  گفتم . 

 

 تیکھ یھ و گذاشت کنار رو من ي بقچھ.  کرد باز رو چمدونش و وایساد.  دیگھ نداختي مي یادم خوب.  زیاده طاقتم چي یعني:  گفت
افتیم مي راه بعد.  بخوریم بشینیم اول. بگیر.  گفت و داد بھم پارچھ تو از نون  . 

 

یواشتر کم یھ:  گفت و دستم داد رو آب شیشھ سریع.  گلوم تو پرید نون.  بھم زده زل صدا بي دیدم کھ خوردم مي ولع با داشتم . 

 

سرکشیدم و گرفتم رو آب شرمندگي با  . 

 

افتیم راه دوباره شد تموم کھ خوردنمون . 

 

 وقفھ بي کھ بود ھم ساعت چند.  بودم نذاشتھ روھم چشم روز کل ، ھم شدن پیدا از ترس خاطر بھ. بودم نخوابده اصالً  کھ رو دیشب
 مي ھم بود اینجا جالب.  نداشتم رو کنیم استراحت بگم تایماز بھ اینکھ جرأت اما.  اومد مي خوابم.  بودم خستھ.  رفتیم مي راه

 کنم صبح رو شب بیابون این وسط باھاش بخوام و کنھ قبول اینکھ از ھم و استراحت واسھ زوده کھ بشھ عصباني حرفم از ترسیدم
ترسیدم مي  . 
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کنیم چیکار بگھ خودش کھ کردم تحمل باز و خدا دست سپردم رو چي ھمھ  . 

 

ً .  رفتیم راه حرفي ھیچ بي ھم دیگھ ساعت یھ . پارا آي شدم خستھ من:  گفت کھ شدم مي ھوش بي سرپا داشتم و بودم خستھ واقعا
 ً بیفتیم راه دوباره و برسونیم صبح بھ رو شب و کنیم پیدا مناسب جاي یھ بھتره. نیست آبادي ھا نزدیکي این ظاھرا  . 

 

 کھ رو جا ھر.  خوابم مي ھمینجا ، کنید ولم.  خستم ھم خیلي.  خستم منم.  بود کجا مناسب جاي بیابون این وسط زاده خان:  گفتم
بمونیم ھمینجا و نریم جلوتر دیگھ بھتره.  بیابونھ کنیم مي نیگا  . 

 

 رو جا یھ و بریم جلوتر کھ ھستي این از تر خستھ قرار از:  گفت و شد نزدیکم کم یھ رسید نظر بھ تر آروم ماه نور تو صورتش
.  باشھ داشتھ گرگ یا شغال ممکنھ اینجا.  کنم درست آتیش و کنم جمع ھیزم کم یھ بذار فقط.  مونیم مي ھمینجا باشھ.  کنیم پیدا

باشیم داشتھ آتیش بھتره  . 

 

گرگ؟:  گفتم وحشت با  

 

 من باش ھمینجا تو.  عقلھ شرط احتیاط اما یان نمي برآدمھا و دور زیاد فصل این تو البتھ.  باشھ ممکنھ دیگھ بیابونھ خوب:  گفت
کنم جمع خاشاک و خار بر دور از  . 

 

 یھ سریع و کرد جمع خاشک و خار مقدار یھ اطراف ھمون.  رفت نمي دور خیلي. زمین رو شدم ولو ھوا بي ، شد صادر کھ اجازه
 کھ آتیش زیباي ھاي شعلھ بھ بودم دوختھ چشامو.  بود بخش لذت آتیش گرماي و بود شده سرد روز برخالف ھوا. کرد علم آتیش
بخور بگیر:  گفت . 

 

خوردم ولع با و گرفتم رو شده لقمھ وپنیر نون  . 

 

؟ زاده خان:  گفتم و زدم دریا بھ دل اما ترسیدم مي سوالم کردن مطرح از  

 

ھوم؟:  گفت بود پر دھنش کھ حالي در  

 

؟ برین مي لذت اینقدر من بھ گفتن کلفت از چرا:  گفتم  
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.  نبود ھیچي نگاھش تو.  کرد نگام بود کرده باد صورتش طرف یھ و بود لپش یھ تو ھنوز لقمھ کھ حالي در شده گشاد چشماي با
بخونم رو کسي نگاه تونستم نمي خوب من شایدم  . 

 

؟ گم مي دروغ مگھ:  گفت خنده با و داد قورت لقمشو  

 

بشنوم دیگھ چیز یھ خواست مي دلم اما ، بودم کرده آماده این از بدتر براي رو خودم درستھ.  گرفت حرصم جوابش از . 

 

 رو چمدونش.  کردم آتیش معطوف رو نگاھم دوباره و ندادم ادامھ رو بودم انداختھ راه خودم نفھمي با کھ رو آوري زجر ي مکالمھ
بالش جاي گذاشت رو سفتش چمدون ھم خودش.  کن استفاده ازش بالش عنوان بھ بگیر:  گفت و دستم داد رو ام بقچھ و کرد باز  . 

 

 مثل راحت چھ ، خونده درس فرنگ ھم عمر یھ و بوده محیا براش امکانات جور ھمھ کھ پسرنازپرورده یھ اینھ از کردم مي تعجب
نکنھ اوه و اَه و بخوابھ بیابون تو تونھ مي چوپون یھ  . 

 

 خیلي ، بودم کشیده دراز اینکھ از.  شدم مچالھ خودم تو و کشیدم دراز خجالت نھایت در آتیش، اینطرف و کردم مرتب رو بقچھ
باشم اینجوري پیشش نداشتم دوست.  کشیدم مي خجالت . 

 

. یاد مي سرمون چي کنیم خطا باشھ یادمون تا بود تایماز و من فاصل حد جھنم آتیش مثل درست آتیش یھ بود شده اي صحنھ خوب
داد آرامش بھم مقدار یھ باشھ خوددار و بگذره ھم تایماز ذھن از تّصور این داره امکان اینکھ فکر از . 

 

 رفتار ھمونجور ھم ھنوز.  کنم ادبت بود الزم وقتھا بعضي گستاخیت این کردن کم براي.  گستاخ اما جسوري تو:  گفت مقدمھ بي
 تو ، خودم دیار تو زندگي از بیشتر شاید من.  شي راحت دستش از تا تھران بره کردي مي خدا خدا کھ تایمازي شم مي منم کني

 زبون از کھ آذري مرد یھ.  خصلتھاش ي ھمھ با اصیل ترک یھ.  پارا آي اصیلم ترک یھ اما باشم کرده زندگي فرانسھ و تھران
 در اما.  بوده ھمین تو با رفتارم علت. پدرم عین یکي. مستخدمش چھ ، مادرش چھ ، یاد نمي خوشش ھیچ اطرافش زناي درازیھ
 نیارم روت بھ اینکھ نھ.  بودم کرده سالخیت کشیدي چاقو روم کھ اول روز ھمون ، نبودي خودمون ي طبقھ از یکي اگھ واقع

 اما.  نپسندن ھا خیلي شاید دونم مي.  خودخواھیھ دونم مي. دم مي بھا خیلي آدمھا نسب و اصل و تربیت طرز بھ من. کردي چیکار
ھمینم من.  گم نمي دروغ  . 

 

گفت چیا یاد نمي یادم دیگھ.  کرد مي جادو رو خستم چشمھاي الالیي یھ مثل درست مردونش و بم صداي  . 

 

 خودم و جھیدم جام از فنر مثل بھش نزدیکي ھمھ این حس با.  بود نشستھ کنارم درست تایماز.  کردم باز چشمامو ، اسمم شنیدن با
کشیدم عقب رو  . 
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کردم صدات آروم کھ من. نترس:  گفت لبخند با  !!! 

 

؟ شده چیزي.  فقط کردم ھول.  نترسیدم من:  گفتم جورکردم و جمع خودم  

 

بیفتیم راه حاضرشي کھ کردم بیدارت.  نشده چیزي نھ:  گفت . 

 

تاریکھ کھ ھنوز:  گفتم  !!! 

 

 مي سریع ، ھستن سواره اونا چون بیفتھ اتفاق این اگھ.  بیان دنبالمون.  ترسم مي ضمن در. شھ نمي گرممون زیاد.  بھتر:  گفت
نفعمونھ بھ ، نکنیم تلف رو وقت.  رسن  . 

 

:  گفتم و چپوندم تایماز چمدون تو رو بقچم و تکوندم لباسامو خاک.  شدم بلند و تو دادم رو لچکم از بیرون پریشون موھاي
بریم حاضرم  . 

 

بریم:  گفت  . 

 

کردیم اضافھ سرعتمون بھ خوشحال دو ھر.  دیدیم آبادي یھ دور از ، رفتیم راه کھ ساعتي دو یھ  . 

 

دادن من بھ را دنیا انگار رسیدیم کھ آبادي مزارع بھ  . 

 

 بھ رو ما و کرد استقبال ازمون خوشرویي با کدخدا. دادن نشونمون رو خونش.  گرفت رو کدخدا سراغ تایماز ، شدیم کھ آبادي وارد
 اسب تا دو دنبال حاال و مرد و شد مریض راه تو اسبمون کھ گفت تایماز.  آوردن صبحانھ و چاي برامون.  کرد دعوت خونش
گردیدم مي سرحال . 

 

کنم پیدا اسب برات بریم بیا من با خودت.  بمونھ خونھ تو عیالت بذار. بخورین رو ناشتاییتون:  گفت کدخدا  . 

 

ده مي نشون العملي عکس چھ تایماز ببینم نکردم بلند رو سرم اصالً  و کشیدم خجالت عیال لفظ شنیدن از . 
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 خستھ البد:  گفت کدخدا زن.  بودم نشستھ اتاق ي گوشھ ساکت منم.  بخرن اسب تا رفتن کدخدا و تایماز ، خوردیم کھ رو صبحانھ
بیاد شوھرت تا بخواب کم یھ بیارم متکا برات بذار.  جان دختر اي  . 

 

:  گفت و آورد انداز رو و متکا برام و کرد قلمداد تعارف رو من اصرار اون اما نیستم خستھ کھ اصرار پشت اصرار و کردم تشکر
کنم مي بیدارت بیاد کھ شوھرت.  نداریم مرد خونھ تو.  بخواب  . 

 

برد خوابم نرسیده بالش بھ سرم . 

 

****** 

 

رفت عقب تایماز دست کھ دیدم.  کردم باز رو چشمام یکدفعھ و شدم ھوشیار گونم نوازش احساس با  . 

 

؟ زاده خان کردي مي چیکار:  گفتم و نشستم اخم با  

 

ھیس:  گفت و لبش رو گذاشت رو دستش !!! 

 

؟ ھان زدي دست صورتم بھ چرا ؟ بود چي کارت معني:  گفتم  

 

بودم دیروز تا کھ عنقي بد پاراي آي اون بودم شده  . 

 

 خیال چي.  نکني سکتھ صبح مثل کھ کنم بیدارت آروم خواستم.  ورداشتي دور خبرتھ چھ:  گفت و انداخت پیشانیش بھ چیني تایماز
؟ بزنم دست بیام االن کھ بود گرفتھ ازم رو دیشب خدا ؟ ام تو بھ زدن دست ي مرده کشتھ کھ کردي  

 

 نبود دادرسم کسي کھ بیابون وسط دیشب کھ داشت بد نیت اگھ ، گفت مي راست.  شدم نارحت ھم کشیدم خجالت ھم حرفش این با
اونھ دست قدرت داد نشونم این با جواریي یھ.  کرد مي خواست مي کاري ھر  . 

 

بخوره بھم غریبھ دستھ تا پاشم سکتھ با خواب از دم مي ترجیح:  گفتم و ننداختم تا و تک از رو خودم اما . 

 

؟ اربابم بھ بودم چسبیده اسب رو بودم من اون پس:  گفت و زد نیشخندي  
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اربابمھ ھنوز انداخت یادم ھم و بودم کرده بغلش کھ کرد یادآوري ھم.  کرد زھر رو دھنم حرفش . 

 

 رو دلم داشت چیزي یھ ، میگفتم چي ھر.  بگم تونستم مي چي. کردم تا رو روانداز حرف بي و شدم بلند و کشیدم جلو رو لچکم
اومدم مي کوتاه باید پس داشتم کھ بود کسي تنھا جورایي یھ.  داشتم نیاز حمایتش بھ االن.  بزنھ آتیش  . 

 

بیفتیم راه باید باش زود.  خریدم اسب:  گفت و شد بلند اونم  . 

 

قزوین سمت افتادیم راه و کردیم تشکر کدخدا ي خانواده از و شدیم اسبھا سوار . 

 

 بھ نزدیک تایماز. بودیم شده خستھ حسابي باز ولي. نشن خستھ زود ھا اسب کھ رفتیم نمي سرعت با البتھ. تاختیم یکسره ظھر تا
 ھام بستھ زبون این بھ و کنیم استراحت کم یھ:  گفت. داشتم نگھ اون از تبعیت بھ ھم من و کشید رو اسبش افسار بوستان یھ

افتیم مي راه بعد. بدیم استراحت  . 

 

 عرق اثر در لباسام.  خواست مي گرم حموم یھ و داغ چاي دلم.  نداشتیم چاي کردن درست براي اي وسیلھ ھیچ.  شدم پیاده اسب از
بودن چسبیده تنم بھ . 

 

مونده؟ چقدر تھران تا:  گفتم و نشستم درخت ي کنده یھ روي سایھ یھ تو  

 

مونده روز چھار ، بشیم درشکھ سوار قزوین بھ رسیدیم وقتي اگھ ولي.  نیم و روز دو. بریم اسب با اگھ: گفت . 

 

بریم؟ اسب با شھ مي.  برسم زودتر خواد مي دلم من:  گفتم  

 

بشي اذیت ممکنھ.  ندارم حرفي من:  گفت آورد مي رو آب ي شیشھ و پنیر و نون اسبش خورجین تو از کھ حالي در . 

 

شم راحت دري دربھ و خل و خاک این از زودتر دم مي ترجیح.  حرفام این از تر سخت جون من:  گفتم  . 

 

ندارم حرفي میخواي خودت کھ حاال:  گفت و زد لبخندي . 
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 زل.  تونستم نمي ، اونھ سفره اون مالک و اونم ي وابستھ جور یھ کردم مي حس چون اما کنم آماده رو سفره من خواست مي دلم
 مي نگاه و بود طوفاني دریاي لحظھ یھ و آروم ساحل لحظھ یھ کھ رو غریب و عجیب موجود این موشکافھ داشتم و بھش بودم زده
نخوري؟ منو وقت یھ!!!  ھا اینجاست پنیر و نون:  گفت کھ کردم  

 

نبود شما بھ حواسم اصالً .  بود دیگھ جاي فکرم من!!!  زاده خان مطمئني خودت از خیلي:  گفتم و کردم اخم  . 

 

نکردم اعتراضي کھ من.  دیگھ کرد نگاه باید رو کردني نگاه...  نگیر سخت حاال:  گفت . 

 

گرفتم خودم واسھ پنیر نون لقمھ یھ و نشستم سفره سر رفتم اخم با. بزنم دارش ھمینجا خواست مي دلم واي  . 

 

تایماز اسب خورجین تو گذاشتم و کردم جمع رو سفره ، خوردیم کھ رو غذامون  . 

 

 و درخت بھ دادم تکیھ و شدم مطمئن درخت، دور اسبھا افسار گره از. بود خوابیده قرار از و بود کشیده دراز چمنھا رو ھمونجا
کشیدم مي خجالت جور بد کشیدن دراز از. خوابیدم نشستھ . 

 

 نزدیک از و بود گذاشتھ احترام ام خواستھ بھ اینبار. کرد مي باز رو اسبھا داشت تایماز. شدم بیدار دور ي فاصلھ از اسمم شنیدن با
صورتم بھ بزنھ زل و بیاد ، خوابم کھ وقتي کسي نداشتم خوش. بود نکرده بیدارم . 

 

رسیم مي کاروانسرا بھ شب تا:  گفت تایماز.  رفتم اسبم طرف بھ و تکوندم رو لباسام  . 

 

کردیم حرکت و شدیم اسبھامون سوار  . 

 

****** 

 

 روتمیز بود شده خلي و خاک کھ رو چمدونش منم ، بگیره غذا رفت کھ اي فاصلھ تو. شد حجره وارد ، داغ آش کاسھ دو با تایماز
حجره ي گوشھ گذاشتم و کردم . 

 

تو آورد گرفت ھم چاي استکان تا دو تایماز. فروختن مي ھم چاي کاروانسرا حیاط تو ، حجره بیرون. چسبید آش این چقدر واي . 
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داشتم احتیاج خیلي چاي این بھ ، سواري اسب تمام روز یک از بعد.  بودم ممنونش بابت این از چقدر  . 

 

 خدا بیابون تو شب یھ من بابا کھ دادم مي دلداري خودم بھ ھي.  بود تایماز با خوابیدن اتاق یھ تو ، بود کرده نگرانم کھ چیزي تنھا
 کنھ چیکار خواد مي ، میاد یکي ره مي یکي و کاروانسراست این تو آدم ھمھ این حاال ، نداشت کارم بھ کاري ، بودم تنھا باھاش
 بار ھزار کشي وقت واسھ و بودم غرق خودم احواالت تو.  کردم مي خوف افتاد مي بھم کھ نگاھش نبود خودم دست ولي مثالً؟
دراومد صداش بالخره کھ کردم مي بستھ و باز رو ام بقچھ . 

 

؟ نگراني  

 

؟ چي نگران ؟ نگران:  گفتم  

 

؟ شده چیزي.  چرخي مي جھت بي و خود بي خودت دور.  نگرانھ چشمات: گفت  

 

شدي خیاالتي شما.  نشده ھیچي نھ:  گفتم . 

 

شاید:  گفت و زد پوزخندي . 

 

شیپیشھ پر بندم مي شرط:  گفت و سرش زیر گذاشت کاروانسرا کثیف و رفتھ و رنگ متکاي . 

 

بذارم زمین روي رو سرم دم مي ترجیح من اینطوره اگھ ؟ راستي:  گفتم . 

 

گرفتھ رو اتاق جفتمون عرق بوي. داغوني ھم تو دونم مي.  حموم ریم مي قزوین تو فردا:  گفت و خندید  . 

 

 آخرش. دادم مي اھمیت خیلي تمیزي بھ من.  اومد سرم ترسیدم مي کھ چیزي از. ببلعھ رو من کنھ باز دھن زمین خواست مي دلم
دم مي بو کھ گفت بھم ھم  . 

 

 غلیان وحشیم خوي لحظھ یھ.  گفت مي نباید اونم ؟ زدم حرفي من مگھ.  داد مي عرق بوي ھم خودش خوب.  رنجیدم حرفش از
 مي ، شین مي ھالک دارین کرده خفھ ھم رو منم کھ خودتون عرق بوي از شما اگھ.  زاده خان مطمئنم خودم از من:  گفتم و کرد

بشورین رو تنتون ھم کاروانسرا حموم تو تونین  . 
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خدا بھ دختر داري رو خیلي:  گفت ، بود خندان کھ نگاھي با و برداشت خستش سایھ و درشت چشماي روي از رو آرنجش . 

 

کنیم حرکت زود باید فردا. بخواب ھم تو:  گفت و من بھ کرد رو پشتش بعد  . 

 

گرفتن؟ وضو واسھ بیرون برم تونم مي من:  گفتم  

 

؟ جھنمھ تو جاش خونھ نمي روز یھ خونھ مي روز یھ کھ اوني کھ دوني مي. نخوندي نماز دیروز از کھ تو:  گفت  

 

رسیدیم وقتي کنم مي قضا ھم رو بقیھ.  ھست آب اینجا االن.  نداشتم ھم وضو ؟ خوندم مي کجا دیروز خوب:  گفتم . 

 

 یھ وضو جاي بھ نداره آب کھ جاھایي واسھ ضمن در. کاروانسراست در دم جاش داشتي ھم دیگھ کار.  ھست آب بیرون. برو:  گفت
؟ نیستي بلد. کنن مي دیگھ کار  

 

کنن؟ مي چیکار.  نھ:  گفتم  

 

 بار یھ.  دونم نمي.  تمیزه خاک با گفت مي. چیزي ھمچین یھ تیمم؟ تیمن؟ تیمر؟ دونم نمي:  گفت مي خانوم صفورا آشپزم این: گفت
 شاید بپرس یکي از خواستي.  بگیره وضو تونست نمي و بود شکستھ دستش موقع اون.  کنم پیدا تمیز خاک واسش خواست ازم

دادن یاد بھت . 

 

بیرون رفتم و کردم مرتب رو ،لچکم گھ مي چي این کھ بودم متعجب ھنوز کھ حالي در . 

 

 

 تایماز

 

 دختري واسھ امني جاي کاروانسرا.  رفت کجا ببینم شم بلند کھ شد مي این از مانع خستگي.  بودم نگران اما.  بیرون فرستادمش
یاد مي االن. دیگھ دستشوییھ یھ فوقش و وضو یھ:  گفتم مي خودم بھ ھي.  نبود پارا آي مثل . 
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 این پس.  نیست دیدم کاروانسرا حیاط تو چرخوندم سر یھ.  رفتم بیرون حجره از و شدم بلند. ساعت نیم شد پارا آي یادِ  مي االن اما
؟ رفت کجا دختر  

 

ً  کاروانسرا حیاط. افتاد شور دلم بخوابن بودن رفتھ ملت و بود شده خلوت نسبتا . 

 

اینجایي؟ تو پارا آي:  گفتم آروم چوبیش در پشت از و دستشویي سمت رفتم  

 

 دور دوباره باشن؟ آورده سرش بالیي نکنھ. داد مي بد گواه دلم. نیست تو اون پارا آي کھ فھموند بھم ، مرد یھ اوھون اھن صداي
نبود کھ نبود.  کیھ بھ کي فھمید نشھ کھ نبود بزرگ. دیدم رو حیاط  . 

 

حجرش جلوي بود نشستھ کھ چي کاروانسرا سمت رفتم . 

 

نیست االن بگیره وضو اومد ندیدي؟ رو من زن عمو:  گفتم  . 

 

حجرت رفت شد رد من جلوي از پیش وقت خیلي کھ تو زن:  گفت و شد درھم مرد ي چھره . 

 

دنبالش بیام نبودم دیوونھ کھ بود اگھ.  نیست.  خدا ي بنده نیومده خوب:  گفتم و شدم عصباني . 

 

اونطرف رفت دیدم خودم.دیدمش پیش ربع یھ ھمین بابا اي:  گفت . 

 

 مردم ناموس وایسادي اي؟ چیکاره اینجا تو پس!!  نیست سمت اون کھ من ي حجره:  گفتم و دیدم رو کرد مي اشاره کھ رو سمتي
بھش؟ نگفتي چرا سمتھ؟ اون من ي شده خراب مگھ.  بزني دید رو  

 

.  کن پیداش بگرد!  گوریھ کدوم چھ من بھ!!! بودي سپرده من دست رو زنت مگھ ؟ کني مي ھوار چرا:  گفت و شد عصابي مرده
نیست یادم کھ رو ھمھ من.  ره مي یکي یاد مي یکي اینجا.  نشھ گم کھ بیاي باھاش خواستي مي . 

 

؟ حجره کدوم تو رفت:  گفتم  

 

گفت و کرد فکر کم یھ  : 
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چپ سمت از آخري بھ مونده بھ یکي.  اون . 

 

؟ اومده اشتباھي فھمید وقتي بود نیومده بیرون چرا پس.  ما ي قرینھ ي حجره تو بود رفتھ پارا آي واي  

 

 ھوا بي و رفتم داد نشون مرد کھ اي حجره سمت بھ وار دیوانھ.  بست یخ خونم ي ھمھ.  گذشت سرم از کھ وحشتناکي فکر از
بود قفل تو از دیدم کھ کنم بازش خواستم  . 

 

کنم نمي وا خودمھ ي حجره ؟ دیوانھ شبي نصف خواي مي چي:  گفت گوشخراش صداي یھ. المصبو این واکن زدم داد  . 

 

کنم نمي وا خودمھ مال صبح تا حجره این.  کنم نمي وا بیا بزرگترت با برو:  گفت.  نکردم خردش سرت رو تا کن وا:  گفتم  . 

 

ھا بدي خسارت باید شکنھ مي ؟ خبرتھ چھ عمو ھوي:  گفت چي کاروانسرا کھ زدم در بھ محکمي لگد  !!!! 

 

 حجره تو کھ ھم اونایي ي ھمھ.  کشم مي آتیش بھ رو اینجا کل کھ نباشھ تو این زنم دعاکن. کن دعا:  گفتم و طرفش برداشتم خیز
بیرون بودن اومده من صداي سرو با بودن خوابیده ھاشون  . 

 

. خبراییھ یھ تو این فھمیدم حجره صاحب تعلل از.  شد نمي باز المصب ولي.  بشکنھ تا کوبیدم بھش محکم لگد با و در سمت رفتم
دیگھ کنم مي ھوار چرا ببینھ بیرون اومد مي کرد مي وا.  نکنھ باز داشت دلیلي چھ وگرنھ  . 

 

 عین چیزي یھ تو برم خواستم تا.  بود تاریک حجره تو. کرد دوشقھ رو در لگد یھ با و من پیش اومد جمعیت تو از ھیکلي مرد یھ
بود کرده عادت تاریکي بھ چشام.  اومد تاریکي تو از نالھ صداي چیھ ببینم برگردم خواستم تا. خزید بیرون کنارم از موش یھ  . 

 

؟ بود من پاراي آي این ابوالفضل حضرت یا  

 

گرفتن کرد فرار کھ رو رذل مرد اون فھمیدم.  شده غوغایي بیرون شنیدم  . 

 

جلو برم تونستم نمي ترسم از  . 
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 معلوم فقط رو ترسیده و براق سیاه چشم جفت یھ خونش بھ غرق صورت تو از کھ گوشتي تیکھ.  زدم زانو گوشت تیکھ یھ کنار
بکشھ نفس بتونھ کھ پایین کشیدم رو بود دھنش جلوي کھ دستمالي. بود  

 

من بھ بود زده زل میت مثل  

 

بیرون بردم حجره تو از و کردم کردم بغلش بستھ دست ھمونطور.  بود بستھ پاھاش و دست . 

 

بود روشن دیوارا رو فانوسھاي مدد بھ کاروانسرا حیاط  . 

 

 مثل ھم و بودم عصباني انفجار حد در ھم.  اومد نمي در صدام.  خودمون ي حجره تو بردم رو پارا آي ، گرفتھ غمباد و سرشکستھ
بود گرفتھ رو چشام جلوي اشک ھا مرده مادر  . 

 

.  خودمون ي حجره تو گذاشتم بستھ دست ھمونطور رو پارا آي.  گرفتم آتیش افتاد بھش کھ نگاھم.  بود روشن فانوسش ما حجره
خورد مي وول جوانمرد اون دستھاي تو کھ کثیف خوک اون سمت رفتم و بیرون دویدم.  گرفت رو چشم جلوي خون  . 

 

ً  و بود داشتھ نگھش مرده.  بھش نداختم مي کھ بود لگد و مشت.  تا سھ.  تا دو.  یکي  رو ناموس بي این اومد نمي بدش ظاھرا
 ملت از ، اومد مي در صدا دیوار از.  زمین رو افتاد خون بھ غرق اونم.  نداشت جون دیگھ مشتام کھ زدم اونقدر.  بکشم ھمونجا

 رفتم خمیده ي شونھ با حرف بي.  بود شده قایم ھیکلي مرد اون پشت چي کاروانسرا.  بودن شده ساکت جنازه مثل ھمھ!!! . نھ
بردم حجره بھ خودم با و برداشتم آب سطل یھ و کاروانسرا وسط آب چاه سمت  . 

 

کردن مي نیگا مجاني و مفت نمایش این بھ داشتم ھمھ  . 

 

زمین بھ بود زده زل صدا بي پارا آي  . 

 

کردم باز پاھاشو و دست و جلو رفتم.بودتش زده کثافت.  بود شده کبود چشمش زیر.  بود تنش ھنوز اما.  بود خورده جر لباساش  . 

 

خودشھ پاي خونش بیاد تو کسي زدم داد.  شد زده حجره در . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 کنار اومد پیرزن.  کنار کشیدم پارا آي جلوي از.  شد نرم دلم لحنش از.  مادر ببینم عروست بیام بذار:  گفت و تو اومد پیرزن یھ
 دختر با ببین.  شرف بي بخورده گرم زمین بھ زھرا ي فاطمھ حق بھ:  گفت و انداخت اون انگیز رقت وضعیت بھ نگاھي و پارا آي

کرده چھ مردم نازنین  . 

 

گرفتتش؟ ناموس بي اون کھ بودي کجا. دستت بودن سپرده باباش ننھ اینطوري:  گفت و من بھ کرد رو بعد  

 

؟ کني دعوا منو یا برسي مریضم بھ اومدي خانوم:  گفتم  

 

؟ نکرد کاري کھ باھات الل زبونم دخترم:  گفت و پارا آي طرف برگردوند رو سرش  

 

.  بیرون برو ؟ چیني خبر یا داري مریض اومدي:  گفتم و گرفتم رو پیرزن بازوي و ھوا رو رفتم دینامیت مثل پیرزن سوال این از
شھ مي مربوط من بھ اومده سرش بالیي ھر.  بزني حرف باھاش خوام نمي  . 

 

 و صورت تو کشیدم و آب تو زدم و برداشتم رو لباسام از یکي و چمدون سمت رفتم.  بیرون رفت شد بلند ، پسھ ھوا دید کھ پیرزن
 بھ ھم.  نداشتم رو پرسیدنش جرأت اما بود منم ذھن تو پیرزن اون سوال.  میکرد نیگام فقط مرده یھ عین درست پارا آي.  دستاش
بده بھم بود ممکن کھ جوابي از ترس خاطر بھ ھم و خودش خاطر . 

 

کردم مي عوض رو لباساش این باید  . 

 

؟ کني عوض رو لباست میتوني پارا آي:  گفتم  

 

گفت آره سرش با  . 

 

کن عوضش خودت.  ور اون کنم مي رومو من:  گفتم و درآوردم براش اش بقچھ تو از لباس یھ و چمدون سمت رفتم . 

 

تایماز؟:  گفت گرفت کھ رو لباس  

 

شد حالي یھ دلم گفتنش تایماز از . 
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ً  باشھ:  گفتم و ترسونش چشمھاي تو زدم زل نترس ھیچي از پیشتم من.  بعدا . 

 

بیرون برم خواست مي کھ بود چي کاروانسرا صداي. زدن در بھ اي تقھ ، کردم عوضش:  گفت پارا آي تا . 

 

؟ خواي مي چي:  گفتم و حجره بیرون رفتم  

 

نده جون سگ مثل صبح تا اگھ البتھ.  بدینش آجانا تحویل:  گفتم ؟ کنیم چیکار رو مردک این: گفت  . 

 

؟ خوبھ حالش:  گفت و کرد مني و من مرد  

 

 پھن حیاط وسط ھم رو تو ي جنازه تا گمشو برو ھم حاال.  زدي گند ، بود مي حواست باید وقتي:  گفتم و کردم نگاھش غضبناک
 . نکردم

 

تو برگشتم من و شد دور ازم صدا بي ترس از . 

 

دستم تو گرفتم رو دستش ھوا بي و نشستم کنارش.  زمین بھ بود زده زل پارا آي  . 

 

 مي مرگ بوي.  بود نگ بیر خیلي.  ترسیدم مي نگاھش از.  چشام تو زد زل و گرفت حجره ي رفتھ رو و رنگ گلیم از رو نگاھش
 .داد

 

خواي؟ مي چیزي ؟ کنھ مي درد جاییت:  گفتم  

 

 شد اینطوري چرا آخھ.  خدا دیدن برم بودم گرفتھ وضو من. اینجام.  کنھ مي درد اینجام:  گفت و قلبش رو گذاشت رو آزادش دست
 ؟

 

کردي؟ مي چیکار اونجا تو آخھ:  گفتم و شدم عصباني ناخودآگاه.  کشید زبانھ وجودم ي ھمھ تو خشم و شد فشرده منم دل  

 

کرد مي نگاه بھم ترس با  . 
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بود ترسیده کافي ي اندازه بھ اون.  کردم مي کنترل رو خودم باید من . 

 

 فقط.  کنم اذیتت خوام نمي من.  شد تموم دیگھ اما. ترسیدي دونم مي:  گفتم و پایین آوردم رو صدام و شدم شرمنده خودم حرکت از
سردرآوردي؟ حجره اون تو از چطور تو بدونم خوام مي  

 

 تو:  گفتم خودم با لحظھ یھ ولي.  حجره سمت برگشتم ، گرفتم کھ وضو:  گفت ، کرد مي گریھ کھ حالي در و پایین انداخت و سرش
.  بود خوابیده مرد یھ.  تو رفتم و کردم باز رو در.  سمت اون رفتم پس نیست ما مال روشن ي حجره این پس بخوابي خواستي مي
 تا.  نبود اونجام.  دیدم ھم رو حجره ي دیگھ ي گوشھ.  نیست دیدم چمدون سمت رفتم.  بود تاریک حجره تو.  تویي کردم فکر منم

و صورتم رو نشست دست یھ ، کنم بیدارت مثالً  بیام خواستم  .... 

 

بزنھ حرف تونست نمي کھ جوري.  شد تر شدید پارا آي ي گریھ  . 

 

 بھم اومد مي مرده از کھ گندي بوي.  کردم غلطي چھ فھمیدم.  فھمیدم: داد ادامھ ، شد آرومتر کم یھ اون و گذشت کھ لحظھ چند یھ
فریاد بھ برسھ چھ بکشم نفس تونستم نمي کھ بود گذاشتھ دھنم رو جوري رو کثیفش دست اما.  کردم خبطي چھ فھموند . 

 

 جم نتونم شد باعث سنگینیش و من رو افتاد.  زمین رو افتادم و شدم گیج. چشمم پاي زد مشت با و خودش طرف برگردوند منو
 پاھامو و دست و کرد باز رو شلوارش دور طناب بود من رو کھ ھمونطور و بست رو دھنم دستمال با.  رفت مي گیج سرم.  بخورم
 مي پاره رو لباسام.  لباسام کردن پاره بھ کرد شروع.  دزدي اومدم کرد مي فکر. داد مي فحشم و زد مي سیلي بھم.  بست باھاش
کرد نمي اثر انگار اما زدم مي لگد بھش منم.  زد مي کتکم و کرد  . 

 

 حاال.  شد تموم چي ھمھ:  گفتم و بغلم تو کشیدمش ، باشم داشتھ حرکاتم رو کنترلي اینکھ بدون. شد شدیدتر باز پارا آي ھق ھق
باش آروم.  ھیس!!!  ھیس. باش آروم.  نیاره دووم صبح تا شاید.  زدم بھش تا ھزار ، زده رو تو چي ھر عوض. باش آروم . 

 

 یھ مثل داشت حاال ، بود کرده متمایز عالم اناث ھمھ از من چشم تو رو اون جسارتش کھ دختري.  گستاخ و جسور پاراي آي
زد مي بال بال من ھاي بازو بین ، کرده فرار الشخور یھ دست از زور بھ کھ زخمي گنجیشک  . 

 

 ھوار و داد صداي.  شدم مي ناامید داشتم زدن پا و دست از دیگھ کھ موقع ھمون.  دادین نجاتم کھ ممنون:  گفت ھقش ھق میون
داشت نگھ روشن رو امیدم ي شده خاموش ي شعلھ ، در پشت شما  . 

 

.  آرومھ چي ھمھ االن.  شھ مي درست چي ھمھ:  گفتم و خوابوندمش شیپش پر بالش ھمون رو آروم و کردم جدا خودم از رو اون
بیدارم صبح تا من.  بخواب.  ذارم نمي تنھات دیگھ. باش آروم ھم تو  . 
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آوردم پایین رو فانوس ي فتیلھ و شدم بلند من و شد مچالھ خودش تو پارا آي  . 

 

.  کرده ممکن غیر برام رو تنفس کھ گذاشتن سینم رو سنگین ي وزنھ یھ کردم مي حس.  کردم باز رو چشمام تایماز صداي با صبح
خوبي؟:  گفت و نزدیکتر اومد ، دید باز کھ رو چشمام تایماز  

 

ممنون:  گفتم و شدم بلند  

 

؟ بیفتیم راه تونیم مي:  گفت کرد مي جا بھ جا رو وسایلش کھ حالي در و چمدون سمت رفت و شد بلند کنارم از  

 

بیرون بریم اینجا از زودتر خواد مي دلم.  خوبم من.  بلھ:  گفتم و شدم بلند ، بود وجودم تو کھ رخوتي حس بھ غلبھ براي . 

 

بدم تحویل رو کلید برم من:  گفت و داد تکون رو سرش تایماز  . 

 

 میخواست دلم.  بغض جور یھ.  داشتم خفگي حس.  برگرده تایماز تا نشستم و شستم رو صورتم بود سطل تو کھ آبي با ھمونجا
 مي رو جانم دایھ مھربون دستھاي دلم.  کردم مي گریھ تونستم مي وتا زانوش رو ذاشتم مي رو سرم و بود پیشم االن بابام خان

 جاي رو خودم بارھا و بارھا کھ اي قصھ.  بگھ رو پریون شاه دختر ي قصھ برام و موھام خرمن تو بکشھ دست کھ خواست
اومدم مي وجد بھ افتاد مي شاھزاده و اون بین کھ خوبي اتفاق ھر از و بودم کرده تصور اون اصلي شخصیت  . 

 

 با کھ فراري کلفت یھ.  زدم مي پا و دست توش داشتم االن کھ واقعیتي بھ برگشتم کلھ با و شد پاره افکارم ي رشتھ ، تایماز ورود با
 قابل غیر و تاریک گرفتھ پیش در کھ راھي انتھاي و داره بزرگ آرزوھاي کوچیکش سر تو و شده غربت دیار راھي اربابش پسر

 .تشخیصھ

 

 اونا مریض ذھنھاي از کھ آوري چندش فکر از.  کنھ مي نگاه رو من داره کاروانسرا کل کردم مي حس ، شدیم مي کھ اسب سوار
خورد مي ھم بھ حالم ، گذشت مي من مورد در . 

 

اومدیم بیرون کاروانسرا از سرعت بھ . 

 

 رو فشار ھمھ این ،تحمل داشت کش ناز عمري کھ من نحیف تن. خستھ و بودم گرسنھ.  تاختیم استراحتي و توقف ھیچ بي ، ظھر تا
آمدم مي کوتاه نباید من.  بودم مي مقاوم باید اما.  نداشت . 
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شد نمي محسوب چیزي خان یوسف پاراي آي ي اراده برابر در چیزھا این اما بود سخت . 

 

 ازش چقدر.  خرید جگر برامون و رفت فروشي جگر یھ بھ تایماز. پنیر و نان ، خرما ، آب خرید از بعد. رسیدیم قزوین بھ ظھر
ً .  بودم ممنون خواست مي گرم غذاي دلم واقعا . 

 

.  زاده خان ممنونم من:  گفتم شد تموم کھ غذامون. خوردیم جگر و نشستیم قزوین از خارج بزرگ و قطور درخت یھ ي توسایھ
 خوب شما ي خونھ کنم مي سعي من.  کنم تشکر ازتون تونم مي چطور دونم نمي.  افتادین سر درد بھ خیلي بھ من خاطر بھ شما
باشم کرده رو لطفتون جبران کھ کنم کار  . 

 

 نمي ، باش خودت مواظب تو:  گفت و کرد نگام خشمگین ، بود نزده حرف ھم کلمھ یھ کاروانسرا از خروجمون زمان از کھ تایماز
کني جبران خواد . 

 

 از دقتیم بي ھمھ این از ھم خودم چون.  دادم مي حق بھش.  بود عصباني انگاریم سھل خاطر بھ ھنوز معلوم قرار از.  گرفت دلم
بودم عصباني خودم  . 

 

؟ دلگیرین من از شما:  گفتم  

 

 بھتره.  عصبانیم تو و خودم از انفجار حد در.  نیستم دلگیر:  گفت و کشید دراز علفھا رو ھمونجا و کرد من بھ باري مالمت نگاه
برنجي کھ بزنم حرفي خوام نمي.  پارا آي باشي ساکت . 

 

 من سر تونست مي کھ بالیي تصور از دونستم مي. گرفتھ ھرزگي موقع رو من مچ انگار زد مي حرف جوري.  شد پاره صد غرورم
 حجره اون کھ بودم بدشانس اما کردم اشتباه یھ فقط شاید من.  بکنھ رو برخورد این باھام نبود من حق ولي.  کنھ مي اینجوري بیاد
 مغرور پسر این اما.  بودم خورده ضربھ خودم کافي ي اندازه بھ.  نبود کالم این و لحن این حقم.  بود تنھا مرد یھ مال اشتباھي ي
 این با من عاقبت حاال کردم فکر خودم با.  زد مي نیشتر خودش شده آرومتر اوضاع کھ حاال کرد حمایتم خالصانھ اونطور دیروز کھ
؟ کشھ مي کجا بھ غرور کوه  

 

 طور ھر تونم مي کھ فکر این تو من و بود خواب تایماز.  بود خواھد ھا اراده جنگ ھم با ما ارتباط. مغرور تایماز. مغرور من
 خودم ، داشتم کھ پولي با اگھ ؟ چي رفتم مي و ذاشتم مي اگھ. بیارم طاقت تونم نمي رو گزنده لحن این اما کنم تحمل رو برخوردي

 اینکھ و کردم مي فکر پناھیم بي بھ وقتي اما بود عالي ظاھر در فکر این ؟ چي نبودم غرور کوه این منت زیر و کردم مي اداره رو
 رو سرم و گرفتم زانوھامو.  زد مي بیرون سینھ از قلبم ، بده نجات رو من کھ نباشھ تایمازي و بیفتھ برام دیشب مثل اتفاقي یھ اگھ

 کھ بود زجري تحمل از آسونتر خیلي خیلي تایماز توسط شدن تحقیر و توجھي بي تحمل.  بخوابم کردم سعي و روشون گذاشتم
کشیدم دیشب  .  
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 تایماز

 

 بودم نارحت و شوکھ دیشب اتفاق از اونقدر نبود خودم دست ولي.  سوخت مي براش دلم.اومد نمي چشمم بھ خواب اما بودم خستھ
کردم خالي پارا آي سر رو عصبانیتم ي ھمھ آگاه ناآخود کھ نبود دستم دم تنبیھ براي ھم اي دیگھ کس و  . 

 

کنھ مي چیکار داره ببینم پاییدمش چشمي زیر و برداشتم چشمام از رو ساعدم  . 

 

 از کھ رفتم سمتش بھ و شدم بلند ھوا بي. بود شده کبود بزرگي چھ بھ پاش ساق!!!! من خداي. زد مي باال رو شلوارش داشت
 کھ بده پایین رو شلوارش ي زده باال ي پاچھ سرعت با کرد سعي و کشید جیغ ، دیدم وضع اون تو رو اون اینکھ و ناگھانیم حرکت

زدم باال رو شلوار دوباره و گرفتم رو دستش  . 

 

؟ شده اینطوري دیشب این:  گفتم  

 

نداد بھم جوابي و بود پایین سرش . 

 

؟ شده اینطوري دیشب این زدم داد  

 

 در و کرد من بھ پشت و انداخت رو شلوارش ي پاچھ شد مي بلند کھ حالي در. شد بلند و کرد جدا شلوارش از تندي بھ رو دستم
؟ زدین دست من لباس بھ حقي چھ بھ اصالً !!! شده اینطوري کي این مربوطھ چھ شما بھ:  گفت گریھ حال  

 

 ھم بدنت از اي دیگھ جاي ؟ کرده چیکار باھات کثافت اون پارا آي:  گفتم و خودم سمت برگردوندم روشو و شدم بلند زمین رو از
؟ ھست کبود ؟ ھست زخم  

 

 رو غلطیدن مي کھ بود اشک پر چشماش. داشت باد و بود قرمز کم یھ صورتش چپ سمت ھنوز. داد تکون نھ عالمت بھ رو سرش
 .صورتش

 

؟ دختر نگفتي چرا ؟ کردي سواري اسب دیده ضرب پاي این با چطوري ؟ نگفتي بھم چرا:  گفتم و باال آوردم رو سرش  
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 بھ.  نبود ؟ بود مھم براتون اصالً .  تاختین اینجا تا سره یھ شما ؟ گفتم مي ِکي:  گفت و کرد پاک دستش پشت با رو اشکاش تند تند
 اون و این بھ ھي و شده بدبخت کھ یتیم ي زاده خان این واسھ دلتون لحظھ یھ.  کنید مي کن سفت کن شل چي براي.  نبود مھم خدا
؟ زاده خان جونم از خوایین مي چي.  دادن عذابم کھ ھمونھایي مثل یکي شین مي بعد ي لحظھ و سوزه مي شھ مي داده پاس  

 

 اما.  مدیونتونم دارم عمر تا ؟ دادین نجاتم الشخور اون دست از دیروز. ممنون ھم دنیا یھ. ممنون کنم؟ فرار کردین کمکم شما
 ؟ اومدم ؟ بدین فراري رو من بگم تا اتاقتون تو نیومدم شبي نصف کھ من.  گردنتونم وبال کنم حس کھ نکنین برخورد باھام جوري
؟ بسوزونیم دارین دوست چرا ، کردین لطف بھم کھ حاال  

 

داشتم زدن براي حرفھایي منم اما باشھ دلگیر ازم داشت حق.  شکستم مي تو از من و زد مي حرف پارا آي  . 

 

؟ کنھ دفاع خودش از داره حق محکوم این:  گفتم ، شد تموم کھ حرفاش  

 

 حال بھ تا من. پارا آي درگیرم بدجور خودم با من:  گفتم و نشستم کنارش. زانوش رو گذاشت رو سرش و نشست زمین رو
گوشھ یھ افتاد شد فلج ، دادن بھم رو خواھرم مسئولیت بار یھ.  نداشتم رو کس ھیچ مسئولیت . 

 

 کھ اتفاقي ھر مسئولیت کھ بودم نکرده رو اینجاش فکر ، بیارم درت اونجا از کھ گرفتم رو تصمیم این ھولکي ھول اونطور وقتي
نباشي اونجا خواستم مي فقط. منھ با بیفتھ برات ممکنھ . 

 

 برات اتفاقي و بشھ پرت تو از حواسم ترسم مي.  ترسم مي. شھ مي بیشتر آینده از من ترس لحظھ ھر ، افتاد دیروز کھ اتفاقي با
 چي اومدم مي دیر اگھ ؟ چي شدم مي غافل و خوابیدم مي اگھ گھ مي و کنم مي مجسم چشمم جلوي رو دیشب ي حادثھ مدام.  بیفتھ
نیست خوب ھیچ حالم.  کنھ مي دیوونم تصورش.  بده حق پارا آي ؟  . 

 

روش روبھ بھ بود زده زل ساکت پارا آي  

 

؟ زده چجوري ؟ شده اینجوري چرا پات:  گفتم آروم  

 

بشھ کبود اینطوري کردم نمي فکر.  پام ساق بھ زد لگد با:  گفت بود پایین سرش کھ ھمونطور . 

 

ببینمش؟:  گفتم  
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دیگھ کبودیھ یھ. شھ مي خوب ببینین؟ چي برا.  نھ:  گفت سریع  . 

 

 بعدي کاروانسراي.  بخواب کم یھ اي خستھ:  گفتم ، بود گرفتھ نشأت حیاش و شرم از کھ بودنش معذب درک با و نکردم اصراري
تھران رسیم مي ظھر فردا و مونیم مي رو شب . 

 

نباش نگران.  بیدارم من.  بخواب درخت اون کنار گفتم و دستش دادم رو اش بقچھ . 

 

شد مچالھ خودش تو و درخت زیر رفت و گرفت رو بقچھ . 

 

 پاي. کرد مي مراقبت رو معصومش چشمھاي بان سایھ یھ مثل سیاھش ھاي مژه.بود خوابیده آروم.  بودم نشستھ ازش فاصلھ با
اومد جوش بھ خونم ، کثافت اون دست زیر زدنش پا و دست تصور از لحظھ یھ.  بود کبود چپش چشمش  . 

 

لبھاي و داشت کوچکي دماغ.  کردم نگاه رو صورتش دوباره  ...... 

 

کنم نگاه رو صورتش جز بھ و جز و بیام باید چرا اصالً .  کردم مي چیکار اینجا من . 

 

 راه باید کھ گفتم بھش.  شد بیدار و خورد تکوني.  کردم صداش دور ي فاصلھ ھمون از.  اسبھا سمت رفتم و گرفتم فاصلھ ازش
 . بیفتیم

 

شکستھ شکل بدترین بھ دختر این ابھت و غرور دیشب اتفاق با کردم مي حس. اسبش سمت رفت و شد بلند صدا بي . 

 

****** 

 

نشھ اذیت من پاي کھ ره مي آروم این براي تایماز دونستم مي.  رفتیم نمي سرعت با خیلي . 

 

برسیم زودتر خواست مي دلش ھم خودش انگار ، دیشب اتفاق با اما. حمام ریم مي قزوین بود گفتھ بھم.  خواست مي حمام دلم . 

 

کنیم در خستگي اسبھا ھم و خودمون ھم تا داشتیم نگھ راه وسط ھم دوبار یکي.  تاختیم شب تا  . 
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رسیدیم کاروانسرا بھ کھ بود شده تاریک کامالً  ھوا . 

 

 نگران پارا آي ھستم من:  گفت چون.  فھمید تایماز کنم فکر. گرفت رو وجودم ي ھمھ عجیب وحشتي ، کاروانسرا فضاي دیدن از
 .نباش

 

بد خیلي بودم بد کھ بود این واقعیت اما.  خوبم من.  زاده خان نیستم نگران:  وگفتم ننداختم تا و تک از رو خودم . 

 

پارایي آي تو آخھ.  کردم مي تعجب نبود اینطور اگھ.  دونم مي:  گفت و زد لبخندي تایماز  . 

 

ضعیفم چقدر کنم فراموش بتونم تا داشتم الزم رو تاییدش جورایي یھ. اومد خوشایند برام حرفش . 

 

 مي حس خودم رو تایماز نگاه ھرزگاھي.  شدیم خوردن مشغول و کردم باز و بودیم گرفتھ قزوین از کھ رو پنیري و نون و خرما
 . کردم

 

 بگین خوایین مي چیزي:  گفتم و کردم غافلگیر رو نگاھش و بردم باال رو سرم ، کرد مي نگاه داشت وقتي و نیاوردم طاقت بالخره
 ؟

 

آره یعني. نھ:  گفت و داد فرو لقمشو . 

 

؟ چي:  گفتم  

 

 دختر رو تو خوام مي ، رسیدیم کھ تھران:  داد ادامھ و کرد مکث کم یھ.  کن گوش حرفام بھ خوب:  گفت و رفت کنار سفره پاي از
سپرده من بھ رو تو دوستم و اومدي تھران بھ تحصیل براي کھ کنم معرفي دوستام از یکي . 

 

شھ؟ مي چي کارم اما:  گفتم و پریدم حرفش وسط  

 

نپر حرفم وسط:  گفت غیظ با . 
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شھ مي آروم چجوري طوفاني ھواي این ببینم تا شدم ساکت  . 

 

 مھمون یھ مثل و شي مي خونھ اون وارد مھمون یھ مثل تو. پارا آي نیست کار در کردني کار:  گفت و کھنھ پشتي بھ داد تکیھ
 کھ ھست جادار و بزرگ اونقدر خونھ اون.دردسر بي البتھ و شدنھ موفق و خوندن درس خوب تو از انتظارم تنھا.  کني مي زندگي
 مي حمایتت دربیاري پول دَرست از استفاده با بتوني وقتي تا من. کنھ نمي ایجاد اون جاري تامورا تو خللي اضافھ فرد یھ وجود
 و کلي چھ مورد ھر در کھ ھستم من این ، زمان اون تا اما.  بموني خواستي اگھ و بري خواستي جا ھر کھ آزادي اون از بعد. کنم
کني اجراشون و بدي ارزش و اھمیت ھام واستھخ ي ھمھ بھ باید قیم یھ مثل.  دم مي رو نھایي نظر جزئي چھ . 

 

اما:  گفتم ... 

 

 تو و من. داره فرق خیلي تبریز حتي و اسکو ، کندوان با اونجا پارا آي.  نیست قبول قابل برام اینا و نھ و اگر و اما:  گفت
 دوست.  گرفتارم خیلي من.  بیاي راه باھام باید ھم تو.  دیگھ نوعي بھ من و نوعي یھ تو.  شدیم سخت مسیر یھ وارد ناخواستھ

 کل.  گم مي چي فھمي مي و ھستي عاقلي دختر دونم مي.  کنھ دور کارم از رو من موضوعي و کنم تکرار رو حرفي ندارم
 زندگي یھ آزادانھ توني مي. ست زنونھ روزھا خونھ و نیستم خونھ روزھا معموالً  من.  خانوم بھ صفورا بھ دم مي رو مسئولیتت
بخوني درس و باشي داشتھ پدرت ي خونھ مثل راحت  . 

 

 تعیین برام خونھ ارباب کھ بود اي برنامھ این ولي بودم متفر بشدت ، بودن کسي دین زیر از کھ درستھ.  نداشتم گفتن براي حرفي
 ھا صابون بوي و تمیزم خواب رخت واسھ لباسام واسھ.  بود شده تنگ ھم ام گذشتھ زندگي واسھ دلم جورایي یھ.  بود کرده

 برمي باید ، بود اومده پیش فرصتش کھ حاال.  نبودم خدمتکاري زندگي بھ متعلق من.  آوردن مي تبریز از پدرم واسھ کھ خوشبویي
قبلیم زندگي بھ گشتم  . 

 

؟ نداري حرفي ؟ خوب:  گفت و برید رو افکارم ي رشتھ تایماز  

 

نھ:  گفتم  . 

 

خوبھ:  گفت . 

 

دستشویي بریم بیا.  کني مي جمع یاي مي باشھ بذار:  گفت تایماز کھ کنم جمع رو سفره شدم بلند  . 

 

افتادم راه دنبالش حرف بي.  داشتم مي نگھبان باید ھم دستشویي واسھ کھ من بودم شده بدبخت چقدر . 
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 تصوراتم با مرد این چقدر.  کردم مي نگاه رو تایماز ، بود کرده داشن رو داخل حجره در نباتي ھاي شیشھ از کھ ضعیفي نوز تو
 خیلي این. نبود خبري تحقیر از دیگھ اما. باشھ خشن و وحشي شیر یھ مثل تونست مي مھربوني عین در کھ مردي.  بود متفاوت
 قول بھ و خوابید مي لباساش ھمون با من مثل ، گرما این تو اونم.  رفت مي پایین و باال آروم ستبرش ي سینھ. کرد مي آرومم
بود حیا و حجب با رقیھ . 

 

 مي دق بفھمھ اگھ بیچاره.  گذرونم مي خوش دارم زنجان خان ي خونھ تو من کنھ مي فکر و خبره بي فرارم از االن.  رقیھ واي
دیگھ روز و ھستیم روز یھ.  دیگھ ھمینھ زندگي ولي. کنھ  .... 

 

 چھ:  گفت.  شد بیدار ھم تایماز من صداي و سر با.  کردم وسایل کردن جور و جمع بھ شروع و شدم بیدار تایماز از زودتر صبح
شدي؟ بیدار زودتر تو عجب  

 

شدم خستھ دري دربھ از. برسیم زودتر خوام مي:  گفتم . 

 

باشي نارنجي نازک یاد نمي بھت:  گفت و خندید . 

 

خوب خستم. دیگھ آدمم منم ولي.  نیستم:  گفتم . 

 

خوردیم پنیر نون لقمھ یھ و شستیم رو صورتمون و دست دو ھر. افتادم راه دنبالش منم. کاروانسرا حیاط تو رفت و شد بلند  

 

شده بھتر خورده یھ چشمت زیر کبودي:  گفت تایماز  . 

 

جلوتر کشیدم رو لچکم آگاه ناخود  

 

افتادیم راه و کردم جمع رو سفره.  نگفت چیزي دیگھ اونم . 

 

تھران رسیدیم کھ بود ظھر نزدیک.  تاختیم تھران تا وقفھ بي . 

 

 و ایستاد ، بود درشکھ از پر توش کھ آھني بزرگ در یھ جلوي تایماز. دیدم مي رو پایتخت کھ بود بار اولین.  داشتم ھیجان خیلي
 از بعد مرد.  سپرد بود در جلوي کھ مردي بھ رو اسبھا اونجا ورودي تو تایماز.  شدم پیاده اون دنبال بھ منم.  شد پیاده اسب از
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 درشکھ یھ کنار.  افتادم راه تایماز دنبال.  فروختھ رو اسبھا فھمیدم کھ بود موقع اون.  تایماز بھ پول مقدار یھ ، اسبھا بررسي
شم سوار کھ کرد اشاره من بھ ، چي درشکھ بھ پول پرداخت از بعد و ایستاد . 

 

؟ من بھ کنن مي نگاه اینجوري ملت چرا گفتم ، نشستم وقتي  

 

نفھمیدي؟ خودت:  گفت  

 

نھ:  گفتم  !!! 

 

 ھم حاال. کنن مي نگات اینطوري ھمین واسھ. نداري روبند.  نداري چاقچور چادر. پوشیدي محلي لباس تو. لباساتھ خاطر بھ:  گفت
کني مي توجھ جلب.  پوشیدي لباس متفاوت خیلي.  بھت نزنھ زل کسي شھر تو تا بنداز رو درشکھ کنار ھاي پرده اون . 

 

بودم َزرَزري و محلي لباس با من ولي داشتن چادر زنا ي ھمھ:  گفت مي راس . 

 

 بھ چشمم کھ بودم شده شھر این جذابیت و شلوغي غرق من و کردیم مي حرکت تھران تو داشتیم درشکھ با کھ بود ساعت نیم یھ
اسب بدون درشکھ یھ.  بودم ندیده رو شبیھش حال بھ تا کھ افتاد چیزي  . 

 

 چي پیش دقیقھ چند کھ یاره نمي روش بھ اصالً  دیدم وقتي.  کردم مي نگاه رو جلو داشت خیال بي کھ کردم نگاه تایماز بھ تعجب با
بود اسب بدون درشکھ یھ دیدي؟ اونو دیدي؟:  گفتم ھیجان با ، دیدیم  . 

 

خندي؟ مي چي واسھ: گفتم اخمو.  خنده زیر زد دفعھ یھ بعد.  کرد نگام گنگ اول  

 

 از. اتوبوس گن مي بھش کھ ھست ھم اون از بزرگتر تازه. ماشینھ یھ اون.  اتومبیلھ اسمش.  نیست درشکھ اون خوب، دختر: گفت
 کھ ھست تایي پنجاه یھ اتوبوس ولي.  ھاست درباري و اشراف و اعیان مال و نیست بیشتر تا بیست ده تھران تو ماشینھا این

کنھ مي جا جابھ مسافر . 

 

داشت فرق چقدر تھران.  دیدم مي چي.  الخالق جل واي . 

 

شدیم پیاده درشکھ از ، شده کاري کنده چوبي در یھ جلوي.  داشت نگھ رو اسبھا چي درشکھ کھ بودم ماشین اون فکر تو ھنوز  . 
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؟ اینجاست شما ي خونھ:  گفتم  

 

زد در و بلھ:  گفت . 

 

 سالم:  گفت و کرد من بھ نگاھي بعد.  اومدین خوش آقا سالم:  گفت و کرد تعظیمي تایماز دیدن با و کرد باز رو در میانسالي مرد
 .خانوم

 

ً  ي خونھ یھ و داشت مصفایي حیاط.  شدیم وارد و کردیم سالم ھمزمان من و تایماز  وسط فرش سنگ از.  دوطبقھ و بزرگ نسبتا
. پرسید رو احولش و کرد تعظیم تایماز جلوي.  اومد پیشوازمون بھ سبزه و بلند قد ، میانسال زني. شدیم خونھ وارد و گذشتیم حیاط
؟ آقا کنید نمي معرفي رو زیباتون مھمان:  گفت تایماز بھ رو و کرد من پاي سرتا بھ نگاھي تعجب با بعد  

 

 اینجا درسش اتمام تا و اومده تحصیل براي. دوستام بھترین از یکي دختر.  ھستن پارا آي ایشون:  گفت کمرنگ لبخند یھ با تایماز
بود خواھد مھمان  . 

 

ھستن ھمسرشون علي سید ، کردن باز رو در کھ آقایي و.  ھستن خانوم صفورا ھم ایشون:  گفت من رو بعد . 

 

خرید رفتھ داد جواب کھ گرفت رو دخترش اکرم سراغ خانوم صفورا از . 

 

دخترم آمدي خوش:  گفت و کشید آغوش بھ رو من خانوم صفورا  . 

 

 کرد معرفي خونھ اھل بھ رو من احترام با خیلي تایماز.  احترام با ھمراه و مودبانھ.  داشتم دوست رو ھا زدن حرف جور این چقدر
خوب شروع یھ یعني این و . 

 

کنم توجیھش چطور دونستم نمي چون. نکرد سوالي چشمم زیر کبودي از کھ بودم خوشحال . 

 

ً .  کنھ روشن رو حمام گم مي علي سید بھ االن:  گفت خانوم صفورا  ھم من ، کنید حمام شما تا.  ھستید گرسنھ و خستھ خیلي حتما
کنم مي حاضر رو غذا . 
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منھ اتاق ھم بغلیش اتاق. توه مال بعد بھ این از اینجا:  گفت و برد دوم ي طبقھ تو اتاق یھ بھ خودش ھمراه رو من تایماز  . 

 

بشھ داغ حمام تا کن استراحت کم یھ  . 

 

ممنونم نھایت بي.  نیست جبران قابل شما لطف.  زاده خان ممنون:  گفتم و ایستادم در جلوي . 

 

نکن خطاب زاده خان رو من دیگھ:  گفت جدي قیافھ با تایماز  . 

 

؟ بگم چي:  گفتم  

 

کن صدام ،تایماز آیناز مثل:  گفت . 

 

چشم:  گفتم خاطرش رضایت براي اما کشیدم مي خجالت کھ وجودي با  . 

 

کنم مي خبرت شد آماده کھ حمام.  تو برو حاال:  گفت . 

 

 یھ و کوچک چوبي کمد یھ. حیاط بھ رو رنگي ھاي شیشھ بھ بزرگ چوبي ي پنجره یھ با بود چھار در سھ اتاق یھ. شدم اتاق وارد
 ولي کوچیک قالي یھ.  بودن انداختھ روش داشت قشنگي ریز ھاي گل کھ صورتي لحاف یھ کھ بود اتاق گوشھ نفره یھ چوبي تحت
بود پھن اتاق کف ھم زیبا  . 

 

خورد در بھ اي تقھ کھ کردم مي برانداز رو اتاق داشتم  . 

 

؟ بلھ:  گفتم  

 

؟ تو بیام شھ مي:  گفت کھ بود تایماز  

 

بفرمایید:  گفتم . 
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؟ بود خوب:  گفت و شد اتاق وارد  

 

تره اونور چیزي یھ ھم عالي از این کنین؟ شرمنده رو من خوایین مي:  گفتم  . 

 

بودي گذاشتھ جا رو وسایلت:  گفت و طرفم گرفت رو ام بقچھ . 

 

بخونم درس قراره و کردم پیدا نجات زندگي اون از شھ نمي باورم:  گفتم و گرفتم رو بقچھ  . 

 

کھ بیني مي خودت چشم بھ داري.  کن باور:  گفت  . 

 

بیرون رفت اتاق از حرف بي بعد . 

 

 چشمھاي با بود سفید.  داشت بلندي قد مادرش مثل.  بود بانمکي دختر.  حموم برم کھ دنبالم اومد اکرم کھ کشیدم دراز ساعتي یھ
 برام اکرم رو حمام وسایل و حولھ. بود حیاط ي گوشھ ، خونھ بیرون حمام.  حراف ھم کم یھ و بود خوشگل کل در.  خوشرنگ سبز

بود آورده  . 

 

ندارم ھمراه ھیچي من دونست مي. بود کرده رو چي ھمھ فکر تایماز . 

 

بیرون اومدم حمام از و بافتم خیس ھمونطور موھامو و پوشیدم و بود گرفتھ برام بانو کھ لباسھایي از یکي حمام از بعد . 

 

خریدم مي خودم براي چادر یھ و لباس دست چند ام جایزه ھاي سکھ با ید با. داشت فرق خیلي خونھ اھل با پوشیدنم لباس طرز . 

 

.  باشھ عافیت:  گفت دید رو من تا.  بود حیاط تو تایماز.  بودم شده سبک خیلي.  شدم الغر کیلو ده یھ کردم مي حس ، حمام از بعد
؟ یود خوب  

 

خان بود عالي:  گفتم  ... 

 

کرد نگام عصباني چشماي با  . 
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خان تایماز بود عالي:  گفتم سریع . 

 

ھا من اسم بھ بچشبون جوري یھ رو خان این:  گفت . 

 

دارین آشنایي من خصوصیات بھ کھ شما.  راحتترم منم اینطوري:  گفتم  !!!! 

 

ھستي لجبازي چھ دونم مي بلھ:  گفتم  . 

 

 حموم یھ با اینقدر دونستم نمي.  شناختت شھ نمي اصالً .  بکن نیگا یھ راھرو ي آینھ تو رو خودت برو.  داد ادامھ کھ زدم لبخند
کني مي فرق . 

 

شدم دور ازش و انداختم پایین رو سرم زده خجالت  . 

 

کرد حمام و رفت اون من بند پشت  . 

 

 مي ازش شد مي خلق خوش وقتي جورایي یھ. بد ھم و بود خوب ھم این.  بود شده اخالق خوش خیلي.  بود شده عوض کالً  تایماز
 مي فکر آرزوھام بھ فقط من.  خواستم نمي اینو من.  بشھ نزدیک بھم اینطوري بخواد ترسیدم مي.  نبود بد قیافم کالً  من.  ترسیدم
کردم مي بیشتري امنیت احساس شد مي اخالق بد وقتي کھ بود این واقعیت.  کردم . 

 

بود عصر دیگھ.  بود شده رد کھ بود وقت خیلي ناھار زمان.  مردم مي گشنگي از داشتم دیگھ.  کردن صدام ناھار براي . 

 

پایین رفتم اکرم دنبال بھ . 

 

ً  اتاق یھ سمت کرد ھدایت رو من  کالً .  نبود اون بزرگي بھ اما.  داشت خوري غذا میز یھ ، تاج فخر ي خونھ مثل کھ بزرگ نسبتا
داشت صندلي تا ھشت  . 

 

اي گشنھ دونم مي کھ بشین زود:  گفت دید رو من تا تایماز  . 
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 احترام با و بود شده مالیم خیلي خیلي و رفتارش بود کرده تغییر کلي ، بودیم اومده وقتي از کالً  کھ گذشت سرم از فکر این بازم
دوستشم دختر من بود شده باورش ھم خودش اینکھ مثل.  کرد مي برخورد باھام . 

 

 دور رو میز حرف بي.  بشین روبروم برو. خوریم مي غذا اینجا تو و من فقط:  گفت کھ بشینم خواستم باھاش صندلي یھ فاصلھ با
خورن؟ نمي غذا اینجا اینا خانوم صفورا چرا:  گفتم و انداختم اتاق بھ نگاھي یھ.  نشستم روش روبھ و زدم  

 

بشھ رعایت باید چیزھا بعضي ولي.  کنم مي رفتار ام خانواده عین باھاشون من درستھ.  خدمتکارن اونا:  گفت  . 

 

خوردم زیاد خیلي ھمین واسھ.  بودم گرسنھ نھایت بي.  کردم غذا خوردن بھ شروع حرف بي  . 

 

من بھ زده زل لبش گوشھ دندان خالل یھ با تایماز دیدم ، کردم سربلند و شد تموم غذام وقتي  . 

 

؟ کنید مي نگاه اینطوري چرا:  گفتم و دادم قورت رو دھنم توي ي لقمھ  

 

؟ بود گشنت خیلي:  گفت لخند یھ با  

 

؟ نبودین شما مگھ.  بلھ:  گفتم  

 

آوردي در رو ظرف تھ تو ولي.  چرا:  گفت  . 

 

شد متوجھ ھم تایماز کھ رفت ھم در صورتم ھمین واسھ.  کشیدم خجالت ھم و شدم ناراحت ھم . 

 

نگیر دل بھ.  کردم شوخي:  گفت . 

 

سرم گذاشتھ منت جور یھ کردم مي حس.  بودم گرفتھ دل بھ کھ بود این واقعیت  . 

 

. برم مي لذت تو خوردن غذا لذت با طور این از من.  کردم شوخي کھ گفتم:  گفت ھمین واسھ.  شدم ناراحت چرا من کھ فھمید اونم
 بودنت زاده ارباب وجود با.  غشي و غل بي.  نیستي دیدم من کھ دخترایي از خیلي مثل تو.  گم نمي اینطوري دیگھ یاد مي بدت اگھ
بگم اینو راحت اینطوري من شد باعث ھمین. یاي نمي عشوه الکي ، . 
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کشیدم خجالت کم یھ ھم و حرفاش از اومد خوشم ھم.  بود رک بشر این چقدر  . 

 

 رو جایگاھش خواستم اینطور.  یاد نمي خوشم ، ھمسرم نھ و برادرم نھ.  پدرمھ نھ کھ مردي براي ریختن عشوه از من:  گفتم
بدم دست از رو باارشترم چیزھاي خواستم نمي چیزھا بعضي داشتن واسھ من.  بشم یادآور بھش  . 

 

پارایي آي تو آخھ دونم مي:  وگفت زد لبخند . 

 

گفت مي اینطوري کھ بود بار دومین این  . 

 

 نمي ھم عسل من یھ با کھ رو اخمو تایماز ھمون من.  آخھ بود چش بشر این.  ترسیدم مي بیگاھش و گاه ھاي زدن لبخند از دیگھ
پسندیدم مي بیشتر رو خوردش شد . 

 

اتاقم تو برم تونم مي:  گفتم و شدم بلند ، نکنھ پیدا ادامھ بحث این اینکھ براي  . 

 

بزنم حرف باھات خوام مي.  اتاقم تو بیا شام از قبل ولي.  برو باشھ: گفت  . 

 

 مالقات این درگیر فکرم کم یھ ولي. بودم خستھ مرگ حد در.  بخوابم شب تا خواستم مي.  اتاقم بھ بردم پناه و گفتم چشمي تعلل با
بود قیمم با شبانھ . 

 

 فھمیدم ، پاییدم رو اطراف کھ کمي اما.  کجام دونستم نمي و بودم منگ اول. شدم بیدار خورد مي اتاق در بھ کھ اي ضربھ صداي با
 . کجام

 

؟ بلھ:  گفتم و شدم بلند  

 

دارن کارتون آقا خانوم:  گفت.  بود اکرم . 

 

میام منم برو تو ممنون:  گفتم در پشت ھمون از.  بود تاریک ھوا.  بودم کرده دیر واي  . 
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بیرون زدم اتاق از و کردم مرتب رو ولباسام لچک آینھ جلو و کردم سرم رو لچکم. شدم بلند . 

 

تو بیا:  گفت تایماز.  زدم در و گفتم لب زیر هللا بسم یھ. کردم توقف تایماز اتاق در جلوي . 

 

بشین:  گفت و نکرد بلند رو سرش.  بود نشستھ کارش میز پشت.  شدم اتاقش وارد  . 

 

 یھ. داشت ھم عین نقشوش کارش میز و خواب تخت. بود بزرگتر خیلي من مال از اتاقش. خوابش تخت کنار صندلي رو نشستم
 بودم اتاقش بررسي مشغول. بود کتاب قفسھ ھم کمد وسط و داشتن آینھ دراش ي ھمھ کھ بود بزرگي دیواري کمد ھم اتاقش طرف

خوابیدي؟ خوب:  گفت کھ  

 

 بھ داد تکیھ و لبش رو اومد محوي لبخند.  شده شب کي نفھمیدم اصالً .  کردم دیر ببخشید.  بلھ:  گفتم زده خجالت و کردم نگاھش
؟ چطوره اینجا:  گفت و صندلیش  

 

نظر؟ چھ از:  گفتم  

 

آدماش!  فضاش:  گفت ! 

 

خونھ اھل ھم و فضاش ھم.  خوبھ خیلي:  گفتم . 

 

بزنم حرف چیزھایي یھ بھ راجع کھ کردم صدات.  عالیھ: گفت . 

 

 رفتار جوري نباید.  میشناسن رو من ي خانواده نتیجھ در پس.  ھستن پدرم دور آشناھاي از ، کنن مي کار اینجا کھ خانواده این
ً  باید. شھ مي داغون چي ھمھ ، پدرم یھ تلگراف یھ با ، کنن شک اگھ. داري اي گذشتھ چھ بفھمن اونا کھ کني  دختر عنوان بھ واقعا

 خوندنت درس مورد در.  بدن نشون کنجکاوي بخوان ھم اونا کھ ندي بروز گذشتھ اتفاقات از چیزي و کني رفتار اینجا من دوست
 مي تلف وقتت کمتر اینطوري.  دبیرستان بري و بدي رو نھم امتحان بتوني تا بده درس بھت کھ بگیرم برات سرخونھ معلم یھ باید
شھ مي جبران موندگیت عقب از کم یھ و شھ . 

 

داري؟ شناسنامھ تو:  گفت باشھ افتاده یادش چیزي کھ انگار لحظھ یھ بعد  

 

؟ چیھ شناسنامھ!!!  نھ:  گفتم  
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. باشن داشتھ باید ھمھ بشھ اجباري اگھ. افتن مي فکر بھ دارن کم کم اما ندارن ھمھ البتھ.  فرده ھر ھویت سند: گفت و زد لبخندي
بگیره شناسنامھ برات کھ دوستم بھ سپرم مي  . 

 

بکنھ خواد مي کاري ھر گذاشتم ، داشتم اعتماد بھش چون اما.  گھ مي چي فھمیدم نمي و بودم گنگ  . 

 

 دم مي پول ، بیرون بري تونستي و شد حاضر چادرت وقتي. بدوزه چادر برات کھ خانوم صفورا بھ سپرم مي فردا:  داد ادامھ تایماز
بدوزه برات متناسبھ اینجا فرھنگ با کھ رو لباسھایي تا خیاط بدین بخرین ، خودت دلخواه بھ پارچھ برین . 

 

کنم مي تھیھ برات.  بگو خودم بھ داشتي احتیاج چي ھر ضمن در  . 

 

نداري؟ حرفي تو:  گفت و کرد نگاه چشمام بھ منتظر بعد  

 

 کردین تامین امن سرپناه یھ برام کھ ھمین.  بخرم پارچھ خودم برا تونم مي. دارم پول االن خودم من اما.  لطفتون از ممنون:  گفتم
 من کھ ھست اونقدري ھا سکھ این.  کردین خودتون مدیون رو من کافي ي اندازه بھ کنید مي فراھم رو خوندم درس مقدمات و

بربیام مایحتاجم پس از راحتي بھ بتونم . 

 

 ، آورده پناه من بھ کھ دختري کھ نشدم غریت بي اینقدر ؟ چي دیگھ:  گفت شدم ساکت کھ ھمین.  کرد مي نگام خشمگین تایماز
 دیده برامون خوابھایي چھ سرنوشت نیست معلوم.  نیستم ھمیشھ من.  خودت برا دار نگھ رو ھا سکھ اون.  کنھ جیبش تو دست
 کنم نمي تکرار دوباره رو حرفم این.  بزني دست اونا از دونھ یھ بھ نداري حق ، ھستم من کھ وقتي تا و اینجایي کھ وقتي تا.  باشھ
بذاري احترام خواستم بھ امیدوارم و . 

 

نبود اعتراض برا جایي کھ گفت رو این صالبت با اونقدر . 

 

ً .  بخوریم شام بریم:  گفت و شد بلند میزش پشت از ، ساکتم دید وقتي اي گرسنھ ھم تو حتما !! 

 

رفتیم خوري ناھار اتاق بھ ھمراھش و شدم بلند منم . 

 

بیاد معلمت کھ وقتي تا بخوني کھ دم مي کتاب تا چند بھت:  گفت تایماز شد تموم کھ غذا.  بودیم ساکت دو ھر خوردن غذا موقع . 
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چي؟ کتاب:  گفتم  

 

عاشقانش نوع از البتھ.  داستان: گفت بود بعید اخمو تایماز از کھ خاصي شیطنت یھ با . 

 

 شرم کھ بود تایماز لحن از ھم شاید.  کشیدم خجالت اما.  نداشتن من بھ ربطي داستانھا اون.  بکشم خجالت شد باعث چي دونم نمي
 . کردم

 

بدم بھت تو بیا:  گفت و کرد توقف اتاقش جلوي حال ھر بھ  . 

 

شدم اتاقش وارد سرش پشت . 

 

 تا سھ آخر دست.  کرد نگاه و برداشت رو تایي چند یھ و رفت بود شد تعبیھ دیواري کمد مرکز تو یھ کھ کتابھا ي قفسھ طرف بھ
دم مي بھت بازم کردي تموم بخون.  ملموسھ ھم داستانشون و ندارن باالیي سطح.  خوبن:  گفت و داد بھم کتاب  . 

 

 کنم مي احساس کم کم. زاده خان سرتونھ پشت خیرم دعاي اما.  باشھ ممکن غیر برام شاید شما محبت جبران:  گفتم و کردم تشکر
نموند دور تایماز بین تیز چشم از کھ شد نمناک چشمام جملھ این اداي موقع.  شم مي خان یوسف پاراي آي دارم . 

 

بود رفتھ تایماز کالبد تو اي دیگھ روح انگار داشت تازگي برام آقا و مھربون تایماز این  . 

 

 مي پاک رو اشکم لچکم ي گوشھ با داشتم و بود پایین سرم. پایین بندازم رو سرم شد باعث نزدیکي این و شد نزدیک بھم تایماز
 کشید چاقو کھ خان یوسف مغرور پاراي آي ؟ کني مي گریھ:  گفت و گرفت بازومو محکم.  کردم حس بازوھام رو دستاش کھ کردم
کنھ گریھ نباید ، خان تقي میزا یدونھ یکي پسر رو !!! 

 

 نگاھش خیره چقدر دونم نمي.کرد مي نگاه محبت با وقتي بود قشنگ چشماش چقدر. چشماش بھ شدم خیره و کردم بلند رو سرم
شد دور ازم کالفھ و شد شل بازوھام دور از دستاش کھ کردم  . 

 

 اومدم اتاقش از سریع و ممنون بخونم، رو اینا رم مي من:  گفتم دستپاچگي با ؟ کردم اینجوري من چرا.  اومد بدم خودم از خودم
 پخش دورم و کندم رو ھمش. لباسام درآوردن بھ کردم شروع و کردم قفل رو در و اتاقم تو رفتم. بودم آورده کم نفس انگار. بیرون

بود گرمم ھم خیلي.  بود گرمم. کردم پال و  . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 تایماز

 

 مي رو راستش خودم بھ حداقل باید. دادم وا دختر این شخصیت و بزرگي ، معصومیت برابر در کردم مي اعتراف باید.  دادم وا من
 خوشم پھلوم تو کرد فرو رو چاقو قصاوت با کھ دختري وحشي چشمھاي و کمندزیبا از من.  بودم مي روراست خودم با باید.  گفتم

بود اومده  . 

 

 مي اعتراف باید.  بود شده سیخ تنم موھاي ھمھ ، بردم براش رو آختاي وقتي بھش نزدیکي ھمھ اون از کردم مي اعتراف باید
بوسیدمش مي عاشقانھ ، زھرآگین حرفھاي اون جاي بھ میخواست دلم باغ کوچھ اون تو کردم . 

 

 خیلي کھ ویکتوریایي. نتونست ویکتوریا کھ کرد کاري من با سر بھ لچک دختر یھ چرا کردم لج.  کردم لج اول روز ھمون از اما
 برگشتي و باشي ھمسرش نتونستي ذاشتي مي احترام بھش و داشتي دوسش اینکھ وجود با و کنھ خودش مال رو تو کرد سعي

بود شیرین برام چاقو ي ضربھ اون چرا کھ کنم پنھونش خودم از خواستم.  ایران  . 

 

 گوشت تیکھ این اما.  بشھ اھمیت بي برام چشماش شب رنگ تا کردم تحقیر ھي.  کیھ این نیست مھم برام:  گفتم ھي و کردم لج ھي
 رو من تو تایماز کن تمومش کھ زد مي نھیب بھم ، دید مي رو چشماش نفرت وقتي دیوار رو در بھ کوبید مي رو خودش اینجا کھ
کني قبول کافیھ فقط.  دادي دلش بھ رو من تو.  باختي اون بھ . 

 

 بي دختر یھ برات:  گفتم مي خودم بھ مدام ، دیدم حجره اون ي گوشھ رو اش وحشتزده چشماي و جون نیمھ جسم کھ روزي از اما
 ؟ چرا نگھ کسي و بکني غلطي ھر باھاش توني مي کھ باباتھ خرید زر برات ؟ کني کمکش خواي مي خواھرت خاطر بھ کھ پناھھ
 بابات ي خونھ کلفت بھ درازي دست مگھ ؟ نھ یا کردن درازي دست بھش کھ بدوني کني مي دق داري چرا آوردي؟ جوش چرا پس
مھمھ؟ برات  

 

 مي نھایت بي چشماش اشک و معصومیتش ، بودنش غد ، ھاش لجبازي و لج تموم با و دختر این من.  بود اعتراف وقت دیگھ
 . خواستم

 

 تھ نفرت بردن بین از براي کھ تالشي ي ھمھ ، دارم نظر بھش بفمھ اگھ دونستم مي.  دارم رو پیش سختي راه دونستم مي اما
گردونم برش کردم مي ش تل داشتم حاال و کردم متنفرش ، خودم با لجبازي خاطر بھ خودم من.  کشھ مي پر ، کردم چشماش  . 

 

 سرو ، بودم کرده سرکوبش شکل بدترین بھ وقتھ چند این تو و داشتم بھش کھ رو وحشي و گسیختھ لجام و سرکش حس این باید
.  آوردم مي بدستش ، خواست رو من خودش وقتي باید من.  کردم مي بیدار آروم آروم رو بودنش زن حس باید.  دادم مي سامون

قیمتي ھر بھ نھ اما شد مي من مال باید پارا آي . 
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 پیش قابل غیر اون.  شھ مي چي تھش بدونم تا خوندم مي رو ورقش بھ ورق باید کھ بود کتاب یھ.  نبود معمولي دختر یھ پارا آي
بود عالي اون... اون.  بود شده تربیت خوب اون.  فروتن وقتش بھ اما بود صالبت با.  منطقي بشدت اما بود مغرور.  بود بیني . 

 

 بھ ھم تو کاش.  بیداره فھمیدم ، بود کرده روشن رو حیاط بغل اتاق ي پنجره از کھ نوري از.  شدم بلند میز پشت از و کردم پوفي
ھمسایھ کردي مي فکر من . 

 

 مي گشتم مي چي دنبال نگاھش تو دونم نمي و نامحرم مرد یھ چشاي تو بودم زده زل و بودم آورده بار کھ افتضاحي از ھفتھ یھ
 بابت این از.  زدیم مي معمولي حرفھاي و کردیم مي احوالپرسي فقط کھ.  دیدم نمي روز طول در ، شام وقت جز رو تایماز. گذشت

گشتم مي راحت خونھ تو روز طول تو چون.  بودم ممنونش  . 

 

 خاطر بھ بودیم اومده وقتي از.  داشتم ھیجان. بیرون بریم خرید براي اکرم با شد قرار و کرد تموم رو چادرم روز اون خانوم صفورا
بودم کرده گرم تایماز کتابھاي با رو سرم و بودم خونھ تو ھمش ، بودن چادر بي . 

 

 بھ راحت خیال با.  چي کھ بود اومده خوشم اونقدر. کرد مي محافظت رو من کھ پوشیدم زره جور یھ انگار ، انداختم رو روبند وقتي
 چند.  رفتیم فروشي پارچھ مغازه یھ بھ اکرم با.  بگیره رو نگاھم رد کسي اینکھ بدون کردم مي نگاه رو ھمھ و زدم مي زل ھمھ
 و بود نمونده ام ماھیانھ بھ چیزي.  خریدم دستمال واسھ نخي ي پارچھ ھم کم یھ.  خریدیم مختلف ھاي لباس واسھ پارچھ نوع

نداشتم استفاده واسھ چیزي من و بشھ وقتش کھ بود فردا امروز . 

 

خونھ برگشتیم و خریدیم اینا و شونھ و سنجاق و کش تا چند یھ و خرازي مغازه یھ بھ رفتیم بعد  . 

 

بود اومده خوشم شخصیتش از.  کرد مي برقرار ارتباط خوبي بھ ھمھ با و بود اجتماعي و دار زبون سر دختر اکرم  . 

 

 کرده تاکید خیلي تایماز گفت مي.  خیاط برم باھاش لباسام تعویض از قبل خواست ازم خانوم صفورا ، خونھ برگشتیم کھ ھمین
خونھ بیاد بخواد معلمم از بعدش کھ بشھ حاضر لباسام زودتر  . 

 

 کھ.  بودم اومده ذوق سر حسابي من و بود خوبي روز.  خونھ برگشتیم ، دادیم تحویل رو ھا پارچھ و گرفتن رو ھام اندازه وقتي
شد تکمیل ذوقم این ھم شبش . 

 

:  گفت و طرفم گرفت کوچیک دفترچھ یھ ، احوالپرسي و سالم از بعد.  نشستھ من از قبل تایماز دیدم ، پایین رفتم شام براي وقتي
شناسنامت اینم  . 
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خاني یوسف:  شھرت.  پارا آي: اسم نوشتھ دیدم.  شناسنامھ این ھست چي اصالً  ببینم کھ کردم بازش ذوق با  . 

 

 و اصل با کھ بگیرم برات فامیلي یھ گفتم من.  شده فوت ھم پدرت.  نداري فامیل اسم تو خوب:  گفت کھ کردم نگاھش تعجب با
بخونھ نسبت . 

 

بود کرده زنده رو پدرم نام ، من فامیل اسم تو اون. بودم ممنون ازش نھایت بي دلم تو  . 

 

کنم نمي فراموش ھرگز رو لطفتون این.  ممنون:  گفتم تایماز بھ رو و گرفتم شناسنامھ از رو نگاھم  . 

 

 کھ دوستم خوشبختانھ اما.  بگیره براش ھمسرش یا پدر باید.  دن نمي شناسنامھ تنھا زن بھ البتھ.  نکردم کاري من:  گفت تایماز
کرد ماسمالي رو جریان جوري یھ ، بود ھم مدیون بھم . 

 

کرد پر رو چشمام لعنتي اشک این باز . 

 

 این راستش.  شدم گیج من ؟ چشمات تو یاد مي اشک مدام چرا ؟ شدي اینطوري چرا!!!  پارا آي:  گفت بھم خاصي نگاه با تایماز
شناسم نمي رو پارا آي . 

 

 اونطوري باھات پسرعموت و عمو وقتي:  ،گفتم بودم شده خیره غذا خالي بشقاب کھ حالي در و کردم پاک دستم پشت با رو اشکم
 بھ بري یا و کني ازدواج یاشار مثل یابویي با یا کھ بذارن شرط و بگیرن ازت مفت رو مادریت و پدري ثروت کل وقتي. کنن برخورد
 بشن راست و خم برات ایل یھ باشي خان یوسف ي یکدانھ یکي دختر وقتي. کني انتخاب رو کلفتي غرورت خاطر بھ تو و کلفتي
 چشم بي کمک و حمایت براي بایدم ، بخوابي شیپیش پر خواب رخت یھ تو وبعد بشي تحقیر و بکني جون شب تا شي مجبور ولي

شھ مي باروني چشات دقیقھ بھ دم اینطوري فکرتھ بھ بیشتر خوني ھم ھر از ولي ست غریب باھات پشت ھفت کھ کسي یھ داشت . 

 

 شب اگھ و کرد مي بغلش پرید مي ھا بچھ مثل ، دید مي رو باباش خان تا کھ پارایي آي.  خانھ یوسف پاراي آي ، پارا آي این
داشت خریدار نازش و داشت زیاد نازکش کھ پارایھ آي ، پارا آي این.  برد نمي خوابش کرد نمي ناز موھاشو باباش  . 

 

 این ھجوم از بود زده وحشت کھ وحشي دختر یھ. بود غریبھ من خود واسھ اوایل ، دیدید پدرتون ي خونھ تو شما کھ پارایي آي
 باید پس.  بود مونده برام کھ بود چیزي تنھا غرورم. کنن لھ و شخصیتش و غرور خواستن مي کھ داغدار دختر یھ. بد اتفاقات ھمھ
شناختینش شما کھ اوني تا پارام آي این بیشتر من.  کردم مي محافظت ازش دندون و چنگ با . 
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 کمي اگھ اما.  آرومي ، کني نمي خطر احساس و کنھ مي نوازشت کسي وقتي.  اي گربھ مثل تو:  گفت مي ھمیشھ بیامرزم خدا پدر
 چي ھمھ اگھ.  دادین بھم خونھ این تو شما کھ ھستم آرامشي مدیون رو خیالم آرامش این من.  ندازي مي چنگ ، بترسي

بینید مي کھ ھستم پارایي آي این منم ، باشھ ھمینطوري . 

 

 معادالت ي ھمھ اول روز ھمون از تو.  باشھ سخت اینقدر دختر یھ شناخت کردم نمي فکر:  گفت کرد مي نگاھم متفکر کھ تایماز
ریختي ھم بھ خودت جنس مورد در رو من . 

 

 عوض خودتون بھ راجع رو من تصورات ھمھ ، جوانمردانتون کار این با ھم شما.  سختھ ھم مردھا شما شناخت:  گفتم و خندیدم
 .کردین

 

داشتي؟ من بھ راجع تصوراتي چھ:  گفت تایماز  

 

بگم کھ نشناسیھ نمک ، محبت ھمھ این از بعد االن:  گفتم . 

 

بیرون بري در این از ذارم نمي نگي تا:  گفت و جلو بھ شد خم . 

 

تونم نمي نھ:  گفتم  . 

 

؟ چي کنم خواھش اگھ ، خان یوسف دختر:  گفت تایماز  

 

کرد سالحم خلع کالً  کرد خطاب خان یوسف دختر رو من اینکھ و لحنش اما.  بود سخت برام باورش ؟ تایماز اونم ؟ خواھش چي . 

 

 از جلوتر کھ ھستین راضي خود از و مغرور پسر یھ شما کردم مي فکر من. ندین خجالتم بیشتر.  نیست خواھش بھ نیازي نھ:  گفتم
 کردم مي فکر.  نیست مھم براتون مادرتون و پدر حتي ھیچکس.  دارن رو برده حکم براتون ھمھ و بینین نمي رو دماغتون
نیستین بلد کردن مھربوني . 

 

بیرون کرد مي پرتم شاید ، گفتم مي این از بیشتر.  بود بسش . 

 

شد تر راحت خیالم خندید وقتي ولي ، ترسیدم اولش نگاه از.  خنده زیر زد بعد و کرد نگام خشک ھمینطور تایماز . 
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؟ بگیرم یاد باید یا بلدم کردم مھربوني ؟ چي حاال.  خودم واسھ بودم اژدھایي پس ؟ راستي:  گفت شد تموم خندش وقتي  

 

 جملش ولي.  بده رو جوابم اینطوري اونم کھ گفتم مي چیزي ھمچینین یھ باید چرا.  کشیدم خجالت مرگ حد در حرفش این از
منھ جواب منتظر یعني این و بود سوالي  . 

 

دیدم مي رو ظاھر فقط من.  داره فرق ظاھرتون با شما ذات.  کردم مي اشتباه من:  گفتم خجالت با  . 

 

 جوون پسر یھ با نشستم اینطوري کھ کردم شرم پدرم روح از.  بودم شده رو پر خیلي من.  دادم جواب بھش بستھ سر ي جملھ تو
زنم مي حرف محبت و مھر بھ راجع  . 

 

؟ اتاقم تو برم تونم مي من:  گفتم و شدم بلند  

 

 مي معلمت فردا پس از ضمن در!!!  بار ھزار این.  پارا آي نگیر اجازه من از خودت ي خونھ تو:  گفت خاصي محبت یھ با تایماز
کني حاضر نھم امتحان واسھ رو خودت کھ داري وقت ماه ده.  یاد  . 

 

کردم فرار اتاق از کوچیک تشکر یھ با . 

 

 تایماز

 

 کھ اونیھ از تر سخت خیلي کھ فھمیدم پارا آي امروز حرفھاي با اما.  سختھ کارم دونستم مي.  موندم اتاق تو چقدر دونم نمي
 چشماي تو اشک اینطوري ، کنم مي کمک اون بھ دارم داشتي چشم ھیچ بي من اینکھ حساب بھ پارا آي.  کردم مي رو فکرش
 بودم داده پناه بھش کھ بود این خاطر بھ و خواستم مي رو اون من.  نبودم چشمداشتي ھیچ بي احمق من اما. شد مي جمع زیباش

 جنتلمن و آروم ظاھر بھ ي چھره این پشت فھمید مي اگھ.  خطر زنگ یھ یعني این. کنم دورش ھم دیگھ آدمھاي از و باشھ کنارم کھ
بخشید نمي رو من مطمئنن ، شده پنھان نیازي چھ و خواستن چھ ،  . 

 

 نیستم بلد کردن محبت کھ یخم تیکھ یھ من کرد مي فکر اون.  بود اون ي سربستھ جواب اومد خوشایند برام کھ چیزي وسط این اما
جلو بھ قدم یھ یعني این.  شده عوض من بھ راجع نظرش حاال ولي.   . 

 

 مي عاشقش خودم عین باید.  کردم مي وابستش باید.  کردم مي نزدیک خودم بھ رو اون باید.  گذروندم مي وقت باھاش بیشتر باید
 . کردم
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 رفتم اتاق از.  بگردم رو تھران باھاش و بیرون ببرمش بھتره ، بشھ شروع درس اینکھ از قبل اینکار براي ، کردم فکر خودم با
یام نمي من کھ بگھ مراد آقا بھ و کارم دفتر بھ بره زود صبح کھ گفتم علي سید بھ و بیرون  . 

 

 روبھ رو حمام خواستم ازش علي سید رفتن از قبل و شدم بیدار زود صبح.  رفتم خواب بھ بغلیم ي ھمسایھ بھ فکر با رو شب اون
کنھ راه  . 

 

 مثل کھ زیبا خرمن اون با من بھ پشت پارا آي.  زد خشکم کھ کردم مي تمیز رو گوشم حولھ ي گوشھ با داشتم و بود پایین سرم
کرد مي نگاه رو خودش راھرو ي آینھ تو داشت ، بود باسنش زیر بلندیش و زد مي برق شب سیاھي . 

 

باال ي طبقھ دوید و کشید جیغي و عقب بھ برگشت زده وحشت ، دید آینھ تو رو من وقتي . 

 

بودم شده خشک دست بھ حولھ راھرو وسط ھمونطور ھا ندیده دختر مثل منم  . 

 

 ً  ، بودن ھمکالس من با کھ کسایي ي بقیھ و ویکتوریا.  فھمیدم مي خوبي بھ ویکتوریا با رو داشتم پارا آي بھ کھ حسي تفاوت واقعا
 معرض در خالصانھ ھمیشھ ، شستن مي خوشبو ھاي شوینده انواع با کھ زیباشون و مواج موھاي و نداشتن چادري و لچک ھیچ
 چون.  بھشون نداشتم کششي ھیچ ، بیرون زد مي حدقھ از تفاوت ھمھ این خاطر بھ چشمام کھ اول ماه چند جز بھ اما.  بودم دیدم
 مي رویایي و زیبا برام ، داشتم بھش کھ خاطري تعلق خاطر بھ پارا آي چیز ھمھ اما.  نداشتم گرایش ھیچ موھا اون صاحب بھ

 .اومد

 

باال طبقھ رفتم سرش پشت و اومدم خودم بھ  . 

 

 ً ؟ بلھ:  گفت ضعیفي صداي با.  زدم در.  بود کرده فرار اتاقش بھ خجالت از ظاھرا  

 

؟ تو بیام تونم مي:  گفتم  

 

نـــــــــھ:  گفت بلندي صداي با !!! 

 

؟ نھ:  گفتم  
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ً  کنید صبر یعني:  گفت لطفا  

 

 باز رو در ، بپوشونھ ، زمان حداقل تو رو بلندش موھاي بود کرده سعي اي ناشیانھ طرز بھ کھ لچکي و انداختھ گل ھاي گونھ با
زاده خان ھستین خونھ تو دونستم نمي من:  گفت و کرد سالم زیر بھ سر.  کرد  . 

 

؟ اتاقت تو بیام کنار ري نمي:  گفتم  

 

خودش پیش کنھ مي فکري چھ آخھ دختر این.  نبست رو در اما.  اتاق تو برگشت ھم خودش.  شدم وارد من و رفت کنار حرف بي . 

 

ذاره مي باز رو در حاال خوابیده تنھایي بھ من با شب چند  . 

 

کار سر رم نمي امروز گفتم مي باید.  خوام مي معذرت من:  گفتم و تختش رو نشستم . 

 

گردش واسھ بیرون ببرمت امروز خوام مي ، شھ مي شروع درست فردا از چون: دادم ادامھ و کردم استفاده سکوتش از . 

 

ببینم رو العملش عکس تا بود بھش حواسم ي ھمھ جملم اداي حین . 

 

یارم مي خاطر بھ خوبي بھ سالھا از بعد ھم ھنوز رو چشماش توي برق  . 

 

ً :  گفت خوشحال واقعا  

 

بیرون بریم ھم با کردم تعطیل رو کارم امروز.  بلھ:  گفتم بودم خوشحال پیش دقیقھ چند موضوع شدن فراموش از کھ حالي در . 

 

بریم کھ شیم مي حاضر بعد.  بخوریم صبحانھ اول:  گفتم و شدم بلند ھم بعد  . 

 

 مي دلم.  شد جوري یھ دلم.  دیدم پوشیھ و چادر تو رو اون وقتي.  بشیم حاضر کھ رفتیم اتاقامون بھ کدوم ھر صبحانھ از بعد
بود شده خانوم کھ اونقدر.  کنم بغلش خواست  . 
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باشیم ھم با زیادي زمان کھ بریم پیاده گرفتم تصمیم بعد اما بریم درشکھ با خواستم مي اول.  افتادیم راه ھم کنار قدم بھ قدم  . 

 

 دري ھر از کلي و کردیم روي پیاده کلي.  بود شیرین برام خیلي ، دید مي اول بار براي کھ جدیدي چیز ھر برابر در کودکانش ذوق
 براش من کنار در بودن و خوشحالھ ھمراھي این از ملموس کامالً  پارا آي کھ بود مھم این برام.  گیم مي چي نبود مھم.  زدیم حرف
بخشھ لذت  . 

 

 وجود با پارا آي.  خوردیم رو ناھارمون قدیمي، مجنون بید یھ زیر تخت روي مغازه بیرون و رفتیم کبابي بھ ناھار وقت نزدیک
بود دیده آموزش فرانسوي مادام یھ پیش کھ انگار.  خورد مي غذا قشنگ و آروم خیلي ، بودنش روستایي  . 

 

 ھمھ.  بود زیبا و جالب برام ، کرد مي کھ کاري ھر و شد مي مربوط پارا آي بھ کھ چیزي ھر دیدم مي کردم مي فکر خوب کھ وقتي
؟ بودم شده اینطوري کي از من.  داشتم دوست رو چیزش  

 

 گذره مي کھ روز ھر. کنید مي لوس خیلي دارین رو مھمونتون این شما.  بود خوشمزه خیلي.  ممنون:  گفت کھ بودم افکارم غرق
شھ مي تر سنگین شما بھ دینم کنم مي حس . 

 

 خودت با نشاطي چھ خونھ اون بھ ورودت با دوني نمي خودت تو.  نزن رو حرف این دیگھ.  نیستي مھمون تو:  گفتم و کردم اخمي
ھستم تو مدیون من چقدر کھ بگم بھت تونستم روز یھ شاید ضمن در.  ھستي خونھ اون ناجي تو.  شده زنده چي ھمھ.  آوردي  . 

 

؟ ھستین من مدیون شما:  گفت و کرد نگاھم تعجب با  

 

وقتش بھ اما چرا گم مي:  گفتم  

 

کرد تشکر بازم ازم زیبا لبخند یھ با . 

 

رام اینطور ھم و وحشیش خوي ھم بود زیبا برام شخصیتیش بعد دو ھر . 

 

کرد مي تر قرار بي رو من و تر خواستني رو اون دختر این حیاي و حجب  . 

 

 زودتر شھ مي اگھ نخوندم رو نمازم من:  گفت پارا آي کھ بگردیم دیگھ کم یھ خواستم مي.  برگشتیم آرامش ھمون با رو رفتھ راه
 . برگردیم
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ً  باشھ کردیم کج خونھ سمت بھ رو راھمون و گفتم ، حتما  . 

 

 زده در بالخره. افتادم مي پس اضطراب و ھیجان از داشتم من ، بود نشستھ ریلکس خیلي کھ تایماز برخالف. بودیم معلمم منتظر
 نگاھم.  دیدم علي سید سر پشت از بلندش قامت ، باشھ ما درس کالس محل بود قرار کھ خوري ناھار اتاق پنجره پشت از من و شد
بیرون بود رفتھ اتاق از کي دونم نمي.  رفت مي استقبالش بھ داشت کھ افتاد تایماز بھ  . 

 

 کھ حالي در. رسید مي نظر بھ تر ورزیده تایماز البتھ.  بود تر بلند ، بود بلند قد ھم خودش کھ تایماز از گردن و سر یھ امین استاد
 شلوار و کت تایماز مثل.  بود بیشتر سالي ده شاید تایماز از سالش و سن. کردن حرکت ساختمان طرف بھ ، دادن دست صمیمانھ
 بود زانوم تا بلندیش و داشت چین کمرش از کھ آسماني آبي لباس یھ منم. بود دستش ھم بزرگ دستي کیف یھ و بود پوشیده
 خانوم صفورا کھ اون ھمرنگ روسري یھ با بود شده توردوزي و داست کش تھش کھ سنبادي ي تیره آبي شلوار یھ و بودم پوشیده
 کھ بود بافتھ الیھ دو اکرم ھم موھامو.  کردم مي استفاده روسري از لچک جاي بھ بودکھ بار اولین.  بودم پوشیده بود خریده

نیاد بیرون روسري زیر از و بشھ کوتاھتر  . 

 

؟ بگیرم رو نھم مدرک ، سال یھ عرض در تونم مي یعني ؟ دارم رو استعدادش یعني.  بیرون زد مي بیرون دھنم تو از داشت قلبم  

 

 رو اونا داشتم بود مشخص کامال.  کنار بیام پنجره کنار از بود رفتھ یادم کھ بودم ھول اونقدر.  شدن اتاق وارد امین استاد با تایماز
زدم مي دید  . 

 

 و گرفت دست تو رو کالم رشتھ خودش و کرد نشستن بھ دعوت رو ھمگي تایماز.  داد رو جوابم گرمي بھ امین استاد.  کردم سالم
 ، داشتم باھات کھ صحبتھایي طبق بنابراین.  داره عالقھ خوندن درس بھ خیلي.  ھستن پارا آي بنده خانوم ایشون جان امین:  گفت
 من و ھست ساعي و استعداد با خیلي خودش.  کني حاضر نھم امتحان واسھ رو پارا آي ، بعد سال امتحانات تا خوام مي ازت

بشھ موفق تونھ مي شما کمک با مطمئنم  . 

 

 استاد ھم و کرد خطاب ھمسرش رو من کھ خودش از ھم ؟ کرد معرفي اینطوري رو من چرا این خانومم؟ ؟ چي.  بودم کرده قفل کالً 
کشیدم خجالت شدت بھ امین  . 

 

آورد خودم بھ رو من ، بود داده قرار مخاظب رو من کھ استاد صداي . 

 

 نظر در برامون ھمسرتون کھ مسولیتي این برابر در بتونیم ھم کمک بھ ھم کنار در امیدوارم خانوم پارا آي خوب:  گفت استاد
بریم بیرون در این از سفید رو ، گرفتن  . 
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 خوب:  گفت استاد بھ رو تایماز.  کردم اکتفا لبي زیر امیدوارمِ  منم یھ بھ کھ بودم شک تو ، بود داده بھم تایماز کھ نسبتي از اونقدر
کرد ترک رو اونجا و برسین کارتون بھ تا ذارم مي تنھاتون من . 

 

 من بود رفتھ یادش کھ بود دیده روش جلو رو آروم پاراي اي این اونقدر.  کردم مي شقش دو وسط از رسید مي بھش دستم یعني
کرد؟ معرفي ھمسرم رو خودش ، من گرفتن نظر در بدون جرأتي چھ بھ.  باشم وحشي تونم مي چقدر  

 

 قرار استاد و من.  کنم گوش استاد حرفھاي بھ دقت با توان حد تا کردم سعي ، بود ساختھ برام تایماز کھ داغوني اعصاب وجود با
 ي جلسھ چون روز اون. بخونیم ھم با مرور بھ بود قرار کھ. بود آورده برام کتاب کلي.  بخونیم درس ھم با ساعت پنج روزي بود
 خدا و رفتم در دم تا باھاش.  کرد ترک رو اونجا ، داد بھم کھ سرمشقي تا چند از بعد و نموند اونجا بیشتر ساعت سھ ، بود اول

 بدرقھ براي چرا کردم تعجب.  بود نرفتھ بیرون.  افتاد تایماز اتاق بھ چشمم ، ساختمان داخل گشتم برمي داشتم وقتي.  کردم حافظي
 شیشھ بھ رو دستش یھ کھ حالي در و بود پنجره کنار. کردم مي روشن بشر این با رو تکلیفم باید.  بھتر اما.  نیومد پایین استاد ي

 خونھ باري چند.  دیدم مي دستش پیپ کھ بود بار اولین خونھ این بھ اومدن از بعد.  کشید مي پیپ دیگش دست با ، بود داده تکیھ
نھ اینجا ولي کشھ مي پیپ بودم دیده پدرش ي  . 

 

 بي خیلي کار اون.  کردم مي حجت اتمام باھاش باید.  رفتم اتاقش طرف بھ سرعت با.  کرد فوران رگام تو خون انگار دیدنش با
داد مي کارش این بھ اي کننده قانع جواب باید و بود کرده خودي بي و ادبانھ . 

 

 و آورد باال رو سرش.  نوشت مي داشت مثال و بود پایین سرش.  بود نشستھ میزش پشت. شدم اتاقش وارد ، داد کھ اي اجازه با
؟ محصل خانوم بود چطور:  گفت  

 

ً  صداي با.  گرفت حرصم بیشتر خیالیش بي ھمھ این از ً  توضیح:  گفتم بلندي نسبتا ؟ خان تایماز لطفا  

 

؟ مورد چھ در:  گفت و داد تکیھ صندلیش بھ  

 

؟ خبرم بي خودم و شدم شما ھمسر کي از من:  گفتم و مورد اصل سر رفتم ھمین واسھ.  بده بازي رو من خواست مي این  

 

 داري و بود گفتھ خان یوسف کھ اي گربھ بچھ ھمون بشي اینطوري شده باعث کوچیک موضوع این ؟ ھمینھ مشکل:  گفت و خندید
؟ ندازي مي چنگ  

 

 بھ چیزي ھمچین یھ چرا.  کنین مسخرم و کنین توھین بھم دم نمي اجازه من:  گفتم.  شدم کفري بیشتر کرد مي مسخرم اینکھ از
؟ گفتین استاد  
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ً  تو:  گفت شدي؟ ناراحت اینقدر جملھ این چي از دقیقا  

 

 گفتین مي خونھ این اھل مثل ؟ گفتین مي رو این باید چرا.  بگم دروغ ندارم دوست من ؟ ھمسرتونم من ؟ شمام چیھ من:  گفتم
دیگھ ھستم دوستتون دختر  . 

 

ببینم تایماز صورت تو وضوح بھ تونستم مي رو عصبانیت از ھایي رگھ  . 

 

 گفت و چشمام تو زد زل و نزدیکتر اومد.  جام سر وایسادم سفت و نباختم رو خودم اما ترسیدم آن یھ شد کھ بلند کھ میزش پشت از
اطالع محض داره زن البتھ.  بگیرم پس رو حرفم برم اینطوره اگھ ؟ شدي ناراحت کھ کرد گیر پیشش گلوت نکنھ چیھ:   . 

 

 موردي بي دروغ از من کنن؟ مي نگاه کثیف چیز ھمھ بھ اینطور مردھا چرا.  خورد بھم حالم بود کرده من بھ راجع کھ تصوري از
 ھمھ بھ زد گند تایماز اما.  بشنوم دارم دوست کھ دلیلي اون خواستم مي دلم تھ شایدم.  خواستم مي دلیل و بودم ناراحت بود گفتھ کھ

 . تصوراتم

 

؟ شدم عاشقش دیالق مرتیکھ اون دیدن بار یھ با ؟ ھان کردي فکر من بھ راجع چي.  زاده خان خورد بھم افکارت از حالم: گفتم  

 

؟ ریختي ھم بھ مصلحتي دروغ این با اینقدر چرا ؟ چي پس:  گفت و برد موھاش الي رو دستش عصبي  

 

ً  اومدم من:  گفتم کني مي شلوغش اینطوري شما کھ بدونم رو دروغ این کردن عنوان مصلحت دقیقا  . 

 

 رو عمرت از ساعت پنج روز ھر مرد یھ با خوام نمي کھ اینھ مصلحتش:  گفت و ایستاد سینم بھ سینھ درست و شد نزدیکتر بھم
 خیاالتي خودش برا و جلدش تو بره شیطون دارم بھش کھ اعتمادي وجود با و نداري صاحبي کنھ فک اون کھ حالي در بگذروني
ھمین. اینھ مصلحتش.  شھ مي راحت در اون پشت از منم خیال اینطوري.  باشھ داشتھ  . 

 

 من مورد در اون اینکھ ضمن در ؟ زني مي چوب یھ با رو ھمھ چرا ؟ نداري اعتماد من بھ مگھ ؟ نداري اعتماد بھش مگھ:  گفتم
نیستم موندگار اینجا ھمیشھ کھ من.  داره ارتباطي چھ شما بھ باشھ داشتھ خیاالتي  . 

 

 بھ نسبت اون.  کنھ مي رفتار خوب باھام چرا اون بودم فھمیده.  نبودم خنگ من.  خواستم رومي ھمین منم.  شد مي دیوانھ داشت
 مي اینطور اگھ.  باشھ باارزش احساس یھ از گرفتھ نشأت تونست مي حس این.  مالکیت حس جور یھ.  داشت خاصي تعصب من
گرفتم مي اعتراف ازش امشب ھمین باید بود . 
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 راحت خیالتون در پشت از باید ھم موقع اون نکنھ.  کنم مي ازدواج خدایي بنده یھ با بلکھ درازتون دوست این با نھ بالخره:  گفتم
ً  وقتي خواد نمي دلم و بوده متین و سنگین ھمیشھ من رفتار.  باشھ حرف سرم پشت ندارم دوست من ؟ باشھ  روم کسي اسم واقعا
 بي دختر یھ عنوان بھ من بھ تونید نمي بگین خوایین مي.  ھست من بھ توھین جور یھ کارتون این.  بشم فرض متاھل ، نیست
؟ باشھ کنترل تحت اوضاع کھ بذارید من رو رو خودتون اسم مجبوري و بذارید تنھام مرد یھ با و کنید اعتماد شوھر  

 

 در.  کردم مي روشن رو تکلیفم ، بود شده دستگیرم وقتھ چند این چموش پسر این اخیر رفتارھاي از کھ حسي و خودم با باید من
 شم مي مند بھره ازحمایتش وقتي چند کھ کسي یھ عنوان بھ رو من باید یا.  کردم مي روشن خودش با ھم رو اون تکلیف ضمن
 و کنھ باز رو لبھاش مھر اون و بیاد کنار خودش احساس اون با اینکھ یا خدایي بنده یھ با یا تنھا حاال رفتنیم کھ بدونھ و کنھ قبول
ذاشتم مي زمین رو سرم داشتم تازه احساس یھ با بود شب چند االن کھ مني.  بده نجات سردرگمي از رو من  . 

 

 خطا پا از دست کسي من ي خونھ تو خوام نمي.  منھ با تو مسئولیت:  گفت خشم با.  ترکید مي داشت عصبانیت زور از چشماش
ً .  کنھ  رفتن آھنگ تو و بشھ باز خونھ این بھ مرد یھ پاي اینکھ.  خواستي مي رو ھمین تو چون بود درست خیلي ھم کارم ظاھرا
؟ ھان کني  

 

 خان متاسفم:  گفتم ، زدم پس رو اون تمام قدرت با من و زد چنگ گلوم بھ بغض لحظھ یھ کھ حالي در.  شکست دلم فکرش طرز از
 . زاده

 

کني صدام اینطوري یاد مي بدم کھ دوني مي.  نکن زاده خان زاده خان اینقدر:  زد داد سرم عصباني  . 

 

 برابر در من ؟ نبودین.  بودین مرد یھ ھم شما.  شناختین کثیف و پست و حقیر اینطور رو پارا آي کھ متاسفم:  گفتم دلشکستگي با
 ھمسر رو من مقدمھ بي چرا کھ بدونم رو این علت خواستم مي فقط من.  ؟ نیستم اعتماد قابل کردین فکر کھ کردم بدي حرکت شما

 یھ چھ و باشم اینجا این چھ من. برید مي سوال زیر رو متانتم و نجابت سوال این کردن مطرح با دونستم نمي. دونستین خودتون
 ھمھ بھ بزنم پا پشت بخوام کھ نگذشتھ بد بھم اینجا و کنم نمي فراموش ھرگز رو کردین درحقم کھ لطفھایي و محبتھا دیگھ جاي
 ، کنھ فرار بار یھ کھ دختري.  دارین حق البتھ.  بود شما دوش رو از مسولیت و زحمت رفع ، رفتن از من منظور.  کنم فرار و چي

دم مي حق.  دم م حق.  دم مي حق شما بھ.  روشھ فراري اسم دیگھ  ..... 

 

؟ پارا آي:  گفت رنجیده لحن یھ با و گرفت رو بازوم پشت از کھ در طرف بھ برگردم خواستم  

 

 منو کھ اتاقم بھ کنم فرار و کنم آزاد رو دستم کھ کردم تقال.  بپریم بھم وتایماز من اینطوري درسم روز اولین کردم نمي فکر ھیچ
 تو از حمایت فقط کار این از من ھدف.  ببرم سوال زیر رو تو پاکي خواستم نمي من.  نرو دلخور اینطور.  نرو:  گفت و برگردوند

 مي من از رو تو اگھ ؟ چي کرد مي دلبستھ رو تو اگھ.  بخوني درس مرد یھ با تضمیني ھیچ بي بذارم نداشتي انتظار کھ تو.  بود
 کردم مي تضمین رو وجودت جوري یھ باید ؟ اومد مي سرم بھ چي بودي کالس اون تو کھ مدتي تو من کردي نمي فکر ؟ چي گرفت

 یھ با کھ ھست نجیب اونقدر اما.  بگذره زیبا دختر یھ از شھ نمي دلیل این اما متاھلھ دوستم.  باشھ داشتھ نظر بھت نتونھ کسي کھ
پارا آي بدم ازدست رو تو نیمخوام من...  من.  باشھ نداشتھ کاري شوھر زن . 
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 بھ چي نبود معلوم دیگھ مرد یھ توسط من ھمراھي با چرا ؟ بده دست از رو من خواست نمي چرا اون ؟ داد مي معني چھ ھا این
 اومده سرم بالیي چھ.  کرد مي دگرگون رو حالم خورد مي صورتم بھ کھ نفسھاش ھرم و گفت مي کھ اي کلمھ ھر ؟ اومد مي سرش

 کھ بود اومده سرم بھ چي.  زدم نمي چنگ رو صورتش و سر و اومدم نمي خروش بھ بھم نامحرم مرد این بودن نزدیک از کھ بود
 شفافیت دیدن با و بودم شده تایماز کالم آرامش محو.  نوشتم مي دروني و احساس با اي جملھ پاي بھ رو حمایتگرش جملھ ھر

ً  تایماز.  ذاشتم مي صحھ بودم رسیده بھش وقتھ چند کھ اي نتیجھ بھ داشتم ، چشماش توي  اینطور من از حمایت خاطر بھ صرفا
 بھ رو من قلب راحت اینطور ، اومد مي بدم ازش پیش ماه چند ھمین تا پسري شد نمي باورم.  بودم منگ.  بود نکرده سپر سینھ
 این و بود نزدیک بھم خیلي اون.  شدم مي جدا ازش باید اما.  ده نمي دست بھم انزجار حالت باھاش نزدیکي از و واداشتھ تبش
بود نشستھ لب بھ لبخند اون و من بین درست شیطان.  بود غلط.  اومد نمي در جور پارا آي تربیت اصول با اصالً .  نبود درست کار  

. 

 

 زده بھت ھمونطور رو غلطید مي صورتش روي و بود لرزیده حاال کھ چشماش اشک و بود شده صورتم محو کھ رو تایمازي
کردم فرار اتاقش از و گذاشتم  . 

 

 شاید. زودي این بھ اونم.  بشھ اینطوري من عاقب کردم نمي فکر ھیچ.  کرد اعتراف طریق زیباترین بھ داشت کھ حسي بھ تایماز
 و زشت افکار کلي ھجوم.  شدم مي دیوانھ داشتم.  کردم مي خردم اینقدر چرا بود اینطور اگھ نھ....  قبل از و بود زود من براي
 بھ شعر بیت این ، شد مي چشمام مھمون داشت خواب خستگي زور از کھ حالي در آخرش.  بود داشتھ وا تسلیم بھ رو مغزم زیبا
لیلي بشکست مرا ظرف چرا میلي ھیچ نبودش من با اگر.  اومد یادم . 

 

 صدام شام واسھ کھ بود اکرم.  بودم منگ حسابي و بودم خوابیده خیلي.  شدم بیدار خورد مي در بھ کھ ھایي ضربھ صداي با شب
 تو بیفتھ چشمم چطور من تایماز پوستي زیر اعتراف این با حاال.  جونم بھ انداخت لرز تایماز با شدن رو روبھ تصور.  کرد مي

کرد مي اندام عرض و رفت مي رژه مغزم تو مدام کھ بود ھم دھنده آزار حس یھ ، حس این کنار درضمن. چشماش . 

 

 یھ ، باشھ حس این از گرفتھ نشأت کرده کھ ھم کارھایي ي ھمھ و بخواد رو من نفساني ي غریزه یھ روي از تایماز اینکھ حس
 دونستم نمي.  ندم بھش درونم از سرنخي ھیچ ، نکرده مشخص رو خودش موضع کامالً  تا داشتم تصمیم.  کرد مي اذیتم جورایي
بود سکوت اقدام بھترین بنابراین بگیره اي نتیجھ چھ خواد مي احساسات ابراز این با تایماز  . 

 

 اکرم. پایین رفتم و کردم پنھان کامل پارچھ تیکھ یھ اون زیر اي ماھرانھ طرز بھ موھامو کمند ي ھمھ و کردم مرتب رو لچکم
 این تو خوشگل دختر این وجود از لحظھ یھ.  دادم رو جوابش گرمي بھ منم و کرد سالم من دیدن با.  بود میز کردن آماده مشغول
 اطرافیانش بھ بخوام کھ نداشتم صنمي ھیچ خونھ این صاحب با من.  پروندمش زود کھ اومد سراغم بھ حسادت شبیھ حسي خونھ

 رو خونش در ي پاشنھ سالگي سیزده از زاده خان و خان خواستگار کلي کھ شدم مي مغرور پاراي آي ھمون باید.  کنم حسادت
 بھ سر.  نشستم ھمیشگي صندلي ھمون رو تایماز جلوي.  ببینتشون بار یھ ، خدا رضاي محض بود نشده حاضر اون و بود کنده
 کھ صدایي با نشستم کھ ھمین.  کنم سالم بھش بود من ي وظیفھ.  نکرد بلند رو سرش ھم اکرم و من علیک سالم با حتي.  بود زیر

بخیر شب ، سالم:  گفتم باشھ عادي کامالً  کردم مي سعي . 

 

؟ اومدي کي.  سالم:  گفت و کرد نگام گنگ و کرد بلند رو سرش  
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ً .  االن:  گفتم نشدین متوجھ کھ فکرین تو خیلي ظاھرا  . 

 

داد تکون آره نشونھ بھ رو سرش . 

 

 بودم خوشحال ھم.  شد مشغول ساکت و کشید من و خودش غذاي شب ھر طبق تایماز.  کرد ترک رو اتاق و چید رو چیز ھمھ اکرم
 اومده پیش اتفاق از انگار.  شده ساکت اینطوري کھ بود خورده بر بھم جورایي یھ ھم و گھ نمي چیزي ظھر از بعد ماجراي از

 . پشیمونھ

 

 پارا آي:  گفت کھ بودم افکارم حالجي مشغول.  کردم مي تعجب خودم از یعني.  شدم احساساتي زود اینطور کھ اومد بدم خودم از
بدھکارم بھت خواھي معذرت یھ من  . 

 

؟ بابت:  گفتم بودم شده موفق چقدر دونم نمي اما باشم عادي کردم مي سعي خیلي  

 

 یھ تو.  کردم مي متھم و محکوم رو تو نباید من.  زدم مي نباید کھ زدم بھت حرفھایي.  بودم کرده قاطي کالً  ظھر از بعد من:  گفت
 من.  کرد خواھم کمکت ، بخواي رو حمایت این کھ وقتي تا و کردم حمایت ازت دادم خواھرم بھ کھ قولي خاطر بھ من کھ آزادي فرد
 خودم بھ مدام ، کردي ترک رو اتاق اونطوري کھ اي لحظھ از.  بود غلط بن و بیخ از کھ زدم حرف تو بھ راجع مالکانھ جوراي یھ

 برنامھ ھم راه این اول از.  باشم داشتھ نبایدم و ندارم تو رو مالکیتي ھیچ من.  رنجوندم رو دستم امانت اینطوري کھ فرستادم لعنت
ً  ھم امین بھ دروغ اون گفتن از ھدفم ي ھمھ.  بود ھمین ما ي ً  اینکارم اما.  بس و بوده تو از حمایت صرفا  ناراحتت خیلي ظاھرا

.  کردم مي درگیر شکل این بھ رو خودم و قضاوت اونطوري تو افکار بھ راجع نباید من.  کرد خرابش بیشتر من برخورد و کرد
 خواي مي ازت و زدم کھ حرفیھ ولي.  کردي متوجھش رو من تو توکھ با مشورت بدون اونم بود غلطي کار ھمسرمي تو گفتم اینکھ

بردارم رفتارم و اعمال روي از رو مالکیت حس این دم مي قول اما.  بمونھ باقي صورت ھمین بھ بذاري  . 

 

 اون من:  گفت مي دروغ داشت کھ لحاظ این از بد و ذاشت مي احترام بھم کھ لحاظ این از خوب.  بد ھم بود خوب ھم حرفاش
 مالکیت حس از فراتر حتي و حمایت حس از فراتر چیزي یھ.  دیدم دیگھ چیز یھ رو بود زده حلقھ چشماش تو لحظھ اون رو اشکي

کرد مي انکار رو اون داشت دلیل ھر بھ حاال تایماز و داد مي دیگھ معني یھ اشک اون.   . 

 

 بذار ھمیشھ.  بده قرار کارات ھمھ ي لوحھ سر رو صبر:  گفت مي ھمیشھ کھ فرستادم اي فاتحھ جان دایھ روح بھ دلم تو بازم
 نکني اقدام عجوالنھ بگیري یاد باید شي مي امالک ھمھ این مالک تو:  گفت مي.  کن اقدام تو بعد کنن رو و چیز ھمھ اطرافیانت

 کھ چیزي اون کتمان و تایماز رفتار این وجود با ھم حاال.  دن مي باد بھ رو چیزت ھمھ بودنت عجول از استفاده با اطرافیانت وگرنھ
 این و من با خواد مي تایماز ببینم شم مي منتظر و مغرور و غد پاراي آي جلد تو رم مي راحت خیال با من ، دیدم خودم چشم بھ

کنھ چیکار حسش  . 

 

 شناسمشون مي خوب و شدم بزرگ آذري مرداي با.  آذریم یھ من.  نیست خواھي معذرت بھ نیاز:  گفتم شد تموم کھ تایماز حرفاي
 زنھاي ي ھمھ بھ شما ي ھمھ.  حد از بیش غیرت کردن خرج.  کنھ مي مواقع این تو آذریي مرد ھر کھ کردین رو کاري شما. 
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.  کردم احساس اطرافیانم تو رو این ھمیشھ چون نیستم ناراحت خودم بھ نسبت شما حس این از من.  دارین مالکیت حس اطرافتون
 اقدامي و بشم گرفتھ نادیده زرخرید یھ مثل اینکھ از من.  بود من خود با مشورت بدون من ي درباره شما تصمیم من ناراحتي علت
 حتي یا شما حمایت حس وگرنھ.  کرد عصبي رو من این.  متنفرم باشم نداشتھ دخالتي ھیچ درش خودم کھ بشھ من مورد در

 پیش ، شدن گرفتھ پس صورت در و شده زده کھ حرفیھ شما قول بھ ھم حاال.  کنھ نمي اذیتم و نیست غریبھ برام خیلي مالکیت
نشھ رو دستمون کھ کنین ھماھنگ شما خود ھم خونھ اھل با داره امکان اگھ پس داشت نخواھد خوبي ي وجھھ استاد  . 

 

 اینھمھ آیناز چرا فھمم مي حاال.  پارا آي ھستي اي فھمیده و عاقل دختر تو:  گفت و داد تکون موافقت ي نشانھ بھ رو سرش تایماز
داشت اصرار تو تحصیل ادامھ بھ  . 

 

؟ کنید مي مطلع جریان از رو آیناز کي راستي:  گفتم و کردم تشکر  

 

 اگھ االن.  بیارمش و برم گرفتي رو مدرکت سالمتي بھ و شد تموم امتحاناتت وقتي خوام مي.  برم تبریز بھ باید اینکار براي:  گفت
 رو تو خواد مي آیناز ھستم مطمئن ضمن در.  بشھ خراب چي ھمھ و بخونھ رو اون اي دیگھ کس ممکنھ ، بزنم تلگراف بخوام
 مي من و گیره مي رو دیپلمش امسال آیناز.  آوردش راحت بشھ کھ بشھ تموم ھم اون درس باید.  بیاد باھام خواد مي حتما و ببینھ
 بعد سال تا اون بھ تو جریان گفتن و آیناز دیدن اما.  کنھ کمک ھم تو بھ درضمن و بده ادامھ رو درسش کھ تھران بیارمش خوام

نداره امکان . 

 

شدم خوردن غذا مشغول و گفتم اھمي لب زیر  . 

 

 این تو رو شب خوام مي خانوم صفورا از.  نیام صبح تا شاید و دارم کار جایي امشب من:  گفت و شد بلند میز سر از زودتر تایماز
نباشي تنھا کھ بخوابھ ساختمان  . 

 

نیست نیاز اصالً .  نکنید دورش شوھرش و دختر کنار از بھتره.  حرفام این از تر نترس من:  گفتم  . 

 

 ھمھ تو من.  بزنم من رو اخر حرف ھستم تو قیم من و ھستي خونھ این تو وقتي تا کھ بود این ما قرار.  باشھ یادت:  گفت تحکم با
دادم اطالع.  نخواستم نظر ھم االن.  کنن اجرا باید ھمھ و کنم مي امر وقتھا بعضي.  خوام نمي رو تو نظر چي  . 

 

 خان تایماز این بھ من.  شدم مي نگرانتون کم کم داشتم.  شدین خودتون خوشحالم:  گفتم و لبھام روي اومد لبخندي آگاه ناخود
کنم مي برقرار ارتباط باھاش تر راحت و دارم عادت بیشتر  . 

 

 ي میونھ آرامش با و ھستي وحشي خودم مثل یاد مي خوشم:  گفت لبخند با شد مي خارج اتاق از کھ حالي در و زد برقي چشماش
شد مي کننده کسل خیلي اینجا گرنھ و نداري خوبي  . 
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ً  کھ عجیبي آرامش یھ ، شد بستھ کھ در  کلي رو ظھرم از بعد خراب حال کھ شد تزریق وجودم بھ بود نامشخص برام منشأش واقعا
بخشید بھبود  . 

 

 لولھ آب خاطر بھ اینجا.  باال برم کھ فرستادنم اونا ، ظرفھا شستن براي اصرارم وجود با و کردم کمک میز کردن جمع تو اکرم بھ
 و کردم روشن رو پلھ راه توي ھاي نفتي چراغ راھم سرم.  بود متفاوت اسکو با خیلي.  داشت دیگھ کیف یھ شستن ظرف ، کشي
باال رفتم  . 

 

 امروز اومد یادم کھ بودم خونده صفحھ چند تازه.  بود داده بھم تایماز کھ داستانھایي خوندن بھ کردم شروع و تختم رو نشستم
 انجام مشغول و بستم رو داستان کتاب.  کنم حاضر براش فردا تا کھ داده تکلیف تا چند برام امین استاد و بود درسم روز اولین

شدم تکالیفم  . 

 

 تو بھ کھ زدم مي تشر خودم بھ ھي درستھ ؟ کجاست االن و نیومد خونھ رو امشب چرا کھ تایماز پیش کشید مي پر فکرم ھرزگاھي
ً  نکنھ ؟ چھ گرفت مي رو وجودم بد حس جور یھ بازم.  بودم نگرانش بازم اما ؟ زنشي کني مي فکر واقعا  . 

 

ً .  داشتھ آمد و رفت کیا با.  بوده چطوري من از قبل اون زندگي دونستم نمي.  بودم تایماز ي خونھ تو بود روز بیست تازه من  حتما
بودن زیادي دختراي و زنا اونا بین  . 

 

 بغلیم اتاق در شدن بستھ صداي با.  کنم مي فکر اون بھ راجع دارم و ذھنم ي ملکھ کردم رو تایماز ساعتھ یھ دیدم اومدم خودم بھ
 نکنھ ؟ داره چیکار تایماز اتاق تو اون گفتم خودم بھ اما.  خانومھ صفورا کردم فکر اول.  پریدم جام از یھو تایماز بھ مربوط کھ

؟ دزده  

 

 تو.  خبریھ کردي فکر کرد لوست تایماز روز چند انگار. کن جمع رو خودت شو بلند ؟ چي کھ:  گفتم خودم بھ بعد اما ترسیدم اولش
بیشتره امنیت کھ اینجا حاال ؟ کردي رو رو آسالن دست و باغ تو رفتي شبونھ کھ نبودي ھموني  . 

 

 خیلي. بیرون کشیدم تخت زیر از رو بشن اندازه ھم ھاش پایھ تا تختم زیر بودن گذاشتھ رو چوبي و کردم سر رو لچکم شدم بلند
بود بھتر ھیچي از اما نبود بلند و محکم  . 

 

 رو تایماز اتاق در ي دستگیره آروم.  نکنھ ھوشیار رو دزده آقا شدنش بستھ صداي کھ گذاشتم باز رو اتاقم در.  بود روشن راھرو
بود تاریک اتاق داخل.  کردم بازش و کشیدم پایین  . 

 

؟ اینجاست کي:  گفتم فارسي بھ:  گفتم  
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 کسي شدم مي مطمئن داشتم.  سکوت و بود سکوت باز اما. بدي نشون رو خودت بھتره:  گفتم و تو رفتم قدم یھ.  نیومد صدایي
.  رفتم جلوتر.  کنھ مي حرکت داره تخت رو جسمي دیدم و شدم اتاق داخل.  اومد تایماز تخت جیر جیر صداي کھ نیست تو این

تایمازه دیدم رفتم کھ نزدیکتر.  نبودم کن ول تخس ھاي بچھ مثل باز اما.  بودم ترسیده  . 

 

 انبار.  تو بردم و برداشتم رو چراغ و راھرو تو برگشتم سریع.  داغونھ و درب شکلي این چرا ؟ اینجاست چرا این من خداي
بود شده پاره پیرھنش و کت. بود کبود و خوني صورتش و سر.  شد مي دیده خوبي بھ چھرش  . 

 

؟ بودتش زده اینطوري بیخبري خدا از کدوم.  بود شده جمع چشام تو اشک.  زدم صداش آروم و نشستم تختش کنار  

 

ً  داشتم دیگھ.  زدم صداش ھم دیگھ بار چند ً  و ترسیدم مي واقعا .  کرد باز و کبودش و کرده پف چشماي کھ کردم مي گریھ علنا
 اینطوري چرا ؟ شده چي:  گفتم گریھ با دیدم باز کھ رو چشماش.  بود شده باریکھ یھ چشماش.  شد نمي دیده چشماش مردمک
؟ شدین  

 

 آي:  گفت زحمت بھ.  اومد خون و کرد باز سر زخمش ، بزنھ حرف کرد باز کھ رو لبش.  بود شده خونمرده و بود پاره لبش کنار
بیار آب برام پارا  . 

 

 کمکش.  بردم آب لیوان یھ براش سریع.  بشم پا کلھ بود مونده کم.  خوردم سکندري ھم ھا پلھ پایین.  پایین رفتم و شدم بلند سریع
 زیر و کردم پیدا تمیز پارچھ کم یھ سریع.  شده چي بپرسم ازش کھ نبود وضعیتي تو.  بخوره آب و کنھ بلند رو سرش کمي کردم
 از.  کرد مي نالھ داشت تایماز.  باال بردم و کردم پیدا گنجھ تو از مرکورکورم ھم کم یھ.  بیاد جوش آب تا کردم روشن ھم رو اجاق
 و خواب بین تایماز. بستم و کردم عفوني ضد و تمیز رو دستاش و صورت ھاي زخم.  باشھ شکستھ جاییش کھ ترسیدم مي این

 خونین و پاره پیرھنش و کت ؟ آورده سرش رو بال این کي ؟ شده چي کھ پرسیدم مي خودم از رو سوال این مدام.  بود بیداري
 امکان من براي تایماز بدن دادن تکون.  خونھ غرق عرقگیرش دیدم آوردم در روکھ پیرھنش.  بیارم درش گرفتم تصمیم. بود مالین
 کتف وضع.  کردم پارش وسط از قیچي با.  کنم پاره رو گیرش عرق گرفتم تصمیم شدن سفید و سرخ و خجالت کلي با.  نداشت
ً .  بود خراب خیلي راستش  و کردم پاک ھم رو اونجا.  بود کجا دکتر شب وقت این اما بود الزم دکتر.  کنم چیکار بودم مونده واقعا

 جوري.  نبود خوب حالش.  شد نمي سرم من داشت چیزي شکستگي اگھ اما.  کنم پانسمان تونستم مي رو ظاھري ھاي زخم.  بستم
 پایین.  پاھاش زخماي بود مونده فقط بستم رو ھمھ و کردم تمیز رو اش باالتنھ زخماي گریھ با.  شد مي یش دلم کھ کرد مي نالھ

 شلوارش باید.  ببندم رو زخمش بتونم کھ نبود جوري شلوارش پاچھ اما.  زخمیھ جور بد چپش ساق دیدم ، زدم باال کھ شلوارش
 بلیطم از بیشتر ھم اینجاش تا.  بکشم خجالت شد مي باعث این ، بود حواسم کھ من اما نبود حواسش خودش.  آوردم مي در رو

 رو خجالت دیگھ.  کردم سکتھ تصورش از ؟ چي نداشت زیر لباس اگھ ؟ غریبھ مرد یھ بدن بھ زدن دست و من.  بودم کرده خرج
 من مگھ.  باشھ کھ شبھ نصف خوب.  دیگھ اربابشھ ؟ چي کھ بالخره.  کنم مي بیدار رو علي سید رم مي:  گفتم و کنار گذاشتم

خانوم صفورا و علي سید سراغ رفتم و پوشوندم لحاف با رو تایماز لخت ي باالتنھ.  کردم قانع رو خودم اینطوري.  ؟ مقصرم  . 

 

 پایین ي طبقھ اتاق سراغ رفتم پس.  خوابید مي ساختمون این تو بایست مي رو امشب خانوم صفورا اومد یادم کھ بودم ھا پلھ پایین
.  خورد نمي تکون ھم پلکش ، بردن مي من اضافھ بھ رو خونھ کل!!!  خوابي چھ اونم.  خوابھ بلھ دیدم.  کردم بازش رو در آروم. 

 ، سرجاش اومد حواسش کھ بعد.  بود گیج اول.  کردم بیدارش تکون کلي با.  بود گذاشتھ محافظي چھ من واسھ کھ باش رو تایماز
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 خوب حالش و برگشتھ تایماز کھ گفتم یواش یواش.  کنھ مي ھول زود خیلي دونستم مي.  شده چي کھ پرسید و نشست شد بلند
 یھ حضور بھ نیاز کھ نیست خوب حالش و خورده عرق مھموني تو کرد فکر اول خانوم صفورا.  برسھ بھش مرد یھ بھتره.  نیست
 رفت کنان نالھ افتاد تایماز صورت سرو بھ کھ چشمش.  باال ي طبقھ رفت شد بلند شیون با ، دادم توضیح کھ کم یھ ولي. ھست مرد
بیاره رو علي سید تا  . 

 

 کھ بود کرده گم رو پاش و دست چنان.  نشد گرم آبي ھم علي سید از.  بودم بیدار سرش باال شب تمام.  شدم بیدار بدي سردرد با
 داشتن از اطمینان از بعد و بود درآورده رو شلوارش علي سید.  کردم پانسما خودم ھم رو تایماز پاھاي.  داشت الزم دکتر خودش
 مي. بود عمیق رانش ي کشالھ و کتفش زخم.  خواست آب و شد ھوشیار نیمھ باري چند. بستم ھم رو پاھاش زخم زیر، لباس

.  بخوره آب زیاد نباید:  گفت دکتر ، بود خورده تیر شکارگاه تو پدرم پاي کھ بار یھ. بشھ بدتر خونریزیش ، بخوره آب زیاد ترسیدم
باشم سرپا تونستم نمي دیگھ.  بخوابم رفتم کھ بود صبح نزدیکاي.  بود یادم دستورش این روز اون از . 

 

.  نبود یادم اصالً  دیگھ این.  نشستھ تختش کنار امین استاد دیدم شدم، کھ داخل. تایماز اتاق رفتم راست یھ و شستم رو روم و دست
 چي:  گفت و کرد نگام پرسشگرانھ.  کردم نشستنش بھ دعوت زده خجالت کھ ایستاد پام جلوي.  تایماز باالسر ورفتم کردم سالم
؟ شده  

 

 بعد ساعت چند اما.  یاد نمي رو شب داره کار جایي:  گفت دیشب.  شما مثل منم واال:  گفتم و کردم خواب غرق تایماز بھ نگاھي
شده چي کرد سوال بشھ کھ نبود جوري حالش. برگشت شکلي این . 

 

شد باز تاول و خونمردگي اونھمھ بین باریکھ یھ و خورد تکوني تایماز چشماي  . 

 

خوبي؟:  گفتم و کنارش رفتم  

 

سوزه مي داره کتفم:  گفت و کتفش رو گذاشت رو دستش  . 

 

شدي؟ شکلي این چرا ؟ مرد خودت با کردي چیکار:  گفت و کنارش اومد استاد  

 

 تایماز دست و نشست و تخت کنار کشید رو تایماز میز پشت صندلي. خوابوندش و گرفت رو جلوش امین کھ بشینھ خواست تایماز
نگرانھ ھم خانومت ؟ شده چي بگي خواي نمي:  گفت و دستش تو گرفت رو !!! 

 

 رو خودش خیلي کھ دادم تکون باش آروم ي نشونھ بھ رو سرم.  بود نادم نگاھش. کرد نگام و برگردوند طرفم بھ رو سرش تایماز
 طرف.  اومده سرم بال این موکالم از یکي ي پرونده خاطر بھ:  گفت و بست رو چشماش.  نده عذاب کرده کھ چاخاني این واسھ
 کردم نمي فکر اما یاره مي سرم بالیي یھ ، ببازم صدا و سر بي نخوام و بذارم دمش رو پا بخوام اگھ بود کرده تھدید ھم قبالً  دعوي

باشھ داشتھ رو جرأتش  . 
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ً :  گفت لب بھ لبخند امین ؟ شد اینطوري کھ رفتي مي کجا شب وقت اون حاال. نیست بدک ھم جربزش ظاھرا  

 

وزیر نخست مھموني !!! 

 

ً :  گفت تعجب با امین  رو خودشون مادر و پدر ، سیاست خاطر بھ آدما اینجور باش مواظب.  خان تایماز پري مي باالییا با!!!  واقعا
نشو سیاست قاطي. فروشن مي . 

 

بود کرده نگرانم امین برخورد و تایماز حرفھاي.  بودم ایستاده ھمونجور تایماز تخت کنار  . 

 

تو اومد دکتر با علي سید کھ بشم بحثشون وارد خواستم مي . 

 

 من و کنیم تعطیل رو کالس اونروز ، تایماز از پرستاري خاطر بھ کھ گفت امین.  رفتیم بیرون اتاق از ھمگي تایماز راحتي خاطر بھ
کردم بدرقھ در دم تا رو استاد و کردم قبول میل کمال با ھم  . 

 

 ولي نداره شکستگي خوشبختانھ:  گفت دید رو من تا.  رفتم جلو.  شد مي خارج تایماز اتاق از کھ دیدم رو دکتر ، برگشتن موقع
ً  بار یھ روزي و نگھدارید تمیز رو زخماش و کنید تقویتش.  نیست راه بھ رو خیلي عمومیش حال  بھش بازم. کنید پانسمانشون حتما
 سید از و کردم تشکر دکتر از. بپیچن براتون بدین کھ نوشتم براش زخماش شدن بھتر براي ھم رو دارو تا چند این.  زنم مي سر

بگیره ھم رو ھا دارو و کنھ ھمراھیشون در دم تا ، کتاب حساب ضمن خواستم علي  . 

 

 اتاق تو بیارن شد حاضر وقت ھر و بخرن ھم گاو جگر کھ خواستم و دادم رو ناھار واسھ ماھیچھ پخت دستور خانوم صفورا بھ
 ، ببینم رو زخماش و ھا کبودي تونستم مي خوبي بھ و بود شده روشن ھوا کھ حاال. بود بستھ چشماشو. پیشش برگشتم و تایماز

 گفتم و نشستم تختش کنار صندلي رو.  کرد باز رو چشماش ، من حضور حس با. شد ریش کرد مي تحمل کھ دردي واسھ دلم
ً  ؟ خودتون با کردین چیکار:  سر بالیي چھ نکردین فکر ؟ چي ذاشتنون نمي زنده اگھ ؟ چي مردین مي اگھ ؟ داشت رو ارزشش واقعا

؟ بیاد من  

 

خودتي نگران تو پس آھان:  گفت لبخند با !!! 

 

ً  اما. نیست اینطور کھ دونین مي:  گفتم و کردم اخم ترسوندین رو ھمھ واقعا . 

 

رسن مي بھم ھمھ شدم عزیز عوضش:  گفت و خندید . 
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نبود زخم ھمھ این بھ نیازي.  بودین عزیز:  گفتم لب زیر . 

 

 سخت خیلي من کار و بود شده عوض خیلي تایماز ، تھران بودیم رسیده وقتي از.  نداشتم حضور تاب نگاھش زیر.  کرد نگام گنگ
 .تر

 

نھ یا کرد حاضر رو دکتر سفارشات خانوم صفورا این ببینم برم:  گفتم و شدم بلند ھولکي ھول  . 

 

 داشتھ اون براي اي دیگھ معني شاید کھ حرفي از خواستم. کنم فرار خواستم ولي شھ نمي حاضر زودي این بھ دونستم مي خودم
کنم فرار ، بودم زده زدم ناخواستھ و باشھ . 

 

 دادم مي و گرفتم مي لقمھ براش.  کنم جبران رو محبتھاش کھ بود من نوبت حاال. باال بردم براش خودم و کرد حاضر رو جگر اکرم
 رو سیني ، شد تموم کھ غذاش.  ببینمش و کنم بلند سر خواستم نمي اما ، کردم مي حس خودم روي رو خیرش نگاه.  دستش
کنم عوض رو پانسمانھاتون باید:  گفتم و کنار گذاشتم . 

 

؟ تو:  گفت تعجب با  

 

؟ کي پس:  گفتم  

 

؟ کرده پانسمان کي رو اینا: گفت  

 

من:  گفتم خجالت با !!! 

 

عليِ  سید یا دکتره کار کردم فکر من: گفت  

 

 اونقدر ھم علي سید. ببنده رو زخماتون تا نبود اینجا شب نصف کھ دکتر: گفتم و انداختم بھش سفیھي اندر عاقل نگاه ناخودآگاه
کنیم خبر دکتر خودش برا بود مونده کم کھ بود ھول  . 

 

نگفت چیزي دیگھ  . 
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خواستم جوش آب اکرم از و زدم داد ھم ھمونجا از. آوردم رو وسایل بقیھ و پارچھ شدم بلند منم . 

 

بخدا بمیرم خواست مي دلم ، کنھ مي نگاھم خیره داره کھ حاال.  کشیدم مي خجالت اونقدر ، نبود بیدار شب نصف . 

 

 مي پس خجالت شدت از داشتم ، کنم باز رو باندھا تا دم کناز رو مالفھ. بود تنش زیرش لباس فقط. بودیم آورده در لباسھاشو ھمھ
ظرفیت بي من ھم و شھ مي گرمش اون ھم ، من زدن دست ھر با فھمیدم مي و بود روم جلو جذابش و مردانھ بدن.  افتادم . 

 

:  گفت کھ کردم نگاھش تعجب با. خندید خورد رانش بھ کھ دستم. بستم آرومش ھاي نالھ و خیره نگاھھاي زیر رو شکمش و کتف
 داد نجات خفگان حالت اون از رو من ، شوخش لحن.  شم مي ھوش بي خنده از کھ بزن دست یواش خدا رو تو ام قلقلکي شدید من
 بدنش بھ زدن دست با من.  کردم فرار اتاقش از دستام شستن ي بھانھ بھ ، شد تموم کھ کارم.  بکشم نفس بتونم کم یھ شد باعث و

. بودم نکرده تجربش حال بھ تا کھ حسي یھ.  شدم مي حالي یھ خورد مي رو من چشماش با داشت و بود بیدار کھ حاال بخصوص
 رفتم.  بودم نکرده تموم ھنوز بود داده بھم استاد کھ تکالیفي.  سختھ کنترلش بیاد اگھ چون.  باشھ نباید حس این دونستم مي ولي
 اصرار ھم آقا و ناھاره وقت کھ گفت و اومد اکرم کھ بودم اتاق تو ساعتي چند.  کنم درسم متمرکز رو ذھنم کردم سعي و اتاقم تو

بخورم غذا اتاقش تو اون با من داره  . 

 

 سیني با ھم اکرم من با ھمزمان. نشست مي زور بھ داشت. اتاقش تو رفتم شدم بلند. ذاشت نمي اون ، کنم فرار خواستم مي ھي من
شد وارد غذا  . 

 

.  کشید عمیق نفس یھ کردم حس ، کنم مرتب رو بالش کھ روش بودم شده خم وقتي.  پشتش گذاشتم و برداشتم رو سرش زیر بالش
 کھ اینھ خاطر بھ کنم مي کمکتون اگھ ؟ کشین مي آه چرا:  گفتم نیست حالیشون ھیچي کھ ساده آدماي مثل منم.  آه مثل چیزي یھ

شدین محتاج کھ باشین نداشتھ رو حس این کنم مي خواھش و سالمترین ھم من از شما وگرنھ نشین اذیت . 

 

پارا آي بکنھ جا از رو کوه تونھ مي تو پاک قلب و سادگي:  گفت و کرد من بھ سوزي استخون نگاه . 

 

 رفت دادش کھ پاش رو گذاشتم رو سیني زد رو حرف این چرا دونستم نمي اصالً  کھ حالي در و پایین انداختم رو سرم زده خجالت
 .ھوا

 

نبود حواسم اصالً .  ببخشید واي:  گفتم و برداشتم رو سیني زده وحشت  . 

 

؟ بگیرین قاشق چپ دست با تونید مي:  گفتم و گرفتم دستم تو رو غذاش بشقاب فقط و تخت کنار زمین رو گذاشتم رو سیني  
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بده تو:  گفت . 

 

 چي؟

 

تونم نمي چپ دست با بخورم بده تو ؛ گفتم: گفت . 

 

 رو نشستم.  کرد باز جا من واسھ و کشید کنار کم یھ رو خودش.  نبود اي چاره اما.  کنھ مي ناز داره ولي تونھ مي دونستم مي
مردم مي خجالت از داشتم کھ کرد مي نگاه جوري.  طرفش بردم رو قاشق و تختش  . 

 

.  کنھ نگاش کرد نمي جرأت آدم کھ غد تایماز اون کو. رم مي شم مي بلند ، کنید نگاه اینطوري اگھ:  گفتم و نیاوردم طاقت بالخره
معذبم اینطوري من  . 

 

 واسھ غروري پارا آي نشدي متوجھ کھ نگو نفھمیدي؟. بانو مرده وقتھ خیلي تایماز اون:  گفت شد تموم کھ دھنش تو ي لقمھ
نذاشتھ تایماز  . 

 

 آب پارات آي این ببیني جان دایھ کجایي.  بود شده گرمم اش برھنھ و مردانھ بدن بھ نزدیکي ھمھ این از.  گرفتم گر بانو لفظ از
 یھ با آموزشات ي ھمھ و شھ مي طاقت بي داره ببیني کجایي ؟ پره مي ھرز چشماش چقدر ببیني کجایي ؟ ماھریھ شناگر ولي ندیده
ً  شاید ؟ ره مي فنا بھ مرد این گرم نفس  قوي حس ي ھمھ با تایماز شاید.  شدم رد امتحان از خودم پیش اما بودم خوددار ظاھرا

بود من از تر خوددار مردانگیش  . 

 

 با دیگھ وقتھ خیلي من نگاه:  گفت و زد پسش کھ دھنش سمت بردم بزنھ حرف نتونھ و بشھ پر دھنش اینکھ براي رو بعدي قاشق
توه تقصي ھم ھمش.  نیست جذبھ . 

 

زاده؟ خان دارم شما نگاه ي جذبھ بھ چیکار من چھ؟ من بھ وا:  گفتم و راه اون بھ زدم رو خودم  

 

؟ نکن صدام اینطوري نگفتم:  گفت و شد عصباني لحظھ یھ چشماش  

 

خوب ره مي یادم وقتھا بعضي. برم مي حساب ازش کھ ھستین عصباني ي زاده خان ھمون من براي شما خوب:  گفتم . 
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طرفش بردم رو قاشق و کردم استفاده فرصت از منم. شد ساکت اینطوري کھ گفتم چي دونم نمي. شد عوض نگاھش رنگ . 

 

 اون ، بود چي ھر اما کردم چیکار نفھمیدم خودم.  نبود بار شیطنت نگاه اون از خبري دیگھ و خورد سکوت تو رو غذاش ي بقیھ
کرد عوض رو خطرناک جو  . 

 

 رو من دھن ي مزه خواست مي شاید.  کنھ حالیم بستھ سر خواست مي و داد مي نشون تمایل من بھ داشت دلیلي ھر بھ بنا تایماز
دم نمي بروز چیزي قلبیم منکنونات از ، نگھ چیزي کامل کھ وقتي تا من ولي بفھمھ  . 

 

افتادي زحمت تو خیلي ممنون:  گفت خورد کھ غذاشو . 

 

بدھکارم شما بھ خیلي ھنوز من.  جبرانھ کوچکترین ، کردین من حق در کھ لطفھایي دربرابر:  گفتم  . 

 

نکردم کاري جبران واسھ من:  گفت و رفت ھم تو اخماش . 

 

دونم مي:  گفتم زیر بھ سر  . 

 

دستشویي برم و بپوشم لباس خوام مي.  بیاد بگو علي سید بھ:  گفت بیرون رفتم مي داشتم وقتي  . 

 

بیرون زدم اتاق از و گفتم اي باشھ . 

 

 ، اول روز از غیر ھفتھ دو اون تو.  شدن مي خوب داشتن زخماش و کرد استراحت خوبي بھ من و دکتر نظر تحت ھفتھ دو تایماز
 ازم استاد.  دادم مي انجام رو تکالیفم ، تایماز بھ مربوط کارھاي بھ رسیدگي از بعد من و شد مي برگزار استاد با من درس کالس

زیاده نھم توامتحان موفقیم احتمال و خوبھ سطحم کھ داد مي امید بھم و بود راضي . 

 

 اصالً  و کرد مي طاقتم بي بھش زدن دست و دیدن ناخودآگاه چون کنم عوض رو تایماز زخمھاي سریع کردم مي سعي ، مدت این تو
 چقدر ھر.  کردم مي بخشش طلب خدا از و ذاشتم مي سجاده روي سر ظرفیتیم بي این خاطر بھ پانسمان از بعد.  نبود خودم دست
.  ریخت مي فر دلم تو چیزي و گرفتم مي گر تماس اولین با تونستم نمي ، باشم مریضش بھ نسبت پرستار یھ مثل کردم مي تالش
.  بود تفاوتم بي و جدي ظاھر بھ دلخوشیم ي ھمھ و نشھ درونیم غوغاي متوجھ تایماز شدنم رنگ بھ رنگ از کردم مي خدا خدا فقط
 رسیدم مي نتیجھ این بھ ، کردم مي فکر حسم این بھ خودم خلوت تو وقتي ولي.  بودم کرده پیدا مرد این بھ زیادي تمایل حس من
 تو بذاره پا صدا بي و اینطوري تعلق حس کردم نمي فکر چون.  نیست عشق و بودنمھ زن ي غریزه از گرفتھ نشأت حس این کھ

.  بزنم حرف علي سید با کلمھ دو از بیشتر یا کنم نگاه استاد صورت بھ تونستم نمي حتي من.  بود اي دیگھ چیز واقعیت اما. حریمم
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 بھ خواب تو ساعتھا خواست مي دلم اما ، شد مي چندشم یاشار از چرا. بودم نکرده تجربھ رو حس این اي دیگھ مرد ھیچ با من
 دیدن ، رنجش دیدن چرا ترسونھ؟ نمي رو من عصبانیش چشماي دیگھ چرا ؟ شدم عاشقش یعني این ؟ کنم نگاه تایماز ي چھره

؟ بشھ من مال دارم دوست چرا.... چرا ؟ کنھ مي روم رو زیر اینطوري زخمش  

 

 حس این.  بود شیرین حس این اما بده نشون خودي خواست مي وسط این ھم غریزه شاید.  باشھ ِصرف ي غریزه تونست نمي این
باشھ قشنگ و شیرین ، خواستني اینقدر تونھ نمي ، تنھا ي غریزه.  بود قشنگ . 

 

ً  و شد مي عصباني خندید، مي ، کرد مي شوخي باھام اون.  ره مي پیش سخت خیلي برام تایماز با زندگي کردم مي حس کم کم  بعضا
 و رفت مي غنج دلم زد مي کھ آمیز محبت حرف.  کردم مي کیف کلي عصبانیتش حتي عملش ھر با ظرفیت بي من اما کرد مي قھر
 ، باشي زاده اصیل یھ شاید.  کجا تو کجا این.  نکن خوش رو دلت خیلي کھ زدم مي نھیب خودم بھ دستم از شد مي ناراحت وقتي
 ھم معشوق این باباي ارباب اون قضا از و کرده فرار اربابش ي خونھ از کھ کاري و کس بي یتیم یھ.  بس و ھمینھ حسنت تنھا اما

 ؟ چي اون اما. کردن مي تیکھ تیکھ رو مون دو ھر بانو و خان ، بخواد رو من و بخوره جایي بھ سرش اگھ ھم تایماز خود.  ھست
 مھموني. شن مي راست دوال جلوش آدم عالم یھ.  پشتشن کوه مثل مادرش و پدر کھ ست رفتھ فرنگ و سواد با وکیل یھ اون

پارا؟ آي ھستي کي تو آخھ.  کسیھ خودش واسھ و شھ مي دعوت وزیر نخست  

 

 کھ بودم پارایي آي ھمون کاش.  بود اومده پایین بنفسم اعتماد ، خونم تو بود رفتھ قطره قطره تایماز داشتن دوست حس وقتي از
نداشتم خبر خودم و بودم خوشبخت ھا موقع اون چقدر.  کرد نمي حساب ھم پشھ رو مرد این  . 

 

 خودش قول بھ.  برم کنم جمع رو پالسم و جل باید من و اینجا یارتش مي و گیره مي زن دیگھ وقت چند کھ کردم مي فکر این بھ
 تنھا.  باشھ داشتھ تونست مي صنمي چھ من با آخھ وگرنھ کرد مي حمایت داشت بود داده آیناز بھ کھ قولي خاطر بھ رو من

 رو گرم لحن اون من با فقط دیدم مي کھ بود صمیمیش و گرم لحن. محبتھ توش کردم مي حس کھ بود تایماز نگاه رنگ دلخوشیم
نداشت امکان این نظرم بھ نھ ؟ بشھ من عاشق تایماز مثل کسي کھ بود دلخوش اینا با شد مي مگھ اما.  داره . 

 

 مي قدم داشت حیاط تو ، بزنھ قدم کمک بدون تونست مي دیگھ و بود بھتر رانش زخم کھ تایماز ، ھفتھ دو از بعد ، نحس روز اون
 چھ.  شد سرازیر اشکم دوباره و کردم نگاھش و پنجره پشت رفتم باري چند.  کردم مي گریھ نافذش نگاه ھواي با داشتم من و زد

.  رفت شدم خل.  رفت شدم دیوانھ. رفت شدم پر پر ببیني کھ کجایي جان دایھ.  بود شده مرگم چھ.  آخھ بود اومده من سر بالیي
 اولین کھ گم مي مردي بھ قشنگم حس از دارم.  زدیم مي تیر با رو ھم سایھ پیش ماه چند تا کھ زنم مي حرف مردي عشق از دارم
 دزدکي اون و ببینھ خواستگار یھ بیاد رفتي مي صدقش قربون ساعت دو کھ وحشي پاراي آي اون حاال.  پھلوش تو کردم چاقو بار

 کھ عشقي.  شھ مي جزغالھ عشقش تب از داره و مرد این ي خونھ کنج نشستھ ، کوه دل بھ زد مي رھا و داشت مي بر رو اُختاي
 بي فھموند بھش و غرورش ي ھمھ بھ زد آتیش ناقابل ي ھفتھ دو آره ، ھفتھ دو عرض در و شد پیداش کجا از دفعھ یھ نبود معلوم

کشکھ ھمش ھاش تفاوتي  . 

 

 کاشتھ دلم تو حس این کنم فرار کرد کمکم و اتاقم تو اومد مضطرب اونطور کھ شبي ھمون از شایدم.  نیست ھفتھ دو کار شایدم
زد مي جوانھ داشت حاال و بود شده  . 
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 برام آبرو نمھ یھ تایماز جلوي ، بودم شده آبرو بي خودم خداي و خودم جلوي کھ حاال الاقل کھ بودم دلخوش تفاوتم بي ظاھر بھ فقط
 .بمونھ

 

 گریھ اینطوري یاد نمي یادم ، پدرم مرگ از بعد.  بود سرخ سرخِ  چشمام.  کردم وحشت دیدم رو خودم کھ دیواري کمد ي آینھ تو
 دیگھ حاال اما.  نکنن استفاده سوء اطرافیانم کھ باشم داشتھ سردي ظاھر ، لطیفم روح برخالف کردم مي سعي ھمیشھ.  باشم کرده

بود شده رو دستم خودم واسھ حداقل  . 

 

کنن پیچم سوال بود ممکن ھمھ چون.  بیرون برم اینطوري خواستم نمي . 

 

؟ داشتین کاري خانوم بفرمایید:  گفت و ھا پلھ جلوي اومد.  کردم صدا رو اکرم جا ھمون از و کردم باز رو در  

 

ً .  نکن بیدارم ناھار واسھ.  بخوابم خوام مي.  کنھ مي درد سرم خیلي من:  گفتم خورم مي شم مي بلند بعدا . 

 

اتاق تو برگشتم سریع منم و گفت چشمي . 

 

 داشت دوست چقدر.  نداخت مي دایھ یاد رو من کار این.  دورم کردم پخششون کردن شونھ از بعد و کردم باز رو شدم بافتھ موھاي
 موخوره کھ کنھ کوتاه ھاشو پایین یکي دادم مي باید.  بودن شده تر بلند موھام بود شده فوت وقتي از البتھ.  رو مشکي کمند این

باشھ نداشتھ  . 

 

 کھ ھایي وقت یاد بھ میخواست دلم اما کردن مي گیر زیرم ھمش چون خوابیدم نمي اینجور خیلي.  تختم تو رفتم باز موھاي ھمون با
بخوابم اینطوري بیام عشوه واسش بیشتر کھ دورم ریختم مي منم و میکرد ناز موھامو بابا خان  . 

 

 تایماز

 

 موقع ھم ھنوز کتفم اما کرد نمي درد خیلي پام. بود آورده جا رو حالم حسابي خونھ مصفاي حیاط تو پاییزي ھواي تو زدن قدم
 زخم ھمھ این کھ ُحسني اما.  نشده متوجھش دکتر این و مونده توش چاقو از تیکھ یھ کردم مي وحس داد مي عذابم دادن حرکت
 و دلسوزي و مھربونش نگاه رنگ.  بود بھم پارا آي رسیدگي و توجھ ، بودم ممنون بابتش ھم بانیش و باعث از و داشت برام

 و زیر رو وجودم تمام ، ھمھ و ھمھ.  بدنم بھ حیاش با نگاه و بست مي رو زخمام داشت موقعي خجالتش و گرفتنھا گر ، نگرانیش
 مي پوستم بھ کھ کوچکش و نرم دست.  بودم دلبستھ مھربان و نجیب حال عین ودر لجباز دختر این بھ جور بد من.  میکرد رو

 ، کنارم در حضورش لحظات تمام.  کرد مي بیدار رو ام مردانھ ي خفتھ ھاي حس حال عین در و زیبا احساسھاي تمام ، خورد
بلغزه پام نذاره و کنھ زیاد رو مقاومتم کھ شدم مي خدا دامن بھ دست بدجور  . 
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 نھ بخواد خودم خاطر بھ رو من خواستم مي.  بشم نزدیک بھش تا شد مي راحت خیالم خودم بھ پارا آي احساس از باید مي من
ناچاري و کسي بي سر از نھ کنھ انتخاب رو من و بشھ عاشقم خواستم مي.  کردم حقش در کھ لطفھایي  . 

 

 و مواظبت ، گاھش بي و گاه و محجوبانھ ھاي خنده.  نیست میل بي بھم کردم مي حس ، بود کنارم اینطوري کھ مدت این تو
 من ھمھ.  اومد نمي در صدام و گزیدم مي رو لبم کشیدم مي کھ دردي جلوي آبرو حفظ براي وقتي نگرانش چمشھاي و دلسوزیش

کرد مي دلخوش بودن پارا آي توجھ مورد بھ رو  . 

 

کرد نزدیک ھم بھ رو پارا آي و من ، دردناک چند ھر ھا زخم این  . 

 

 چون نکنیم بیدارش خواستھ پارا آي:  گفت اکرم کھ غذا براي خوري ناھار اتاق رفتم.  بودم ھم گرسنھ.  شدم خستھ روي پیاده از
 کشیده طول امین با کارش ھم امروز.  نداشت خوراک و خواب من از پرستاري خاطر بھ وقتھ چند این.  شدم نگرانش.  داره سردرد
ً  و بود بود خستھ مطمئنا  . 

 

 بھ شد کشیده نگاھم ، اتاق در دم.  اتاقم تو برم تا شدم بلند. داد نمي مزه بھم ھیچي اون بدون.  دادم قورت نجوییده جوییده رو غذام
کنم مقاومت برابرش در خیلي تونستم نمي کھ نامرئي نیروي یھ.  کشید مي اونجا طرف بھ رو من حسي یھ.  اتاقش در  . 

 

.  کشیدم سرک و دادم پایین رو دستگیره آروم ، ادبي بي کمال در.  خوابھ کھ فھمیدم.  نیومد جوابي.  زدم در بھ کوچیکي ي ضربھ
 مي دعوام حسابي و ست معرکھ پس کالھم ، بشھ بیدار اگھ دونستم مي.  بستم سرم پشت رو در و تو رفتم. خوابیده تختش تو دیدم
 کرده پخش دورش رو شبش رنگ و براق و بلند موھاي.  خواب تو داشتنیش دوست و معصوم ي چھره دیدن بھ ارزید مي ولي کنھ
 خورد تکون یھ.  زدم کنار رو بود صورتش رو کھ موھاشو از کمي و زدم زانو تختش کنار.  بود رفتھ خواب بھ معصومانھ و بود
بده قرار ھا اتھام بدترین معرض تو رو من تونست مي داشتم االن کھ موقعیتي.  بیفتم پس ترس از بود نزدیک کھ  . 

 

. کنھ مي تشویقم و کنھ مي نگام داره شیطان دونستم مي.  ببوسمش خواست مي دلم چقدر.  بزنم دست بھش خواست مي دلم چقدر
 و بدي بین جنگ تو آخرش.  نداشتم بدي قصد من.  بود حقم دیدنش و بودم شده عاشقش من ؟ کنم چیکار خواستم مي من مگھ اما

 وصف و نظیر بي داد، دست بھم لحظھ اون کھ زیبایي حس.  بوسیدم رو پیشانیش و شکستم رو مقاومتم و شد برنده بدي ، خوبي
 بدون بوم مطمئن دیگھ من.  بودم شده بوسیدنش ي لحظھ عاشق ھم و کشیدم مي خجالت ام شرمانھ بي کار از ھم.  بود ناشدني

 کاري.  دختر کردي روم رو زیر تو.  توأم خرید زر من حاال. پارا آي بردي تو:  گفتم آروم.  ممکنھ غیر برام کشیدن نفس اون
 میز بھ خوردم کھ شم بلند خواستم.  شدم زده وحشت.  خورد تکون کمي. بکنن نتونستن رو ھزارمش یھ اروپایي دختراي کھ کردي
پارا آي ي زده وحشت نگاه بھ افتاد نگاھم. داد وحشتناکي صداي و تخت کنار . 

 

 سردردت خوبي؟:  گفتم و انداختم کار بھ رو شدم الل زبون ، پارا آي ي ترسیده چشمھاي بھ بودم زده زل نگران کھ ھمونطور
؟ بھتره  

 

؟ کنید مي چیکار من اتاق تو ؟ خبره چھ اینجا:  گفت و دورش ریخت قشنگش کمند و نشست شد بلند و کرد نگام مشکوک  
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 ً  در وگرنھ بودي خواب چطوري؟ ببینم اومدم و شدم نگران. بده حالت گفت اکرم:  گفتم. بود بدي موقعیت و لرزید مي صدام واقعا
شدي بیدار و میز بھ خوردم کھ برم خواستم.  خوبھ حالت دیدم وقتي.  تو اومدم زد شور دلم بیشتر.  زدم . 

 

 حاال تا بیرون گذاشتم رو موم تار یھ من.  رو وضعیتم بیني مي. خوب بیاد اکرم گفتین مي:  گفت عصبانیت با و کرد نگام خشمگین
 خودتونھ ي خونھ درستھ اینجا.  اتاقم تو بیان خوابم وقتي تونین مي کردین فکر کھ کردم چیکار ؟ حاال تا پوشیدم ناجور لباس من ؟
 این.  بشین اتاقم وارد دزدکي اینطوري نداشتین حق شرایطي ھیچ تحت شما.  دادین من بھ رو اینجا اما ، شماست مال جاش ھمھ و

.  زاده خان ادبیھ بي کار این. بخشمتون نمي و نبود درست اصالً  کارتون ؟ چي نبود تنم حسابي و درست لباس اگھ جھنم بھ ھا گیس
؟ بیان خودتون داشت لزومي چھ.  بود صفورا.  بود اکرم  

 

. زبون تلخ تایماز شدم.  تندش برخورد از نیومد خوشم. زاده خان گفت من دادن حرص واسھ بازم.  بود برداشتھ دوریم چھ واه واه
 کي فکرکردي:  گفتم و ایستادم جلوش کھ برداره صندلي رو از رو لچکش تا شد بلند.  کنم مي بلغور چي کھ نبود حواسم اصالً 
 چھ تو و من.  خبریھ نداره برت خیاالت.  اومدم شدم نگرانت اما نداشت خوشي صورت ھمچین کارم درستھ خانوما؟ خانوم ھستي
 بي پس ندارم میلي بھت کھ دیدي.  بکنم کارا خیلي داشتم فرصت خیلي اینا از قبل.  سروقتت بیام دزدکي کھ داریم باھم صنمي
ً . نزن بھم ناروا تھمت خودي .  کنھ مي کار خوب ھم زبونت ماشا� و سالمتري منم از تو چون بوده مورد بي ھم نگرانیم ظاھرا
 رفتن موقع.  رم مي حاالم.  اومدم ھمین واسھ شدي مریض کردي پرستاري ازم کھ روزه چند این خاطر بھ شاید داشتم وجدان عذاب

کیھ؟ کرده فکر. تحفھ:  گفتم لب زیر ھم  

 

 داشت حق اون.  کجا بودم االن کھ تایمازي این و کجا پارا آي شدن بیدار از قبل تایماز.  بودم کرده خراب.  نبود خوب ھیچ حالم
 نیاوردن کم واسھ کھ مزخرفاتي اون با حاال.  شدم عاشقش وحشیش خوي این و ھا لجبازي و لج ھمین واسھ اصالً .  بشھ عصباني

 شبم نون از براش کھ رو غرورش دوباره. بشھ صاف باھام دلش ھا زودي این بھ محالھ.  شدن پنبھ ھام رشتھ ي ھمھ ، بافتم ھم بھ
 چي ھر زدم.  کردم عمل فکر بي.  زحمتش ھمھ اون از تشکرم عوض اینم.  خان تایماز باش عواقبش منتظر.  کردم لھ واجبتره
شکستم بودیم ساختھ  . 

 

 مي.  بدن زدتر رو شام گفتم ، بودیم نخورده حسابي و درست ناھار چون.  خورد مي غذاشو آروم و بود نشستھ صدا بي شام سر
 تشکر جاي.  خواستم مي معذرت ازش باید.  خورد مي غذا زیر بھ سر و صدا بي. پاییدمش مي چشمي زیر.  گشنشھ اونم دونستم
کردم خاکشیرش و خرد زدم  . 

 

شد بلند میز سر از شدم سیر من ممنون.  گفتن با ، کنم باز دھن خواستم تا  . 

 

بزنم حرفي نتونستم منم  . 

 

.  برده خودش با رو پارا آي و اومده یکي.  دیدم مي خواب.  بزارم ھم رو چشم لحظھ یھ نتونستم حتي و دیدم کابوس شب طول تمام
 اینکھ از قبل و صبحانھ وت داشتم تصمیم.  داشتم اعصاب جنگ خواب جاي بھ صبح تا. یاشار چشمم یھ بھ و بود آسالن چشمم بھ
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 جمع حواس تونست مي مگھ بودم ساختھ براش کھ اعصابي این با.  دربیارم دلش از و کنم اعتراف خوردم خوردن گھ بھ بیاد امین
؟ بخونھ درس  

 

 پنجره طرف بھ شد مي کشیده نگاھش یا کرد مي نگاه رو میز یا.  نشست و کرد سالم لب زیر و اومد من از تر دیر صبحانھ میز سر
حیاط بھ زد مي زل و . 

 

ً : گفتم کھ شھ بلند خواست مي.  کنھ جمع رو میز اکرم تا شدم منتظر بزنم حرف باھات خوام مي.  بشین لطفا  . 

 

؟ باشین نکرده مونده توھیني ؟ انداختین جا رو چیزي:  گفت و کرد من بھ دلخوري نگاه  

 

بگم خوام مي....  خوام مي.  داغونم دیشب از من پارا آي بشین:  گفتم  

 

رو شب خوابیدم ھم آرامش با خالي جاتون!!!  خوبھ حالم اونقدر عصر دیروز از من ولي:  گفت و حرفم وسط پرید !!! 

 

نبوده بھتر من از وضعش بگھ خواست مي  . 

 

خوام مي معذرت من:  گفتم  . 

 

؟ ببخشید بگین بعد بزنید حرفي ھر و بکنین کاري ھر دارین عادت شما:  گفت و زد پوزخندي  

 

 نبودم بیدار کھ شرایطي تو اتاقم بھ ورودتون براي اعتراضم خاطر بھ کھ نبودم ھم آدم حتي.  شدم نمي محسوب کسي من کھ دیروز
؟ کنید درست خوایین مي رو چي حاال.  گفتین بھم دراومد دھنتون از چي ھر.  بخوایین عذر ازم ،  

 

بود حق:  گفت مي کھ چي ھر داشت حق  . 

 

کرد عصبیم این و کردي متھم رو من تو.  پارا آي گفتم چي نفھمیدم من:  گفتم  . 

 

 ؟ بود چي دیروز من تقصیر اصالً  ؟ بدم رو شما بودن عصبي تاوان باید من:  گفت و گونش رو غلطید و لرزید چشماش تو اشک
کنم؟ استراحت خواستم خستگي و خوابي بي ھفتھ دو بعداز اینکھ جز  
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؟ گناه بي دختر این با بودم کرده چیکار.  من بودم ابلھي عجب.  بود توانم از خارج ھاش گریھ و حرفاش دیگھ  

 

 ، روندیم خودت از اونطوري وقتي.  نداشتم بدي نیت ھیچ.  بودم نگرانت من.  ببخشید.  کردم اشتباه.  نکن گریھ خدا رو تو:  گفتم
کنم مي خواھش.  ندارم رو دیدنشون طاقت کھ رو اشکا اون کن پاک حاالم.  گفتم چي نفھمیدم و افتاد کار از مغزم  . 

 

کني فراموش رو دیروز ماجراي کنم مي خواھش ازت االن اما ؟ بوده کي کردم خواھش کھ باري آخرین دونم نمي  . 

 

 خانوم یھ گھ مي آقاجانم ، آقا:  گفت اکرم.  در طرف بردیم رو سرمون ھمزمان.  تو اومد اکرم ، بزنھ حرف کرد باز دھن پارا آي تا
دارن کارتون در دم آقا و . 

 

؟ ھستن کي ؟ االن:  گفتم  

 

لیون ویکتوریا خانوم.  اومدن فرانسھ از گن مي:  گفت و انداخت ، بود شده سرخ چشماش کھ پارا آي بھ نیگا یھ . 

 

***** 

 

 بگم و بذارم تنھا فرنگیش مھمون با رو لوس ي زاده خان این و باال برم خواستم مي ھم. آوردن ھجوم بھم نقیضي و ضد احساسات
. پسر شازده این ي گذشتھ بھ شد مي مربوط بود کي ھر.  ببینم رو خانوم ویکتوریا این خواست مي دلم طرفي از اما!!! چھ من بھ

اینجا اومده کوبیده کاره یھ کھ بودن ایاق باھم خیلي اونجا احتماالً .  کنم زیارتش کرد مي کنجکاوم موضوع ھمین . 

 

ناراحتھ؟ حتي یا ؟ ست زده ذوق ؟ خوشحالھ.  داره حالي چھ ببینم کھ کردم مي نگاه چشمي زیر رو تایماز ي چھره  

 

بینمشون مي پذیرایي اتاق تو.  داخل بیان بگین:  گفت اکرم بھ. داد مي نشون متعجب بیشتر اون ولي . 

 

اومده چي واسھ خانوم بفھمم تونستم نمي اینطوري اَه  ! 

 

؟ ببخشیم خواي نمي:  گفت تایماز کھ اتاقم تو برم افتادم راه و شدم بلند  
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؟ دارم ھم اي دیگھ ي چاره:  گفتم  

 

ببخش دل تھ از! ببخش واقعي.  خوام نمي رو بخشش این:  گفت ! 

 

ببخشید قائل حرمت بعد بھ این از شخصیتم و خودم براي کھ شرطي بھ:  گفتم  . 

 

دم مي قول.  شھ نمي تکرار دیگھ.  کردم قاطي فقط.  قائلم:  زیرگفت سربھ !!! 

 

؟ ببیني رو مھمونم یاي نمي:  گفت دست اشاره با و ایستاد روم بھ رو اومد و شد بلند  

 

بگم آمد خوش بھشون کھ کنھ مي حکم رو این ادب:  گفتم خیال بي.  نبود تعارف جاي دیگھ  . 

 

شما اول:  گفت و خندید و شد خوشحال  . 

 

بود شده ادب با چھ اوه اوه  . 

 

 و ترمھ و حریر ھاي پرده و دار عاج ھاي مبل با توش و بود خوري ناھار اتاق برابر دو متراژش کھ پذیرایي اتاق بھ رفتیم ھم با
 بستھ فوکل مرد یھ و فرنگي لباسھاي با بلند قد و باریک دختر یھ و شد باز در ، بشینم خواستم تا.  بود شده تزئین زیبا، وسایل کلي
. دورش بود ریختھ رو بقیش و بود گذاشتھ کاله زیر و طالییش ازموھاي کم یھ دختر. شدن وارد اکرم ھمراه بھ ، کشیده اتو ي

 طرفش بھ ، افتاد تایماز بھ چشمش تا و داشت توفیر خیلي ھا ایراني با قیافش اما.  بود خوشگل کالً .  داشت قشنگي آبي چشماي
شد مي غرق بوسھ تو ، جنبید نمي خودش بھ تایماز اگھ و بود کرده بغل محکم رو تایماز.  کرد پرواز  . 

 

 در رو دختره چشماي و جلو نرم کردم سعي وجود تمام با و انداخت چنگ دلم بھ ناشدني وصف حسادتي ، ازش دلخوریم وجود با
؟ بوسید مي رو تایماز حقي چھ بھ بشر این. نیارم  

 

:  گفتم خودم بھ بعد.  دیگھ بوسید مي مولوچ ملچ رو غریبھ مرده یھ حجاب بي اینطوري کھ نبود ؟ بود حالیش ایمون و دین اصالً 
بودن ھم بغل تو ھمونطور.  کردم بھشون نگاه یھ دوباره. نیست حالیشون چیزا این اینا.  ندارن دین کھ ھا خارجي بابا  . 
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 وقتي.  کردم مي نگاه بھش اخم با ھمونطور.  کرد بلغور چیزي یھ فرانسھ بھ و اومد خودش بھ تازه چلوند حسابي رو تایماز وقتي
 چیزي یھ بود مشخص.  بزنھ لبخند مثالً  بھم مصنوعي حالت یھ با کرد سعي و شد درھم دختره اخماي ، کرد معرفي رو من تایماز
نیست میلش باب . 

 

کرد احوالپرسي باھاش گرمي بھ و بود وایساده ساکت کھ مرده سمت رفت و دعوت نشستن بھ رو ویکتوریا تایماز  . 

 

 تایماز با چقدر.  خواد مي چي اینجا ننر دختر این بدونم خواستم مي.  کرد مي کالفم خیلي ھمین.  فھمیدم نمي حرفاشون از ھیچي
بوستش مي دونستم نمي باھاش رو نسبتش کھ مرده اون جلوي و من جلوي وقیحانھ اینطوري کھ بوده صمیمي . 

 

خوان مي چي اینا بگھ کنھ حساب آدم منم تایماز این بلکھ کھ بودم نشستھ منتظر  . 

 

داد مي آزارش وجودم انگار.  اومد نمي خوش مذاقم بھ خیلي ، غلیظ اخم با بود توأم کھ دختره گاه بي و گاه نگاھھاي . 

 

 چسبوند رو خودش و نشست کنارم اومد و شد بلند بود نشستھ روش کھ اي نفره یھ مبل رو از تایماز کھ بودم غرق خودم افکار تو
 لبخند مرده.  گفت چیزي یھ فرانسھ بھ اونا بھ رو و نکن خرابم خدا رو تو:  گفت آروم و کرد حلقھ کمرم دور رو دستش و من بھ

کرد مي نگام داشت ننش قاتل مثل دختره ولي زد  . 

 

 فقط.  داشتم کشش بھش.  نبود خودم دست.  اومد خوشم کھ بود اینجا بدبختي و شدم شوکھ کشیدم، خجالت تایماز حرکت این از
 مي ھم خودش ولي.  کنھ مي بازي نقش دلیلي ھر بھ اونا جلوي داره بدونم کھ داشتم ذکاوت اونقدر اما.  چیھ جریان دونستم نمي

 نمي راحتي این بھ حرکتي ھمچین یھ از چون داد مي عجیبش کار این بھ حسابیي و درست جواب باید ، شدیم تنھا وقتي کھ دونست
 . گذشتم

 

 مي تایماز فرد اون اگھ حتي. نبود خوشایند اصالً  برام بودن غریبھ یھ بغل تو اینطوري.  بیام بیرون بغلش از زود خواست مي دلم
بده لو رو حسم ، حرارتم ترسیدم مي.  بود داغ تنم تمام.  کرد مي غلبھ تایماز بھ عالقم و غریزه حس بھ داشت شرم.  بود  . 

 

 کنم مي التماست.  کن تحمل دیگھ کم یھ فقط.  کنم مي خواھش:  گفت گوشم نزدیک دوباره چون فھمید انگار کھ بود اینجا بدبختي
پارا آي . 

 

کنن برداشت دیگھ چیز یھ رو ما درگوشي حرفاي این اونا خواست مي انگار زد مي لبخند ، گفت مي رو اینا وقتي . 
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 خیلي و بود داده قرار دستاش ي محاصره تو رو من ھمونطور ، حالیم چھ من بفھمھ کھ بدون تایماز و گذشت ھم دیگھ دقیقھ چند
کنم فرار خواست مي دلم.  بودم ناراحت خیلي ، گن مي چي نبود حالیم اینکھ از.  زد مي حرف اونا با داشت راحت  . 

 

.  کرد مطلع استاد اومدن از رو من و اتاق تو اومد اکرم.  فرستاد دادنم نجات واسھ رو اکرم و شنید رو من حرف انگار ھم خدا
رفتم در و دادم نجات تایماز ي محاصره از رو خودم و دادم ترجیح قرار بر رو فرار سریع . 

 

 از دیگھ.  بود داده دست بھم بودن تایماز کنار از کھ بود خوبي احساس و شدن گرم پي حواسم تمام.  نگرفتم یاد ھیچي روز اون اما
 کھ بودم اي ناخونده مھمونھاي اون نگران کم یھ فقط. عصبانیم آتیش رو بود آبي بغلش انگار.  نبود خبري ھم صبح ناراحتي اون
 اول ھمون از یعني.  نیست موافق باھاشون بودن صادق با خیلي داد مي نشون تایماز حرکت. بود مجھول برام ھنوز اومدنشون دلیل
نداشت وجود کھ داد مي نشون اونا بھ رو چیزي داشت کار . 

 

 ازش.  کنم مي تکرار رو امروز درس دوباره فردا.  ندادي درس بھ دل اصالً  امروز:  گفت کردم مي بدرقھ رو استاد وقتي ظھر
بود شده متوجھ اونم کھ بودم درآورده بازي گیج اونقدر.  کشیدم خجالت  . 

 

 تو بردم و کردم جمع رو دستکم و دفتر رفتم سریع. فضولي مردماز مي داشتم کھ اومدن چي واسھ اینا بدونم بودم کنجکاو اونقدر
؟ بودن رفتھ یعني.  نبود مھمونا از خبري.  اتاقم  

 

؟ بود رفتھ باھاشون. ریخت ھوري دلم.  نبود اتاقش تو.  تایماز اتاق رفتم  

 

؟ داشت چیکار من تایماز با ایمون و دین بي دختره اون. دلم بھ انداخت چنگ حسادت حس  

 

دي مي نشون تعصب روش داري اینطوري کھ نیست تو تایماز اون:  بگھ بشنوه خودم با رو من درددل کسي اگھ شاید ! 

 

 مفتي ھمینطور کرده تسخیر رو من قلب کھ رو کسي بیاد شھ بلند دنیا سر اون از یکي دم نمي اجازه من.  دم نمي اھمیت من اما
بیاره در چنگم از مفتي . 

 

نداره اون کھ دارم حسنایي یھ منم اما باشھ سرتر من از اون جھات بعضي از شاید  . 

 

 مي پسند محکمھ توضیح یھ ازش صبحش حرکت براي ھم. بیاد تایماز کھ بود در بھ چشمم ھمش.  درسم رو نداشتم تمرکز اصالً 
ً  بدونم خواستم مي ھم و خواستم اینجا اومده چي واسھ آدم این دقیقا . 
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 تختم رو. باال رفتم و گذاشتم رو غذام نخورده دست ھمینطور.  بدم قورت لقمھ یھ نتونستم حتي من و نیومد خونھ ناھار واسھ تایماز
برد خوابم کي نفھمیدم آخرشم. پریدم مي شاخھ اون بھ شاخھ این از ھي.  بود سرم تو فکر کلي.  کشیدم دراز . 

 

 ھوا.  کردم پنجره بھ نگاھي.  کرد مي صدا رو من داشت کھ بود تایماز صداي.  شدم بیدار خورد مي در بھ کھ اي ضربھ صداي با
ً .  بودم اما باشم دلخور نداشتم حقي ھیچ حقیقت در درستھ.  بود شده تاریک بودم دلخور واقعا  . 

 

؟ امرتون:  گفتم و کردم باز شدت با رو در وضعم و سر کردن مرتب بعد  

 

ترسیدم ؟ خبرتھ چھ:  گفت و عقب رفت قدم یھ تایماز  !!! 

 

؟ زاده خان داشتین کاري حاال. بترسین خواستم مي منم.  بھتر:  گفتم  

 

من مگھ:  گفت و شد طوفاني چشماش و عصباني صورتش .. 

 

 ؟ چي کھ حاال. کنم مي صداتون اینطوري بخواد دلم کھ صورتي در بار یکمین و صد من و نگو گفتین دفعھ صد شما بلھ:  گفتم
؟ کنھ آبیاري رو صورتتون و سر دوباره بیاد بشھ تنگ دلش نکنھ ؟ نیستین پیشش چرا ؟ کجان عزیزتون مھمون  

 

؟ کني مي حسودي.  واي واي واي:  گفت شیطنت با و باال داد رو ابروش لنگھ یھ  

 

ً :  گفتم  خیلي.  باشین شناختھ رو من حاال تا باید.  یاد نمي خوشم ھیچ ھا بازي جلف این از فقط ؟ کنم حسودي باید چرا من!  عمرا
باشین داشتھ اي کننده قانع دلیل صبحتون ي زننده حرکت واسھ بھتره پس.  شھ مي چندشم بخوره بھم نامحرم دست اینکھ از ھم  . 

 

؟ اتاقت تو بیام شھ مي.  اومدم ھمین واسھ:  گفت لبخند یھ با  

 

اتاقم تو بیاد دادم اجازه و رتم کنار در جلوي از . 

 

نبوده درس بھ حواست امروز ؛ گفت مي امین:  گفت مقدمھ بي و تختم رو نشست !!! 

 

بود کرده پیشش رو چغولیم اوه  . 
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بدونین من از بھتر شما رو دلیلش باید:  گفتم . 

 

شده پرت حواست ، بودن من کنار خاطر بھ دونم مي:  گفت و گذاشت نمایش بھ رو سفیدش ردیف دندوناي و خندید . 

 

ھمین بودم شوکھ شما حرکت از من.  ھا گیرید مي تحویل رو خودتون خیلي:  گفتم و زدم پوزخندي  . 

 

گیري مي گارد ھمش تو.  بزنیم حرف کلوم دو آرامش با بذار. پارا آي باش آروم کم یھ: گفت ! 

 

ً  ؟ نگیرم:  گفتم و صندلي رو نشستم ؟ ندارم حقي ھم خواستن توضیح براي واقعا  

 

 رو من حرکتت و بشي عصباني ترسم مي ھمش.  بدم توضیح تونم نمي.  بزنم حرف تونتم نمي من اینطوري اما.  داري حق چرا
بزنم ربطي بي حرف و کنھ عصبي . 

 

دارم احتیاج کمکت بھ من:  گفت مقدمھ بي و کشید پوفي . 

 

؟ من کمک بھ:  پرسیدم تعجب با.  دیگھ نداشتم رو یکي این انتظار  

 

ھمسرمي تو گفتم ویکتوریا بھ من:  گفت و بست و وچشماش سرش زیر گذاشت رو دستش دوتا و کشید دراز تختم رو . 

 

چـــــــي؟:  زدم جیغ  

 

زني؟ مي جیغ چرا.  اینجا ریزن مي قوم یھ االن!!! ھیـــــس:  گفت و لبش رو گذاشت رو دستش و نشست شد بلند  

 

 رو من را بھ را اینکھ از منظورتون بدین توضیح کامل دارین وقت دقیقھ پنج فقط.  دقیقھ پنج:  گفتم و زدم زل بھش عصبانیت با
 پنج ھمین فقط من.  باشھ داشتھ نظر من بھ نیست مرد دیگھ کھ خانومتون ویکتوریا این ؟ چیھ کنید مي معرفي خودتون ھمسر
بگیرم رو ھام العمل عکس و زبون جلوي تونم نمي بعد. زنم نمي حرف و مونم مي ساکت دقیقھ . 
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داره من بھ ، نداره نظر تو بھ اون:  گفت زیر بھ سر  !!! 

 

کردم مي نگاش متعجب ھمینطور حرفش تو نپرم حرفش آخر تا داشتم تصمیم چون  . 

 

 ابرو چشم مرداي اروپایي دختراي.  بودیم کالس یھ تو ویکتوریا با ، بودم پاریس تو وقتي:  گفت بود پایین سرش کھ ھمونطور
 نوع خاطر بھ من اما.  پلکیدن مي برم و دور دخترا خیلي واسھ.  کنن مي ستایش ، پرستن مي ، ندارن دوست رو شرقي مشکي
 برم دورو ھمھ از بیشتر ویکتوریا.  بدم رو کسي بھ بخوام کھ بودم حرفا این از تر مغرور ضمن در و بودم خوددار خیلي ، تربیتم
ً  و بود  وقتي اما.  بکنھ خیاالتي یھ خودش پیش ، بود شده باعث نزدیکي ھمین.  کرد مي کمکم ھم مشکالتم از خیلي تو انصافا

ً  من:  گفتم و دستش رو ریختم رو پاکي آب ، کنھ پیدا بیخ کار اینکھ از قبل ، چیھ من بھ حسش فھمیدم  مي ازدواج ایراني یھ با حتما
 برام و فھمھ مي رو من:  گفت راحت خیلي ، کنھ مي پیلھ کردم مي فکر کھ تصورم برخالف.  ایرانھ بھ برگشتن ھم قصدم و کنم

کنارمھ دوست یھ عنوان بھ بعد بھ حاال از.  کنھ مي خوشبختي آرزوي  . 

 

 پایبند ھاش گفتھ بھ ھم خیلي و داره تصمیم کردن عوض در سعي کھ دیدم مي ھا بعد درستھ. اومد خوشم حرکتش این از خیلي
موند دوست یھ باھام ھمنطور و گذاشت احترام خواستم بھ آخر تا ولي ، نیست . 

 

 خودم ھمسر رو تو ، آني تصمیم یھ تو ، بودم مجرد ھنوز و بودم نکرده عمل خودم ي گفتھ طبق من و اومده خبر بي دیدم وقتي
 ھیچ من.  نزدیکم تو بھ کنھ باور خواستم مي.  بود دروغم این خاطر بھ ، ھم صبح جلف تو قول بھ حرکت اون و کردم معرفي
 حاال و کرده حقم در لطفھا خیلي اونجا اون.  بودنشھ مھمون خاطر بھ رفتم بیرون باھاش بیني مي ھم اگر.  ندارم بھش اي عالقھ
کنم جبران منھ نوبت  . 

 

ً .  بود عموش پسر بود ھمراھش کھ ھم مردي اون  ایران باستاني آثار از اومده و داره عالقھ ایراني فرھنگ بھ لیون جناب ظاھرا
 رن مي بعد و مونن مي تھران ماه یک اونا.  بشھ تکرار گذشتھ از چیزي خوام نمي من اما.  اومده باھاش ھم ویکتوریا.  کنھ دیدن

دیگھ شھرھاي و اصفھان . 

 

کنم بازش سرم از کن کمکم.  کني بازي رو من ھمسر نقش ماه یک این خوام مي ازت !!! 

 

بمونن؟ قراره کجا ماه یک این کجان؟ االن:  گفتم  

 

 تا تمیزکنن اکرم و صفورا بدم کناریت اتاق خوام مي.  احترامیھ بي این.  باشن اونجا بذارم تونم نمي من اما.  ھستن ھتل االن: گفت
اینجا بیان . 
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 ذھنم بھ چیزي یھ ھو یھ.  شدم مي معذب خیلي من.  بده راه اینجا رو اینا خواست مي چي یعني.  نیومد خوشم تصمیمش از اصالً 
 . اومد

 

نیستم شما ھمسر من ره مي لو کھ بمون اینجا اینا اگھ:  پرسیدم  !!! 

 

بموني من اتاق تو باید تو. دیگھ کني کمکم باید گم مي ھمین واسھ:  گفت زیر بھ سر و گزید رو لبش . 

 

؟ کردین فکر چي من بھ راجع:  گفتم و ایستادم روبروش درست رفتم و شدم بلند عصبانیت با.  بود ظرفیتم از خارج این دیگھ نھ  

 

 و رفع جوري یھ رو دروغتون این خودتون.  نداره امکان حاال اما موندم اتاق یھ تو شما با شب سھ دو مجبوري سفر این تو شاید
کنین رجوع . 

 

؟ کني کمکم خواي نمي:  گفت و کرد نگام ملتمس. بود گردنش زیر تا قدم. ایستاد روم بھ رو درست و شد بلند اون  

 

غلطھ بن و بیخ از.  خان تایماز غلطھ کار این ؟ اینطوري:  گفتم  . 

 

 تو اتاق ، اتاق اون کن وانمود جوري یھ اما.  بموني کنم نمي زورت کھ من.  اتاقت تو برو تو بخوابن رفتن وقتي شب خوب:  گفت
 یھ مجردم ھنوز بفھمھ اگھ.  کنم ادا دختر این بھ رو دینم ضمن در و کنم راھي رو اینا اي دغدغھ ھیچ بي خوام مي من.  ھست ھم

ً . پارا آي خوام نمي رو این من و شھ مي باز تازه باب بشھ شروع تازه ماجراي یھ ندارم کشش واقعا . 

 

 من خشن و جذاب مرد.  بود کننده اغوا و مسحور لحنش.  گذشت ازش خلقي بد با ھمینطوري بشھ کھ نبود چیزي ، تایماز لحن این
 مگھ ؟ خواستم نمي رو این من مگھ.  بدم نجاتش عاشقش دست از تا کرد مي التماسم مشکیش وحشي چشماي اون با داشت االن
 امتناع باید چرا ، داره نیاز من بھ کرد مي اعتراف داشت خودش کھ حاال.  کنم محافظت تایماز از دندون و چنگ با خواستم نمي من

کردم مي  . 

 

 واسھ راه بھ راه خوام نمي ضمن در.  خودم اتاق تو بیام اونا خواب از بعد کھ شرطي بھ:  گفتم بشم نابود نگاھش زیر اینکھ از قبل
 ملچ نداره وایمون دین دختره این.  بندازین من گردن و کمر تو دست ، نداره خارجي وجود و نیست واقعي کھ محبتي دادن نشون
 پس.  بشھ وارد اي خدشھ بھشون ذارم نمي بره سرم کھ دارم اعتقادات من.  دارم حجاب من.  خونم مي نماز من.  کنھ مي مولوچ
 رو غریبھ مرد یھ راحت خیلي پسرعموشن جلوي کھ باشن شده بزرگ اینطوري شاید اینا.  بذارین احترام بھشون خوام مي ازتون
 بي من اعتقادات بھ و غیرتین با آذري یھ بدین نشون پس.  یرمنگ ھم رو شوھرم دست دیگران جلوي گرفتم یاد من اما ، ببوسن
نباشین اھمیت  . 
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 کھ بود اون صبح امروز ھمین.  مجبورم وقتھا بعضي کن قبول ولي. کردي قبول کھ ممنون.  دم مي قول.  باشھ:  گفت و زد لبخندي
کنم رعایت کنم مي سعي کل در ولي. پیشت بیام شدم مجبور من و گرفتم فاصلھ ازت چرا:  گفت  . 

 

خیلي گشنمھ. بیارن زودتر رو شام بگم.  شو آماده ھم تو.  کنم عوض رو لباسام رم مي:  گفت و رفت در طرف بھ . 

 

 رعایت رو من حریم کرد مي سعي بود داده کھ قولي طبق تایماز.  گذشت مي تایماز ي خونھ تو آلن و ویکتوریا اقامت از ھفتھ یک
 تو ، شدم نمي مطمئن اونا خوابیدن از وقتي تا و اتاقش تو رفتم مي شوھرم با واقعي ھمسر یھ مثل خواب وقت منم عوض در و کنھ

بگذره وقت تا کردیم مي صحبت روز مسائل بھ راجع یا خوندیم مي یاکتاب دو ھر ھم فاصلھ اون تو.  موندم مي تایماز اتاق . 

 

ً  ھم ویکتوریا کرد مي شقم دو افتاد مي پاش اگھ کردم مي حس ولي.  بود پذیرفتھ تایماز ھمسر عنوان بھ رو من ظاھرا  . 

 

 شدم نمي متوجھ حرفاشو کھ منم و ذاشت نمي کم اي عشوه ھیچ ریختن از ، ھستم تایماز ھمسر من دونست مي اینکھ وجود با
شدم مي دیوانھ بیشتر  . 

 

کرد مي عصبیم ھا صحنھ اینطور. بخوندونھ رو تایماز و بپرونھ اي مزه یھ بود شده  . 

 

.  بود شده چندشم کھ بودم دیده خودم رو رو بدش نگاه باري چند یھ.  کرد مي نگاه بد.  اومد نمي خوشم ھم آلن این از خیلي
 تو البتھ.  کرد مي عصبیم موضوع این کھ گشت مي سرلخت و پوشید مي لباس بد ، استاد حتي و آلن ، تایماز جلوي ویکتوریا

 تعدادشون ھا محجبھ اما.  کنار بودن گذاشتھ رو چاقچور چادر و نداشتن حسابي و درست حجاب کھ خانومھایي بدن ، خیابون کوچھ
 ، کنھ مي فرقي چھ ؛ گفتم مي خودم با.  کشیدم مي خجالت ویکتوریا بودن لباس بد اینطور از تایماز جلوي من. اینا بھ چربید مي
شد مي شرمم و بینھ مي رو من انگار بینھ مي کھ اونو  

 

 مي چي:  گفتم و نیاوردم طاقت بالخره. ھیچي گفت مي بعد کرد مي صدا رو اسمم ھي.  زد مي کالفھ تایماز عصر از شب اون
؟ افتاده اتفاقي بگین؟ خوایین  

 

خستم شده زیاد کارم کم یھ!!! نیست چیزي:  گفت و کرد نگام کالفھ  . 

 

؟ شده چي بگین.کنین شروع چطوري دونین نمي اما بگین چیزي یھ خوایین مي شما:  گفتم  

 

ھا باھوشي ھم تو:  گفت و زد جوني کم لبخند  !!! 
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نرین طفره:  گفتم  !!! 

 

 دونم نمي:  گفت و داد بیرون صدا با رو نفسش و شلوارش جیب تو کرد رو دستش.  پنجره کنار رفت و شد بلند میزش پشت از
نھ یا درستھ کردنش مطرح  !!! 

 

 دستم از ترسم مي. کنم شروع کجا از و بگم چطوري دونم نمي اما بگم بھت خوام مي چیزي یھ:  گفت و طرفم برگشت استیصال با
بشي دلخور . 

 

بگھ خواد مي چي دونستم نمي.  کردم پیدا اضطراب  ! 

 

کرد غافلگیر رو نگرانم نگاه و طرفم برگشت ناگھان. بود ایستاده پنجره بھ رو ھنوز  . 

 

زمین رو نشست من پاي جلوي و نزدیکتر اومد . 

 

بود؟ چش این. افتادم مي پس داشتم دیگھ  

 

؟ کنین مي اینجوري چرا!  شده چي بگین خدا رو تو: گفتم اضطراب و تشویش با  

 

 ده یھ شاید و دارم پیش در کاري سفر یھ من خوب...ام...راستش.... راستش.  نیست بدي چیز.  نباش نگران نھ نھ:  گفت تایماز
مجبورم اما.  بذارم تنھا رو تو ھستن اینجا اینا وقتي ندارم دوست اصالً . نباشم روز  . 

 

رسید ذھنش بھ پیش دقیقھ دو ھمین سفر ي برنامھ این.  زد مي موج دروغ چشاش تھ.  گھ مي دروغ داره بودم مطمئن  . 

 

؟ دن مي اینجوري و سفر یھ خبر آخھ!  بشم قبلھ روبھ بود مونده کم من ؟ ھمین:  گفتم و کردم نگاھش تفاوت بي  

 

ً  کردم مي ،فکر کردین پا اون و پا این ھي و کردین نگاھم نگران اونقدر حاال تا عصر از ھستین ناگواري خبر حامل حتما  . 

 

 مي.  ندارن کاري من با کھ ھم اینا.  برسین زندگیتون و کار بھ باید.  مسئولین مثالً  کھ نخورین جم من بغل از نیستین موظف شما
دارن من چیکار.  یان مي رن  ! 
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داشت حرف چشماش ھنوز:  نگفت کھ مونده دلش تھ ھم دیگھ چیز یھ داشتم، اطمینان  . 

 

؟ ھست چیزي بازم:  پرسیدم تردید با  

 

بود ھمین.  نیست اي دیگھ چیزي نھ نھ:  گفت زد نمي پلک و بود شده صورتم میخ کھ ھمونطور  . 

 

نشست تختش رو رفت و شد بلند ھوا بي بعدم  . 

 

ً .  دادم آب وگوش سر یھ و رفتم بیرون اتاق از شدم بلند  من.  بخیر شب:  وگفتم اتاق تو برگشتم.  فرنگیا این بودن خوابیده ظاھرا
اتاقم تو رم مي  . 

 

بخیر شبت. برو باشھ:  گفت و زد غمگیني لبخند تایماز . 

 

داد مي عذابم کنھ فرض احمق رو من اینکھ حس.  نبرد خوابم صبح تا  . 

 

 تایماز

 

 بوي از ، اتاق تو صبح تا ، اتاقم تو یاي مي شب ھر وقتي از ؛ بگم بھش خواستم مي.  بگم بھش خواستم مي.  نداشتم طاقت دیگھ
باشي ھمسرم خوام مي دل تھ از و شدم عاشقت.  بگم خواستم مي. شم مي مست تنت  . 

 

کني سیرابم تنت بوي از صبح تا اینکھ واسھ بلھ ، بقیھ جلوي کردن بازي نقش واسھ نھ و اتاقم تو بیاي باھام دارم دوست . 

 

بزنم بوسھ و کنم بوش و بگیرم دستم تو رو سیاھت آبشار زنھ مي پر دلم بگم خواستم مي . 

 

توش بشم غرق چشمات مشکي تو بزنم زل ، شرم بي خواد مي دلم بگم خواستم مي . 

 

تونستم نمي ، گره آرامش چقدر کنارم وجودش دیدم مي کھ حاال اما.  کنم کنترل رو خودم کم یھ تونستم مي اینجا امد نمي وقتي تا . 
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 با ، سکوتش با دورادور پارا آي.  شدم مي غرقش چشمي زیر من و خوند مي کتاب و نشست مي صندلي رو صدا بي و آروم اون
شد مي ھمسرم اگھ.  کشید مي آتیشم بھ ، غرورش با و شرمش  ..... 

 

 مي منگنھ تو دارم کنھ فکر و بربخوره بھش ترسیدم.  بدم دستش از ترسیدم.  ترسیدم وحشیش چشماي از بازم.  ترسیدم اما
 مي شاید ، بزنم حرف براش درونم از کھ داد مي میدون من بھ بیشتر کم یھ اگھ.  بود مغرور کمتر ، کم یھ فقط کم یھ اگھ.  ذارمش
ترسوند مي کارم عواقب از رو من این و بود بیني پیش قابل غیر پار آي اما باشم امیدوار تونستم . 

 

 تو الاقل ، برن اینجا از اینا کھ بعدش.  روزش دوازده ، ده موند مي ، کردم مي فرار رو روزش ده اگھ.  بود فرار کار بھترین پس
 بغلش تنگ برم و بدم کف از اختیار وقت یھ کھ شد مي چیره بھم اضطراب شب ھر.  شدم مي آرومتر کم یھ من و اومد نمي اتاقم
پارا آي م عاشقت بگم بھش و کنم . 

 

بکشم نفس تونستم نمي پارا آي بي حاال بود این مھم.  شدم اینطوري کي از نبود مھم.  افتادم روز این بھ کي از دونم نمي درست  . 

 

 زمان اون:  گفت مي بھم جالبھ.  کنم برقرار رابطھ باھاش پارا آي وجود با کرد سعي و ریخت عشوه خیلي ویکتوریا ھفتھ یھ این تو
 مي خودش خوبھ.  بدي تنوع کم یھ بھتره ، چشیدي رو متاھلي ي مزه کھ حاال.  داره حالي چھ متاھلي دونستي نمي بودي مجرد

 اینکھ ؟ داشت انتظاري چھ من از حاال اما.  نکردم خطا پا از دست رنگارنگ دختراي وجود با غربت، تو ، تنھایي تو وقتي دونست
؟ بدم کاري کثافت بھ تن پارا آي وجود با  

 

 من.  کنھ گم رو گورش و بشھ تموم اجباري میزباني این خواست مي دلم.  خورد مي ھم بھ حرفاش و حرکتھاش بعضي از حالم
بود کننده دیوانھ موضوع این کھ من پاک پاراي آي رو کرد مي زوم وقتھا بعضي ھم آلن.  بودم نشناختھ اینطوري رو ویکتوریا  . 

 

 ویکتوریا ھمینطور و پارا آي از کم یھ خواستم مي فقط.  عبدالعظیم شاه رفتم مي شاید.  برم کجا خوام مي دونستم نمي بود جالب
تنفرم شدت خاطر بھ دومي از و کششم شدت خاطر بھ اولي از.  باشم دور . 

 

بیفتم راه صبح کھ بستم رو بندیلم و بار شب ھمون  . 

 

سفرم ي برنامھ از بودن خبر بي آلن و ویکتوریا ولي دونست مي پارا آي.  ندادم بروز چیزي صبحانھ وقت  . 

 

 داره کردم مي حس کرد مي نگاھم نگران پارا آي صبحانھ طول تمام. خودش کار پي رفت کسي ھر و شد صرف سکوت تو صبحانھ
بخونھ رو درونم چشمام ي پرده پشت از کنھ مي تالش  . 
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 رو وسایلم کھ باال رفتم و سپردم امین بھ رو پارا آي.  بیاد امین تا کردم صبر منم. شدن خارج خونھ از ھم با آلن و ویکتوریا
 .بردارم

 

شدم متوقف ؟ نداشتم ھم رو خالي و خشک حافظي خدا یھ ارزش:  گفت کھ پارا آي صداي با کھ بشم خارج حیاط در از خواستم مي  
. 

 

کرد مي نگاھم دلخور.  طرفش برگشتم . 

 

 آوردم رو چونش دستم با.  پایین انداخت رو سرش.  وایسادم سینش بھ سینھ درست.  سمتش اومدم و کردم ول ھمونجا رو چمدون
چشماش تو زدم زل و باال  . 

 

بود نشستھ اشک توشون.  زد مي برق چشماش . 

 

؟ کني مي میل و حیف اینطور چرا رو ھا مروارید این:  گفتم  

 

؟ نداشتم ھم رو خداحافظي یھ لیاقت!  ندادین رو جوابم:  گفت و زد جوني کم لبخند  

 

 کھ بگیري رو خودت جلوي و دنیا چشماي پاکترین تو بزني زل و باشي جواھري ھمچین یھ نزدیک کھ خواست مي مرد  ِ مرد
نکني بغلش و نبوئیش کھ.  نبوسیش  . 

 

 پاراي آي نداشتم خداحافظي طاقت:  گفتم و زدم بوسھ سرش رو. فشردمش خودم بھ و کردم بغلش ھوا بي.  نبودم مرد مردِ  من اما
سفر از کنھ منصرفم دیدنت ترسیدم مي.  من . 

 

نیفتاد اتفاقي ھیچ اما.  جانانھ دعواي یھ.  کردم انفجار یھ ي آماده رو خودم . 

 

بود ایستاده بغلم تو حرکت بي اون اما.  بودم شدید العمل عکس یھ منتظر آن ھر و ست غریبھ لحنم با دونستم مي  . 
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 اومده بدت من از االن دونم مي.  بکني رو فکرش کھ چیزي اون از بیشتر خیلي.  پارا آي دارم دوست من:  گفتم و کردم پیدا جرأت
 از شاید دونم نمي ، قبلتر ھم شاید یا و بودي من ي خونھ تو اینجا کھ ماھي چند این تو.  بگم باید.  گم مي اما ، برخورده بھت و

 ، غرورت عاشق.  شدم عاشقت من.  شدم وابستت من ، پیش وقت خیلي از کھ دونم مي اینو فقط.  پھلوم تو کردي چاقو کھ وقتي
 لمس و کنارت در بودن طاقت پارا آي. شالقوارت موھاي عاشق.  وحشیت و مشکي چشماي عاشق. پاکیت و شخصیتت ، نجابتت

جونم بھ زدي مي آتیش چطور کردي مي تیمارم تو و بودم مریض وقتي دوني نمي.  ندارم رو نکردنت  . 

 

پارا آي آوردم کم من.  نیستم آوردن طاقت مرد و خوامت مي وار دیوانھ من . 

 

 من.  بود شده طاقت بي مادرت برابر در پدرم کھ ھمونطور.  آوردم کم خان یوسف مغرور و زیبا دختر برابر در کنم مي اعتراف
 منم.  بذاره پیش پا زودتر نذاشت لعنتیش غرور اما.  بود مادرت عاشق چطور پدرم دونم مي من.  پارا آي دونم مي رو چیز ھمھ
 وایسم خوام نمي من.  کنم تکرار رو پدرم اشتباه خوام نمي من ، شھ مي تکرار داره سرنوشت دوباره کھ حاال.  پارا آي طاقتم بي
 فقط پارام آي خوام مي من.  ندارم تو رو ، رو مردي ھیچ نگاه طاقت من.  ببره خودش با رو تو و تو بیاد در از یکي کھ گوشھ یھ

خوام مي خودم براي فقط و فقط رو پارا آي فصول ي ھمھ من.  طوفاني ھمونطور و آفتابي ھمونطور.  باشھ من مال  . 

 

.  شدم مي دیوانھ داشتم.  بود خودخواھم خود خاطر بھ فقط.  آیناز بھ قولم خاطر بھ نھ ، بود خودت خاطر بھ نھ ، دادم فراریت وقتي
 دادم فراریت.  بدم دستت از من و بشھ تکرار دوباره پدرم سرنوشت ترسیدم مي.  بموني ترسیدم مي. بیاي من با نخواي ترسیدم مي

 نھ ؟ گذشت بھم چي کاروانسرا تو شب اون دوني مي.  باشھ خودم مال فقط نجیب و شخصیت با ، قوي دختر اون خواستم مي چون
کشھ مي تیر قلبم آوریش یاد از و فکر از ھنوزم.  بدوني نداره امکان.  بدوني نداره امکان  . 

 

طاقتم بي وقتھ خیلي.  پارا آي طاقتم بي  . 

 

 بھ رو احساسات و ھیجان شدت از کھ حالي در.  بود گرفتھ رو چشمام جلوي اشک.  طاقت بي و وار مسلسل.  گفتم مي تند و تند
کنھ فرار ترسیدم مي.  بگم کھ نذاره ترسیدم مي انگار.  گفتم مي وقفھ بي ، بودم داده فشارش خودم بھ غلیان  . 

 

.  کنم تحمل شکل این بھ رو وضعیت این تونم نمي کھ برم باید.  برم باید االنم: گفتم گھ نمي ھیچي دیدم وقتي و شدم ساکت کم یھ
 تنت بوي وقتي دوني مي ؟ گیرم مي قرار فشار تحت چقدر من ، اتاقم تو یاي مي وقتي دوني مي تو.  شرایط این از کنم فرار باید
؟ کنھ مي فرار چشمام از خواب صبح تا تواتاقم پیچھ مي  

 

 تلنبار دلم رو کھ رو وقتھ چند این حرفھاي دارم.  شد نمي باورم.  داد مي گوش فقط صامت و ساکت پارا آي و گفتم مي و گفتم مي
گم مي دارم راحتي این بھ رو کنم جان نوش رو پارا آي مثل بھ مقابلھ سیلي کدوم ھر گفتن با ترسیدم مي و بودن شده  . 

 

 مھم برام. ببینن من بغل تو رو پارا آي ، خونھ مستخدمین ممکنھ کھ نبود حالیم.  بود ناشناختھ برام پارا آي شخصیت از بعد این
 تو خالفم بزرگترین کھ مني.  بزنم عشقم بھ رو حرفام من تا شده حرکت بي دنیا کردم مي حس. پاراست آي منتظر امین کھ نبود
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 نفسانیم ھاي خواستھ ي ھمھ برابر در و بودم نکشیده آغوش بھ اینطور رو دختري ھرگز کھ مني.  بود ترکردن لب باري چند زندگم
کردم مي اعتراف عاجزانھ ، بود پدرم ي خونھ کنیز پیش وقت چند تا دختري برابر در داشتم حاال ، بودم کرده مقاومت  . 

 

 ، ابروئھ چشمت باالي بگھ بھش نداشت جرأت ھیشکي کھ تایمازي.  مغرور و خلق بد تایماز من آره.  کردم مي گریھ و گفتم مي
داشت مي بر یخیش قلب پنھان زوایاي از پرده اینطور داشت  . 

 

.  ترسیدم مي چشماش با برخورد از چقدر شاھده خدا.  کردم جدا خودم از رو شده خشک پاراي آي ترس با ، شد تموم حرفام وقتي
زمین رو انداخت رو چشماش.  آوردم باال رو سرش ترس با.  بود پایین سرش.  بودم گرفتھ بازوھاشو  . 

 

پارا آي کن نگاه من بھ:  گفتم و دادم بیرون صدا با رو نفسم . 

 

؟ کني مي دریغ ھم رو نگاھت کھ دلخوري اونقدر:  گفتم گلگونش صورت رو گذاشتم رو دستم. بود زمین بھ نگاھش ھنوز  

 

 این اومدن وجود بھ انتظار من.  شدم غافلگیر فقط. وجھ ھیچ بھ.  نیستم دلخور:  گفت زیر بھ سر و برداشت گونش رو از رو دستم
 این من.  دم مي فراریتون خونھ از دارم ھم االن و شدم آزارتون و رنجش باعث ناخواستھ کھ خوام مي معذرت.  نداشتم رو شرایط

کنید باور خواستم نمي رو . 

 

کردم مي پرواز ابرا رو داشتم.  بودم خوشحال خیلي خیلي کرد برخورد باھام خوب اینطور اینکھ از  . 

 

 من.  کن بدرقم نگاھت با پارا آي خدا رو تو.  نگو ھیچي االن کنم مي خواھش.  باشي ناراحت ممکنھ االن.  نگو چي ھیچ:  گفتم
بکنھ موندن کنارم بھ مجبور رو تو دین احساس خوام نمي.  باشي داشتھ من پذیرفتن براي اجباري ھیچ خوام نمي  . 

 

 در.  گرفتم پیش وقت خیلي رو تصمیم من البتھ. بگیریم تصمیم بتونیم کھ بدم رو فرصت این خودت و خودم بھ کھ رم مي روزي چند
دم مي کردن فکر فرصت تو بھ دارم واقع  . 

 

کنم مي قبولش اضافي حرف ھیچ بي من و احترامھ قابل باشھ چي ھر جوابت باش مطمئن  . 

 

پارا؟ آي:  گفتم عاجزانھ.  بود زیر بھ سر ھنوز ! 

 

بشم جدا ازش انرژي با کھ بود گویا اونقدر نگاھش.  کرد نگاه چشمام تو اي ثانیھ چند و آورد باال رو سرش  . 
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باشي خونھ این خانوم کني قبول کھ باشھ این تصمیمت کھ امیدوارم و رم مي من:  گفتم  . 

 

 تو علي سید.  بستم سرم پشت رو در و شدم دور ازش ، کنم فراھم رو دلخوریش موجبات و بکنم اضافیي حرکت اینکھ از قبل
 رو تو من نھ بگھ و بگیرتم پشت از پارا آي ترسیدم مي انگار.  کنھ حرکت کھ گفتم و نشستم سریع.  بود نشستھ منتظرم درشکھ
خوام نمي  . 

 

 و آلن وجود با اونم.  باشم دور پارا آي از تونم نمي کھ رسیدم مي نتیجھ این بھ بیشتر ، کردم مي فکر یھویي سفر این بھ چقدر ھر
 .ویکتوریا

 

 از کمي خوام مي ؛ گفتم.  گفتم بھش رو جریان مسیر تو.  دفتر بھ ببره رو من کھ گفتم علي سید بھ رو ، راه وسط ھمین ي واسھ
 ضمن در.  بمونھ خونھ پایین ي طبقھ اتاق تو رو شبا خونوادش با من برگشتن تا و نده لو رو جام خواستم ازش.  باشم دور خونھ
بده خبر بھم روز ھر کاست و کم بي افتھ مي اتفاق کھ رو چیزي ھر  . 

 

 من و بشھ تموم زودتر بودم داده پارا آي بھ کھ فرصتي روز چند این کردم مي خدا خدا.  شد تر راحت خیالم کم یھ تدابیر این با
 واسھ و بودم شده طاقت بي خیلي کھ جھت این از من واسھ. بود الزم ھردومون واسھ دوري این ، داشتم اطمینان.  پیشش برگردم

 مي بلھ فقط ازش من.  کنم مي اطاعت بگیره تصمیمي ھر گفتم دروغ بھش البتھ. بکنھ فکراشو خوب بتونھ اینکھ خاطر بھ پارا آي
 ، عشق سر از من.  بود کردنش خام واسھ ھمش اینا.  بشھ اي دیگھ کس زن و نخواد رو من کنم تحمل تونستم نمي.  خواستم

خواستم مي خودم براي فقط رو جواھر تیکھ ،این گذاشت رو اسمش بشھ کھ چیزي ھر یا خودخواھي  . 

 

پارا آي  

 

اومدم خودم بھ استاد ي سرفھ صداي با کھ بود گذشتھ زمان چقدر دونم نمي.  بودم ایستاده حیاط وسط شده مسخ ھمونطور . 

 

؟ دلتنگشي نرفتھ:  گفت من بھ رو استاد  

 

 بھش خودم درون در کھ مردي ؟ بود تایماز زبون از ، شنیدم االن کھ حرفایي این ؟ بود اومده سرم بھ چي.  کردم نگاھش منگ
 مي دورش ذھنم از اومد مي سراغم بھ افکار این وقت ھر کھ کردم مي حس متفاوت دنیاش با رو دنیام اونقدر ولي داشتم تعلق حس

بود گفتھ برام دلتنگیھاش از عاشقانھ اینطور ، نیست من سھم اون کھ کردم  . 

 

؟ خانوم پارا آي خوبي:  پرسید نگران امین استاد  
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خوبم بلھ... بلھ:  گفتم و اومدم بیرون زحمت بھ خلسھ حالت اون از . 

 

؟ کنیم شروع تونیم مي:  گفت  

 

چیو؟:  گفتم  

 

دیگھ رو درس!  ھا کرده پکرتون تایماز رفتن بدجور معلومھ:  گفت و خندید  ! 

 

کنیم شروع.  کنیم شروع بلھ...آھا:  گفتم . 

 

باطل خیال زھي ولي. نیفتم تایماز حرفھاي یاد تا بدم درس بھ رو حواسم ي ھمھ کردم مي سعي . 

 

 تایماز رواني و سلیسي بھ.  کرد صحبت باھاشون استاد.  برگشتن ھم ویکتوریا و آلن ، رفت مي داشت استاد وقتي ظھر طرفھاي
بکنھ سالمتي چاق دوکلوم بتونھ کھ دونست مي رو ھا اجنبي این زبون کھ بود غنیمت باز ولي زد نمي حرف  . 

 

 ھي دختره این بشھ کھ عصر.  دونم نمي رو اینا زبون من.  مسافرت رفتھ روز ده واسھ خان تایماز بگین اینا بھ:  گفتم بھش زود
کجاست؟ تایماز کنھ مي ویز ویز  

 

؟ کني مي حسودي مھمونت بھ:  گفت و خندید  

 

بخدا نھ:  گفتم گلي لپاي با و کشیدم خجالت  . 

 

ً  و اونا سمت برگشت لبخند با ً  یا بودم شده بدبین من دونم نمي.  گفت رو جریان ظاھرا شدن خوشحال کردم حس واقعا . 

 

بچینھ رو میز اکرم کھ کنم جمع رو دستکم دفتر کھ خوري ناھار اتاق برگشتم سریع و کردم بدرقھ رو استاد  . 
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.  ناھارش تا خورد رو من ، خان آلن این نظرم بھ البتھ.  شد صرف جلف ي زاده عمو تا دو این وز وز و من سکوت تو مون ناھار
کنھ مي نگام تر وقیحانھ تایماز نبود در کردم مي حس  . 

 

من بھ پسره ، داد مي گیر تایماز بھ دختره.  ھا بودیم کرده گیر بدبختي چھ  . 

 

 ما عاقبت آخر خدا رو تو:  گفتم.  گفتن چیزایي یھ ھم اونا.  کردم تعارفایي خودمون زبون بھ و شدم بلند نخورده خورده رو ناھارم
خالصھ گن مي چي کنن؟ مي تعارف ؟ دن مي فحش دونیم نمي.  باش رو  . 

 

 تزریق وجودم بھ رو دلتگي جور یھ بینم نمي روز چند رو تایماز اینکھ حس. گرفت دلم ، رفتم باال کھ رو دوم ي طبقھ ي پلھ آخرین
دستگیره رو رفت دستم ناخودآگاه و وایسادم اتاقش در جلوي.  بشھ سست قدمام شد باعث کھ کرد  . 

 

کشید پر براش دلم آني.  شد تنگ براش دلم. افتادم اعترافاتش یاد ، دلتنگیھاش ابراز یاد ، حرفاش یاد ، کردم باز روکھ اتاقش در  . 

 

 ، نبود پیشم کسي اینکھ جود با اش مردانھ جذاب تن آوردن یاد بھ با.  بود افتاده اتاق ي گوشھ رنجور و مریض کھ افتادم وقتي یاد
پایین انداختم رو سرم عادت طبق و گرفت رو جودم ي ھمھ شرم . 

 

؟ چیھ تایماز بھ من جواب ؛ کردم فکر خودم با.  نشستم روتختش و جلو رفتم  

 

؟ گم مي بھش چي بخواد جواب و برگرده وقتي حاال  

 

من مغرور و خشن مرد دارم دوست منم ؛ کردم زمزمھ آروم.  کشیدم مي خجالت ھم خودم از خودم  . 

 

؟ باشھ تونست مي چي بلھ غیراز من جواب آره  

 

 بھ اومد ، شدم پسرشون زن بفھمن اگھ کنن مي چیکار رو من اونا اینکھ و خان وجود ، بانو وجود ، مثل مزاحمي افکار لحظھ یھ
نیست اونا ي وابستھ کھ اون.  کنھ چیکار دونھ مي تایماز:  گفتم خودم با.  پروندمشون سریع کھ سراغم  . 

 

یان نمي کنار موضوع این با آسوني این بھ ، بفھمن اگھ اونا و نیست ھام راحتي این بھ دونستم مي اما . 
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 افکار تو اونقدر. کشیدم ھام ریھ بھ وجود تمام با رو بود مونده تخت رو یادگاري کھ رو تایماز تن عطر و کشیدم دراز تخت رو
برد خوابم کي نفھمیدم کھ شدم غرق ام دخترانھ شیرین  . 

 

کنم فراموش خوندن درس با رو تایماز نبودن خواستم مي.  خوندم درس یکریز شب تا و خودم اتاق تو رفتم ، شدم بیدار وقتي  . 

 

 بھشون احترام و نبودن تایماز مھمون اگھ خدا بھ.  داد مي شن ي مزه دھنم تو غذا.  بود کننده کسل تایماز بدون غذا میز چقدر
ً .  نبود واجب .  کردم مي تماشا فقط ھا الل و کر مثل منم و کردن مي بخند بگو ھم با ھي.  خوردم نمي غذا میز یھ سر باھاشون ابدا

کرد مي لبریز رو صبرم ي کاسھ داشت کم کم و بود شده قوز باال قوز کھ ھم مرتیکھ این ي ھرزه نگاھھاي . 

 

بکن فکري یھ بعدیش روز نھ واسھ خودت.  شدم طاقت بي اینطور من کھ بود روز اولین این خدا  . 

 

. بشھ تموم روز ده این و بگذرن کند ساعتھاي کھ کردم مي درس غرق رو خودم روز تمام من و گذشت مي تایماز رفتن از روز سھ
رفت نمي کاش  ! 

 

 نمي کھ اومد مي سراغم بھ آرامشي ، کشیدم مي دراز تختش رو کھ ھمین.  نبود خودم دست.  خوابیدم مي تایماز اتاق تو شب ھر
شد مي چشمام مھمون زیبا خوابي و گرفت مي فرا رو وجودم کننده مسخ اي خلسھ.  بگذرم از تونستم  . 

 

 شد باعث کھ بود پوشیده بازي لباس پایین اومد ھا پلھ از خرامان خرامان ویکتوریا ، بره خواست مي امین استاد وقتي چھارم روز
 احوالپرسي و سالم زیر بھ سر ھم استاد.  کشیدم مي خجالت استاد از اون جاي من.  پایین بندازم داشت جا کھ اونجایي تا تا سرم
برگشت اتاقش بھ دوباره ، شد تموم حرفاش وقتي. داد مي گوش فقط امین کھ زدن حرف بھ کرد شروع ویکتوریا کھ کرد  . 

 

 اطالع خواستن.  ھستن دعوت فرانسھ سفارت تو مھماني یک بھ امشب عموشون پسر و ویکتوریا خانوم:  گفت من بھ رو استاد
نیستن شام براي کھ بدن  . 

 

 حسابي دستشون از اینکھ مثل:  گفت رفت مي ھال ورودي در طرف بھ کھ ھمونطور.  بزنھ لبخند استاد شد باعث کھ گفتم آخیشي
ھا اومدین تنگ بھ  ! 

 

 نبودشون از ھمین واسھ.  سختھ باھاشون بودن میز یھ سر واسم کلي ، شھ نمي حالیم زبونشون کھ ھمین:  گفتم و زدم لبخندي
خداست حبیب مھمون وگرنھ.  کشیدم نفس . 

 

کردم بدرقش اونجا تا من و نگفت ھیچي حیاط در دم تا  . 
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باشم راحت الاقل رو امروز کالً  و بیارم اي بھانھ یھ تونستم مي ھم رو ناھار.  بودم خوشحال شام میز سر نبودشون از خیلي  . 

 

نکن حساب رو نفر دو این شام کھ گفتم رو جریان و خانوم صفورا پیش رفتم ، برگشتن موقع . 

 

 ، صندوق سري یھ کارگر تا چند کھ بودم دیده پنجره از عصر طرفھاي روز چند این.  خوندم مي درس و بودم اتاقم تو رو روز کل
 زدم مي حدس بیشتر. چین اینا بپرسم علي سید از رفت مي یادم ھي اما.  اینا اتاق تو باال یارن مي خودشون با میوه صندوق شبیھ

باشن سوغاتي . 

 

 ي لحظھ لحظھ از خواستم مي.  رفتم خواب رخت بھ شب ھر از زودتر ، سکوت و تنھایي در راحت شام یھ صرف از بعد شب اون
ببرم لذت عذاب ي ملکھ دو این نبود  . 

 

 تایماز

 

کنھ بیچارم اینطوري ازش دوري روز چند کردم نمي ھم رو فکرش حتي.  بود شده تنگ خیلي پارام آي زیباي چشماي براي دلم . 

 

کنھ سیر من ي گرسنھ روح تونست نمي ، اي جملھ چند پیغامھاي این اما.  آورد مي خبر واسم خونھ از علي سید روز ھر  . 

 

 فرصت من براي این. ھستن سفارت مھمون شب آلن و ویکتوریا کھ گفت بھم و دفتر اومد علي سید عصر طرفھاي چھارم روز
 ، شد مي خونم وارد ، بیرون بودم زده خونھ از کھ روزي از درست کھ صندوقھایي این کار از سر و خونھ برم کھ بود خوبي

ببینم رو گمقشن عشق خواب تو ھم نظر یھ ضمن در.  دربیارم  . 

 

کردم خونھ ي روانھ رو اون و یام مي خونھ بھ ، خوابیدن ھمھ وقتي شام از بعد:  گفتم علي سید بھ  . 

 

بود قفل اتاقش.  ویکتوریا اتاق سراغ رفتم یکراست ، نشھ تلف وقت اینکھ براي و شدم خونھ وارد شب تاریکي تو  . 

 

 در بھ زدن مي قفل من خود ي خونھ تو اینا حاال.  بودم گذاشتھ اختیارشون در دودستي رو زندگیم ھمھ من.  اومد بدم کارش این از
 اما.  نبودم حضورش متوجھ اصالً  اولش.  شدم اتاقم وارد ھوا بي.  داشتم اتاقم تو یدکي یکي ، خونھ ھاي کلید ي ھمھ از من. 

شدم تختم رو اي شده مچالھ جسم متوجھ ، اتاق ضعیف نور تو ، بیرون برم خواستم کھ ھمین  . 
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 خوابیده من تخت رو فرشتھ یھ مثل ، زیباش کمند اون با کھ بود من ي خونھ خاتون.  بود من زیباي پاراي آي واي. رفتم نزدیکتر
 آن یھ.  شدم دلتنگش چقدر شدم مي متوجھ ، دیدمش مي کھ حاال.  کنم بوسھ غرق رو مھتابیش صورت خواست مي دلم چقدر.  بود
بترسھ تاریکي این تو من وجود از و بشھ بیدار ترسیدم.  خورد تکوني یھ  . 

 

 و کردم باز رو یکیشون در آروم. ھا صندوق سراغ رفتم.  کردم باز رو در و قفل تو انداختم رو کلید.  بیرون زدم اتاق از سریع
 سفالي ظرف یھ شبیھ.  آوردم درش.  سخت جسم یھ بھ خورد دستم.  شد نمي دیده خوب و بود تاریک اتاق.  زدم کنار رو پوشالھا

 بود دزدیده ؟ بود خریده رو اینا یعني.  داره عالقھ خیلي ایران باستاني آثار بھ ؛ گفت مي آلن اومد، یادم.  شد فعال مغزم سریع.  بود
؟ فرانسھ ببره خواست مي ؟  

 

بیرون برم اتاق از اومدنشون از قبل بود بھتر.  بودم دیده رو ھا دیدني!  خوب  . 

 

ً .  شنیدم پایین از رو زدنشون حرف صداي کھ کردم مي قفل رو اتاق در داشتم  حرف کشدار چون بود کرده مست خیلي آلن ظاھرا
 رو اینکار نھ:  گفت مي ویکتوریا.  شنیدم مي رو صداشون در پشت از. پارا آي اتاق تو پریدم سریع باال بیان بخوان تا.  زد مي
 تونم نمي من:  گفت مي کشدار چندش لحن ھمون با آلن اما.  شھ مي بد برامون.  تایماز دست کف میذاره ریھ مي دختره.  آلن نکن
 خوام مي امشب من.  رفتیم اینجا از ما ھم شوھرش برگشتن تا و نیست شوھرش کھ ھم حاال.  بگذرم شرقي زیباي زن این از

باشم خوش باھاش  . 

 

شھ نمي تسلیم ھا راحتي این بھ اون ؟ پوشونھ مي رو خودش چطور ندیدي.  گفتن من از: گفت ویکتوریا  . 

 

نداره نشد من براي بدوني باید پس چشیدي من با بودن طعم کھ تو عزیزم بلدم رو خودم کار من:  گفت و خندید آلن  . 

 

اتاق تو رفت قرار از.  نیومد ویکتوریا صداي دیگھ . 

 

؟ بکنھ غلطي چھ خواست مي من ي خونھ تو نجس ي حرمزاده این. بود شده بلند کلم از دود  

 

 از.  بودم اینجا امشب کھ بود یار باھام خدا اما.  کردم فرار و گذاشتم رو زندگیم ي ھمھ لوحانھ ساده اینطور کھ اومد بدم خودم از
 مي اونجا ھمیشھ کھ رو چماقي در پشت از و پایین رفتم ھا پلھ از سرعت بھ.  نبود راھرو تو کس ھیچ.  اومدم بیرون پارا آي اتاق

 داشت ترسیده و زده بھت اتاق وسط آلن.  کردم باز رو اتاقم در محکم و باال رسوندم رو خودم برق سرعت بھ و برداشتم ذاشتیمش
سرش فرق وسط کوبیدم محکم چماق با و کنم مي چیکار نفھمیدم اصالً .  کرد مي نگاه رو من . 

 

 خودم بھ.  لرزید مي خیس ي جوجھ یھ مثل داشت.  کدم بغلش و طرفش رفتم سریع.  شد یکي پارا آي جیغ با آلن فریاد صداي
بکنھ اذیتت کسي ذارم نمي اینجام من.  عزیزم نترس!  تایماز منم:  گفتم گوشش دم و فشردمش  . 
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اتاق تو ریختن خونوادش و علي سید و ویکتوریا ، کشید آلن کھ ي فریاد صداي با . 

 

 ؟ شده چي ؟ آقا خوبین:  گفت و سمتم دوید علي سید.  طرفش رفت و زد جیغي بود زمین رو ھوش بي کھ آلن دیدن با ویکتوریا
؟ کنھ مي چیکار اینجا این  

 

؟ پرسي مي من از کھ غریدم خشم با  

 

 از اینطوري حسابي مرد.  بودم سپرده تو بھ مثالً  رو شده خراب این من ؟ شد مي چي دوني مي ، نبودم اینجا امشب اتفاقي من اگھ
؟ کني مي مواظبت من امانتي و ناموس  

 

کردم نمي رو فکرش آقا ببخشید:  گفتم نادم علي سید  . 

 

کردم رو کار رو اینکار آلن با چرا کھ گریھ بھ کرد شروع ویکتوریا  . 

 

 یھ حتي. کنید گم خونم از رو گورتون زود:  زدم داد ویکتوریا سر محکم ، دادم مي فشار سینم بھ رو پارا آي سر کھ ھمونطور
 دزد تا دو شما و چین اونا دونم مي خوب من.  ببرین رو ھا صندوق اون ندارین حق ضمن در.  باشین اینجا خوام نمي ھم لحظھ
 اگھ ، کرده عموت پسر کھ کاري این با.  ھتل ببرتتون گم مي مستخدمم بھ.  کن جمع رو وسایلت زود.  اینجا اومدین چي واسھ

کنید شکر رو خداتون برین باید بیرون برین در این از زنده گذاشتم . 

 

 زده بھش کھ اي ضربھ با.  بود خوني آلن سر.  بیاد بھوش کھ زد مي ضربھ آلن صورت بھ و پایین انداخت رو سرش ویکتوریا
بود خیلي بود نمرده ، بودم . 

 

بیاد بھوش ھم و بپره مستیش ھم کھ روش ریخت آب و حیاط تو برد رو آلن نعش علي سید  . 

 

چشماش لزون مردمک بھ زدم زل ، روشن نیمھ اتاق تو و کردم جدا سینم رو از رو سرش.  لرزید مي بید مثل پارا آي . 

 

ترسیدي؟ خیلي  
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داد تکون آره ي نشونھ بھ رو سرش . 

 

نترس چي ھیچ از. نترس اینجام من:  گفتم و کردم بغلش دوباره ! 

 

؟ برگشتین کي شما:  گفت و بیرون کشید آغوشم ازتو رو خودش و خورد تکوني  

 

.  بشم دور نتونستم.  برم نتونستم.  کردم مي تنفس تو نفس ھواي از داشتم و بودم شھر ھمین تو من. برگردم کھ بودم نرفتھ:  گفتم
 بھ کثافت اون اومدن شاھد اتفاقي کھ چیھ آوردم اینا کھ صندوقھایي این بفھمم اومدم.  آورد مي برام رو احوالت روز ھر علي سید

دیدي خودت ھم رو بقیھ.  شدم اتاقت . 

 

؟ رین نمي دیگھ:  پرسید زیر بھ سر  

 

خورم نمي جم جام از ، نرو بگھ من خاتون اگھ:  گفتم خوشي سر با و رفت غنج دلم . 

 

داشت عالمي خودش شدنش گلگون دیدن وگرنھ بود تاریک . 

 

 ضمن در.  نبود من محبتھاي جواب این:  گفت و شد ظاھر اتاقم ي آستانھ تو بندش پشت و اومد ویکتوریا اتاق شدن بستھ صداي
سوغاتیھ.  ماست مال.  خریدیم خودمون پول با رو ھا صندوق این ! 

 

 تجاوز زنم بھ من ي خونھ تو بخواد عموت پسر کھ نبود این ھم من محبتھاي جواب:  گفتم و نھ یا دید دونم نمي کھ زدم پوزخندي
 اینجا نره یادت ضمن در. کن شکایت سفارتتون طریق از مطمئني مالکیتشون بھ خیلي. ره نمي جا ھیچ ھم ھا صندوق اون. کنھ

 این مال کھ رو قیمتي اشیاي اون از کدوم ھیچ ذارم نمي.  نده ھدر رو پولت و وقت خودي بي پس.  وکیلم یھ منم و منھ کشور
کنید خارج اینجا از ، کشوره . 

 

بکشم نفس خوبي بھ تونستم من و شد اتاق وارد ھوا انگار ، حیاط در شدن بستھ صداي با.  بیرون رفت و برگشت حرفي ھیچ بي . 

 

 آغوش بھ رو پارا آي و نزدیکتر اومد صفورا.  برگشتن اتاق بھ ، اون رفتن بیرون با ، علي سید کمک بودم رفتھ ھم صفورا و اکرم
 بال داشتن دوقدمیم تو کھ سیاه روم ؟ دادیم مي چي رو پدرت جواب افتاد مي برات اتفاقي اگھ.  مادر بمیرم برات الھي:  گفت و کشید
 مي گریھ و بود نشستھ زمین رو در کنار ھم اکرم.  کرد مي گریھ و رفت مي پارا اي ي صدقھ قربون ھي.  آوردن مي امانتیم سر

 . کرد
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. نکنین گریھ.  گذشت بخیر کھ شکر رو خدا!  خانوم صفورا دارین تقصیري چھ شما:  گفت و کرد دور خودش از رو صفورا پارا آي
نیست خوب حالش.  پایین ببر مادرت کن کمک بیا.  نکن گریھ ھم تو اکرم  . 

 

 ایران غیور زناي بعضي:  گفتم خودم با.  بود شکستھ بیچاره زن کمر انگار. پایین برد و گرفت رو صفورا بغل زیر و اومد اکرم
مردترن مردي ھر از بیفتھ پاش کھ دارن غیرت اونقدر. خارجي مرداي بھ دارن شرف . 

 

شد شروع روز اون فرداي از ، پارا آي و من ھاي عاشقانھ  . 

 

 مي سرخوش من و کرد مي عوض رنگ اونم. ذاشتم مي سرش بھ سر دقیقھ بھ دم کھ اومد مي خوشم کشیدناش خجالت از اونقدر
 . شدم

 

 بھش دستم ذاشت نمي. بود کرده تعیین قرمز خط من براي ھم و دونست مي رو خودش حد خودش ھم و بود نجیب و متین پارا آي
 گرفتن رو ھمین و کاراش ھمین با اون اما.  دادم مي جون ، لباش از بوسھ یھ عطش ، دستاش لمس تاب و تب تو داشتم.  بخوره
بود کرده تنشھ بدجور رو من ھاش  . 

 

 کھ اي عاشقانھ حرف تنھا و بس و بود زیباش لبخند فقط جوابم ولي کردم مي عشق ابراز.  زدم مي عاشقانھ حرفھاي گوشش دم
بود لبي زیر و آروم دارم دوست یھ ، بودم شنیده ازش  . 

 

ً  اون.  بود حرفھا این از خوددارتر اما خوندم مي اونم چشماي تو رو اشتیاق من بود الھھ یھ واقعا  . 

 

شدم مي طاقت بي لحظھ ھر من و گذشت مي آلن و ویکتوریا رفتن از روز چھار  . 

 

ببینمش بیام و بشھ تموم زود کارم زدم مي لھ لھ ، بیرون رفتم مي کھ خونھ از  . 

 

 اي جملھ چند و زد مي لبخند بھم فقط اونم.خوردم مي زده یخ رو غذام ي ھمھ کھ جوري کردم مي نگاش ھمش خوردن غذا موقع
کجا آرامش ي الھھ این و کجا وحشي دار زبون پاراي آي اون.  زد مي خجالت با رو  . 

 

بدجور.  بود باختھ رو قافیھ جور بد.  رفت مي ضعف حرفاش از کلمھ یک براي دلم . 

 

شدم اتاقش وارد اون ي اجازه با.  اتاقش دم رفتم و زدم دریا بھ دل و نیاوردم طاقت بالخره . 
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بود محجوب و پوشیده ھمیشھ مثل  . 

 

کنم عقدت بده اجازه. پارا آي ندارم طاقت دیگھ من:  گفتم مقدمھ بي و تختش رو نشستم  . 

 

.  کنید جلب رو اونا رضایت باید.  دارین خانواده شما اما.  بگیرم اجازه ازش کھ روندارم کسي من:  گفت و انداخت پایین رو سرش
درآورده چنگشون رو پسرشون کھ بشم تلقي یاغي یھ خوام نمي من  . 

 

 اي دیگھ چیز خودت عشق از غیر ببین!!!  کن نگاه من چشماي تو:  گفتم و نشستم پاھاش کنار درست و روش جلو رفتم شدم بلند
بیني؟ مي  

 

 و پدر محالھ آیناز از غیر.  شناسي مي رو من ي خونواده تو.  نیست مھم کس ھیچ برام پارا آي:  گفتم.  بود پایین سرش ھنوز
 باشھ مھم نباید ھم تو براي.  نیست مھم ھستم پسرشون کھ من براي اونا ندادن و دادن رضایت.  بدن رضایت وصلت این بھ مادرم

 اون از یکي دختر برم خوام نمي من.  دادي پس رو امتحانت لحاظ ھر از.  بھتریني برام تو دونم مي و عاقلم و مستقل فرد یھ من.
 کنارت بذار.  نگیر ازم رو خوشبختي این ، رو خوشي این. بگیره رو دماغش آب نیست قادر خودش کھ بگیرم رو قجري خانھاي
پارا آي کن قبول.  کنم زندگي بذار دارم آرزو کھ اونطور. کنم زندگي بذار و باش.  بشم آروم ازت بذار و باشم ! 

 

 تنھا بود مشخص.  کرد مي دیوانم داشت دختر این روح بکارت.  بود شده گلگون صورتش. باال آوردم رو سرش و بردم رو دستم
بالیدم مي خودم بھ زندگیش تو بودن اولین براي.  منم داده سر عاشقانھ ي زمزمھ براي اینطور زندگیش تو کھ مردي  . 

 

 ، آب سفید کمک بي کھ لبھایي. سرخش ي کودکانھ لبھاي بھ رسید و خورد سر انداختش گل صورت و چشما روي از چشمام
بود کننده وسوسھ کافي حد بھ ، سرخاب  . 

 

 کل ، پارا آي ، بودن دسترس از دور و خودداري.  ببوسمش کھ خواستم مي.  خواستم مي ولي!!! دونم نمي ؟ نداشتم ؟ داشتم حق
 بغایت و کوتاه اي بوسھ. ببوسمش ھوا بي و سنجي موقعیت ھیچ بي کرد وادارم ، بودن نیاز تنم ي ھمھ و بودن ناز وجودش
 نوا ھم جسمانیم نیاز با حاال کھ عشقم ھاي زبانھ اما.  کشید خجالت کھ بس کنھ غش بود نزدیک بینوا دختر.  زدم لبش رو شیرین
 رفت مي رژه مغزم تو قبل از قوي شیرین حس این ي دوباره تکرار فکر بلکھ نشدن راضي شیرین شھد این با تنھا نھ ، بودن شده

 وسرش لبم رو گذاشت رو دستش ، ببوسمش خواستم تا.  بشم نزدیک بھش دوباره تا کرد تر مصمم و تر جري رو من سکوتش. 
تایماز نھ:  گفت و برد عقب رو !!! 

 

 اما نبود بوسھ اون از بیشتر چھ اگھ شیرینیش و شنیدم مي دھنش از پیشوندي و پسوند ھیچ بي رو اسمم کھ بود بار اولین این
نبود ھم کمتر  . 
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 بوسھ ھمین... ھمین ؟ بشین نزدیک بھم تونید مي ، نیست سرم باال مادر و پدر چون ؟ کیم من کردین فکر:  گفت و شد بلند سریع
؟ چیھ نجس اجبي اون با شما فرق وقت اون.  بود تعرض جور یھ....  

 

 برابر در فھمیدم و اومدم خودم بھ العملش عکس این با بودم مونده پارا آي طرف از اسمم گفتن و بوسھ اون ي خلسھ تو کھ من
کردم روي زیاده ، پایبنده اعتقاداتش بھ خیلي کھ غرنده شیر این  . 

 

 خوام مي و خوام مي ھمسریم براي رو تو من.  کنم القا بھت رو بدي حس خواستم نمي.  خوام مي معذرت من:  گفتم و شدم بلند
 وقتھ خیلي من کن قبول. پارا آي نباش دلخور ازم. کنیم عقد بریم گفتم اول کھ دیدي.  خوامت نمي دلمشغولي واسھ.  باشي سرم تاج
 پا غرورت حفظ خاطر بھ ، نجابتت خاطر بھ اما مردترم ھا خیلي از بیفتھ پاش ؟ سنگم از مگھ ؟ چقدر دیگھ اما.  کنم مي تحمل دارم
 ، یاري نمي زبون بھ خواستنت بر مبني اي عاشقانھ حرف شاید ، گي نمي چیزي شاید.  بخواي رو من ھم خودت کھ نذاشتم پیش
 فاصلھ این بردار پس.  نیستي میل بي من بھ گھ مي نگاھت.  یارن مي کم ، نگاه حرف پیش ھا جملھ ترین گویا وقتھا بعضي اما

کنم حست بذار. رو  . 

 

آیناز حضور با اما.  کنیم مي عقد ریم مي باشھ:  گفت  . 

 

؟ چطوري آخھ:  گفتم  

 

شم مي ھمسرت!  راضیھ ؛ گفت و اومد وقتي.  بیارش.  داري قصدي چھ بگو بھش برو. بیارش برو:  گفت  . 

 

؟ مھمھ من خواستن از بیشتر برات اون رضایت.  بیارمش اي بھانھ چھ بھ.  تحصیلیھ سال وسط:  گفتم عجز با  

 

 ھمھ ، دادنش فراري با کھ مني.  من ي پاره تیکھ دل تا کرد مي فکر اونا رضایت و اطرافیان حرف بھ بیشتر اون.  گرفت ازش دلم
 از مھمتر براش خواھرم رضایت حاال.  بدم جون بودم حاضر خاطرش بھ کھ مني.  بودم کرده خراب رو سرم و پشت ھاي پل ي

رفتم بیرون اتاقش از و ندونستم صالح رو شدنش خرد این از بیشتر و دیدم شده تیکھ صد رو غرورم.  بود من خواستن . 

 

نمون منتظرم شام براي کھ گفتم ھم خانوم صفورا بھ و بیرون زدم خونھ از . 

 

 ترسیدم مي.  داشتم کار ھم نظمیھ و سفارت تو ھا عتیقھ اون برگردوندن ھمینطور و آلن و ویکتوریا بعدي عمل از اطمینان براي
بدن بروز دیگھ جور یھ رو قضیھ برن اینا  . 
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ً . نزن اونجا ھا صندوق اون از حرفي کھ بودن عاقل اونقدر اونا خوشبختانھ  ھتل تو و بودن نکرده مراجعھ سفارت بھ اصالً  ظاھرا
داشتن اقامت . 

 

. کن چیکار خوان مي دونستم نمي. ببره خودش با رو اونا بیاد مامور فرداش شد قرار.  گفتم رو ھا صندوق جریان و نظمیھ رفتم
 داشتم درگیري اونقدر خودم واقعیتش.  آلن مثل کسایي دست بدن دوباره رشوه چندغاز گرفتن با شاید.  نبود ھم مھم برام راستش

 مملکت این بھ زدن ضربھ واسھ اعتمادم و من از جونور تا دو این کھ بود این مھم.  باشم نداشتھ اینکارا واسھ وقت دیگھ کھ
بگیرم رو جلوشون بتونم کھ نداشتم توان اونقدري. بکنن رو اینکار خواستن دیگھ جور اگھ حاال. نکنن استفاده  . 

 

خونھ بھ رسوندم رو خودم رمق بي و خستھ آخر دست و زدم پرسھ خیابونا تو شب نصف تا  . 

 

 از بلکھ کھ بذارم جیگر رو دندون بازم و بذارم خودش حال بھ رو پارا آي مدت یھ تا کھ شد این فکر و روي پیاده ھمھ این ي نتیجھ
شده پرو خریدم رو نازش زیادي شاید ؛ گفتم مي خودم با.  بیاد پایین شیطون خر  . 

 

 جوابش سنگین سر منم و کرد سالم لب زیر.  شدم بلند من ، میز سر اومد اون وقتي و خوردم رو صبحانم پارا آي از زودتر صبح
دادم رو . 

 

نمونھ منتظرم شام و ناھار براي کھ گفتم ھم خانوم صفورا بھ.  بیرون زدم خونھ از زیاد کار ي بھانھ بھ سریع . 

 

تخت رو انداختم رو خودم رمق بي.  بودم گذاشتھ سر پشت رو تنشي پر و کننده خستھ روز . 

 

دماغم تو پیچید تنش عطر بوي کھ بودم خواب . 

 

پارا آي  

 

 آینده ي اندازه بھ باشم داشتھ اون با تونستم مي کھ اي آینده از من.  بود توانم از خارج کھ داشت تواقعاتي من از اما داشتم دوسش
 رو من نداشتم دوست.  ترسیدم مي اش خانواده از من اما.  بود خوب خودش تایماز.  ترسیدم مي ، داشت خواھم تنھایي بھ کھ اي
کشیدم نقشھ پسرشون واسھ کھ کنن فرض آویزون کار و کس بي یھ  . 

 

بود مھم خیلي برام موضوع این.  بشم اونا ي خانواده وارد بھتر اجتماعي موقعیت یھ با خواست مي دلم . 
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بود نشده بدل و رد ما بین حرفي ، صبحانھ موقع خالي و خشک سالم یھ از غیر ، کرد ترک رو اتاقم اونجوري کھ وقتي از  . 

 

 قھر و بزنھ حرف خواست مي دلم.  بودم متنفر کسي با بودن قھر از ھمیشھ.  بود دلخور حق نا بھ اما.  دونستم مي.  بود دلخور
 . نباشھ

 

 رو چھرش تونستم ، کرد عادت تاریکي بھ کھ چشمام.  زدم زانو تختش کنار و رفتم نزدیکش.  بود خواب  ِ خواب.  اتاقش تو رفتم
 شکایت کرد نمي درک رو من موقعیت کھ این از.  کردم گلھ ازش. زدن حرف بھ کردم شروع ، دیدمش خواب غرق وقتي.  ببینم
.  نداشتم مادر و پدر من.  کنھ صبر شدنم معلم تا خواستم مي اما خواستمش مي اینکھ از.  بھش حسم از.  گفتم خودم از.  کردم
 تحقیر نگاه خریدن یعني ، شدن زاده خان یھ زن شرایط این با.  بود فروختھ کنیزي بھ رو من عموم.  بود دراومده چنگم از ثروتم
کردم بدرش راه از و کردم ھوایي رو خان پسر کھ میدیدن رو این ھمھ دید نمي رو درونم کس ھیچ.  اطرفیان آمیز  . 

 

 مشکیش مخمور چشماي با وقتي. گفتم احساساتیم حال عین در و مغرور ، خشن مرد بھ رو بود شده تلنبار دلم تو کھ چي ھر ، گفتم
 فھمید خواب تو کردم مي حس.  شدم سبک کردم مي حس.  شنیده کردم مي حس.  بزنم حرف تونستم مي راحتتر ، زد نمي زل بھم
گم مي چي . 

 

کشدم خفیفي جیغ ، نداشتم رو انتظارش چون کھ شد حلقھ مچم دور دستش.  برم کھ شدم بلند ، سبکباري حس یھ با  . 

 

 و بود بیدار مدت تمام اون.  بودم زده خجالت خیلي.  نشوند خودش کنار رو من و نشست شد بلند و کشید خودش طرف بھ رو دستم
بودم کرده باز براش رو دلم ي سفره پرده بي اینطور من  . 

 

؟ بیدارین کي از:  پرسیدم ضعیفي صداي با  

 

اتاق تو پیچید تنت عطر وقتي از:  گفت . 

 

 کھ بیرون بکشم دستش از خواستم.  دستش تو گرفت رو دستم.  کشیدم مي خجالت خیلي ازش.  سینم بھ بود چسبیده سرم دیگھ
حقمھ این دیگھ. باشھ بذار.  خوبھ جاش:  گفت  . 

 

 من کن قبول ھم تو اما.  کردم رفتار خودخواھانھ دارم قبول.  بودن منطقي و دلنشین حرفات:  گفت و داد بیرون صدا با رو نفسش
 محکمت شخصیت.  یام مي خوشم خیلي ازت. دارم دوست من.  نداشتم نزدیکي این بھ ي رابطھ زني ھیچ با سن این تو.  سالمھ 28
 دست از رو کنترلم دیگھ ، شھ مي اضافھ اون بھ ھم ظاھري زیبایي وقتي حاال.  ھست کننده جذب شدت بھ ، روحت پاکي ، ایمانت ،

 داري قبول اینطوري رو من و راحتتري اینطوري کھ حاال.  بکنم کاري فکر بي نخوام کھ دارم کنترل خودم رو اونقدر اما دم مي
کنم مي صبر امتحاناتت پایان تا.  باشھ  . 
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بودم خوشحال تصمیمش این از چقدر  . 

 

خونم مي درس باز فراخ با منم اینطوري.  ممنون:  گفتم  . 

 

 باھات نبودن حال حین در و کنارت بودن من براي چون اما:  گفت و گرفت دستاش تا دو بین رو دستم و آورد رو دیگش دست
 دووم رو مدت این تونم مي کھ راھیھ تنھا چون.  نباش دلخور جھت این از.  باشم برت و دور کمتر کنم مي سعي ، سختھ خیلي
 .بیارم

 

؟ معذبي:  گفت کھ بیرون بکشم رو دستم آروم خواستم.  نبودم مایل خیلي نزدیکي این بھ منم اومد خوشم حرفش این از  

 

 از دست. کنھ مي اذیتم کھ بودنشھ غلط.  نیست صحیح وجھ ھیچ بھ کار این.  نیست من بودن معذب صبحت: گفتم آرومي صداي با
 دستت بدي اجازه خوام مي حضورت کردن حس براي وقتھا بعضي اما بشي اذیت خوام نمي من:  گفت و برداشت دستم ي محاصره

؟ باشھ..... بگیرم رو  

 

شدم بلند و بخواد چي خدا ببینیم ھم بعد تا.  گرفتین رو امروزتون سھم:  گفتم  . 

 

؟ کجا:  گفت  

 

بخوابم برم خوام مي.  شبھ نصف:  گفتم  . 

 

کردم فرار سریع من و گفت آھاني.  بود اومده یادش تازه انگار  . 

 

خجل خیلي ھم و بزنم رو دلم حرف تونستم بودم خوشحال ،ھم کردم فکر افتاد کھ اتفاقاتي بھ راجع و برگشتم اتاقم بھ وقتي . 

 

رفتم خواب بھ ، روشن فرداھاي بھ فکر بھ  . 

 

****** 
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 و قھر از بود پر ، ماه ھفت این و گذشت مي تایماز و من قرار از ماه ھفت.  بودم فشار تحت بشدت من و بود امتحاناتم نزدیک
جھت بي و جھت با ھاي دلخوري.  ما ھاي آشتي  . 

 

ازدواجم موضوع و امتحانات پایان اضطراب ھم و داشتم رو امتحانات اضطراب ھم  . 

 

ً .  قائلھ ارزش من وجود براي کھ قویھ ي اراده با مرد یھ کرد ثابت مدت این تو تایماز  یھ ھمیشھ و نذاشت دور گلیمش از پار ابدا
کرد حفظ رو مشخص ي فاصلھ  . 

 

بود جذاب خیلي من براي کھ رفتیم سینما بھ ھم بار دو و کردیم روي پیاده ھم با بارھا  . 

 

گرفت خواھم راحتي بھ رو نھمم مدرک کھ داد مي اطمینان تایماز و من بھ و بود راضي خیلي خوندم درس روند از استاد  . 

 

 تو اوقات بیشتر.  کرد مي رعایت خوبي بھ رو من قرمز خط تایماز شد رو روبھ من العمل عکس با کھ ، شیطنت دوبار یکي از غیر
 تر راحت منم اینطوري.  باشمش دیده صبحانھ سر اونم بار دو یکي ، ھفتھ یھ طول در شاید.  اومد مي دیر شبھا و بود کارش دفتر

 . بودم

 

کرد مي مشخص رو موضوعات خیلي سرنوشت ، امتحان این ي نتیجھ.  خوندم مي درس و خوندم مي درس فقط شب تا  . 

 

 ھر پایبندي و تایماز و من شب اون مدار و قرار خاطر بھ ضمن در.  شد نمي باورم ھم خودم کھ گذشت سریع اونقدر مدت این
بود حاشیھ بي خیلي ، قرار بھ دومون  . 

 

 و کرد مي کالفم جور بد بود شده ھواگرمتر کھ خرداد اوایل موضوع این و بود گرمتر خیلي اسکو ھواي بھ نسبت تھران ھواي
بپوشم لباس راحتتر تونم مي من و نیست خونھ تایماز روز طول در بودم خوشحال  . 

 

 ، اردیبھشت اواسط از من و بود خونھ محل ترین خنک اتاق اون خوندم مي درس پذیرایي اتاق تو نازک حریر لباس یھ با روز اون
 کرده جمع سرم باالي شدم بافتھ گیسھاي ، اون بر عالوه و بودم بافتھ رو موھام.  بخونم درس بتونم کھ بودم کرده اطراق اونجا
باشھ نداشتھ برام مزاحمتي کمترین کھ بودم  . 

 

 تو امتحاناتم ي بقیھ و امتحان این تبعات ضمن در و بدم امتحان خواستم مي بار اولین براي کھ من و بود امتحانم اولین فرداش
نیستم بلد ھیچي کردم مي حس.  زدم مي ورق رو کتاب مدام و بودم کالفھ خیلي بود رنگ پر خیلي زندگیم  . 
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 وخواستم شدم خستھ خوندن درس از. بشھ خنک کمي یھ بلکم ، بیاد و بره ھوا کھ بودم گذاشتھ باز رو پذیرایي اتاق پنجره و در
بیفتھ راه مخم بلکھ.  بده بھم چایي یھ کھ اکرم پیش برم شم بلند  . 

 

 در ي آستانھ تو تایماز.  شدم خشک درخت مثل و کرد قفل عضالتم ي ھمھ روبروم ي صحنھ دیدن از ، در سمت برگشتم کھ ھمین
 چند چند ھر نگاھش طرز بھ نگاھم. کرد مي تماشا افالطوني نگاه یھ با رو من داشت ، بود داده تکیھ در چوب چھار بھ کھ حالي
 با کم منم خوب اما.  بود سخت خیلي تایماز مثل جذابي مرد برابر در مقاومت.  کرد رو زیر رو دلم اما ، نکشید طول بیشتر ثانیھ

نبودم ایمان  . 

 

 یھ کھ حالي در نما بدن حریر یھ با حاال ، داشتم اون مقابل در رو وضعیت ترین پوشیده ھمیشھ کھ مني. کردم فکر خودم بھ لحظھ یھ
بودم وایساده روش جلو بود شده جمع سرم باالي مو کوه  . 

 

 حقي چھ بھ:  گفتم فریاد شبیھ صداي با و نشستم مبل نزدیکترین پشت سریع.  بسنجم رو موقعیت کھ کشید طول لحظھ چند از کمتر
 زل وقیحانھ اینطور ندارم تن بھ مناسبي لباس و نیست حواسم من وقتي دادین اجازه خودتون بھ چطور ؟ داخل اومدین اجازه بي

 لذت چقدر شیفتش نگاه از دونست مي ، بود باخبر قلبیم منکنونات کھ باالسر خداي اما ، بودم کشیده خجالت درستھ ؟ من بھ بزنین
 .بردم

 

 نیان خدا رو تو:  گفتم و ترسیدم ، جلوتر یاد مي داره دیدم وقتي.  شد ھا دیوانھ ي خنده مثل خندش بعد.  پروا بي و بلند!!!  خندید
بیرون برین قرآن رو تو.  کشم مي خجاالت من.  جلو  . 

 

ً  و زد دور رو بودم گرفتھ پناه پشتش کھ رو مبلي راحت خیلي و جلو اومد حرفم بھ توجھ بي دستم بغل نشست دقیقا  . 

 

 سرم و بودم شده مچالھ کالً .  بپوشونم رو کجام دونستم نمي.  مردم مي خواست مي دلم کھ کشیدم مي خجالت و بود بد حالم اونقدر
سینم تو بودم کرده فرو رو  . 

 

الخالقین احسن هللا فتبارک:  گفت اش مردانھ دار خش صداي با وار زمزمھ و آروم . 

 

 نمي سرش چیزي دین از کالً  و نبود روزه و نماز اھل اصالً  کھ تایماز اعتقادات با آدمي زبون از عربي معني با ي جملھ این شنیدن
کنم نگاه رو صورت و کنم بلند رو سرم ھوا بي کھ بود آور شوک اونقدر ، شد  . 
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ھمان درش شدن وغرق ھمان جادوییش چشماي تو نگاه . 

 

؟ نھ یا بگیرم یاد دینم از چیزایي یھ باید بودن تو با براي بالخره:  گفت آروم  

 

 تحقیقکنھ بودم پایبندش اینقدر من کھ دیني بھ راجع ؟ کنھ فکر اعتقاداتم بھ راجع کھ بودم گذاشتھ تایماز روي رو تاثیر این من یعني
 ؟

 

 ازش مدت این تو رو زشتي و زننده حرکت من کھ جوري.  بود پایبند شدت بھ اخالقي اصول بھ اما نبود معتقدي آدم چھ اگر تایماز
بودم ندیده  . 

 

؟ خاتون شي مي من مال کي:  گفت وار زمزمھ ، محزون لبخندي با کھ ھمدیگھ چشماي تو زدیم زل چقدر دونم نمي  

 

؟ محزون اینقدر چرا:  گفتم آروم  

 

 باید چقدر من.  شن مي خود بي خود از ، خواب تو اون دیدن با اما دوره ازشون فرسنگھا عشقشون مردم ؟ باشھ نباید:  گفت
 اینکھ از پشیمونم.  خونھ برگشتم زود اینکھ از پشیمونم.  سختھ برام خیلي پارا آي سختھ.  ندارمت ھم و دارمت ھم کھ باشم بدبخت
 زودتر اینکھ از پشیمونم. نکنھ بدر راه از رو من ظرافتھات تماشاي ي وسوسھ و بشم ھوا بي در جلوي از بتونم کھ نبودم اون مرد
شده تر سخت کارم حاال. دیدم رو زیبایي و ظرافت ھمھ این قرارمون پایان از  . 

 

 دیدنت با امروز خدا بھ اما.  کنم تحمل تونستم دیدم رو تو کمتر و برداشتم کھ سنگیني ھاي پرونده مدد بھ رو ماه ھفت این من
 بودن نتونستھ وقت ھیچ فرانسوي زیباي و حجاب بي دختراي!!!  مرگمھ چھ دونم نمي کن باور.  ندارم رو روز ده این ،تحمل

 توفیري برام سنگ با بینم مي وکیل و وزیر و فرماندار ھاي مھماني تو کھ حجابي بي زناي.  بیارن در غلیان بھ رو من احساسات
 اینطور شاید. بس و رسیدم عشق ي واژه بھ فقط اما.  بودم چراش دنبال خیلي خودم. کني مي داغونم المصب تو....  تو اما.  نداره
 چیز نھ. بس و بودنتھ فقط ، حضورتھ فقط لمست از ، کردنت حس از من منظور اما ، کنھ تفاھمت سوء دچار زدن حرف پرده بي

 دنیا کل و بگیرمت دستام حصار تو و مني براي فقط.  مني مال بدونم اینکھ. کنم نگاھت فقط ساعتھا.  کنم بغلت دارم دوست.  دیگھ
نیافتنھ دست حال عین در و شیرین خیلي برام ، دارم نگھ دور ازت رو . 

 

 دستام با و بود پایین سرم.  کنم مي چیکار نفھمم کھ بودم نشده مستش ھنوز ولي بشم مسخش کھ داشت حالوت اونقدري حرفاش
بودم پوشونده رو ھیکلم ھمھ  . 

 

بمونھ پایبند قولش بھ نتونھ ترسیدم مي اما.  بگھ داشنم دوست از برام آروم ھمینطور واون بشینم خواست مي دلم  . 
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خواستم نمي جدید ماجراي یھ امتحان شب درست  . 

 

 کرده تعجب اربابش موقع بي حضور از چون و شد ظاھر در ي آستانھ تو اکرم.  فرستاد برام غیبي امداد و داشت خبر درونم از خدا
؟ اومدین کي شما آقا اِ :  گفت بودیم چشم تو خیلي کھ اون و من موقعیت گرفتن نظر در بي بود  

 

بشھ بلند و.  بیاد در حال و حس اون از تایماز کھ بود کافي حرفش ھمین  . 

 

رفت بیرون اتاق از و االن ھمین:  گفت و رفت اکرم طرف بھ  . 

 

دید اینجوري رو من شد بد خیلي.  دیدمش االن منم:  گفتم و شمردم غنیمت رو فرصت  . 

 

 تا خودم اتاق رفتم سریع و بیرون رفتم اتاق از و گرفتم نظر در رو خوبش معني من اما.  داد مي معني تا ھزار کھ زد لبخندي
کنم عوض رو لباسھام . 

 

***** 

 

 دست بار یھ.  کردم مي ارادي غیر کارھاي کھ بودم مضطرب و سردرگم انقدر.کارنامم گرفتن با بود مصادف 1310 خرداد 31
 بعدش نمیدادم، جواب زد مي حرف ، بیرون کشیدم مي دستش از زور بھ بوده گرفتھ رو دستم اون کھ بار یھ ، گرفتم مي رو تایماز
ً  کھ تایماز.  کردم مي رفتار دیوانھ یھ مثل.  مورد بي و ربط بي ھاي زدن حرف بھ کردم مي شروع  نابسامان وضع متوجھ ظاھرا
 کھ بریم فرھنگ وزارت داخلي ادارات از یکي بھ بود قرار.  رسیدیم بالخره. کرد مي برخورد باھام طمأنینھ با بود شده روحیم

بود نھم ي پایھ نھایي امتحانات مسئول  . 

 

 رفت و بیرون اومد اتاق اون از بعد.  اتاقھا از یکي تو رفت خودش و بشینم راھرو توي رنگ سبز نیمکت رو خواست ازم تایماز
رو اعمال ي نامھ این دن نمي چرا پس.  شدم مي دیوانھ داشتم.  دیگھ یکي تو  . 

 

پارا آي تو بیا:  گفت و بیرون اومد سوم اتاق از بالخره . 

 

 پشت ، بود زده پھن کراوات یھ کھ دررفتھ گوش بنا از سبیل و مو کم سر با اي گنده شکم مرد.  شدم اتاق وارد لرزون قدمھاي با
خانوم بردار رو روبندت:  گفت و کرد بھم اجمالي نگاه یھ من دیدن با.  بود نشستھ میز  . 
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:  گفت و کرد بھم گذار نگاه یھ مرد.  باال بردم رو روبند.  باشھ یعني کھ گذاشت ھم رو رو چشماش کھ کردم نگاه تایماز بھ مستاصل
ھستي؟ خاني یوسف پارا آي  

 

بلھ:  گفتم  . 

 

بگیر رو کارنامت و بزن انگشت رو اینجا بیا:  گفت و طرفم گرفت رو بزرگي دفتر . 

 

شده حاضر دیر کلرنامت ، نبودي کالس سر و دادي امتحان متفرقھ چون شما . 

 

؟ شدم موفق من یعني این.  بودم شده قبول رو ھمھ.  گذروندم نظر از رو نمراتم سریع گرفتم کھ رو کارنامھ  

 

 مي تو دونستم مي من!!!  مبارکھ:  گفت و کرد بلند رو سرش رضایت با بعد و کرد بھش نگاھي و گرفت ازم رو کارنامھ تایماز
ً  ھم امین!  گرفتي ھم خوبي نمرات چھ. ست معرکھ این.  توني شھ مي خوشحال حتما . 

 

کردم مي شکر رو خدا دلم تو مرتب و بودم خوشحال خیلي بیام بیرون سربلند بودم تونستھ اینکھ از  . 

 

؟ بریم باید ،کجا ابتدایي مقطع تو آموزش براي ایشون نام ثبت براي:  گفت مرد بھ رو تایماز  

 

؟ ایشون:  گفت و کرد بھم نگاه یھ مرد  

 

بلھ:  گفت محکم تایماز  . 

 

 ساختمان ھمون تو کھ کنید مراجعھ ابتدایي آموزش ي اداره بھ باید.  نیست ساختمون این تو نام ثبت محل:  گفت تردید با مرد
ھستش وزارتخونھ . 

 

بیرون اومدیم و کردیم تشکر ازش  . 
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 من ي کودکانھ شوق و شور بھ و بود ساکت مدت تمام تایماز.  بدم یاد درس ھا بچھ بھ و بشم معلم تونم مي کھ بودم خوشحال خیلي
 ، بشم معلم تونم نمي وفھمیدم رسیدم نظر مورد محل بھ وقتي ولي.  دونستم نمي رو محزونش لبخند معني موقع اون.  زد مي لبخند
خورده مي افسوس من شوق این از چقدر فھمیدم.  شدم متوجھ رو حزنش علت  . 

 

 ھیچ و ھستن جامعھ مرفھ ي طبقھ فرزندان جزء مدارس این آموزان دانش ي ھمھ:  گفت پوزخند یھ با بود اونجا مسئول کھ مردي
 خواي مي تو.  ھستن اروپایي ضمن در و مرد ما ھاي معلم ي ھمھ.  خوان نمي چاقور چادر با معلم ضمن در.  ندارن حجاب کدوم
 اینا بین تونستي مي جوري یھ ، بودي مرد اگھ باز.  شھ نمي ولي داري نھم مدرک خودت کھ درستھ بدي؟ یادشون چي مثالً 

شھ نمي حاال اما ، بُربخوري  . 

 

 با.  کنار نداختي مي رو چاقور چادر این اول بود حالیت تحصیالت اگھ شما:  گفت تمسخر حالت یھ با و داد تکیھ صندلیش بھ بعدم
؟ بدي درس بري خواي مي روبند  

 

کنم گریھ و بشینم ھمونجا بود مونده کم کھ دستم رو ریخت رو پاکي آب و کرد توھین بھم اونقدر . 

 

بیرون اومدیم اونجا از شده پاره صد غرور و شکستھ کمر یھ با  . 

 

 تن با ویکتوریا این مثل اجنبي ایمون و دین بي زناي اونقدر دیگھ معلومھ خوب.  کرد توھین اعتقاداتم بھ ھم و شخصیتم بھ ھم اون
 چھ حاال.  یاد نمي خوش مذاقشون بھ چاقور چادر با زن کھ یارن مي در ادا و رن مي راه مردا این ي ھرزه نگاه جلوي لخت بدن و

سواد بي چھ سواد با  . 

 

؟ شم مي معلم تونم مي من گفت مي چرا ؟ گفت مي چي آیناز پس:  گفتم تایماز بھ رو  

 

زنیم مي حرف دربارش ، شدي آروم کھ کم یھ خونھ بریم.  نیست خوب حالت االن تو:  گفت و کرد بلند دست درشکھ یھ براي تایماز  
. 

 

 باید کھ رفت یادت اصالً  تو. ببري لذت قبولیت شیریني از زاشتم مي باید.  اینجا آوردم امروز ھمین کھ منھ تقصیر کرد زمزمھ بعد
باشي خوشحال بزرگ موفقیت این براي  . 

 

 این و خوندن درس از من اھداف بزرگترین از یکي کھ فھمید مي خودش باید اون.  نداشتم رو باھاش کردن بدو یکي ي حوصلھ
دیگھ بود کافي برام داشتم کھ نوشتن خواندن سواد ھمون ، بشم معلم نتونم بود قرار اگھ خوب.  بود شدن معلم ، تالش ھمھ . 
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 رو حالم کھ بده خیرش خدا ھم تایماز.  بود گرفتھ دلم خیلي.  نشستم ساکت مسیر تموم تو و شدم درشکھ سوار ، مغموم و افسرده
کرد نمي سکوت زدن بھم براي تالشي و فھمید مي  . 

 

 موضوعي ھیچ دیگھ انگار.  بود خالي ذھنم.  اتاق از گوشھ یھ نشستم چادر ھمون با و اتاقم تو رفتم یکراست ، خونھ رسیدیم وقتي
بد چھ ، خوب چھ.  کنم فکر بھش کھ نیست  . 

 

 چقدر.  داشتم ذوق نھم مدرک گرفتن براي چقدر.  روم روبھ بھ بودم رودوختھ چشمام ھدف بي بودمو نشستھ گوشھ یھ ھمونطور
داد مي قرار الشعاع تحت ھم رو تایماز با ازدواجم ، موضوع این.  ریخت بھم چي ھمھ. بودم کرده ریزي برنامھ  . 

 

کیھ ببینم برگردم نداشتم حوصلھ.  شد باز اتاقم در  ! 

 

 تو خوب.  کنم مي حلش من.  عزیزم نکن خوري خود اینقدر:  گفت و کرد نگام غمگین.  تایمازه دیدم ، نشست روم جلو وقتي
 تو کارت واسھ کھ کنم پیدا آشنا یھ تونم مي اما شھ مي مواجھ مشکل با دادنت درس جامعھ االن موقعیت و تو شرایط با کم یھ تھران

 این.  شھ مي درست چي ھمھ.  خدا بھ کن توکل خودت قول بھ پس! بودي ایمان با کھ تو. کنھ کمکمون اطراف شھرھاي و شھرري
 یھ براي باید پس.  بکنھ ھم تدریس بخواد اینکھ بھ برسھ چھ یاد نمي خوششون خیلي بخونھ درس زن یھ اینکھ از امل جماعت
 چطور یادتھ.  بکنھ نشیني عقب ، نھ یھ با کھ بود حرفھا این از تر سرسخت شناختم مي من کھ پارایي آي.  باشي آماده مبارزه
 کم یھ.  داري موقع اون با مھم فرق یھ االن.  کني مقاومت باید ھم حاال پس ؟ بتراشن رو موھات نذاشتي و وایسادي پدرم جلوي
 و زد لبخند شیطنت با بعد.  داري رو من حاال و بودي تنھا موقع اون کھ اینجاست فرقش:  گفت دید رو من توجھ وقتي و کرد مکث
مھمتره ھمھ از این:  گفت  ! 

 

ً  و بگیرم رو خودم جلوي تونم نمي ، باشي مظلوم اینقدر و کني نیگام غصھ با بخواي اگھ ضمن در گیرم مي گازت حتما . 

 

گریبانم تو رفت فرو خودسرانھ سرم ، کشیدنام خجالت معمول وطبق نشست لبم رو کمرنگي لبخند شوخش لحن از  . 

 

گفت و کرد بلند رو سرم  : 

 

 شوخي.  مھمیھ روز امروز.  بخند کنم مي خواھش. بستس جونت بھ جونم کھ دوني مي. خانومم باشھ داشتھ غم چشمات نبینم
 باارزشھ خیلي این و دبیرستان میري امسال مھر اول از تو.  باشن داشتھ خوندن درس ي اجازه کھ زنھایي ھستن کم خیلي.  نیست

 یھ تو تونستي تھران ھمین تو شاید و شھ مي بھتر کم یھ اوضاع ، کني تموم ھم رو دبیرستانت تو تا.  کن فکر موضوع این بھ. 
نرسیده آخر بھ کھ دنیا ؟ دیدي چھ رو خدا. بدي درس مدرسھ  !!! 
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 اونقدر صبحونھ سر یکي من.  بخوریم ناھار بریم بیا کن عوض رو لباسات ، پاشو اخالق خوش و خوشگل خانوم یھ مثل حاالم
گشمنھ خیلي االنم.  خوردم چي نفھمیدم کھ کردي عجلھ  . 

 

 رفت اتاقم از و زد لبخند بھم اونم.  شدم بلند زمین رو از و دادم لبخند یھ با رو تایماز دادنھاي قلب قوت و سخنراني ھمھ این جواب
  .بیرون

 

 دست یھ برام تایماز. گذاشت مثبت تاثیر روحیم تو ،کلي کردن خرید. چرخیدیم بازار توي و بیرون رفتیم تایماز با روز اون عصر
خرید ھدیھ عنوان بھ امتحان تو قبولیم بابت ، رنگ ھمون بھ روسري یھ و عنابي قرمز رنگ بھ زیبا لباس  . 

 

برگشتیم خونھ بھ افتاده کول و کت از و خستھ حسابي ولي شاد ي روحیھ یھ با و خوردیم کباب شام باھم  . 

 

 زندگیم ي مسئلھ مھمترین بھ راجع فردا خوام مي چون بخواب خوب رو شب:  گفت تایماز شدم مي اتاقم وارد داشتم کھ موقعي
بزنم حرف باھات  . 

 

نبود سختي چندان کار ، باشھ تونھ مي چي تایماز زندگي ي مسئلھ مھمترین اینکھ زدن حدس  . 

 

 خوابم کھ ھم این از بعد و کنم مي فکر ، گفت کھ موضوعي بھ چون. برد خوابم دیروقت شب ، گفتم تایماز بھ کھ اي باشھ برخالف
 دادم مي نشون معمولي رو ظاھرم اما.  بودم نخوابیده خوب چون نبودم سرحال خیلي صبح.  دیدم مي رو خوابش صبح خود تا برد
 حاالھم و بود پایبند قرارھاش و قول تمامي بھ تایماز.  کنم مي تلخي اوقات دارم موضوع اون خاطر بھ کنھ فکر خواستم نمي. 

کنم عمل بودم داده بھش کھ قولي بھ کھ بود من نوبت  . 

 

 صداي با و شد تر عمیق لبخندش من دیدن با.  نشستھ کشیده اتو حسابي و شنگول و شاد دیدم ، شدم خوري ناھار اتاق وارد وقتي
داد رو سالمم جواب سرخوش و بلند  . 

 

 جمع رو میز تا اومد اکرم وقتي.  خوردیم تایماز ھاي پراکني مزه و ھا شوخي بین رو خانوم صفورا ي خوشمزه و کامل ي صبحانھ
بزنم حرف پارا آي با خوام مي. اکرم بعد براي بذار:  گفت تایماز ، کنھ  . 

 

کرد ترک رو اتاق و گفت چشمي اکرم  . 

 

ً :  گفت و انداخت بھم نگاھي تایماز بزنم حرف خوام مي چي بھ راجع دوني مي حتما  . 
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بلھ:  گفتم زیر بھ سر ! 

 

ببینم رو چشمات زنم مي حرف باھات وقتي دارم دوست. کن بلند رو سرت:  گفت  . 

 

شي؟ مي خونم خانوم.... ؟ پارا آي کني مي ازدواج باھام:  گفت و چشمام تو زد زل  

 

بگو و کن نگاه بھم نھ:  گفت کھ پایین بندازم رو سرم خواستم  . 

 

بلھ:  گفتم چشمام بھ بود زده زل کھ حالي در خجل.  پیشونیم رو نشست سردي عرق  . 

 

باشي خوشبخت کنم مي رو تالشم ي ھمھ.  ممنونم:  گفت و ھم بھ کوبید رو دستاش شاد . 

 

پایین انداختم رو سرم راحت خیال با منم.  نداشت چشمام بھ کاري دیگھ . 

 

کنیم مي عقد بیاد وقتي.  یارمش مي خودم با رو آیناز و کنم مي حرکت اسکو طرف بھ فردا من:  گفت  . 

 

ندادم بھش جوابي ھیچ منم پس نبود سوالي جملش . 

 

 زود پس.  ھا کشھ نمي طول قبلي مثل سفرم این ضمن در.  بخر مدت این تو داري الزم کھ چي ھر و برو اکرم با ھم تو:  گفت
بکن رو کارات . 

 

 ، تھران و تبریز بین خوشبخاتھ: داد ادامھ ، کرد مي نگاه رو بیرون کھ حالي در و باال زد رو پرده و پنجره سمت رفت شد بلند
 بمونم اونجا بخوام روزم دو اگھ.  دارم راه درشکھ با اسکو تا ھم روز نصف یھ. ھست راه اتوبوس با روز چھار.  گذاشتن اتوبوس

 خیلي برات دلم:  گفت آروم کرد مي نگاه رو بیرون کھ ھمونجور. گردم مي بر ھفتھ دو سر  ًتقریبا ، کنھ حاضر رو وسایلش آیناز تا
؟ چي تو.  شھ مي تنگ  

 

بري؟ خواد نمي دلم ؟ گیره مي دلم نبودنت فکر از گفتم، مي گفتم مي چي  
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من پاراي آي خوامت مي خیلي:  گفت و روم زد خیمھ.  یاد مي گوشم بغل از صداش دیدم کھ بودم غرق خودم توافکار . 

 

بیرون زد اتاق از خوشي با و شد سرخوش صورتم شدن گلگون از  . 

 

****** 

 

بگیرم رو آبروم ھمینطور و اشک ریزش جلوي تونستم نمي.  بود شده جمع چشمام تو اشک ، حافظي خدا موقع  . 

 

 روز چند این رنج کھ بوسیدمت مي و کردم مي بغلت ، نبودن اینجا اینا اگھ:  گفت نشنون بقیھ کھ جوري و نزدیکتر اومد تایماز
تونم نمي گوش و چشم ھمھ این وجو با االن ولي.  بشھ کمتر کم یھ دوري  . 

 

 بھ خدا:  گفتم و کردم باز زبون بالخره.  کرد مي نگام خیره و گستاخ ھمینطور اما دونست مي اون.  افتادم مي پس خجالت از داشتم
 . ھمراھتون

 

 و کرد ھم اونا با مختصري خداحافظي و رفت بقیھ سمت بھ و خاتونم باش خودت مواظب:  گفت کرد مي نگام خیره کھ ھمونطور
شد خارج در از علي سید ھمراه  . 

 

 نمي حس روز طول تو رو نبودش ، یاد مي شب دونستم مي چون اما اومد مي شب و بیرون رفت مي خونھ از روز ھر تایماز قبالً 
کشید مي پر براش دلم نرفتھ ھنوز.  بودم شده دلتنگش ، یاد نمي خونھ روزي چند دونستم مي کھ اماحاال.  کردم  . 

 

***** 

 

 تایماز

 

اینجا ریزن مي ایل یھ االن ؟ من خواھر خبره چھ!!!  ھیس:  گفتم . 

 

ندادي؟ بھم رو خبر این زودتر چرا تو.  شھ نمي باورم اصالً :  گفت آروم بود گرفتھ دھنش بھ رو دستش کھ حالي در آیناز  

 

بیرون زد مي کاسھ از داشت چشماش کھ بود متعجب اونقدر.  بود دیدني قیافش . 
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 ، زدم مي تلگراف بھت اگھ.  بذارم تنھاش خواستم نمي.  اینجا اومدم مي باید تو بھ دادن خبر واسھ من چطوري؟ ؟ کي:  گفتم
 درس پارا آي کنم کمک و باشم کرده عمل دادم تو بھ کھ قولي بھ خواستم مي ضمن در. بشھ مطلع ھم اي دیگھ کس بود ممکن

باھوشھ خیلي اون.  گرفت رو نھم مدرک:  گفتم قبالً  کھ ھمونطور.  بخونھ  . 

 

بعیده تعریفات این تو از!!! من برادر ھا باختي دل جور بد:  گفت و کرد بھم شیطوني نگاه آیناز  . 

 

لحظشھ یھ واسھ باختن دل:  گفتم و خندیدم . 

 

 بابا خان و مادر بھ خواي مي چطور حاال:  گفت باشھ کرده وحشت چیزي یھ از کھ انگار دفعھ یھ بعد!!!  مبارکھ پس:  گفت لبخند با
بودن حالي چھ برگشتن زنجان از وقتي دوني نمي. کنن مي چال رو تاتون دو اونا ؟ بگي  . 

 

بره طرفشون نداشت جرأت ھیشکي. بود گفتھ ھمھ بھ رو جریان فریبا.  بودن فھمیده رو جریان ھمھ  . 

 

بگم بھشون خوام نمي کھ ھمینھ واسھ:  گفتم  !!! 

 

چـــي؟؟: گفت بلند  

 

بابا یواشتر!!! ھا نیستي کن ول اینجا نریزي رو ملت تا تو بابا اي:  گفتم . 

 

؟ کني ازدواج اونا حضور بدون خواي مي:  گفت  

 

کنم عروسي تو حضور با فقط خوام مي بلھ:  گفتم  . 

 

 رو زندگي ؟ شھ مي چي بفمن اگھ دوني مي اما.  کردي جدا رو حسابم و ننداختي قلم از رو من کھ ممنون:  گفت کمرنگ لبخند یھ با
کنن مي زھر بینوا دختر اون تو و کام بھ . 

 

 براشون پارا اي وقتي.  شن نمي متوجھ ھا زودي این بھ.  جداست شھرم و زندگي حاالم.  کنیم مي کاریش یھ.  بزرگھ خدا:  گفتم
یان مي کوتاه ، بیاره خوشگل ي نوه دوتا یکي . 
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واال بگم چي:  گفت متفکر آیناز . 

 

.  تھران ببرمت خوام مي ، دانشسرا تو تحصیل ي ادامھ ھمینطور و روحیّت شدن عوض ي بھانھ بھ.  کن جمع رو وسایلت:  گفتم
ندارم طاقت دیگھ من کھ شو حاضر زود  . 

 

 شده تنگ دلت نشده ھفتھ یھ حاال آوردي طاقت ندیدي رو من سالھ یھ.  ھا یارم درمي بازي شوھر خواھر.  اوھوي:  گفت آیناز
؟ براش  

 

جماعت؟ دختر بھ چھ رو من آخھ.  انداختي دامن تو ، تو کھ نونیھ این.  بکني رو اینکار توني نمي:  گفتم  

 

یارم مي در چشماتو نکني خوشبختش.  لیاقتھ با خیلي اون.  زیاده سرتم از:  گفت و خندید  . 

 

نبود اونجا کسي اما کردم باز رو در سریع.  اومد پا صداي در پشت از کردم حس  . 

 

****** 

 

 مي ناراحتي اظھار بیشتر بردم مي خودم با ھم رو آیناز چون ضمن در.  بودن دلخور خیلي من برگشتن زود از بابا خان و مادر
کنن مخالفت تونستم نمي ، بود مھم خیلي براشون تحصیل چون اما کردن . 

 

تبریز سمت افتادیم راه و کردیم جاسازي درشکھ پشت رو آیناز وسایل ي ھمھ.  بودم مشتاق خیلي ھم و داشتم اضطراب ھم . 

 

 وقتي.  کنھ مسافرت اینطوري کھ بود سخت خیلي آیناز واسھ چون.  ریم مي ماشین با رو تھران تا تبریز حداقل کھ بودم خوشحال
 آي کمک با بودم امیدوار.  کنم مشورت حاذق پزشک یھ با تھران ،تو داشتم تصمیم.  شدم مي متنفر خودم از ، افتادم مي پاھاش یاد

کنم قانع عمل واسھ رو آیناز ، پارا  . 

 

 تا راحتي بھ شد مي کھ بود ساختھ آیناز دستشویي واسھ تاشو وسیلھ یھ ، جالب ابتکار یھ با ، کرد مي کار بابا خان واسھ کھ نجاري
بشھ راحت مورد این در آیناز بابت از خیالم کم یھ شد مي باعث اي وسیلھ ھمچین یھ داشتن.  برد جا ھمھ و کرد  . 
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 و دادیم جا باربند تو اتوس رباالي آیناز وسایل ي بقیھ و چرخدار صندلي.  شدیم اتوبوس سوار شبانھ و رسیدیم تبریز بھ عصر
کنھ استفاده کھ بیاریم پایین شوفر شاگر ، کمک با ، شدیم پیاده جا ھر شد قرار  . 

 

دلم تو انداخت دلھره کم یھ کھ بود سریمون پشت مسافر بھ آیناز شک فقط.  رفت مي پیش برنامھ طبق چي ھمھ  . 

 

بوده آسالن شبیھ خیلي کھ شنیده زد مي حرف گاراژ صاحب با داشت وقتي رو مرده صداي:  گفت مي آیناز . 

 

باشھ اون پي حواسم دائم و بشم حساس مرد این بھ شد باعث ھمین . 

 

 ازش و کردم استفاده فرصت ،از داشتن نگھ رو اتوبوس نماز واسھ صبح وقتي. بود پوشونده دستمال یھ با رو صورتش بدبختانھ
 ترجیح.  آوره چندش جور بد صورتم ، آبلھ زخماي خاطر بھ:  گفت داري خش صداي یھ با کھ پوشونده رو صورتش چرا پرسیدم

نبینھ کسي دم مي . 

 

 آب از درست آیناز حدس اگھ.  آشناست خیلي برام نگاه این کردم مي حس.  ترسیدم بدجور ھم نگاھش از بلھ ، نکردم باور تنھا نھ
بزرگ خطر زنگ یھ یعني این ، اومد درمي  . 

 

 مي خانوادم گوش بھ خبر باید کھ اونچھ از زودتر و آورد مي در ، بود متنفر ازش ھم خیلي کھ پارا آي و من کار از سر آسالن اگھ
شد مي بد خیلي پارا آي و من براي ، رسید  . 

 

نگیره رو ردم کھ کنم جمع رو حواسم خوب رسیدیم کھ تھران داشتم تصمیم  . 

 

.  بخوره ھم بھ عروسیم جریان و کنھ چیني خبر پدرم پیش ممکنھ فقط ، باشھ آسالن آدم این اگھ کردم مي فکر کھ باش رو ساده من
.  باشھ زیاد ممکنھ چقدر پارا آي و من از تنفرش ي درجھ دونستم نمي و باشھ حرفا این از خطرناکتر خیلي تونھ مي دونستم نمي

بود رو آبلھ مرد پلیداین دستاي تو پارا آي و من شوم سرنوشت اینکھ از غافل . 

 

پارا آي  

 

 گفت مي مادرش و پدر بھ و شد مي ناراحت اگھ.  ترسیدم مي آیناز العمل عکس از.  بودم مضطرب.  بود شده تنگ تایماز براي دلم
؟ چي تھران اومدن مي شدن مي پا ھم اونا و  
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 بیان بذار ؛ گفتم خودم با.  ،نرفتم شھ مي چي دونستم نمي چون من اما نیاز مورد وسایل خرید برا برم اکرم با کھ بود سپرده تایماز
خرم مي رم مي ، بود خوب اوضاع اگھ ،  . 

 

ً  ، تایماز ازدواج خبر شنیدن وبا بودن خان فامیل اونا.  ترسیدم مي ھم خونھ اھل برخورد از  ، ضمن در.  دادن مي خبر خان بھ حتما
؟ نیومد دخترش عروسي کھ پدریھ چھ این گن نمي اینا.  دوستامھ از یکي دختر پارا آي ، بود گفتھ تایماز قبالً   

 

بشھ تلخ کامم بھ دارم دوستش کھ کسي با ازدواج شیریني ، شد مي باعث مشکالت و موانع این ي ھمھ بھ کردن فکر . 

 

شد مي کننده خفھ داشت دیگھ ، تایماز برگشتن واسھ انتظار ، آخر روزھاي  . 

 

 اتاقم ي پنجره پشت بود شده کارم.  شدم الغر کم یھ کردم مي حس.  نرفت پایین گلوم از حسابي و درست لقمھ یھ ھفتھ دو اون تو
 نھم امتحان تو قبولیم ، آورد مي لبم رو کمرنگ چند ھر لبخند یھ افتاد مي یادم وقتي کھ چیزي تنھا.  دوختن در بھ چشم و نشستن
 . بود

 

 تایماز

 

 رسیدیم کھ ھمین خواست مي دلم.  بودم شده حساس سري پشت مرد بھ کامالً .  گرفتم مي دلشوره بیشتر ، تھران بھ شدن نزدیک با
نذارم خودم از ردي ھیچ و کنم فرار ، گاراژ . 

 

 در.  نھ یا بیرون ره مي گاراژ از کھ بود این بھ حواسم ي ھمھ ، دادم جا درشکھ یھ تو و گرفتم اتوبوس از رو وسایلمون وقتي
شد خارج گاراژ از درشکھ یھ با دیدم خوشحالي و تعجب کمال . 

 

 ولي.  گفتم مي بیراه و بد خود بھ ، بودم کرده خرد رو اعصابم دلیل بي ھمھ این اینجا تا و بودم کرده شک بھش خودي بي اینکھ از
 بیشتر کم یھ کاش. گم مي خودم با کنم مي فکر روز اون بھ سالھا از بعد کھ حاال.  اومده در آب از غلط حدسم بودم خوشحال دلم تھ

خوردم نمي گول راحت اینطور و کردم مي شک . 

 

 رو پاش پارا آي کھ افتادم روزي اولین یاد.  پرسید مي سوالي ھرزگاھي و کرد مي نگاه اطراف بھ زده ذوق تھران دیدن با آیناز
 درشکھ رو اسمش کھ ماشین از اون تعبیر آوردن یاد بھ با.  بود انگیز ھیجان و جالب براش چیز ھمھ چقدر.  شھر این تو گذاشت

 بھ تونستم مي و نداشتم باھاش زیادي ي فاصلھ کھ بودم خوشحال چقدر.  لبم رو اومد ناخودآگاه لبخندي گذاشت اسب بدون ي
ببینمش زودي . 
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****** 

 

زدم در و صندلیش رو نشوندمش و کردم پیاده رو آیناز  . 

 

 علي سید کردم ھدایت داخل طرف بھ رو آیناز صندلي من و کرد باز انتھا تا رو در خوشحالي با ، دید در پشت رو ما تا علي سید
 بھ کھ دیدم ھا پلھ جلوي بودم خریده براش کھ عنابي لباس ھمون تو رو پارا آي ، شدم کھ حیاط وارد. بیاره رو وسایل تا رفت

.  بود شده زیباتر عشقم چقدر و کرد مي تابي بي سینھ تو دلم کردنش بغل براي چقدر و بودم مشتاقش چقدر.  اومده استقبالمون
 طرفش بھ سرعت با رو آیناز ؟صندلي شده ضعیف من خاطر واسھ باشم امیدوار تونم مي یعني.  افتاده گود چشماش پاي کردم حس

 بھ خواھرانھ رو آیناز و شد خم و کرد من بھ زیر بھ سر و گذرا سالم یھ ما بھ رسید وقتي اومد طرفمون بھ پارا آي. کردم ھدایت
کشید آغوش  . 

 

 ھنوز بودم شناختھ خوب رو پارا آي من.  آینازه حضور خاطر بھ دونستم مي چون زدم پس رو دلخوریم.نگرفت تحویل رو من خیلي
کرد مي نگاه تردید با بکنیم بود قرار کھ کاري بھ  . 

 

فراري؟ دختر شم مي نگرانت دل نگفتي شیطون:  گفت سرخوشي با آیناز  

 

 بود برادرتون لطف.  بودین نگرانم کھ ممنون! زاده خان شرمندم خیلي من:  گفت و کشید بیرون آیناز آغوش از رو خودش پارا آي
بودین گرفتھ قول من بھ کمک براي ایشون از کھ شما لطف البتھ و اینجام کھ  . 

 

 مي اون.  شدم دلخور کم یھ حرفش از.  اومد مي سرم بالیي چھ نبود معلوم ، بکنن رو اینکار خواستین نمي ازشون شما اگھ
 اما.  دیگھ کس خاطر بھ نھ دادم فراریش ھمین واسھ خواستمش مي من.  نبود بیشتر بھانھ یھ دادم آیناز بھ کھ قولي کھ دونست
نگفتم ھیچي ، کنھ مي رو اینکار داره آیناز دل آوردن بدست براي دونستم مي چون  . 

 

 نمي رو داده دل اول از نگو.  اخالقش اون با کرد مي رنگ رتو و من ھم اول از ما داداش این ؟ کمک کدوم بابا برو:  گفت آیناز
فقط کنھ . 

 

چشھ این دونم مي کھ من.  دختر بھانس ھمش اینا  ! 

 

زاده خان ندین خجالتم:  گفت زیر بھ سر پارا آي  . 

 

آینازم فقط من.  زاده خان نگو من بھ دیگھ: ؟ گفت و پارا آي سمت گرفت رو اشارش انگشت و شد براق آیناز . 
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؟ دین مي اجازه:  گفت و من کنار اومد و زد دور رو آیناز صندلي پارا آي  

 

بفرما:  گفتم ! 

 

ھا پلھ سمت رفت و داد حرکت رو آیناز صندلي  . 

 

 آي بھ و کردم بغل حرکت یھ با رو آیناز و جلو رفتم و بیارم طاقت نتونستم دیگھ کھ باال ببرتش کھ رفت مي کلنجار صندلي با داشت
باال بیاره رو خالي صندلي کھ کردم اشاره پارا  . 

 

 بھ ما ورود موقع. نشھ اذیت ھا پلھ خاطر بھ تا کنن آماده براش اول ي طبقھ تو رو اتاقي بودم بودم گفتھ آیناز راحتي براي
 یکي:  گفتم و صندلیش رو گذاشتم رو آیناز.  کردن احوالپرسي آیناز با و اومدن استقبالمون بھ مشتاقانھ صفورا و اکرم ، ساختمون

اصالً  ندیده رو من کس ھیچ تو اومدم کھ در از بگیره تحویل رو من ھم  ! 

 

بگیره تحویلت بگو خانومت بھ ؟ چھ ما بھ: گفت آیناز  ! 

 

نشھ جیگر خون اینقدر بگیر تحویل رو شوھرت این:  گفت و پارا آي سمت کرد روشو بعد  . 

 

 لحظھ تو اونم رو آیناز برخورد این انتظار.  نداشتن من از کمي دست ھم بقیھ و پارا آي.  اومد درمي حدقھ از داشت چشام تعجب از
 کھ پھن و پت لبخند یھ با.  زد غنج دلم و کرد روم و زیر جملش این.  کردم پیدا رو خودم لحظھ چند از بعد البتھ.  نداشتم ورود ي

پارا آي بھ دوختم رو نگاھم ، نکردم کردنش مخفي واسھ تالشي ھیچ  . 

 

 و اکرم بھ رو آیناز ، بگم چیزي خواستم تا.  شدم ھوایي بدجور ، پارا آي ي افتاده پایین سرِ  و گلگون صورت بھ افتاد بھ چشمم
دونستین نمي کھ نگین.  بشھ عروسمون قراره جان پارا آي:  گفت صفورا . 

 

 خبر خیر ھمیشھ ایشا�.  بود خوشي خبر ولي.  بودیم خبر بي ما.  خانوم نھ:  گفت صفورا بعد و کردن نگاه ھم بھ صفورا و اکرم
؟ این از بھتر چي. الھي بشن خوشبخت.  ماشا� یان مي ھم بھ خیلي.  باشین  

 

؟ یان نمي عروسي واسھ اونا ؟ کجان خان و بانو پس:  گفت باشھ اومده یادش چیزي کھ انگار بعد  
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ً .  اومدم اونا از نیابت بھ منم.  سادس عقد یھ.  نیست کھ عروسي:  گفت آیناز ایشا� یان مي بعدا  . 

 

کردیم مي گوش آیناز حرفھاي بھ داشتیم واج و ھاج ھم پارا آي و من  . 

 

؟ اتاقت تو بریم!  اي خستھ:  گفتم و زدم بھش لبخندي. کرد مي راه روبھ رو کارا داشت نیومد ، عزیزم خواھر  

 

حموم برم خوام مي ھم بعدش.  آره:  گفت . 

 

بدونھ رو آیناز سریع افشاي این دلیل خواد مي اونم دونستم مي.  اومد ما دنبال ھم پارا آي. اتاق تو بردمش . 

 

گفتم کردم خوب.  ھا کشتمتون بزنین حرف کلمھ یک:  گفت سریع آیناز شد بستھ کھ در  . 

 

کردي؟ رو اینکار چرا ولي. محفوظ این. کردي کھ خوب:  گفتم بیاد پایین صندلیش از کردم مي کمکش کھ حالي در لبخند با  

 

 در مادر و بابا و خان کنن مي خیال االن. دادن مي راپورت ، کنیم چیکار خواییم مي فھمیدن مي روز دو از بعد اگھ خوب:  گفت
ھستن جریان . 

 

نیستیا باھوش کم ھم تو:  گفتم  !!! 

 

رسید مي نظر بھ سال بچھ ، خندید مي وقتي چقدر.  افتاد چال گونش رو و خندید . 

 

کنم اختالط داداشم زن با خوام مي بیرون برو:  گفت من بھ رو آیناز  . 

 

بیرون رفتم اتاق از و کردم پارا آي ي کشیده خجالت صورت بھ سرسري نگاه یھ . 

 

پارا آي  
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 زیاد زدن واسھ حرف دونستم مي.  کردم مي پناھي بي احساس بیشتر ، ھم اتاق از تایماز رفتن از بعد. کشیدم مي خجالت آیناز از
 .داره

 

شد بریده افکارم ي رشتھ آیناز صداي با . 

 

 رو مختلفي سرنوشتھاي برات بارھا و بارھا فرارت خبر شنیدن از بعد.  سالمي خوشحالم:  گفت مھربون حال عین در و مقتدر آیناز
 و مغرور برادر!  تایماز پیش. باشي اینجا ممکنھ کھ کردم نمي فکر ھرگز اما. بد ھا بعضي و خوب ھا بعضي.  بودم کرده تصور
من گیر سخت  ! 

 

 ھم تو با ازدواجش ي برنامھ.  کشیدم جیغ خوشحالي از ، بخوني درس تا کرده حمایتت و کني فرار تا کرده کمکت گفت بھم وقتي
 برادر توني مي کھ ھستي کسي تنھا تو.  راضیم و خوشحال نھایت بي تایماز انتخاب از شخصھ بھ من.  بود ماجرا این ھیجان اوج

اما...  اما.  کني رام رو من چموش .. 

 

 بعد ببینم کھ دوختم اون دھن بھ چشم. کوبیدن مھابا بي بھ کرد شروع قلبم و افتاد دلم بھ عجیب وحشتي ، آیناز ھاي گفتن اما این با
داره تردید گفتنش در آیناز کھ چیھ ھا اما این از  . 

 

 یعني. باشن داشتھ رو من احساس ھم اونا کھ کنم مطمئنت تونم نمي بابا خان و مادر جانب از من:  گفت و کرد تازه نفسي آیناز
 تایماز و من بابت از. دي مي قرار نابرابر جنگ یھ معرض در رو خودت ازدواج این با کھ بدم بھت رو اطمینان این تونم مي بیشتر
 سر حرف ولي.  وایسھ پشتت جونش پاي تا کھ دم مي بھت رو اطمینان این تایماز مورد در.  کنیم مي حمایتت کھ باشھ راحت خیالت
 چي ھر ولي. نداره اونا بھ نیازي و مستقلھ تایماز درستھ.  خوان نمي نظر تایماز و من از اصالً  ، بدونن رو جریان اگھ اونا کھ اینھ
 درست خودشون دید صالح بھ کھ رو کاري ھر و ندارن اي بازدارنده ھیچ اونا اینکھ ھمھ از مھمتر و ھستن مادرمون و پدر باشھ

دن مي انجام کاري مالحظھ ھیچ بي باشھ  . 

 

 قدم نشیبي و فراز پر راه چھ تو بدوني اینکھ حرفھا این گفتن از منظورم.  کنم منصرفت یا کنم خالي رو دلت تو کھ گم نمي رو اینا
کني حاضر اتفاقي و موضوع ھر کنم مي تأکید ، موضوعي ھر براي رو خودت االن از و ذاري مي  . 

 

 بي ، بودم شوھرت مادر من اگھ و بردم لذت رفتارت و حرف ھر از و اومده خوشم تو طبع مناعت و جسارت از اول روز از من
 تا زمین من با عقایدش دوني مي من از بھتر خودت کھ مادرمھ تو مادرشوھر اما شدم مي خوشحال خیلي پسرم انتخاب از شک

کنھ مي فرق آسمون  . 

 

 کسي واسھ این.  گم مي تبریک رو نھم امتحان تو قبولیت راستي:  گفت باشھ افتاده یادش تازه کھ انگار بعد و کرد مکث کم یھ آیناز
 ، نکردم اشتباه تشخیصم تو اینکھ از.  ھستي باھوش خیلي خیلي معلومھ.  بزرگ موفقیت یھ یعني ، نرفتھ مدرسھ حال بھ تا کھ

شدم امیدوار خیلي خودم بھ راستش و خوشحالم  . 
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 ازدواجھاي با ازدواج این.  بدین نجات رو زندگیتون و کنید مقاومت خوبي بھ مشکالتتون سیل برابر در بتونین دوتون ھر امیدوارم
داره الزم ھم متفاوتي شوھر و زن و متفاوتھ خیلي معمولي . 

 

 یاد بھم ، زیاد کردن مطالعھ و یکجا نشستن و کرد باز مسائل از خیلي بھ رو من چشم ، افتاد من پاھاي براي بچگي تو کھ اتفاقي
 ، امید ھمیشھ تو چشماي پشت من.  ببینم رو چشماشون پشت کنم سعي و کنم نگاه اطرافم آدمھاي بھ دیگھ ي دریچھ یھ از داد

دیدم رو تالش و جسارت  . 

 

 چون نباش نگران اما.  آفت یعني این و ھست غرور ، جسارت و امید از بیشتر اون چشماي پشت چون سپارم مي تو بھ رو برادرم
 رو قلبش صداي تونم مي ، یاره مي زبون بھ رو اسمت وقتي.  ببینم تونم مي ھم رو عشق چشماش پشت ، دیدمش دوباره وقتي از

. غرورشھ حفظ اون و داره شرط اما.  باشھ گشا راه ھا سختي ي ھمھ تو میتونھ و ارزشھ با و مقدس خیلي سومي این.  بشنوم
کنھ نمي برات کھ کارا چھ ببیني تا کن حفظ رو غرورش  . 

 

 ً  صداي شنیدن ي تشنھ ھنوز من اما.  کرد مي نگام داشت ساکت چون.  بود شده تموم آیناز جاي بھ و زیبا حرفھاي ظاھرا
بودم آرامبخشش  . 

 

؟ ساکتي چرا:  گفت و باال داد رو ابروش لنگھ یھ ، شد طوالني من سکوت وقتي  

 

 شما خوشحالم خیلي.  خوشحالم. درمان ھم بود درد ھم.  آب ھم بود آتیش ھم حرفاتون.  بودم شده شما کالم آرامش محو:  گفتم
 . اینجایین

 

توه مثل یکي برادرم انتخاب خوشحالم خیلي من:  گفت و کردم بغلش.  بغلش تو برم خواست ازم کار این با و کرد باز رو دستاش . 

 

 مي.  کنم مي درستش رو کار جوري یھ خودم.  نگو ھیچي تو ھم خدمتکارا این بھ:  گفت بیرون برم آیناز اتاق از خواستم مي وقتي
.  بگھ تبریک بھشون کسي ندارن خوش ، وصلت این از دلخورن و ھستن تایماز ازدواج مخالف کم یھ چون مادرم و پدر بگم خوام

 ببینیم تا کنیم مي مخفي مدت یھ!  بدن خبر و بزنن زنگ کنن نمي جرأت اینطوري کنم فکر.  نگیرین تماس باھاشون ، نگفتم من تا
خواد مي چي خدا . 

 

خانوم آیناز... خا ممنون:  گفتم لب زیر  

 

داره تشکر جاي این.  کردي راه سربھ رو من اخالق بد و دنیا تارک داداش تو. ممنونم تو از من:  گفت و زد لبخندي ! 
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***** 

 

 نکاح و عقد بھ رو شما دھید مي وکالت بنده بھ آیا ، خاني یوسف پارا آي خانوم ، مکرمھ ي دوشیزه:  پرسم مي بار سومین براي
؟ وکیلم آیا ؟ دربیارم خانلري تایماز آقاي دائمي  

 

بلھ:  گفتم ، یاد مي در چاه تھ از کردم مي حس کھ صدایي با  

 

شکست رو ،سکوت ھا ھمسایھ از تا دو یکي و اونا فامیالي از نفر چند و صفورا و اکرم و آیناز زدن دست صداي  . 

 

 ي ھمھمھ تواون لحظھ یھ. بودم تنھا و تک ، ھم کوچیک جمع این تو ، کبکبھ و دبدبھ ھمھ اون با من.  داشتم اي غریبانھ عقد چھ
گلوم بھ اندخت چنگ غریبي بغض.  گرفت دلم ، شادي  . 

 

 پدري.  شد مي جمع چشماش تو شوق اشک من ي بلھ شنیدن با کھ داشتم مادري خواست مي دلم.  نبود اطرافم بھ حواسم اصالً 
حاال اما.  گرفتم مي اجازه ازش کھ داشتم ... 

 

 یعني.  خوند رو عقد خطبھ کي عاقد نفھمیدم اصالً .  اومدم بیرون خبري بي حال اون از ، دستم رو تایماز گرم دست گرفتم قرار با
؟ بودم تایماز زن االن من  

 

 رو حلقم اول کھ کرد اشاره تایماز بھ رو بعد.  بشین خوشبخت و باشھ مبارکتون:  گفت و ما سمت داد حرکت رو صندلیش آیناز
کنھ دستم . 

 

کنم مي خوشبختت باش مطمئن.  پارا آي شدي زیبا خیلي:  گفت آروم و چشمام تو شد خیره و زد عقب رو چادرم تایماز  . 

 

 با فراوان اصرار با کھ رو اي حلقھ منم.  کرد دستم بھ رو بود زیبا سادگي عین در کھ انگشتري. کرد تپیدن بھ شروع تندي بھ قلبم
کردم دستش تو رو بودم خریده براش ھام سکھ از یکي فروش  . 

 

نبود ھم اون از کمتر اما نبود کار در عروسیي چون ، نبود عروس لباس.  بود پولک و چین پر سفید لباس یھ بود تنم کھ لباسي  . 
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 یھ.  شدم جوري یھ لبش با انگشتم تماس از.  کردم رو کار ھمین خجالت با منم.  دھنم تو گذاشت و زد عسل بھ رو انگشتش تایماز
پوستم زیر دوید خوشایند حس . 

 

 بود شده تشکیل ما مھمانان.  بکنھ گرمي مجلس و بیاد کھ بود خواستھ زد مي دایره زنانھ مجالس تو کھ خانوم یھ از خانوم صفورا
عروسیي عجب. خدمتکارامون فامیلِ  و ھا ھمسایھ از !!! 

 

 رو صورتم تا بود اومده مشاطھ ھم دیروز.  بود شده نیاز مورد وسایل خریدن و خونھ کردن آماده گرم سرمون گذشتھ ي ھفتھ تمام
 قابلھ اومدن ، عقد واسھ شدن آماده این قسمت آورترین شرم و بدترین.  دربیاره بکارت از رو ام دخترانھ ابروھاي و بندازه بند

ً  اینکھ حین در من اما بودن مخالف شدت بھ تایماز و آیناز.  بود بکارتم صحت واسھ  چون کردم اصرار اما کشیدم مي خجالت شدیدا
ً  اینا شاید گفتم مي خودم با.  بمونھ بعد واسھ حدیثي و حرف ھیچ خواستم نمي  از خوان مي دلشون تو و دارن اعتماد گن مي ظاھرا

بشن مطمئن نیست باالسرش مادري و پدر کھ دختري بودن پاک  . 

 

کردم شکر رو خدا دلم تھ ھم و شدم آب خجالت از ھم ، مبارکھ:  گفت و کشید ِکل قابلھ زن وقتي.  کشیدم خجالت چقدر دونھ مي خدا  
. 

 

تایماز با عقد بعد ، کشیدم خجالت حد این تا زن یھ از کھ من.  کنم چیکار تایماز با کھ بودم فکر این تو ھمش ................. 

 

 دختر!!!  ھا باشھ گرفتھ داداشم زن نبینم.  الھي بشین خوشبخت و:  گفت و گردنم انداخت قشنگ شمایل گردنبد یھ و جلو اومد آیناز
ھا شدي ما تایماز زن زور بھ گن مي جماعت این االن ؟ نشستي کرده بغ حال بي اینقدر چرا!  بخند کم یھ  ! 

 

 بخونھ رو ذھنم نتونھ اینکھ براي و لبم رو نشست لبخندکمرنگي کرد مي گوشزد بھم شوخي با رو حقایقي داشت کھ شوخش لحن از
؟ داره ذوق چقدر دختره گن نمي بخندم اگھ.  کشم مي خجالت:  گفتم  

 

 واي.  شھ مي آب قند داره دلش تو معلومھ!!!  کن نیگاش.  رسي نمي ما داداش این بھ باشي داشتھ ذوق ھم چقدر ھر:  گفت آیناز
برسھ دادت بھ امشب خدا پارا آي  . 

 

 باشھ وحشتناک اینقدر بود قرار شب یعني.  جونم بھ افتاد ھم دلشوره یھ ضمن در.  زمین تو رفتم شدم آب کالً  ، حرف این شنیدن از
 ؟

 

؟ کرده چیکار باھات مشاطھ ببینم خوام مي برداري؟ رو چادر این شھ مي:  گفت تایماز  
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 رفتن کجا اینا اِ :  گفتم.  خالیھ عقد اتاق دیدم اومدم خودم بھ تا.  نشستم دوباره و کردم باز دورم از رو چادر و شدم بلند زده خجالت
 ؟

 

؟ کنم صداشون خواي مي ؟ رفتن ناراحتي نکنھ ؟ چیھ:  گفت  

 

 و زیبا نھایت بي:  گفت و صورتم نزدیک آورد رو سرش و چرخوند خودش سمت بھ منو و گرفت بازوھامو.  کردم نگاھش گیجي با
 تو شیرین و عمیق حسي.  بوسید منو آروم. شد مي دیوانھ بیشتر ھم من قلب اومد مي کھ نزدیکتر.  من پاراي آي ھستي خواستني

پارا آي کنندس دیوانھ بودنت بکر این.  بودنت خاص این:  گفت و کرد جدا خودش از رو من.  کرد پیدا جریان بدنم رگاي تمام . 

 

؟ بلھ:  وگفت کرد جدا رو خودش سریع تایماز و خورد در بھ اي تقھ  

 

؟ اینجا بیارم رو شما شام. کنیم آماده رو شام دادن دستور خانم ، آقا:  گفت بود اکرم  

 

خوریم مي اینجا ما.  بلھ:  گفت تایماز  . 

 

خوردیم من ي انداختھ گل ھاي لپ و تایماز مشتاق نگاھھاي و عاشقانھ نجواھاي میون در رو شام  . 

 

 مردانھ. آوردن وجد بھ رو ما کوچیک مجلس مھمانان و کردن گرمي مجلس ، زد مي آکاردیون کھ برادرش با ، مطرب ، شام از بعد
 آقایون بین ھم تایماز.  کردن مي شادي و رقصیدن مي ، شناختمشون نمي اصالً  کھ نوجواني و جوان دخترھاي.  بود جدا زنانھ و

 بود شده قبالً .  کرد بلندم و کشید رو من دست بعد.  رقصید عروسش و خواھر جلوي مردانھ و خانومھا اتاق تو اومد اینکھ تا.  بود
 و بودم مجلس عروس من و کرد مي فرق االن ضمن در و نبودم وارد خیلي خوب اما.  باشم رقصیده مختلف ھاي عروسي تو کھ

 آروم و وسط رفتم باھاش و نکردم رد رو دستش اما کشیدم مي خجالت ھم تایماز از.  بودم دوختھ کمرم حرکات بھ چشم ھمھ
 رقصیدم کھ کم یھ منم. ریخت شاباش عنوان بھ سرم رو پول کلي و اومد جلو بعد.  زد دست برام و ایستاد کناري تایماز.  رقصیدم

نشستم و کردم تمومش زود . 

 

 اگھ.  شد مي خوب پاھاش کاش.  سوخت بینوا دختر براي آني دلم.  داد مي حرکت بدنش و گردن بھ صندلیش رو ھمونجا ھم آیناز
کردم مي گرم رو مجلسش خوب ، کرد مي ازدواج و شد مي خوب  . 

 

شد خالي خونھ ، کمي خیلي زمان تو ، کردن حافظي خدا تایماز و من از ھمھ و شد تموم مھماني وقت . 
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 مي کشندست بودم شنیده کھ دردي از.  ترسیدم مي.  اومد نمي راه باھام پاھام.  ایستادم ھا پلھ پایین.  افتاد دلم بھ عجیب اي دلھره
داشتم وحشت زنانھ دنیاي بھ ورود از.  ترسیدم  . 

 

کرد نوازش رو ام برھنھ گردن کھ گرمي نفسھاي ھرم بعد و کردم حس کمرم رو رو دستي حرکت  . 

 

؟ نگراني:  گفت تایماز  

 

دادم تکون بلھ ي نشانھ بھ رو سرم  . 

 

نباش ھیچي نگران پیشتم من تا:  گفت و کرد بلند دستاش رو و الغر منِ  حرکت یھ تو . 

 

بینن مي االن.  زمین بذارین رو من:  گفتم و بازوش بھ زدم چنگ ! 

 

بخوابن رفتن ھمھ.  نیست اینجا ھیشکي:  گفت  . 

 

؟ گفت مي چي خانوم صفورا االن دوني مي:  گفت گوشم دم  

 

 چي؟

 

کنن اجرا رو خوني دستمال مراسم باشیم مایل کھ گفت مي:  گفت کرد مي باز رو اتاق در پاش با کھ حالي در ! 

 

؟ چي گفتم مانندي جیغ صداي با  

 

 زندگي و شدن بزرگ چیزا این با عمر یھ ، کنھ چیکار خوب.  کردم ردش خودم.  نشو عصباني:  گفت و گذاشت تخت رو رو من
بگیره شاباش و بفرستھ رو پسرش شاھکار مادرم واسھ خواست مي البد.  کردن  . 

 

سراغم اومد دلشوره دوباره. پایین انداختم رو سرم . 
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 باھات کھ تایمازم ھمون من! ببین منو پارا؟ آي ترسي مي چي از:  وگفت کرد بلند دستش با و سرم و نشست من کنار اومد تایماز
 تو بھ تمایلم درستھ.  نیستم خشن و وحشي کني مي فکر ھم اونقدرھا من.  نخورد بھت ھم انگشتم و خوابیدم بیابون تو شب چند

 بھ بسپر رو خودت و نترس فقط تو.  زنم نمي صدمھ عشقم بھ باش مطمئن ولي کنم مھارش تونم نمي راحتي بھ کھ زیاده اونقدر
کني اعتماد بھم کھ شرطي بھ.  بدم تو بھ تونم مي منم رو دي مي من بھ تو کھ آرامشي باش مطمئن.  من  . 

 

کردم اعتماد بھش من و ......... 

 

 خون ، دیشب یادآوردي از.  بود خوابیده کنارم برھنھ ي باالتنھ با تایماز.  شدم بیدار خواب از کھ بود ظھر نزدیکاي نھ کھ صبح
مرد این بود ساختھ عاشقانھ برام رو مشترک زندگي شب اولین چقدر. کردم مي نگاه بھش. صورتم بھ دوید  . 

 

 یھ مثل آروم برام رو اون ، من مرد اما.  باشھ آور عذاب و وحشتناک تونھ مي چقدر کرد مي فکر و ازش ترسیدمش مي کھ شبي
بود ساختھ نسیم  . 

 

 کرده حمایت ازم اینطور کھ مدت این تو.  شن مي تموم ھام سختي و ھا غم تمام ، اون با بودن با کردم مي حس و داشتم دوسش
 خداي بھ شرکم ھمین اما.  بودم ساختھ زمیني خداي یھ ازش ، بود نکرده دریغ ازم رو چیز ھیچ ، داشتم نیاز کھ لحظھ ھر و بود

 یکیھ فقط ، خدا و گاه تکیھ بفھمم تا اومد سرم بال این.  لرزه مي بدنم ستون چھار یادآوریش با کھ آورد زندگیم سر بالیي ، باالسري
بکنھ آدم زندگي کابوس بھ تبدیل شبھ یھ تونھ مي رو زمیني گاھاي تکیھ ي ھمھ بخواد اون اگھ و  . 

 

 بخیر صبحت:  گفت و زد لبخندي ، دید بیدار رو من وقتي و کرد باز رو چشماش چون.  کرد حس رو من نگاه سنگیني کھ انگار
خوبي؟. خانومم  

 

بخیر ھم شما ظھر ولي ، نھ کھ صبح.  سالم:  گفتم آروم  . 

 

؟ کنھ نمي درد کھ جاییت ؟ خوبھ حالت:  گفت و شد خیز نیم  

 

خوبم:  گفتم شرم با  . 

 

؟ کشي مي خجالت باز شدي ھم زن شما:  گفت و کشید رو لپم  

 

بود ام افتاده پایین سر فقط جوابش . 
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دنیا ھمھي بھ ارزه مي شدنت گلگون این!!!  خیلي. پارا آي دارم دوست خیلي:  گفت و زد کنار رو موھام از اي تره . 

 

کرد پر رو وجودم خوب حس کلي ، گفت کھ معنیي پر و ده سا ي عاشقانھ ي جملھ از . 

 

 کلي با رو ساده کاچي ھمین.  بود کرده درست کاچي صبحانھ واسھ برامون خانوم صفورا. کشیدم مي خجالت خونھ اھل ي ھمھ از
خوردم شدن سفید و سرخ . 

 

 نبود ھیشکي کھ بودم غریبي عروس.  شھ آب یخم بلکھ کرد مي شوخي باھام کلي و ذاشت مي سرم بھ سر آورد مي گیرم تا آیناز
 تایماز و من اما.  بگیره مراسم داشت اصرار آیناز رو؟ ھا ھمسایھ ؟ کنیم دعوت خواستیم مي رو کي تازشم. بگیره پایتختي براش

بودیم مخالف  . 

 

بگردیم بریم ھم با تا شیم حاضر کھ گفت آیناز و من بھ تایماز ، شد کھ عصر . 

 

ً .  زدم نمي روبند دیگھ تایماز ي خواستھ بھ ، بودیم رفتھ کارنامھ گرفتن براي کھ روزي اون از بعد  بودن شده اینجوري ھمھ تقریبا
 یھ(  اي کالغھ روسري یھ و پوشید بلند دامن و کت یھ نپوشید ھم چادر آیناز. بودن شده شمار انگشت داشتن روبند کھ زنایي و

ً  کھ زیبا رنگھاي با ابریشمي روسري نوع  و کردم سرم مشکي چادر من اما. کرد سرش ھم)  ھستش اسکو شھر محصول منحصرا
افتادیم راه . 

 

 و پدر خدا.  دن مي نمایش اونجا دار خنده تأتر یھ شبھ چند بود شنیده دوستاش از تایماز. زار اللھ رفتیم و شدیم اتوبوس سوار
 از ي خنده ھر از بعد ؛ گفت مي ھمیشھ بیامرز خدا جان دایھ.  کرد مي درد شدید دلم کھ بودیم خندیده اونقدر.  بیامرزه رو مادرشون

خندیدم نمي اونقدر روز اون کاش اي و ھست دل تھ از گریھ یھ ھمیشھ بلندي و دل تھ  . 

 

 نباید کھ کرد دعوامون و نیاورد طاقت تایماز آخرشم. خندیدم مي و بود مونده آیناز و من ھاي خنده تھ ھنوز ، شد تموم کھ نمایش
 داشتیم نگھ رو خندمون ي بقیھ و کردیم اطاعت مطیعانھ ھم آیناز و من. کنیم کرکر و ھر ھر و باال و بندازیم رو صدامون خیابون تو

خونھ واسھ . 

 

 مغازه داخل.  بده سفارش بره تا بشینیم مغازه بیرون ھاي صندلي رو کھ کرد اشاره ما بھ و وایساد فروشي آبمیوه یھ جلوي تایماز
. شدن ظاھر من کنار گنده مرد تا دو کجا از دونم نمي کھ گذشت نمي ما نشستن از لحظھ چند.شد گم شلوغي تو تایماز و بود شلوغ

 سیاه اتومبیل طرف دویید و کرد بلند کاه یھ مثل منو و گرفت رو دھنم یکیشون ، اینجا وایسادین چرا کھ بکنم اعتراضي خواستم تا
 چند یھ.  شدن متوجھ ھمھ مردم.  زدن جیغ بھ کرد شروع ، دید اینطوري رو اوضاع تا آیناز.  بود وایساده مغازه جلوي کھ رنگي
 کردم مي تقال.  کرد مي زمین نقش رو ھمھ مشت با و شد مي مانع دوستش ولي.  بود گرفتھ منو کھ مردي طرف کردن حملھ نفري

 امید ي شعلھ.  دوید ماشین طرف فریاد با کھ دیدم رو تایماز ، کردن ماشینم سوار کھ اي لحظھ تو درست. بود تایماز دنبال چشمم و
 و دوید مي ماشین کنار تایماز.  کرد حرکت ماشین ، ماشین بھ نرسیده اون اما.  بده نجاتم بتونھ اینکھ بھ امید.  زد جوانھ دلم تو
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 ھیچي دیگھ و رفت سیاھي چشمام ھوایي بي از.  بکشم نفس تونستم نمي ، ھیچ کھ فریاد.  بود دھنم رو مرده دست.  زد مي فریاد
 .ندیدم

 

 ھمھ وحشت.  اومده سرم چي اومد یادم ، گذشت کھ کمي.  بود تاریک جا ھمھ ، کردم باز کھ رو چشمام.  کرد مي درد بدنم ي ھمھ
 خودم بھ.  بود دورم ھنوز چادرم ؟ ،کي ھمھ از مھمتر و ؟ چي واسھ اما. دزدیدن منو بودم مطمئن.  بود گرفتھ رو وجودم ي

 نیگا دقت بھ رو اطراف ، اومد مي در زیر از کھ ضعیفي نور با.  بود کرده عادت تاریکي بھ کم یھ چشمام.  شدم بلند و پیچیدمش
ً  اتاق یھ تو دیدم. کردم  انداختھ َکِفش ھم کھنھ نظر بھ فرش یھ و شده جمع گوَشش یھ تو پرت و خرت کم یھ کھ ھستم 4*3 حدودا
 .بودن

 

!!!  بیرون بیارین منو:  گفتم فریاد با و زدم در بھ زدم مشت تا چند.  نبود اي دستگیره ھیچ.  در سمت رفتم زده وحشت ترسان
 !!!کمک

 

در جون بھ افتادم لگد و مشت با دوباره. اومد نمي بیرون از صداي ھیچ . 

 

کنم مي خفت یام مي خودم وگرنھ. شو خفھ:  گفت در پشت از صدایي کھ کردم مي داد و جیغ ھمینطور  . 

 

؟ اینجا آوردین چي براي منو:  گفتم ترس با  

 

کنم مي خفھ رو صدات دیگھ جور یھ وگرنھ بشین صدا بي حاالم.  فھمي مي کني صبر کم یھ:  گفت مرد  . 

 

 شروع بدنم ي ھمھ ، بکنھ تعرضي بھم بخواد کسي اینکھ تصور از ؟ بشھ چي قراره بگذره کم یھ.  افتادم مي پس داشتم ترس از
لرزیدن بھ کرد  ... 

 

 ؟ من از خواستن مي چي ؟ بودن کي اینا.  داد مي جولون ذھنم تو جواب بي سوال جور ھزار.  نبود بند جایي بھ دستم.  ترسیدم مي
؟ کنھ مي چیکار داره االن تایماز  

 

 از کھ نوري.  اومد داخل بلند قد مرد یھ.  شد باز وحشتناکي صداي با در کھ گذشت چقدر دونم نمي.  گریھ بھ کردم شروع مستاصل
اینجا آورده منو کھ کیھ ببینم خواستم مي.  کردم بازش زود اما.  بستم لحظھ یھ رو چشمم. زد رو چشمم ، تو اومد در  . 

 

.  کنم باور تونستم نمي دیدم مي کھ رو چیزي.  کردم نگاھش ترس با.  لرزیدم مي چي مثل.  زد چمپاتمھ کنارم و نزدیکتر اومد مرد
؟ آسالن  
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آوردم زبون زور بھ رو اسمش.  شد نمي باز ھم از لبام.  لرزید مي پام و دست ترس از.  بود شده خشک گلوم  . 

 

خودمم!!!  قناري شناختي خوب:  گفت و داد نشون رو زردش ودندونھاي کرد زشتي ي خنده . 

 

؟ کنھ مي چیکارت بفھمھ تایماز اگھ دوني مي ؟ اینجا آوردي چي براي منو... من:  گفتم ترس با  

 

سوخت صورتم رو انگشتاش جاي و کشید سوت گوشم کھ زد گوشم بھ محکمي سیلي  . 

 

.  کنھ چیکار کي گم مي من اینجا بدوني تا زدم اینو:  گفت و من طرف برگشن!  بیار چراغ.  زد داد اونجا از و سمت رفت و شد بلند
دم مي دستور کھ منم این.  نیست ارباب تایماز اینجا . 

 

 و شد روشن کامالً  اتاق.  آسالن دست داد چراغ یھ و تو اومد ، بود کرده ماشین داخل زود بھ منو کھ مردي ھمون بعد لحظھ چند
دید خوبي بھ رو زشتش چھره شد مي . 

 

شدم مي مچالھ خودم تو من اون قدم ھر با.  نزدیکتر اومد  . 

 

ً  ، قوییھ مرد تایماز ؟ گذشتھ خوش بھت دیشب ببینم کن تعریف ، خانوم عروس خوب:  گفت  شب تمام. گذشتھ خوش بھت حتما
خورد بھم حالم کھ زد کریھي ي قھقھ. نیاري دووم تایماز دست زیر ، کوچولویي بس ترسیدم مي. دادم مي کشیک خونت بیرون . 

 

افتادم مي پس شرم و ناراحتي از داشتم . 

 

؟ گرفتي منو چرا داري؟ چیکار من با:  گفتم شد مي شنیده زور بھ کھ لرزوني صداي با  

 

 پوشیده عورتم کھ حالي در چطور خان یادتھ. کردي آبروم بي تو کھ ھمونطور. کنم آبروت بي خوام مي من.  رم نمي طفره:  گفت
کرد برخورد باھام سگ مثل و گردوند منو خدمھ ،بین نبود . 

 

؟ کردم رو اینکار من مگھ.  خان گي مي خودت:  گفتم و حرفش وسط پریدم  
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 تو کھ اونطور ؟ بود کي جاسوسش دونم نمي کني مي فکر ؟ کردي فکر خودت با چي کوچولو موش تو:  گفت و خندید وار دیوانھ
کنم مي آبروت بي ھمونطور ، کردي آبروم بي  . 

 

کشم مي رو خودم بخوره بھم دستت:  گفتم  . 

 

نامرد این جلوي نشکنم کھ.  نکنم نالھ کھ کردم رو تالشم ي ھمھ.  داد فشار و دستاش تو گرفت سفت رو چونم و جلو اومد . 

 

 انگشتم حتي خوام نمي کھ یاد مي بدم ازت اونقدر یکي من:  گفت کردش کلید دندوناي پشت از و نزدیکتر آورد رو بوگندوش دھن
خان یوسف دختر ، بخوره بھت  . 

 

 ضمن در.  نخوادت خودت شوھر کھ جوري.  کنم مي حیثیتت بي اي دیگھ جور من:  گفت در سمت رفت مي کھ ھمونطور و شد بلند
 ساکت لحظھ چند.  داره عالمي خودش ھم اونا بھ خبر این دادن.  شده عروسشون کي دونن نمي ھنوز خاتون بیگم و خان دونم مي
ً . بشي اون زن تا کلفتي بري دادي ترجیح و چزوندیش بدجور زماني یھ کھ یکي.  راھھ تو یکي االن:  گفت خنده با بعد و شد  مطمئنا

رفت فرو سیاھي و سکوت تو دوباره اتاق و بست رو در ، گفت کھ اینو.  بکنھ خلوتي یھ باھات یاد نمي بدش اون . 

 

 تایماز

 

 عروس بود شب دو.  بودن دزدیده رو پارا آي بود شب دو. کنم چیکار دونستم نمي کھ بودم شوکھ اونقدر.  نبود خودم دست حالم
 کھ جاھایي ، بودن آشنا باھام کھ آجاني نفر چند و دوستام با.  دادم خبر نظمیھ رفتم.  بودن گرفتھ ازم رو عزیزم پاراي آي ، نازنینم

 این مواظب کھ من بھ لعنت.  بود چشام جلوي مدام ترسیدش چشماي.  زمین رو بود رفتھ بود شده آب اما.  بودم روگشتھ شد مي
من بھ لعنت.  نبودم ارزش با گوھر  . 

 

شدم مي دیوانھ داشتم.  باشن کرده چیکار باھاش ممکنھ کھ کنم فکر موضوع این بھ خواستم نمي حتي  . 

 

گفت مي بیراه و بد آسالن بھ و کرد مي گریھ. بود نالھ و مویھ حال در مدام.  نداشت من از کمي دست ھم نوا بي آیناز  . 

 

؟ شناسم مي رو صدا این من گفتم دیدي ؟ آسالنھ اون گفتم دیدي ؛ گفت مي ھي آیناز.  خودشھ  ِ کار ، کار ، بودیم مطمئن  

 

 مي گریھ ھي و گفت مي ھي.  کرده چیکار باھاش نیست معلوم حاالم.  داشت کینھ بدجور دزدي اون افشاي خاطر بھ پارا آي از اون
 . کرد
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 دستھاي تو پارام آي بلورین و ظریف تن تصور.  بودم شده وحشي و عصبي.  کرد مي داغون رو اعصابم بیشتر اون ھاي گریھ
 مھمان شب یھ کھ خوابي اتاق.  خوابمون اتاق تو رفتم.  بودم شده دیوانھ.  کشوند مي منو جنون مرز تا چیز ھمھ بي اون کثیف

 دستم کنار بودم خریده پارا آي براي کھ شمداني و آینھ.  خورد مي بھم گیم عرضھ بي از حالم.  بود معشوقم با عاشقانم نجواھاي
 آینھ تمامتر ھرچھ قدرت با و شد مستولي بھم جنون اي لحظھ ؟ کجایي پارام آي واي.  کردم لمسش و بردم دست ناخودآگاه.  بود
 از و کنم مقاومت نتونستم اینبار و نشستم ھا آینھ خورده بین.  شد تیکھ ھزار پارام آي بخت ي آینھ.  زمین کوبیدم و کردم بلند رو

کردم گریھ استیصال شدت  . 

 

اومد مي بدم خودم از ، بکنم کاري ھیچ تونستم نمي اینکھ از  . 

 

خواست مي مرگ دلم.  تونستم نمي نکنم فکر گذرونده خونھ از بیرون پارا آي کھ شبي دو بھ کردم مي تالش چقدر ھر  . 

 

پارا آي  

 

. باشھ گذشتھ شب دو زدم مي حدس اما. نبود شب و روز تشخیص واسھ اي روزنھ ھیچ.  بودم تو این بود وقت چند دونم نمي
جلوم نداخت مي نون تیکھ یھ و تو اومد مي ، اینجا آورد منو کھ مردي ھمون ، اون از بعد. دیدم اول روز فقط رو آسالن  . 

 

 بود گفتھ آسالن.  داشتم وحشت یاشار اومدن از.  زدم نمي بودن آورده برام کھ آبي و نون بھ دست.  رفت نمي پایین گلوم از ھیچي
راھھ تو ، . 

 

؟ کرد مي سیرتم بي یعني ؟ کرد مي رو اینکار من با ، من خون ھم ، من عموي پسر یعني  

 

 سطل یھ احمق کثافتاي.  بودم سست و رفت مي ضعف دلم. دادم مي ترجیح آبرو بي زندگي بھ رو مرگ. بمیرم خواست مي دلم
 از بعد دیگھ.  نداشتم اي چاره ولي بکنم رو اینکار خواستم نمي.  کنم استفاده مزاج اجابت واسھ کھ بودن گذاشتھ دخمھ اون گوشھ
گرفتھ رو جونم ي ھمھ نجاست کردم مي حس.  داشتم احتیاج بھش روز دو  . 

 

 بودم منتظر آن ھر. بردارم چشم در از تونستم نمي.  بود آشوب دلم.  رفت مي سیاھي چشمام.  سرجام نشستم و برگشتم رمق بي
بشھ اتاق وارد شرمش بي و عریان نگاه و ھیز چشماي اون با یاشار . 

 

 بھوش ھراسان و زده وحشت ، صورتم بھ آبي سطل شدن ریختھ با اما.  بودم شده ھوش بي کي من و بود گذشتھ چقدر دونم نمي
.  تنم بھ بود چسبیده و بود شده خیس لباسام ي ھمھ. بکشم نفس سختي بھ تونستم سرفھ تا چند با.  اومد نمي در نفس.  اومدم
کردم مي معذبم بیشتر ھمین  . 
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کاش...  کاش.  بودم مرده کاش.  دراومد حدقھ از چشام ، یاشار دیدن با ... 

 

رسید بالخره داشتم وحشت امودنش اینقدراز کھ کسي.  اومد پس . 

 

 دلم تو ، بھم بود زده زل حرف بي کھ ھمونطور.  خواستم مي کمک زھرا ي فاطمھ خانوم از و کردم مي صدا رو خدا دلم تو فقط
 تنم بگم و کنم نگاه َمردَم چشماي تو تونستم مي مگھ. کنم مي خالص زندگي شر رواز خودم بخوره بھم دستش علي والي بھ:  گفتم
رسید مي نظر بھ کثیف چقدر.  بود انگیز وھم نگاھش این چقدر.  نبوده اون مال فقط . 

 

خوبي؟.  عمو دختر ســــــالم:  گفت و چشمام تو زد زل و نزدیکتر آورد رو سرش یاشار  

 

صورتش تو کردم تف و کردم جمع رو توانم ي ھمھ.  خورد مي بھم ازش حالم . 

 

رفت سیاھي چشام کھ زد صورتم بھ محکمي سیلي دست پشت ھمون با و کرد پاک رو صورتش دستش پشت با  . 

 

کني مي گستاخي اینطوري گذاشتھ الالت بھ لي لي خیلي آسالن این معلومھ:  گفت . 

 

نداري؟ ناموس ؟ نداري غیرت ؟ نداري وجدان تو: وگفتم طرفش برگشتم حرص با  

 

توأم عموي دختر من!!! توأم ھمخون من!!!  توأم ناموس من احمق . 

 

 ناموست ، رو من کردي کشي قشون تو اونوقت ، یارن مي در رو کنن نگاه بد اونورترشون پشت ھفت بھ کھ رو کسي چشم مردم
ً  ؟ یاشار توني مي ؟ کنن سیرتش بي کھ اینجا بیارن بدزدن رو ؟ توني مي واقعا  

 

 و غرور اسب با چطور یادتھ ؟ کردي نمي حسابم آدم بود خان بابات وقتي یادتھ.  پارا آي کردي تا بد باھام تو چون. تونم مي:  گفت
؟ تازوندي مي بینیت بزرگ خود  

 

 ، من زن و کلفتي بري حاضري گفتي کھ بدي رو اي لحظھ اون تاوان باید.  بدي رو من ي شده خاکشیر غرور اون تاوان باید االن
زاده خان بدي تاوان باید.  نشي خوادت مي دونستي مي کھ کسي زن ، عموت پسر زن  . 
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 نگاھم حقارت با ده مردم کھ ھایي لحظھ لحظھ انتقام تا من.  شتریم کینھ پدرم مثل کھ دوني مي.  شکنمت مي منم ، شکستیم تو
شم نمي آروم نگیرم تو تن از رو کردن  . 

 

 گوشھ از جون کھ جوري.  زد وگاز بوسید وحشیانھ رو لبم و بغلش تو کشید رو آب خیس من و کرد حملھ ناگھاني حرکت یھ تو بعد
خورد مي بھم بودنم ضعیف از ، بودنم زن از حالم. خواست مي مرگ لحظھ اون تو دلم چقدر. .  شد جاري لبم ي  . 

 

 آسالن بھ رو و نیاورد خودش روي بھ و داشت نگھ رو خودش و نیفتاد اما خورد و سکندري.  عقب دادم ھلش توانم تمام با محکم
 یھ با و من سمت برگشت.  ره مي حجلھ بھ دوباره عروس این امشب.  بیار شراب برام:  گفت خنده با بود ایستاده سرش پشت کھ

کنم چیکار حالیمھ بیشتر سوسولت شوھر اون از ، نباش نگران:  گفت پوزخند  . 

 

بودم حجلش عروس پیش شب چند ھمین کھ دارم شوھري بیاره یادم خواست مي.  بده زجرم خواست مي  . 

 

 ھمخونت توني نمي.  کني تجاوز خودت ناموس بھ توني نمي باشي ھوش بھ وقتي چون.  بیارن شراب برات بگو آره:  گفتم داد با
کني خیانت بود، پاکي مظھر خودش و ھست منم رگاي تو خونش کھ بزرگت پدر بھ بتوني بشي مست باید.  کني حیثیت بي رو  . 

 

. کردم حس خوبي بھ دھنم تو رو اون شوري و پوستم روي رو خون شدن جاري.  دھنم تو زد محکم و طرفم برگشت حرص با
بود شده پست یاشار چقدر . 

 

 بیرون رفت اتاق از حرف بي یاشار.  گیرم مي دامادیتون شب براي رو بھترینش ارباب چشم:  گفت و کرد من بھ نگاھي نیم آسالن
 اینجا گم مي من ؛ گفت مي بود کي.  شرف بي زادي خانھ و نوکر کنن جونت بھ جون:  گفتم بست مي رو در داشت آسالن وقتي. 

بدبختي نوکر یھ ابد تا تو ؟ کنھ چیکار کي  . 

 

بست رو در و زد قھقھ و بشھ عروس دوباره قراره کھ باشم داري شوھر زن اینکھ تا بھتره باشم نوکر:  گفت و زد نیشخندي  . 

 

 فرداي عروس تا چند.  باشھ سیاھتر تونست نمي من بخت از ، بود سیاه ھم چقدر ھر سیاھي این اما.  سیاھي بود و سکوت باز
 حجلش شب فرداري اینطوري ، نداره رو کسي ھمسرش از غیر دنیا دار تو کھ پناه بي دختر تا چند ؟ رن مي تاراج بھ عروسیشون

؟ شھ مي آبرو بي ،  

 

 مي انگار.  بیامرز خدا گفت مي راس.  دخترم بختت رو بذاره برداره خوشگلیت از خدا:  گفت مي کھ افتادم جان دایھ حرف یاد
بختم سیاه چقدر دونست  . 
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 تایمازم آشناي و گرم صداي براي دلم.  نداشتم حرکت براي رمقي دیگھ.  دونستم مي مرده رو خودم.  نداشتم ھم دلشوره حتي دیگھ
؟ دنبالمھ ؟ کنھ مي چیکار داره االن یعني ؛ گفتم مي خودم با.  بود شده تنگ  

 

 با در باز.  بشھ سردم بیشتر شد مي باعث لباسام خیسي.  بودم نشستھ رمق بي ھمونطور من و بود گذشتھ ساعتي چند یھ کنم فکر
منتظره دامادت.  خانوم عروس بیفت راه شد بلند:  گفت و ایستاد در ي آستانھ تو آسالن شد باز وحشتناک صداي ھمون  . 

 

 تو و اومد سمتم بھ ، کنم نمي حرکتي دید وقتي. خورد مي رو وجودم خوره مثل داشت ھاش کنایھ با.  کرد مي نابودم ذره ذره داشت
جونش بھ افتادم رمق بي ھاي لگد و جون بي مشتھاي با.  کولش رو انداخت منو حرکت یھ  . 

 

 و قوي دستھاي حصار از شدن آزاد.  کرد مي خفیفم و خوار بیشتر و خندید مي چون ، برد مي لذت بیشتر من تقالي از انگار
نداشتم ھم ذره یھ حتي لحظھ اون تو من کھ چیزي.  خواست مي قدرت زمختش، . 

 

 وسط کھ تشکي رو انداخت بقچھ یھ مثل منو و بود قبلي اتاق از روشنتر کھ کرد باز رو اتاق یھ در و شد رد باریکي راھروي از
 براي.  کرده تیز دندون برام ، خودم خون و گوشت از یکي کھ شد مي باورم داشت.  شد لرز تنم ي ھمھ تشک دیدن از.  بود اتاق
دار شوھر منِ  . 

 

 منم بدن ، کردن مي روھوي شدنم آبرو بي ھمھ وقتي ، ایوان جلوي:  گفت و زد نیشخندي دید رو جونم بھ افتاده لرزِ  کھ آسالن
 حسابي تونھ مي اون.  آتیشھ ي کوره تنش کھ سروقتت یاد مي یکي االن البتھ.  حقتھ بِکشي چي ھر کھ بِکش. لرزید مي اینطوري

اومد کلید چرخش صداي بعد و بست محکم رو در و خندید کریھش صداي با.  بگیره ازت رو لرز این  . 

 

 ، خوردنشون بھم صداي کھ خورد مي ھم بھ دندونام جوري.  وایسادم بیرون لباس بدون کندوان یخبندان ھواي تو کردم مي حس
کنم آروم رو بدنم تونستم نمي جوره ھیچ و شد مي بد حالم خودم  . 

 

 زده فلزي ي نرده جلوش کھ چوبي پنجره یھ با کوچیک اتاق یھ.  شدم اطرافم متوجھ تازه ، شدم آروم خورده یھ و گذشت کم یھ
 ي گوشھ یھ. دید رو آسالن مثل حیووني یھ ي چھره خوبي بھ شد مي و بود قبلي اتاق از روشنتر کھ بود ھمین واسھ پس. بودن
 و رنگ فرش رو اتاق وسط ھم تشک و لحاف دست یھ.  بود زمین رو کنارش شکستھ ي آینھ یھ و بود قدیمي کھنھ کمد یھ اتاق
 جون ھر با.  جونم بھ افتاد لرز دوباره بیفتھ تشک این رو بود ممکن اتفاقایي تصور از.  بودم نشستھ روش من کھ بود پھن رفتھ
 آینھ تو.  کمد طرف خزیدم و کنار کشیدم ، بوده شاھد رو گناھایي چھ قبالً  نبود معلوم کھ نجس تشک اون رو از رو خودم بود کندني

!!!  کجا مخوف چھره این و کجا شدم آب سفید ، سرخاب ي چھره ؟ بودم من این.  انداختم خودم بھ نگاھي دیوار بغل ي شکستھ ي
 سیاه چشمام پاي و افتاده پیشونیم رو خیس و ژولیده شبم رنگ موھاي.بود شده خشک لبم ي گوشھ خون و بود پاره و کبود لبم
کجایي؟ تایماز واي.  بودم شده میت مثل.  بود  

 

 مثل کھ سرخ چشماي و دستش تو عرق بطري یھ با یاشار بندش پشت و اومد کلید چرخش صداي کھ بودم ننشستھ جام تو ھنوز
اتاق تو اومد بود، زده زل بھم جغد . 
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 لچک و برد رو دستش.  کرد حملھ طرفم بھ گرگ یھ مثل ، بدم تکوني یھ خودم بھ خواستم تا.  بود گرفتھ رو وجودم ي ھمھ وحشت
کشید سرم از ، بود ول و شل کافي ي اندازه بھ کھ رو خیسم  . 

 

 بھ.  دادم ھلش ، توانم ي ھمھ با و گرفتم رو دستش.  پیرھنم ي یقھ سمت برد رو دستش.  صورتم تو ریخت ژولیدم و خیس موھاي
.  گشتم دفاع واسھ وسیلھ یھ دنیال چشمم با و اومدم خودم بھ ، رفت عقب کھ کم یھ. نداشت کنترل حرکاتش رو خیلي مستي خاطر
 و زمین کوبیدمش محکم و آینھ سمت بردم دست ، طرفم برداره خیز دوباره اینکھ از قبل ، سریع حرکت یھ تو.  آینھ بھ افتاد چشمم
دستم تو گرفتم رو بزرگش ي تیکھ یھ  . 

 

 رو خودش نتونست ، زد مي َشل و بود مست چون و سمتش گرفتم رو آینھ ي شکستھ ي تیکھ ، کرد حملھ طرفم بھ یاشار کھ ھمین
شیکمش تو رفت آینھ و من رو افتاد و کنھ کنترل  . 

 

 و دستام روي رو گرم مایع یھ ھجوم.  باشمش کشتھ ترسیدم مي.  نخورد تکون دیگھ و گفت بلند آخ یھ.  بودم کرده وحشت خیلي
 بود من منقطع نفسھاي صداي فقط.  اومد نمي صدایي ھیچ.  بود شده خشک دھنم.  نداشتم حرکتي ھیچ توان.  کردم مي حس سینم
اومد مي فرود سرم رو پتک مثل کھ  . 

 

 نصفش و بود شکمش تو آینھ تیکھ نصف.  زمین رو افتاد باز طاق.  زدم کنار روم از رو لندھورش تن زحمت بھ ، بعد لحظھ چند
مرد مي موند مي اینجوري ساعت یھ اگھ.  زد مي فواره خون زخم تو از.  بیرون  . 

 

 وجودم ي ھمھ خشم ، دلرحمي جاي بھ ، کنھ چیکار باھام خواست مي حیوون این افتاد یادم وقتي اما.  سوخت براش دلم لحظھ یھ
نیومد بدم ، بود توش کھ وضعیتي از و گرفت رو  . 

 

 گیر یاشار زیر کھ رو لچکم. بود مونده انباري اون تو چادرم.  دادم مي نجات رو خودم باید.  کردم مي فرار باید.  اومدم خودم بھ
 آروم و گرفتم پیرھنم ، دامن با رو دستام خون.  بود خوني ھمھ دستام. در سمت رفتم و بیرون کشیدم زیرش از ، بود کرده

 سرشب ھنوز و بود شده تاریک ھوا تازه. . بود روشن گیرسوز چراغ یھ فقط و بود تاریک نیمھ راھرو تو.  چرخوندم رو دستگیره
خونھ برسونم رو خودم تونستم مي ، بیرون برم شده خراب این از تونستم مي اگھ.  بود  . 

 

برم اونجا از خواستم مي فقط.  انتظارمھ در چي خونھ تو کھ کنم فکر موضوع این بھ شرایط اون تو خواستم نمي  . 

 

ً  یکیش.  شھ مي باز بیرون بھ کدومش دونستم نمي.  بود در تا سھ راھرو تو  کرده زنداني توش منو کھ بود انباریي اون درِ  حتما
دیگھ دوتاي اما. بودن  .... 
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اینجا کشونھ مي رو ھمھ کھ بلنده اونقدر کردم مي حس.  کرد مي عصبیم خودم نفساي صداي  

 

نشستن توش مرده اون و آسالن کھ اتاقي تو برم و کنم باز اشتباه و در ترسیدم مي . 

 

 در سمت دوییدم لخت پا ، بدو بدو.  نبود پام ھام گیوه.  شد باز حیاط بھ رو در واي.  کردم باز رو راھرو انتھاي درِ  و گفتم هللا بسم
نباشھ قفل کردم مي خداخدا.  حیاط  . 

 

 آخرش دونستم نمي.  دوییدم مي ھا دیوونھ مثل.  کجام دونستم نمي.  کوچھ تو دویدم و کردم باز رو در.  بود باھام خدا خوشبختانھ
 خوني لباسام و نداشتم چادر کھ من وضع سرو دیدن با ، رسیدن کھ نزدیکتر.  اومدن مي دور از زن و مرد یھ.  رسھ مي کجا بھ
 این آخر بگین.  رفتم در.  بودن دزدیده منو.  کنید کمکم خانوم روخدا تو:  گفتم.  ھمراھش مرد بھ چسبید و کشید جیغ زنھ ، بود

نترسھ ازم زنھ کھ گفتم مي رو اینا تند تند!!!  رسھ مي کجا بھ کوچھ . 

 

؟ شده زخم ھم جاییت.  کرده اینطوریت خبري بي خدا از کدوم:  گفت و جلوتر اومد مرده  

 

خونم برم خوام مي.  بشم درشکھ سوار تونم مي کجا بگین فقط.  خوبم نھ:  گفتم  . 

 

 سیاھي چشام و بود نمونده برام رمقي.  بودم کرده تحمل فشار اینھمھ ، خالي شکم با بود روز چند.  نداشتم ھم زدن حرف ناي حتي
دیوار بھ دادم تیکھ.  رفت مي  . 

 

کنیم؟ چیکار!  عماد ره مي حال از داره:  گفت شوھرش بھ رو و گرفت رو بغلم زیر اومد ، بود ریختھ ترسش کم یھ کھ زن  

 

داري؟ خونھ تو اضافي چادر:  گفت مرد  

 

پستوه تو ، بقچھ تو آره:  گفت زن . 

 

خیابون سمت برین و چادرت زیر بگیرش ھم تو. بیارم براش رم مي من:  گفت مرده  . 

 

ما مخالف سمت دوید مرده.  افتاد راه من ھمراه و من رو کشید رو چادرش زن  . 
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؟ چیھ اسمت: گفت زنھ راه تو  

 

پارا آي:  گفتم  

 

؟ بودنت دزدیده چي واسھ:  گفت  

 

کردم مي امنیت احساس چادرش زیر.  کرد مي شک بھم ، گفتم نمي اگھ اما.  بدم توضیح براش خیلي خواستم نمي  . 

 

دزدید منو ، بودم نشده پسرعموم زن چون.  عروسم تازه:  گفتم . 

 

؟ نھ نیستي تھراني:  گفت  

 

آذریم نھ:  گفتم  . 

 

نوا بي داره حالي چھ شوھرت االن.  برسھ دادت بھ خدا.  عروسم تازه منم.  نگذره ازش خدا:  گفت . 

 

شد مورمورم تایماز گردن ي برجستھ رگ و برافروختھ صورت تصور از  . 

 

سمتم گرفت رو چادر و رسوند ما بھ رو خودش شوھرش کھ بودیم رفتھ کم یھ.  کنھ نگرانم بیشتر تا نگفت چیزي دیگھ خوشبختانھ  
. 

 

گفتم نمي چیزي اما کردن مي اذیتم کوچھ تو ریگاي و بود لخت پاھام  . 

 

رسونیمت مي خونت تا ما بیا:  گفت مرده.  کردم سر رو چادر  . 

 

 بھم خیلي ھم جا ھمین تا.  رم مي خودم نھ:  گفتم ھمین واسھ.  نیست راضي خیلي اومده وجود بھ وضعیت از زنش کردم مي حس
کردم نجس ھم رو خانمتون چادر.  کردین لطف  . 
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ً .  ما خواھر جاي ھم تو:  گفت مرده  مي خونت تا ما.  باشن دنبالت بودنت گرفتھ کھ اینایي ممکنھ ضمن در.  نگرانتن حنما
 . رسونیمت

 

 نیروم ي ھمھ از کردم سعي.  کردم مي امنیت احساس بیشتر کنارم نفر دو بودن از کھ بود این واقعیتش.  نبود تعارف جاي دیگھ
برم راه تند کھ کنم استفاده  . 

 

ً  گفتم مي ، دیدم مي خوني لباس و داغون کل و سر با رو آدمي ھمچین یھ من خود شاید.  کردن باور رو حرفم کھ شکر رو خدا  حتما
رفتھ در و کشتھ رو یکي  . 

 

شدیم سوار سھ ھر و کرد بلند دست درشکھ یھ واسھ عماد ، کوچھ سر رسیدیم وقتي  . 

 

 برده خوابم کي دونم نمي.  کنم فرار آسالن و یاشار دست از باشم تونستھ شد نمي باورم.  بستم رو چشمام و دادم رو خونھ آدرس
رسیدیم: گفت آروم.  شدم بیدار ، دونستم نمي رو اسمش حتي کھ زنھ دست تکون با.  بود  . 

 

 شده نمي باورم. شکرت خدایا:  گفتم خوشحالي با.  بودیم خونھ در جلوي.  کردم پیدا رو خودم زود اما.  بودم گیج اول.  شدم بلند
رسیدم خونھ بھ  . 

 

کنم حساب رو کرایھ و بدم پس رو چادر ھم تا بیان خونھ تا باھام خواستم ازشون و شدم پیاده زود  . 

 

خودت مال ھم چادر:  گفت زنھ.  نکردن قبول اصالً  اما  . 

 

 ازشون.  خونھ برم زودتر خواست مي دلم.  برگردن درشکھ ھمین با ھم اونا و خونھ تو برم من تا مون مي منتظر ؛ گفتن
زدم در و خواستم حاللیت و کردم خداحافظي  . 

 

؟ شمایید خانوم زھرا ي فاطمھ یا:  گفت ، دید رو من تا.  کرد باز رو در علي سید  

 

بستم سرم پشت رو در و خونھ تو رفتم سریع.  نبود جایز کوچھ تو موندن  . 

 

کرد صدا رو خونھ اھل ي ھمھ فریاد با علي سید  . 
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بودم ایستاده حیاط وسط مرده مادر ھاي یتیم مثل.  ترسیدم مي برخوردشون از خیلي  . 

 

وایساد در آستانھ تو صندلیش با ھم آیناز.  حیاط تو اومدن صفورا و اکرم و تایماز ، لحظھ چند از کمتر تو  . 

 

بھم رسوند رو خودش و اومد پایین کي تا دو رو ھا پلھ ، افتاد بھم چشمش تا تایماز  . 

 

پارا؟ آي بودي کجا تو واي:  گفت و بغلش تو گرفت منو  

 

 چرا:  گفت وحشت با افتاد خونیم لباساي بھ چشمش تا.  زد مي دودو چشماش کرد باز سرم از رو چادر و کرد جدا خودش از منو
؟ شدي زخمي ؟ خونیھ لباسات  

 

 گریھ ھاي ھاي و کنار گذاشتم رو غرور.  بود شده تنگ امنش آغوش براي ، وجودش براي ، نگاھش براي دلم:  گفتم نھ سر با
 . کردم

 

؟ آورده سرت رو بال این کي بگو بھم.  شده تموم چي ھمھ.  عزیزم باش آروم:  گفت و کرد بغل منو تایماز  

 

بود خوب چقدر.  نزد پس منو کھ بود خوب چقدر.  داشت آرامش تایماز کھ بود خوب چقدر .... 

 

بودم...  ترسیده خیلي...  من... تایماز...تا.  بود خواستھ...  ازش... یاشار. دزدید... رو من.. من کھ بود آسالن:  گفتم ھق ھق با . 

 

باال بریم.  باش آروم فقط االن:  گفت و کرد جدا خودش از منو تایماز  . 

 

 خوددار خونھ مستخدمین حضور در شایدم.  آورد نمي خودش روي بھ کھ بود مرد چقدر اما.  غوغاییھ دلش تو االن دونستم مي
کنھ بازخواستم خواست مي شدیم تنھا وقتي و بود  . 

 

 خوش خونھ بھ:  گفت و کرد پاک رو اشکش لچکش گوشھ با صفورا.  بودن ایستاده مات و صدا بي ھا پلھ کنار صفورا و اکرم
خانوم اومدین  . 
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نداشتم تشکر ناي . 

 

 نوازش رو سرم. ریخت مي اشک من ھمراه اونم.  کردم گریھ و زانوش رو گذاشتم رو سرم و زمین رو نشستم آیناز چرخ جلوي
شو بلند.  خونھ تو بریم شو بلند.  کشیدي زجر اینطوري کھ بمیرم واست الھي:  گفت و کرد !!! 

 

تو برم کرد کمک و گرفت رو بغلم زیر تایماز. شدم بلند رمق بي  . 

 

ترسیدم مي من اما.  بذارن تنھامون خواستن مي شاید.  نیومد تو سرمون پشت ھیشکي  . 

 

حموم برم خوام مي.  کثیفھ تنم ي ھمھ.  رم نمي باال من:  گفتم ھا پلھ پایین . 

 

 زده کھ بود حرفي اما ؟ کثیفم اي دیگھ جور کرده فکر نکنھ.  بره باال قلبم ضربان شد باعث کھ رفت ھم تو تایماز اخماي لحظھ یھ
کن آماده رو حموم علي سید:  زد داد رو جا ھمون از تایماز.بگیرم پسش شد نمي و بودم  . 

 

شھ مي دیوانھ داره االن دونستم مي ، داشتم سراغ ازش کھ باغیرتي.  نشست کنارم ھم تایماز.  نشستم پلھ اولین رو ھمنجا  . 

 

 و موندم پاک ، زھرا فاطمھ خانوم مدد بھ اما!!!  کني مي فکر چي بھ دونم مي:  گفتم خجول و آروم و کردم باز زور بھ رو لبام
نرسید بھم ھیشکي دست . 

 

کشیدم مي خجالت تایماز از ھنوز من.  پیشونیم رو بود نشستھ شرم عرق  . 

 

نگفتم چیزي کھ من:  گفت زیر سربھ تایماز  !!! 

 

منده گلھ خیلي نگاھت اما ، نگفت زبونت:  گفتم  . 

 

بودم کرده ، نگاھش بھ راجع کھ فکري رو گذاشت صحھ سکوتش با و نگفت ھیچي تایماز  . 

 

؟ باشھ ضررم بھ اگھ حتي گم نمي دروغ کھ دوني مي ؟ داري باورم:  گفتم  
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دارم باور رو حرفت کھ معلومھ:  گفت درخشید مي توشون اشک نم کھ چشمایي با و طرفم برگشت  . 

 

موندم پاک اما ، کشیدم گشنگي ، خوردم کتک ، دیدم توھین.  بشھ دار لکھ دامنم ذاشتم نمي ھم مردم مي اگھ باش مطمئن:  گفتم  . 

 

کرد بغل منو محکم دوباره و نداشتم انتظار این از کمتر پارا آي از.  دونم مي:  گفت و شد تایماز لبھاي مھمون لبخندي . 

 

؟ کیھ خونِ  این:  گفت و کرد جدا خودش از منو پریشوني با باشھ اومده یادش چیزي کھ انگار لحظھ یھ  

 

یاشار:  گفتم . 

 

؟ کشتیش:  گفت فریاد شبیھ صدایي با  

 

نھ یا مرده االن دونم نمي.  شکافتم رو شکمش شکستھ ي آینھ یھ با منم.  کنھ درازي دست بھم خواست مي.  دونم نمي:  گفتم  . 

 

؟ خونھ برگشتي چطوري:  گفت  

 

بگم برات اول از بذار ، کنم مي امنیت احساس و اینجام کھ حاال.  بدوني رو چي ھمھ خواي مي دونم مي:  گفتم و زدم لبخندي . 

 

 اینکھ شدن برمال و باشھ مرده یاشار ممکنھ زد مي حدس اینکھ خاطر بھ تایماز.  گذشت مي خونھ بھ من برگشتن زمان از ماه یک
 ول رو آشغال تا دو اون دونستم مي ولي.  کرد وانمود اینطوري حداقل یعني.  نگرفت رو قضیھ پيِ  ، بشھ دردسر برام ، منھ کار

کنھ نمي  . 

 

 ضربھ بیشتر بخواد و باشھ شده تر جري و باشھ زنده اون ترسیدیم مي تایماز ھم و خودم ھم چون.  بودم الخروج ممنوع من اما
 . بزنھ

 

 کھ مردایي بودن ، خوب اما.  نداشتم ماجرا این تو تقصیري ھیچ من.  نروند خودش از منو و کرد برخورد باھام مردانھ خیلي تایماز
 نمي قانع ھمین بھ ھا خیلي.  بود زنشون دادن طالق ، بودن کرده کھ کاري کمترین ، این از کمتر خیلي حتي یا قضیھ ھمین سر

غیورن چقدر بدن نشون کھ کشتن مي رو زنشون حتي مردونگیشون دادن نشون براي و شدن  . 
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 بازم ، دیدم مي صدمھ من و شد نمي تموم اینطوري قضیھ اگھ دونم نمي ولي.  کرد باورم و نیاورد بروم اصالً  وکیلي خدا تایماز اما
نھ یا بود ھمین رفتارش  . 

 

 ؛ گفتم مي خودم با.  بود گذشتھ ماھیانم وقت از.  کشید مي تیر کمرم. شدم بلند سرگیجھ با صبح.  نبود خوش حالم اصالً  روز اون
 ً  عادت اینکھ از قبل حاالم و شده دیر اینطوري ، بود ازدواجم از بعد ماھیانم اولین این اینکھ و وقتھ چند این فشارھاي خاطر بھ حتما
ناخوشھ محال اینقدر بشم . 

 

 گذاشتم عسل قاشق یھ بزور و بردم دست.  نشد ، بره یادم کردم کاري ھر.  داد دست بھم تھوع حالت ، نخورده خورده رو صبحانھ
خورد بھم حالم بدتر ، بشم بھتر خوردنش با اینکھ جاي بھ اما. شده سردیم کردم مي فکر.  تودھنم  . 

 

بیرون زدم اتاق از ، آیناز و تایماز سوال پر نگاھھاي زیر و ندونستم جایز رو موندن دیگھ  . 

 

 کم یھ.  بودم نیفتاده روز و حال این بھ حال بھ تا.  بسوزه گلوم بود شده باعث زیاد زدن عق. بیرون اومدم دستشویي از نزار حال با
بشھ بھتر حالم بلکم شستم رو صورتم ، بود خنک کھ حوض آب با  . 

 

؟ شھ چي کھ کرد اشاره.  دیدم خوري ناھار اتاق ي پنجره پشت رو تایماز ، کردم بلند کھ رو سرم  

 

نبود راه بھ رو وجھ ھیچ بھ حالم.  شد مي نصف داشت کمرم.  بود چم دونم نمي.  بود اما.  نیست چیزي کھ گفتم دست اشاره با . 

 

 ھم رو ناھارم. سرکارش رفت و زد بھم سري یھ اومد رفتن موقع ھم تایماز.  بودم خواب رخت تو شب تا ، صفورا و ایناز اجبار بھ
دھنم تو گشت برمي ، خوردم مي چي ھر ؟ بخورم چیزي تونستم مي مگھ اما.  اتاقم تو آوردن  . 

 

 دوختھ چشم بھم نگران دو ھر آیناز و تایماز.  شد مي بد حالم غذا بوي از اما. بخورم غذا پایین برم کھ کردم اصرار شام موقع شب
 . بودن

 

کنار کشیدم و بھتره نخورم.  کشھ نمي میلم: گفتم . 

 

؟ دکتر بریم:  گفت تایماز  
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شم مي بھتر.  نیست نیازي بابا نھ:  گفتم  . 

 

؟ تایماز شده چیزي:  گفتم.  رسید مي نظر بھ ناراحت تایماز  

 

پرسي؟ مي چرا!  نھ:  گفت  

 

شده چیزي مطمئنم.  گھ نمي اینو کھ قیافت:  گفتم . 

 

؟ افتاده اتفاقي ؟ تایماز آره:  گفت و بھش دوخت چشم نگران آیناز.  کشید خوردن غذا از دست  

 

مرده یاشار:  گفت و کرد پفي تایماز  . 

 

؟ مرده چــــي؟:  گفتم وحشت با. وایساد قلبم کھ گفت اي دفعھ یھ اونقدر  

 

ً  کھ بود خوش این بھ دلم مدت این تو ً  و داشتم کینھ ازش کھ درستھ.  نمرده حتما  این خواستم نمي اما.  بودم راضي مرگش بھ واقعا
 کشتھ من ، من خداي.  شد بدتر خبر این با.  بود بد کافي ي اندازه بھ حالم.  لرزیدن بھ کرد شروع بدنم.  باشھ من دست بھ مردن

بودم کشتھ آدم یھ من.  بودمش  !!! 

 

؟ شھ مي چي حاال: پرسید تردید با و کرد من بھ نگران نگاه یھ بعد ؟ دوني مي کجا از تو:  پرسید نگران آیناز  

 

بودم شده سرد و حس بي چون.  افتاده فشارم کردم مي حس.  نبود خودم دست حالم  . 

 

 چرا خوبي؟:  گفت و گرفت رو دستم. طرفم اومد و شد بلند میز پشت از سریع تایماز چون.  شدن خرابم حال متوجھ لحظھ یھ انگار
سردي؟ اینقدر  

 

؟؟؟ صــــفورا:  زد داد جا ھمون از  

 

آقا؟ بلھ:  گفت و رسوند رو خودش فوري خانوم صفورا  
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؟ خانوم شده چي.  بده مرگم خدا واي:  گفت و طرفم دویید سریع افتاد من بھ چشمش تا  

 

بیاره خودش با رو علوي دکتر بره ؛ بگو علي سید بھ سریع برو:  گفت آیناز  . 

 

رفت و گفت چشمي بھ صفورا  . 

 

اتاق تو ببرمت شو بلند:  گفت تایماز  . 

 

تایماز رو بودم انداختھ رو وزنم ي ھمھ.  رفت مي شدیدگیج سرم.  من ي لحظھ اون حال بھ داشت شرف میت . 

 

کرد معاینم دکتر کي و خوابیدم چطور نیست یادم اصالً  و باال رفتم چطوري دونم نمي  . 

 

ً .  شنیدم مرد یھ با رو تایماز زدن حرف صداي اما.  نیست اتاق تو کسي دیدم ، کردم باز رو چشمام وقتي بود دکتر حتما  . 

 

 کردن باز ناي. بودم بیدار اما. افتاد روھم چشمام ناخودآگاه.  کنم دقت بتونم کھ نبود خوب حالم اونقدري منم.  نبود واضح حرفاشون
ً .  شد باز اتاق در.  نداشتم رو چشمام بود تایماز حتما  . 

 

باشھ بستھ بذار:  گفت بھم یکي انگار اما کنم باز رو چشمام خواستم  . 

 

شد بستھ و باز در دوباره کھ گذشت لحظھ چند  . 

 

باال؟ اومدي چطور:  گفت تایماز  

 

کردن کمک اکرم و صفورا ، منم.  آورد علي سید رو چرخ – آیناز  . 

 

آوردمت مي خودم گفتي مي خوب:  گفت دلخور صداي با تایماز  . 
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؟ مرده یاشار فھمیدي کجا از تو:  گفت و نزدیکتر اومد و داد حرکت رو چرخش آیناز  

 

....  ضمن در.  مرده یاشار کھ بود گفتھ نامھ تو کثافت ، نامرد.  فرستاده نامھ یھ واسم آسالن:  گفت سکوت لحظھ چند از بعد تایماز
ضمن در ... 

 

؟ کرده پریشونت اینطوري کھ چیھ اون ؟ چي ضمن در: پرسید نگراني با آیناز  

 

!!! نـــھ:  گفت مانندي جیغ صداي با آیناز.کشتتش پارا آي بعدش و کرده درازي دست پارا آي بھ یاشار کھ نوشتھ زذل احمق: گفت
کرده زخمي اونو ، برسھ ھدفش بھ یاشار اینکھ از قبل و نیفتاده براش اتفاقي ھیچ ؛ گفت پارا آي.  نداره امکان این  . 

 

 لعنتي این اما.  دارم باور رو پارا آي حرف من.  گیجم گیجِ .  آیناز دونم نمي:  گفت زد مي موج توش استیصال کھ صدایي با تایماز
ً  یعني.  دلم تو کاشتھ رو شک تخم  براي فرصت نبود کم!!!  کنم شک بده حق ؟ نداشتھ کاري پارا آي با کسي روز سھ اون تو واقعا

 .اینکار

 

بود اتفاق این واسھ موقع بدترین االن. ده مي دقم داره بدتر دیگھ ھم دکتر حرف این.  پریشونم خیلي  . 

 

؟ اتفاقي ؟چھ حرف کدوم:  پرسید تردید و ترس با آیناز  

 

سکوت بود سکوت  . 

 

 کسي و بوده شوھرم مال فقط ، من جسم و روح:  بگم فریاد با و شم بلند کھ داشتم اینو شجاعت و بود خوب حالم خواست مي دلم
.  باشھ داشتھ سندیت ، کثافت اون ي نامھ ي اندازه بھ نباید من حرف چرا ؟ داشتم ھم شاھدي من مگھ اما.  نکرده تعرضي بھش
؟ راست آسالن و گم مي دروغ من یعني  

 

بذارم سر پشت اونو مشکلي ھیچ بي بتونم من و بیفتھ برام اتفاقي ھمچین یھ کھ نیستم شانس خوش ھم ھا اینقدر من دونستم مي  . 

 

گرفت تایماز قضاوت از دلم چقدر  . 
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 گرفتھ ازم ھم توانم ذره یھ اون ي ھمھ.  کنھ َشک روز سھ اون بھ باید اومده یادش تازه!!!  کسلھ اینقدر شب سر از چرا بگو پس
باشھ نداشتھ اعتماد بھت مردت تلخھ خیلي. شد  . 

 

ً  کھ روزي بھ واي ، اعتماده بي اینطوري اون ، نشده طوري کھ حاال بیفتھ اتفاقي برام واقعا  . 

 

 زنم پاکي بھ من بگھ و کنھ سپر سینھ جماعت جلوي بیاد ، بیاد پیش مشکلي برام اگھ و باشھ من رنج و درد مأمن باید کھ مردي
شکست دلم چقدر. گرفت دلم چقدر.  شده رو اون بھ رو این از ، آگاھن نیتش بھ ھمھ کھ کسي طرف از نامھ یھ با ، دارم ایمان . 

 

 آبستني بھ مربوط پارا آي امروز حاالت داره امکان گفت؛ دکتر:  گفت و کرد باز لب از لب ، بالخره طوالني سکوت یھ بعد تایماز
 . باشھ

 

 گھ مي خودش با االن.  شده بدتر این چرا بگو.  گلوم تو نشست بدجور بغض.  بود سنگین خیلي برام روز یھ تو ُشک ھمھ این
 ً یاشاره ي بچھ ، بچھ این حتما  !!! 

 

گونم رو غلطیدن صدا بي اونا و بگیرم رو اشکام جلوي نتونستم دیگھ  . 

 

ً  اگھ:  گفت آیناز  ، دارم ازش کھ شناختي با.  نیست دغل و دروغ اھل پارا آي. تایماز توه ي بچھ مطمئنم ، باشھ حاملھ پارا آي واقعا
 دیده.  یاد نمي خوشش ازش آسالن این دونیم مي کھ ما.  گفت مي مردونھ و مرد ، کرد مي تعرضي بھش یاشار اگھ دونم مي

 خورد ھدف بھ شاید ندازم مي.  تاریکي تو سنگھ یھ ؛ گفتھ ، مرده یاشار ضمن در و بکن کاري نتونستن و شد برآب نقش نقششون
داداش نکن شک پارا آي بھ.  کنھ حقیر چشمت پیش رو زنت خواد مي اون.  !!! 

 

 کھ کشیده کجا بھ کارم ببین خدایا.  شھ نمي باز تھمت بھ دھنش بازم ، باشھ داشتھ شک ھم اگھ حداقل کھ آیناز جمال بھ گلي باز
 باید نیومده ھنوز ، نھ یا ھست دونم نمي ھنوز کھ اي بچھ بچم، و بکنھ شوھرم پیش رو من پاک دامن ضمانت باید شوھرم خواھر
باشھ زنا ولد بھ محکوم پدرش چشم پیش . 

 

خیلي.  بود ثقیل خیلي ، خان یوسف ي یکدانھ یکي دختر واسھ تحقیر ھمھ این !!!! 

 

منو آبروي ھم و دادي فنا بھ رو خودت زندگي ھم کھ یاشار نگذره ازت خدا . 

 

گناھم بي کھ کنم اثبات چطور.  نشم بیدار دیگھ و بخوابم کاش. نزن حرف دیگھ کاش.  شن ساکت دیگھ کاش:  گفتم خودم با  . 
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 حقم. خوابید من بھ پشت کھ بود تایماز. کردم باز رو چشمام آروم. شدم بیدار تخت تکوناي با ولي. بود برده خوابم کي دونم نمي
 مي حروم تخم رو شکمم تو ي بچھ االن ؟ بینھ مي نجس منو االن ؛ کردم فکر خودم با. برگردونھ رو ازم َمَردم باید چرا ؟ نبود بود؟
؟ بینھ  

 

 اعتمادي بي تصور ، باشھ تحمل قابل غیر و زھرآگین مرد یھ براي تونھ مي دیگھ مرد یھ بغل تو ، آدم زن بودن تصور کھ ھمینقدر
 ذره حتي شوھرم نیست حقم ، کردم دفاع شرافتم از ، آدم یھ کشتن قیمت بھ کھ مني.  آوره عذاب و کننده خفھ ھم زنش بھ آدم مرد
ً  اگھ حتي.  کنھ شک بھم اي پاکم  ِپاک کھ حاال بھ برسھ چھ.  نبودم مقصر من بازم شد مي ھم تجاوز بھم واقعا . 

 

دارم حسي چھ کھ گفتم مي بھش باید.  زدم مي حرف باھاش باید اما نبود خوب حالم. داد مي گس ي مزه دھنم  . 

 

کردم صداش آروم  . 

 

ھوم؟:  گفت برگرده اینکھ بدون  

 

نیاد در اشکم کھ کردم تحمل اما.  شد فشرده قلبم  

 

تایماز شندیدم رو حرفات ي ھمھ من:  گفتم  . 

 

گفتي؟ چي:  گفت و طرفم برگشت یکدفعھ  

 

 اگھ:  دادم ادامھ سریع و بزنھ حرفي نذاشتم.گفتي چیا آیناز بھ شنیدم من:  گفتم ، بودم گرفتھ رو اشکام جلوي زحمت بھ کھ حالي در
 ً  تحقیر اما کنم زندگي تونم مي نداري و فقر با من.  بده طالقم و لقو دندون این بِکن ، حجتھ من از بیشتر برات آسالن حرف واقعا
 !!!نھ

 

دارم شک تو بھ کھ نبود این منظورم من!  کني مي اشتباه تو نھ:  گفت و کرد بغل منو فوري تایماز  ! 

 

ً  من.  تایماز نیستم بچھ من:  گفتم و حرفش وسط پریدم  ھمون بھ خودم ، ناپاک منِ  ، نجس منِ . بود چي تو منظور دونم مي دقیقا
 ، نباشھ سند حرفم کھ جایي تو موندن.  ندارم موندن واسھ ھم اصراري.  بیرون رم مي زندگیت از ، شدم زندگیت وارد کھ آسوني
 اون تو من ترس و زجر از بیشتر خیلي ، کشیدم حرفات شنیدن با پیش ساعت چند کھ زجري.  بدتره مرگ از بار ھزار من واسھ
کردي خاموش رو من امید شمع ، فوت یھ با تو اما بود روشن تو امید بھ دلم ، بودم اسیر کھ مدتي تمام.  بود شب سھ  . 
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 منو آجانا حاال تا وگرنھ نداده بروز حاال تا گیره خودش پاي چون ھم آسالن این.  کشتم آدم ، دامنم پاکي و قداست حفظ خاطر بھ من
 آلوده خون بھ دستم پاکیم خاطر بھ کھ اینھ مھم اما ، نیست منتي ھیچ تو سر و کردم رو اینکار خودم خاطر بھ البتھ.  بودن گرفتھ
شدي نابود اینطوري ، آسالن مثل الحال معلوم آدم یھ طرف از نامھ خط چند با تو ولي ، شده  . 

 

 تحملم تو از ، بودنم زن وجود با کھ فھمیدم حاال.  نیستم طاقت بي تو مثل اما شدم بزرگ نعمت و ناز تو منم.  ھستم زاده خان منم
 مي بھم اینطوري و بود گفتھ بھت چیزي اعتماد قابل و مطمئن آدم یھ اگھ حتي یا بودي دیده چیزي اگھ ، داشتي مدرکي اگھ.  بیشتره
؟ آسالن اما. دادم مي حق بھت ، ریختي  

 

مرگھ از تر سخت بار ھزار برام ، من حرف دربرابر آسالن حرف بھ دادن ارجحیت تحمل  . 

 

 تخت از شدم بلند.  بکشم نفس تونستم ، خفقان ساعت چند از بعد بالخره.  بودم زده رو حرفام ھمھ.  کرد مي گوش صدا بي تایماز
 ھا آسوني این بھ و بود گرفتھ دلم.  خواست مي معذرت ازم و بوسید مي موھامو.  کرد بغلم محکم و گرفت رو دستم کھ پایین برم
 وا

 

 فکر تو:  گفت و شکمم رو برد دست دفعھ یھ حرفاش وسط.  باشم دلگیر کھ داد مي بھم رو وحق خواست مي معذرت ھي.  داد نمي
پسر؟ یا دختره کني مي  

 

بود شده بچھ یھ عین.  کنم جمع رو خندم نتونستم  . 

 

باردارم نیست معلوم کھ ھنوز:  گفتم  !!! 

 

بارداریھ عالئم ھا حالت این ؛ گفت مي.  زد مي حرف مطمئن خیلي دکتر:  گفت . 

 

.  شد موفق ھم حدي تا و بودم دار غصھ چقدر بره یادم خواست مي.  کنھ منحرف رو من ذھن خواست مي حرفھا این با تایماز
 بازوشو رو گذاشتم رو سرم مردونشو نوازشھاي دست سپردم رو خودم اما بود نشده ترمیم ھنوز دلم اینکھ با.  نشم بلند دیگھ

 .خوابیدم

 

 کیھ یعني:  گفت نگران نگاه با تایماز.  بودیم گیج دومون ھر.  شدیم بیدار خورد مي حیاط در بھ کھ وحشتناکي ھاي ضربھ صداي با
؟ صبح وقت این  
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راھھ تو طوفاني بود فھمیده انگار.  زد مي شور بدجور دلم.  کردم نگاھش منگ ھمونطور . 

 

شد وا شدت با در کھ کیھ ببینھ بره و بپوشھ تا برداشت رو پیرھنش و پایین رفت تخت از تایماز .. 

 

 فشارھاي اینھمھ وجود با ؟ حاال اما.  بشم مواجھ صحنھ این با کھ روزاست ھمین دونستم مي. کوبید مي سینم تو وار دیوانھ قلبم
بود انصافي بي دیگھ این ؟ پي در پي  . 

 

 در آستانھ ،تو کنن لھ رو باشن پاشون و دست زیر کھ چي ھر و کنن رم ممکنھ لحظھ ھر کھ وحشي گاو تا دو مثل بانو و خان
بودن ایستاده  . 

 

 فوق مادر و پدر بھ داشت واج و ھاج و بود ایستاده تخت کنار بدست پیرھن و برھنھ ي باالتنھ با تایماز و بودم تخت رو خیز نیم من
کرد مي نگاه عصبانیش  . 

 

دیدمشون مي تار.  بود افتاده دوران بھ چشام.  رفت گیج سرم کھ شم بلند خواستم  . 

 

 کثیف ي ھرزه ، جایي ھر ي دختره:  گفت مي ھي و بود داده قرارم مخاطب رکیک الفاظ با.  شد ور حملھ طرفم بھ بانو لحظھ یھ تو
؟ کني تور تونستي رو بدبخت مفلوک این اینطوري کھ کردي چیکار مادر، و پدر بي ،  

 

 این با کھ کردي پولمون یھ ي سکھ خان علي محمد جلوي ؟ من ي خونھ نمک و نون حرمت بود این ؟ من حمایتھاي مزد بود این
؟ بیاري در پسرم تخت از سر کھ بود این ما نظر جلب واسھ تالشت ي ھمھ ؟ کني فرار احمق  

 

 اونقدر.  خراب خیلي.  بود خراب حالم.  سوخت مي داشت گلوم. بس و دونست مي خدا فقط!!  شکستم چقدر!!  شدم خرد چقدر
نداشت ازم کمي دست ھم تایماز.  دادن جواب بھ برسھ چھ بخورم تکون تونستم نمي کھ بودم شوکھ . 

 

 طرفم بھ دوباره بانو.  بودم داشتھ نگھ باز زحمت بھ رو چشمام.  بودم شده تحقیر و عذاب ھمھ این مستحق ، گناه کدوم خاطر بھ
اصوات اما دید مي چشمام اي لحظھ براي.  شنیدم نمي صدایي ھیچ دیگھ.  کشید سوت گوشم. گوشم تو زد محکم و برداشت خیز  
.... 

 

 بلند دست من زن رو حقي چھ بھ!!!  مادر نزن دست بھش:  گفت و اونطرف کشیدش و گرفت رو مادرش دست و جلو اومد تایماز
؟ کني مي  
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 خونھ کلفت اندازه بھ رو ارزشت کھ بودي بدبخت ؟انقدر بود قحط دختر.  باشھ این روزگارت شده باعث حماقتت ھمین:  غرید بانو
؟ آوردي پایین  

 

 تا کھ خان.  قلبش سمت برد رو دستش و زمین رو نشست اتاق وسط بانو!  بده آدم یھ شخصیت زدن زمین چقدر!  بده توھین چقدر
نشست کنارش و دوید طرفش ، بود ایستاده عصباني و درھم ي چھره با ولي ساکت لحظھ اون  . 

 

رحم بي زن این شد نمي متوسل کھ ھایي حربھ چھ بھ.  لبم رو اومد پوزخندي  . 

 

 بگیره ازم رو تو تونھ نمي کس ھیچ.  کنارتم من.  نباش نگران:  گفت و کرد نوازش رو مادرش سیلي جاي و برد رو دستش تایماز
ھردوتونم مواظب من:  گفت و شکمم سمت برد رو دستش.   . 

 

 سیلي با ، بجنبھ خودش بھ خواست تایماز تا.  تایماز سمت کنھ حملھ و بشھ جري خان شد باعث اون ھاي نالھ.  کرد مي نالھ بانو
کنم شکني حرمت نذارین:  گفت و کرد پاک رو لبش ي گوشھ دست پشت با تایماز.  شد روان لبش گوشھ از خون ، پدرش  . 

 

 حالش بھ دلم.  شد روان دماغش و دندون از خون کھ تایماز دھن تو کوبید مشت با و شد تر عصباني حرف این شنیدن با خان
سوخت بچم حال بھ.  سوخت خودم حال بھ.  سوخت  . 

 

سرگیجھ بازھم تھوع ھم باز.  خورد مي بھم داشت حالم  . 

 

 باال براش علي سید کھ صندلیي رو رو خودش آیناز.  کردن فرار ترس با ھا بیچاره اون.  باال اومد صفورا و اکرم کمک بھ آیناز
کنین؟ مي چیکار اینجا شماھا ؟ خبره چھ اینجا:  گفت و کرد جا بھ جا آورد  

 

 دختر بھ رو بود آبادش و جد و خودش الیق کھ رو چیزي ھر.  کردن نفرین و لعن بھ کرد شروع ، افتاد دخترش بھ چشمش تا بانو
 از بودن خبر با خاطر بھ رو دخترش.  دادن پناه ، بودم مقدار بي کلفت یھ اون نظر در کھ من مثل کسي بھ دادکھ نسبت پسرش و

کرد مذمت شدت بھ روش گذاشتن سرپوش و تایماز اشتباه این  . 

 

 دختر با داري کھ ھست حواست. بشي پشیمون ًبعدا کھ نزن حرفي مادر:  گفت و نیاورد طاقت دیگھ ، بود ایستاده ساکت کھ تایماز
؟ زني مي حرف خودت  

 

 حواسم آره:  گفت و پایین کشید تخت رو از منو دستشو تو گرفت رو بافتم گیس و طرفم کرد حملھ ھا دیوونھ مثل دفعھ یھ بانو
؟ رسید مي من بھ زورش مگھ وگرنھ نبود خوب حالم!  گم مي چیا دخترم بھ دارم نکبت این خاطر بھ ھست  
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 کھ شدم کشیده موھاي جاي و بود گرفتھ بغلش تو رو سرم کھ حالي ودر گرفت مادرش دست از منو و ما سمت برداشت خیز تایماز
 من زن رو دست حقي چھ بھ!!!  بیرون برو من ي خونھ از:  گفت فریاد با بانو بھ رو کرد مي نوازش ، کرد مي ذوق ذوق شدید
ریخت مي اشک داشت و بود ترسیده بلبشور ھمھ این از دلرحم و مھربون آیناز ؟ کني مي بلند  . 

 

 رو و کنم مقاومت معدم مایع ھجوم برابر در نتونستم لحظھ یھ تو اما کنھ بلندم تا گرفت بازومو تایماز.  بودم اتاق وسط میت مثل
رفت سیاھي چشام و انداختم تایماز بھ نادمي نگاه زحمت بھ.  آوردم باال اتاق وسط فرش  .  

 

بود شیرین مشکالت ھمھ اون از بعد حس این چقدر. ُمردم کردم حس لحظھ یھ.  بود سفید جا ھمھ ، کردم باز کھ رو چشمام  . 

 

بودم نمرده پس واي.  شد ظاھر سرم باال تایماز دفعھ یھ  . 

 

؟ کجاست اینجا:  پرسیدم و کردم بازشون ھم از زحمت بھ.  بود خشک لبام  

 

عزیزم بھداریھ:  گفت و کرد نوازش رو سرم دستش با  . 

 

؟ کجان مادرت و پدر:  گفتم  

 

اینجا آوردمت.  شد بد حالت. خونن تو:  گفت . 

 

؟ شھ مي چي تایمازحاال:  گفتم و بھش دوختم رو چشمم نگران  

 

)  بابا خان ، بابایي ، کوچک باباي(  بابک و آیناز تو و من و اسکو گردن برمي اونا.  ھیچي:  گفت و گونم رو گذاشت رو دستش
کنیم مي رو زندگیمون و مونیم مي اینجا . 

 

؟ بابک:  پرسیدم تعجب با  

 

بابا بابک دیگھ آره:  گفت و شکمم رو گذاشت رو دستش  . 
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خوام مي دختر من ولي:  گفتم اخم با  !!! 

 

پسره اولي دونم مي من اما.  باشھ باباش نازگل کھ. بیار دختر یھ برام بابک از بعد خوب:  گفت و خندید  . 

 

؟ شد دختر اگھ:  گفتم  

 

شھ مي پسر دومي ، شد دختر اگھ اما پسره دونم مي کھ من:  گفت و بوسید رو پیشونیم و شد خم  . 

 

 روزي ھمچین از ھم اول از.  باشم خونوادت و تو بین خوام نمي من.  ترسم مي من تایماز:  گفتم و ندادم ادامھ رو بحث این دیگھ
 اینطوري کھ گفت خاتون بیگم و خان بھ رفت ، بکنھ کاري خودش نتونست دید.  رو وجدان بي آسالن کنھ لعنت خدا.  ترسیدم مي

بریزه رو زھرش  . 

 

 وگرنھ بود مضاعف فشار برامون بودیم ریختھ بھم کم یھ ما چون حاالم.  افتاد مي اتفاق این زود یا دیر:  گفت و کرد پوفي تایماز
 نمي کسي و ھستي من قانوني و عقدي زن تو.  شن مي آروم دیگھ روز چند.  نباش نگران تو البتھ. ماجرا این بود بیني پیش قابل
 صالح اصالً  ھم حالت این با. کنن توھین بھت خوام نمي.  نباش چشمشون جلوي روز چند این فقط.  بگیره ازم رو داشتنت حق تونھ

کنیم مي حلش آیناز و من!!!  شناسي مي رو مادر.  باشي چشمشون تو خیلي نیست  . 

 

 مجوج یجوج قوم این کھ جوري.  بودم شده آبرو بي ھم خونواده این پیش.  بود منتظر درشکھ تو علي سید.  شم بلند کرد کمکم
بودن نکرده من بھ راجع کھ فکرا چھ خودشون پیش االن اینا ، کردن حملھ  . 

 

 تو رفتیم خطر بي خوشبختانھ اما.  بودم کرده حاضر حسابي و درست جنگ یھ براي رو خودم.  نبود کسي ، شدیم کھ خونھ وارد
 . اتاقمون

 

ً .  بره مھمونخونھ بھ خواست تایماز از و اومد اکرم بعد دقیقھ چند اونجا بودن منتظرش ظاھرا  . 

 

پایین رفت و گفت نباشي نگران تایماز  . 

 

گن مي چي ببینم برم:  گفت مي بھم حسي یھ  . 

 

بودم صبح از بھتر خیلي اما.  بود سنگین ھنوز سرم.  پایین رفتم پاورچین پاورچین  . 
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 و کرد مي نفرین رو آیناز و تایماز و من ھمینطور بانو.  دادم گوش و ایستادم دیوار بغل ، در کنار بنابراین.  بود باز مھمونخونھ در
کرد مي شکایت نداشت بھش اعتقادي دونم مي کھ خدایي بھ ھاش بچھ حماقت خاطر بھ ھي  . 

 

 عنوان بھ رو دختر این عنوان ھیچ بھ من:  گفت تایماز بھ رو و کرد فرما حکم رو سکوت ، گفتن بگیر آروم لحظھ یھ با خان
 گم مي من کھ اوني با دوباره باید ، بشھ آواره خواي نمي و سوزه مي حالش بھ دلت اگھ یا دي مي طالقش یا. ندارم قبول عروس
کنم مي محرومت ارث از وگرنھ کني ازدواج  . 

 

بابا؟؟ خان: گفت آیناز  

 

 برادر این وقتي و ذاشتي نمي کلفت این الالي بھ لي لي اینقدر اگھ. توه دست از کشم مي چي ھر کھ شو خفھ یکي تو:  غرید خان
 و و کس بي ھا شما مگھ.  کشید نمي ھا اینجا بھ کار ، کردي مي خبرمون ، گرفت مي رو مزخرف تصمیم این خودت از تر احمق
؟ تو بندون حنا بیام باید فردا پس البد. کنین مي ازدواج سرخود کھ یتیمین و کار  

 

 سرم و داشت مي نگھم دلسوزي سر از اینکھ یا ؟ شکمم تو بچھ یھ با ؟ میداد طالقم یعني!!!  گھ مي چي تایماز ببینم بودم منتظر
؟ آورد مي ھوو  

 

؟ گي مي چي ھان:  پرسید دوباره خان  

 

 دیگھ کس ھیچ با خوام نمي و دارم دوسش من.  بارداره من زن.  گیرم مي اي دیگھ زن نھ و دم مي طالقش نھ:  گت محکم تایماز
ندارم بھش نیازي من.  خودتون واسھ دارین نگھ رو میراثتون و ارث این.  کنم ازدواج اي  . 

 

 صورت تو رویي چھ با.  کن راحتم دوونھ ھاي بچھ این دست از بکش منو خدایا!!!  من خداي:  گفت مانندي جیغ صداي با بانو
؟ کنم پاک چطور رو ننگ این!  حاملت پسرم از خونم کلفت ؟ آخھ کنم نیگا دیگھ خاناي زناي  

 

 حرومي فعل انگار کھ نزنین حرف جوري.  منھ زن.  منھ ي خونھ خانوم.  نیست شما ي خونھ کلفت پارا آي:  گفت خشم با تایماز
منھ حالل ي بچھ ، پارا آي شیکم تو ي بچھ.  شده انجام  . 

 

؟ بدم نشونت رو فروشش ي قبالھ خواي مي ؟ راستي:  گفت پدرش  
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 اون. منھ ي خونھ کلفت ھم ھنوز.  کرده فرار من ي خونھ از ، تو پاراي آي.  بکنم دیگھ کار یھ خوام مي.  شد عوض نظرم اصالً 
زندگیشم و مرگ مالک حتي و منھ مال  . 

 

.  باشھ تونھ مي چي کلفت یھ ي بچھ چند ھر.  بمونھ پیشت اومدنش دنیا تا ذارم مي ، خواییش مي و مھمھ برات بچھ اون اگھ
من مال خودش تو مال بچش بعدش  . 

 

 خونم کلفت ، وگرنھ کني ازدواج گم مي من کھ اوني با باید تو.  بکني گم مي کاري ھر باید ، برگرده کلفتي زندگي بھ خواي نمي اگھ
 تو زن اینکھ از قبل اون.  برمش مي خودم با االن ھمین ، نکني قبول اگھ. دستوره یھ تایماز نیست تھدید یھ این.  گیرم مي ازت رو
 جھانگیر دختر با تو ازدواج با فقط منم.  باشھ تو مال کنم قبول تا کني راضي منو مجبوري پس کرده فرار و بوده من مال ، بشھ
داري نگھش شم مي راضي ، میبدي خان . 

 

 ھم تو.  بودي خان ھم تو بابا خان ؟ حد چھ تا رذالت من خداي.  شنون مي ھمھ االن کھ کشم مي نفس بلند اونقدر کردم مي حس
 آشغال تیکھ یھ مثل قصاوت با اینطوري ، بچشون ، نبودشون و بودن ، زندگیشون و مرگ ، آدمھا بھ راجع ھم تو ؟ بودي بد اینقدر

؟ کردي مي برخورد  

 

کنن؟ مي چیکار دارن پارات آي با کھ ببیني کجایي  

 

 صباحي چند حداقل من.  مطرودي نیومده دنیا ھنوز!!!  مادر بدبختي نیومده چقدر من بابک:  گفتم و شیکمم سمت بردم رو دستم
؟ چي تو اما کردم زندگي آدم مثل  

 

 برمي شوھرم و بچم بدون باید یا.  بودم من ماجرا ي بازنده کرد مي کاري ھر.  گیره مي تصمیمي چھ تایماز نبود مھم برام دیگھ
کردم مي قبول ھوو عنوان بھ رو اشرافي ي نازپرده یھ وجود یا کلفتي بھ گشتم  . 

 

بود خواري و خفت این با زندگي از بھتر مردن.  نداشتم قبول رو کدوم ھیچ خان یوسف پاراي آي من  . 

 

 لجن رو چیزم ھمھ تا رفتم مي باید.  کردن نمي حساب آدم رو کس ھیچ کھ ذات بد آدمھاي این از شدم مي دور باید.  رفتم مي باید
بودن نکشیده  . 

 

بود افتاده کار از کالً  مغزم ؟ تونستم مي مگھ اما.  کردم مي فکر باید. اتاق تو باال رفتم خراب حال با  . 
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 ي قبالھ و شناسنامھ.  مدارک ي گنجھ سراغ رفتم.  چرخوندم در تو رو کلید.  نیست بیا باال ھا زودي این بھ تایماز دونستم مي
 رو ھمھ و ورداشتم پرت و خرت و لباس ھم کم یھ.  برداشتم رو ھام سکھ ھم تشک زیر از.  برداشتم رو نھمم مدرک و ازدواج
بقچھ تو ریختم  . 

 

نبود حیاط تو علي سید.  کردم حیاط بھ نگاھي پنجره تو از  . 

 

نبود من متوجھ کسي.  بودن غذا تدارک مشغول البد ھم صفورا و اکرم.  پایین اومدم ھا پلھ از آروم و کمرم بھ زدم رو چادرم  . 

 

 یادگار ، بابکم با باید.  کنم تحمل تونستم نمي رو شوھرم کنار دیگھ زن یھ وجود.  بگیرن ازم رو بچم بدم اجازه تونستم نمي من
رفتم مي شده خراب این از ، تایمازم  . 

 

 قوم این برابر در ، من تنھاي مرد نکش فریاد:  گفتم خودم با.  لرزوند رو تنم تایماز فریاد صداي.  بودن مھمونخونھ اتاق تو ھنوز
 خونھ بھ نگاه یھ و برگشتم دوباره.  کردم سر رو چادرم.  حیاط در بھ رسوندم رو خودم سریع.  یاد برنمي ازت کاري ھیچ الظالمین

 سریع و گردم برمي قدرت با اینبار.  گردم برمي دوباره روز یھ.  گردم برمي:  وگفتم انداختم داشتم توش خوب خاطرات کلي کھ اي
بیرون زدم در از . 

 

پارا آي  

 

؟ خالھ کنم چیکار من حاال:  گفتم استیصال با  

 

ناراضیھ وضعیت این از ھم نائب.  بیرون برم کنم نمي جرأت کھ من خود ؟ بگم چي واال  . 

 

 قید مجبورم. کوچھ تو برم روسري اقالً  یا چادر بي تونم نمي. ره نمي حجابم این بره سرم من:  گفتم و گرفتم بابک دھن از رو مداد
چھ تو بھ بگھ نیست یکي آخھ.  رفت ھدر بھ قزاق این ي ظالمانھ دستور با زحماتم ي ھمھ. بکنم تونم نمي کارم دیگھ.  بزنم درسو  

!!! 

 

 داري چیکار مردم ي بچھ و زن وآخرت ایمون و دین بھ ولي.  مردم بین برن لخت بگو اصالً . خودتي ي بچھ و زن دار اختیار تو
 !!!آخھ
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 باید.  یاد مي تو خاطر بھ داره داییت عوضش. شھ مي دُرس چي ھمھ.  نخور حرص اینقدر حاال:  گفت و کرد بغل رو بابک فخرتّاج
 مي بازم ، گفتم بھت بارھا من البتھ. بگیري پس عموت از رو اموالت و مال کنھ کمکت تونھ مي ، بیاد اگھ اون.  باشي خوشحال
کنھ کمکت خیلي تونھ مي.  داره زیاد آشنا و دوست نائب.  کن حساب ھم نائب و من رو گم؛  . 

 

 بھ خوام نمي.  غیرممکنھ ھاتون کرده جبران برام االنشم ھمین.  دارین بزرگي حق من گردن بھ ، السلطنھ نائب جناب و شما:  گفتم
 بشھ دار خبر َشستش موقع اون ، جنگین مي عموم با دارین شما برسھ خان گوش بھ خبر ممکنھ درضمن.  بشین درگیر من خاطر

 رو بابکم ترسم مي.  خالھ ترسم مي.  باشھ خبر با من جاي از کسي ، نکردم محکوم رو عموم تا خوام نمي من.  ھست خبرایي یھ
 ي ھمھ رو گذاشتم صحھ کارم این با شاید و گذاشتم تنھا میدون تو اونو. کردم ظلم خیلي تایماز حق در فرارم با من.  بگیرن ازم

 فقط.  کردم محروم بابکش دیدن از اونو سال چھار.  داره حق بکنھ باھام کاري ھر تایماز.  زدن بھم بانو و خان کھ ھایي تھمت
َ  جورایي یھ و شدم دور ازش ، بدم دستشون از ترسیدم چون  یادگار کھ بابکمھ بھ دلخوشیم ي ھمھ.  دادم دستش از واقعا

 کارم اون نظر از ولي داشتم رو خودم دالیل البتھ.  باھاش کردم بد من اما بود کرده لطف خیلي من حق در تایماز. عزیزترینمھ
دونم مي ، نابخشودنیھ  . 

 

 جور ھر و کرد فداکاري خیلي ، من با ازدواج با تایماز.  باشم داشتھ گفتن واسھ حرفي یھ ، گردم برمي پیشش وقتي حداقل خوام مي
 یھ امیدوارم.  شکستمش ھم رفتنم با اما.  دادم مي قرار فشار تو اونو موندنم با من.  خرید جون بھ مادرشرو و پدر نفرین و لعن

ببخشھ منو بتونھ روز . 

 

 بشین ھم تو.  پایین ریم مي ما:  گفت و گرفت ، بود شده نیم دو بھ وسط کھ بودن سیبي مثل تایماز با کھ رو بابک دست فخّرتاج
 بخواي حیفھ.  بیرون برو لچک بي و بذار جیگر رو دندون خرداد پایان تا شده.  نداري اي چاره من نظر بھ.  بخون رو درست

کني ول رو درست  . 

 

 خداي خاطر بھ ھم و باالسري خداي خاطر بھ ھم.  بکنم رو اینکار تونم نمي بینم مي ، کنم مي فکر چي ھر جان خالھ نھ:  گفتم
 .زمیني

 

زمیني؟ خداي:  پرسید تعجب با فخرتاج  

 

 دونم مي کھ من.  بیرون برم ذاشت نمي بود کنارم االن اگھ دونم مي کھ من.  گم مي رو تایماز:  گفتم و لبم رو نشست کجي لبخند
کنم خیانت بھش تونم نمي.  باشمش داشتھ تا شدم دور.  باشم خودسر کھ نشدم دور ازش من!  غیوره چقدر!  متعصبھ چقدر  . 

 

تایمازي انتخاب بھترین تو کھ رسم مي نتیجھ این بھ بیشتر گذره مي کھ روز ھر:  گفت و کرد نگام عشق با فخرتاج  . 

 

کردم تشکر شیرینش تعریف از لبخند یھ با  . 
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 از شکستھ دلي و خراب حال با کھ روزي ھمون بھ.  پیش سال چھار بھ کشید پر فکرم.  رفت نمي خوندن درس بھ دلم و دست
کردم فرار شوھرم ي خونھ  . 

 

 چھ و رفتم خواب بھ گوشم پشت گرمش نفس یاد با کھ شبھا چھ.  بود شده تنگ گیراش مشکي چشماي و بم صداي براي دلم چقدر
شدم بیدار شیطونش و خندون صورت تصور با کھ روزا . 

 

 منتظر و خریدم تبریز واسھ بلیط یھ.  بیان دنبالم بخوان و بشن نبودنم متوجھ ترسیدم مي.  رسوندم گاراژ تا رو خودم سختي چھ بھ
 رو ھمھ ، دھنم تو بذارم لقمھ یھ تا دونستم مي.  بود بد حالم اما.  رفت مي ضعف دلم و بودم گرسنھ.  بیفتھ راه اتوبوس تا شدم

کن پیدام ترسیدم مي.  بیفتیم راه تا ، بشھ پر زود اتوبوس کردم مي خدا خدا.  برمیگردونم . 

 

 ، بود روز چھار.  اومد سرم بھ چیا ، ماشین اون تو دونھ مي خدا فقط. تبریز رسیدیم روز چھار بعد بود کندني جون ھر با بالخره
 از زار و زرد.  بکنم کاري تونستم مي مگھ اما.شد مي بد حالم ماشین ناجور تکوناي با ھمش. بود نرفتھ پایین گلوم از نون لقمھ یھ

شدم پیاده ماشین  . 

 

 اول.  کردم انتخاب رو فخرتّاج دلیل دو بھ ھم آخرش.  کنم چیکار تبریز رسیدم وقتي کھ بودم کرده فکر خیلي روز چھار اون تو
 خرید زر من فھمید اینکھ وجود با ھم اول از و بود آیناز مثل اخالقش و کنھ حمایت ازم مادرم خاطر بھ بود داده قول بھم اینکھ
 مواجھ شوھرم با دوباره کھ روزي خواستم مي کھ بود این دومم دلیل ، گذاشت احترام و کرد برخورد زاده خان یھ مثل باھام ھستم
 اینطوري.  عمش کنارش از بھتر جایي چھ.  کنم مطمئن ، کردم زندگي توش نبودم باھاش وقتي من کھ مکاني از رو اون ، شم مي

بودم کجا نیست معلوم رو مدت این کھ گرفتم نمي قرار اتھام مظان در حداقل  . 

 

 اینکھ نھ.  کنم زندگي تنھایي خودم خواستم نمي.  نده تحویل بانو و خان بھ منو درضمن و کنھ قبولم فخرتّاج کردم مي خدا خدا فقط
 احساس بیشتر ، باشم فخرتّاج معنوي حمایت تحت تونستم مي اگھ ولي موندم مي تنھا بایست مي ، بودم مجبور اگھ ، تونستم نمي

 ممکنھ خطراتي چھ آقاباالسر بي و شیکمش تو بچھ یھ با داره ھم رویي برو کھ تنھا زن یھ براي دونستم مي.  کردم مي امنیت
نبودن کم برم و دور ھا یاشار.  کرد حملھ طرفم بھ وحشاینھ چطور کھ دیم مي رو یاشار خواب ھم ھنوز.  باشھ داشتھ وجود  !!! 

 

فخرتّاج عمارت در پشت رسوندم رو خودم پرسون پرسون ، گاراژ ھمون از  . 

 

زدم در ، خدا بھ توکل با و خودم بھ کردم فوت و خوندم الکرسي آیھ یھ  . 

 

 زن و برادر و فشرد سینش بھ خودش دختر مثل منو و ریخت اشک مادرانھ برام سرگذشتم شنیدن از بعد فخرتّاج چقدر کھ بماند
 مثل ، زد بھم صحبتھاش آخر کھ حرفي اما.  کرد نفرین ، بودن کرده بچمون و تایماز و من حق در کھ جفایي براي رو برادرش
شد گذاشتھ دلم زخم رو کھ بود مرحمي  . 
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 ي بچھ و تو حق ھم تایماز.  گیره مي کرده ناحقش کھ کسي ھر از رو حقت خدا مطمئنم من:  گفت بودم بغلش تو ھنوز کھ حالي در
 ي مزه تھ.  بدم تحویلش تا مواظبتم گل مثل.  ھستي تایمازم امانت تو و توه ي خونھ اینجا ، برسي حقت بھ وقتي تا.  شکمتھ تو

کنم مي حسش خوبي بھ سالھا از بعد کھ بود شیرین اونقدر صحبتش  . 

 

 مي.  کرد مي صدام صباح گل حتي وقتھا بعضي فخرتّاج.  خواھرش ي نوه شد ھم ام بچھ و فخرتّاج خواھر دختر شدم روز اون از
دخترشي تو ره مي یادم کھ شکلشي اونقدر:  گفت . 

 

 من بھ مقدار یھ ھم و ببره سود خودش ھم و کنھ کار باھاش کھ سپردم شوھرش بھ تمنا و خواھش و التماس کلي با رو ھام سکھ
 عالي خلي مغرور منِ  برايِ  این و کردن قبول ، کنم ترک رو اونجا ممکنھ و معذبم اینجوري دیدن وقتي!  کرد مي قبول مگھ.  بده
 مرد کھ السلطنھ نائب کمک با. بوده عمش شوھر خور جیره زنش بگن بعدھا خواستم نمي.  بودم ھم شوھرم غرور فکر بھ.  بود

 کھ اي دره(  سي دره اللھ روستاي ابتدایي ي مدرسھ تو ، داشت بیا برو خیلي منشش و رسم و اسم خاطر بھ و بود صفتي لوطي
کردم دبیرستان خوندن بھ شروع شبانھ ھم خودم و شدم تدریس مشغول)  داره اللھ  . 

 

 یھ با روز ھر. داشت رو مادرش ھواي زایمان زمان تا بچم ، کرد مي اذیت بدجور بابکم کھ بارداري اول ي ماھھ سھ از غیر
 پاراي آي شد نمي باورم کھ بود شده آروم زندگیم و بردم مي لذت کارم از اونقدر.  گشتم برمي عصر و رفتم مي روستا بھ درشکھ
 ازش خبري بي و تایماز از دوري ، نباشھ دل تھ از ھام خنده شد مي باعث و داد مي عذابم کھ چیزي تنھا.  باشم من زده مصیبت

 فرار با تونست نمي ھا راحتي این بھ تایماز.  شناختم مي خوب رو غیرتم با مرد من.  داره حالي چھ االن کنم درک تونستم مي.  بود
 وجد با اونم. نمیکرد موافقت طالقم با تایماز بودم مطمئن.  بودن نذاشتھ برام اي چاره ظالمش مادر و پدر اما.  بیاد کنار من

 تونستم نمي من اما بیاره ھوو سرم و بده زاده خان اون با ازدواج بھ تن بود ممکن ، نکن دورم ازش اینکھ واسھ ولي.  حاملگیم
ً  کھ ھوویي ؟ کي اونم.  کنم تحمل رو این  کمال و تمام خواستم مي اگھ یا خواستم نمي رو چیزي یا من!!!  بانو مثل بود یکي حتما

نیست مایل کھ کنھ کاري بھ وادار رو تایماز کھ نداشت دستاویزي ھیچ خان ، نبودم من کھ حاال.  خواستم مي  . 

 

 حقش در من کھ کاري با دونستم مي بعید چند ھر!!!  خوبھ بگھ بھم فقط کھ خبر یھ.  َمردَم از خبر یھ.  خواست مي خبر یھ دلم
 داشتھ تونست مي کھ رو اي دغدغھ بي و آروم زندگي ، بودم بال و غم سلطان کھ من بھ شدن نزدیک با تایماز.  باشھ خوب ، کردم
 کھ داشت رو ارزشش ؟ تایماز داشت رو ارزشش من با بودن ، کردم مي فکر خودم با ھمش.  بود داده دست از آسوني یھ ، باشھ
.  بودم من بدبختانھ، تو انتخاب اما.  شکستن مي دست و سر برات ھا بھترین کھ داشتي جایگاھي تو ؟ کني فداکاري برام اینقدر تو

نبودم مرد تو مثل. نکردم عمل تو مثل ، نباشي من مال ممکنھ دیدم وقتي کھ مني  . 

 

 ازم و حمایتت چتر زیر گرفتي منو و کردي فرار باھام و ھمھ بھ زدي پا پشت و داشتي برم ، نشم تو مال ممکنھ من دیدي وقتي تو
 تو مثل من اما.  برسم آرزوم بزرگترین بھ و بخونم درس کردي کمکم.  کرد نمي رو فکرش ھیشکي کھ ساختي رو پارایي آي این

گرفتنت ازم نبینم تا کردم فرار ھا ترسو مثل.  نجنگیدم و نموندم.  نبودم شجاع  . 

 

بیرون یاي مي دیگھ یکي خواب اتاق از صبح نبینم تا.  شي مي دیگھ ي حجلھ یھ وارد ، بودن من کنار خاطر بھ نبینم تا  . 

 

بودم آدم منم.  بودم مغرور منم اما.  نبود حقت اصالً .  نبود سزاوارت اصالً  کردنت ترک دونم مي  . 
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 مرد.  تایمازم یاد بي شبش یھ حتي کھ چھارسالي.  کشیدم اونور و اینور سال چھار خودم با رو دروني غم این و وجدان عذاب این
.  نشدم بیدار سوزش استخون نگاه و جذاب چشماي تصور بي رو دمش سپیده یھ حتي و نخوابیدم داشتنیم دوست و مغرور

بود بابکم بخیري عاقبت اونو سالمتي عبادتھام ي ھمھ آخر و اول دعاي کھ چھارسالي  . 

 

بود تایماز تسخیر تو روحم و جسمم ، فکر.  نیست باالسرم مردي ندونم کسي تا اومدم آسھ و رفتم آسھ  . 

 

بزنم اي نیمھ نصفھ لبخند شد باعث کرد مي بازي برفا با داشت کھ بابک ي خنده صداي  . 

 

 شد مستولي بھم درد اونقدر کھ روزي بھ. برید رو امانم ھا بچھ امتحان وسط زایمان درد کھ روزي بھ.  گذشتھ بھ پرکشید ذھنم باز
 دایھ یاد یاد منو بدجور کھ مھربوني و پیر ي قابلھ کمک ،با دره اللھ روستاي ي مدرسھ تو ھمونجا و بردارم قدم از قدم نتونستم کھ

.  بذاره کوچیک باباي رو اسمش داشت دوست و پسره دونست مي خوب پدرش کھ بابکي.  آوردم دنیا بھ رو بابکم ، انداخت جانم
ً .  بود باباش شبیھ خیلي بابکم آره بود کوچیک باباي واقعا  . 

 

باشم بچم با تونستم مي من و شد مي تعطیل ماه سھ مدرسھ و بود ھا بچھ امتحان آخرین خوشبختانھ  . 

 

 رو بچھ!!!  کرد پا بھ بلبشوري چھ و کشید جیغي چھ ، دید بغل بچھ و زار و زرد صورت با درشکھ تو منو فخرتّاج وقتي روز اون
 شھ نمي باورم:  وگفت کرد نگام اشکي چشماي با و بوسید رو گونش.  سرخش صورت تو زد زل و گرفت ازم قیمتي شيء یھ مثل
 کھ نامربوطي تصور ھر از رو خیالم حرفش این اما بود دیده رو ازدواجم ي قبالھ و شناسنامھ اینکھ وجود با!  تایمازه شکل چقدر! 

کرد راحت باشن داشتھ بچم بھ بود ممکن  . 

 

شد بستھ چشمام ، کشیدم دراز تخت رو تا و اومدم باال زحمت بھ خدمھ از تا دو کمک با اما ، نداشتم حرکت توان  . 

 

بودم آورده دنیا بھ سالمت بھ رو تایمازم امانت من  . 

 

ً  چون و بود مونده ھنوز خودم امتحانات از یکي متاسفانھ  بایستي و شدم تجدید ، نبود راه بھ رو وضعم جسمي نظر از واقعا
نبود مطرح برام جزئي چیزھاي این اصالً  بابک وجود با ولي.  دادم مي امتحان ماه شھریور  . 

 

 وقتي.  بیاد پیش مشکلي برام مبادا تا بود کنارم رو مدت این اما باشم داشتھ خبر تایماز از میخواد دلم خیلي کھ دونست مي فخرتّاج
 برام تایماز از خبري یھ تا شد اسکو راھي برادرش دیدن ي بھانھ بھ ، شد راحت مقدار یھ خیالش و کردم حمل وضع سالمت بھ

باشھ خان تقي میزا مثل کسي خواھر شد نمي باورش کس ھیچ.  بود قلب خوش و مھربون زن این چقدر.  بیاره  . 
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 عمھ این واقعي مصداق)  ره مي عمش بھ دختر) (  چکره بيَ  بي قز خانیم( گن مي کھ المثل ضرب این.  آیناز عین بود یکي درست
بود زاده برادر و  . 

 

 باخبر وجودم از بود ممکن وگرنھ.  بودن نکرده توقف فخرتّاج منزل ، اسکو بودن برگشتھ تھران از وقتي بانو و خان خوشبختانھ
 شش بانو و خان ، شد معلوم ، رسید مي دستمون بھ بود وفادار فخرتّاج بھ کھ خان خونھي مستخدمین از یکي کھ خبرایي با.  بشن
 واسھ اتفاقي ترسیدم مي.  ترسوند مي منو موضوع این.  اسکو بودن برگشتھ کھ بود ماه سھ تازه و دنبو مونده تایماز ي خونھ ماه

رفتن و کردن ول خدا اَمون بھ رو زندگیشون خونھ ، وقت ھمھ این اونا کھ باشھ افتاده تایماز  . 

 

بیاره خبر عشقم از برام تا کردم راھي رو فخرتّاج ، رغبت و میل با  . 

 

 فخرتّاج برگشتن از خبري.  بودم کسل و خستھ. کرد مي گریھ مدام و بود نشده تموم ھنوز چلّش بابک. بود پرتشویشي روزھاي چھ
بود ریختھ بھم منو بدجور اینا ي ھمھ.  نبود ھم . 

 

 بھ بابک. پنجره کنار رفتم و نیاوردم طاقت.  آورد بیرون قدیم ھواي و حال از منو بابک ي کودکانھ و شاد ھاي خنده صداي باز
بزرگي چھ بھ بودن کرده درست برفي آدم یھ.  کردن مي بازي حیاط تو فخرتّاج ھمراه  . 

 

؟ چیھ تصمیمت دخترم:  پرسید ازم شام سر ، خونھ اومد خان نائب کھ شب  

 

حجابھ کشف ي برنامھ این مورد در منظورش دونستم مي  . 

 

 درس و دادن درس کھ رسم مي نتیجھ این بھ بیشتر ، کنم مي فکر چي ھر. روم نمي بیرون:  گفتم و دادم قورت زور بھ رو لقمھ
 دایي طرفي از. خواد مي چي خدا ببینم تا خونھ تو مونم مي مدت یھ.  نداره رو عقایدم گذاشتن پا زیر ارزش ، شرایط این با خوندنم

بشھ عموم از مادریم حقوق و حق گرفتن گرمِ  سرم احتماالً  و یاد مي روزا ھمین ایشا� کھ ھم  . 

 

دیدم لبش رو ثانیھ چند براي رو رضایت لبخند من ولي.  شد خوردن غذا مشغول و گفت اوھومي لب زیر  . 

 

 ، داشت برخواست و نشست خیلي درباري و متجدد اصطالح بھ و باال رده آدمھاي با ، کارش خاطر یھ اینکھ وجود با السلطنھ نائب
 بنابراین.  بگیره قرار اطرافش گرگھاي ي ھرزه نگاھھاي دید معرض در ناموسش نداشت خوش و بود اصیل و غیرت با آذري یھ

 تصمیم از چقدر کھ فھمید شد مي وگرنھ مجبورم کنم حس خواست نمي ، من مورد در اما.  بود کرده قدغن رو خالھ رفتن بیرون
 .راضیھ
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 ي خونھ از کھ وقتي از من ؟ خوابي چھ اما.  خواب واسھ اتاقم تو رفتم و کردم جدا خالھ از رو شیطون بابک زور بھ ، شام از بعد
اومد مي چشمم بھ خواب بالخره کھ کردم مي فکر مختلف چیزاي بھ اونقدر.  برد نمي خوابم وقت دیر تا شبا ، بودم دراومده تایماز  

. 

 

سفر رفتھ.  بود ھمین ھمیشھ ھم بقیھ و من جواب.  بود گرفتھ ازم رو باباش سراغ باري چند بابک !!! 

 

باباش نھ.  منم کرده ھجران کھ اوني دونست نمي بابکم ، قشنگم پسر . 

 

 اونا ، باھام دادن تکون تکون با و انداختمش پام رو.  اومد مي خوشش خوابیدن روپام از ھم ھنوز ، بود سالش سھ اینکھ با
گذشتھ بھ کشیدم پر ھم خودم و خوابوندم  . 

 

تبریز برگشت و کند اسکو از دل بالخره روز ده از بعد فخرتّاج  . 

 

 ھا دیوونھ مثل ، تو اومد در از وقتي.  کرد مي اذیتم بیشتر ھم بابک ھاي گریھ و ھا خلقي بد.  جوشید مي سرکھ و سیر مثل دلم
؟ نیست کھ من واسھ اشتیاق ھمھ این:  گفت و کرد بغلم.  طرفش پریدم  

 

قرارم بي چي واسھ زد مي داد فرسخي ده از کھ بودم ھول اونقدر.  لفظش از شدم شرمنده  . 

 

اینھ؟ از غیر!!! دیگھ بیارم خبر برات کھ بودم رفتھ ھمین واسھ خوب.  دخترم کردم شوخي:  گفت نکشم خجالت بیشتر اینکھ براي  

 

ً  البتھ.  خوبھ گلم دست پسر باباي حال:  گفت و بوسید بود خوابیده آروم قنداقـش تو کھ رو بابک ظاھرا  

 

کرده تعریف رو ماجرا ي ھمھ برام آیناز:  بگم برات اول از بذار:  گفت دید کھ منو نگراني . 

 

؟ اینجاست مگھ:  گفتم  

 

دختر نپر حرفم وسط:  گفت و کرد اخم  . 
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 مونده آیناز درمون دوا واسھ ، بودن تھران کھ ماھي شیش این.  برگشتھ اینا داداشم خان با آیناز:  داد ادامھ اون و گفتم چشمي
 کامل ھنوز چون.  بره راه عصا کمک با ساعت نیم روزي تونھ مي االن دخترم.  کرده عمل رو کمرش فرانسوي دکتر یھ. بودن

نیومدن اینجا ھم برگشتن موقع ھمینھ واسھ.  ندادن بروز کسي بھ ، نشده خوب  . 

 

 خیلي اون دنیاي.  بودم خوشحال آیناز براي خیلي.  بودم کرده فراموش پاک رو تایماز.  شد جمع چشام تو اشک خوشحالي از
 ملیحش و زیبا ي چھره تصور و خوشیش از نھایت بي ھمین واسھ بود استثنا یھ اون.  بودم دیده کھ بود آدمھایي ي ھمھ از بزرگتر

بودم ،خوشحال شد مي ھم قشنگتر خنده با کھ  . 

 

ارزشن با اشکاخیلي این.  بده بھت بزرگت دل ي اندازه بھ خدا:  ،گفت دید منو اشکي چشماي کھ فخرتّاج  . 

 

 نمي جبران بازم بکنم رو خدمتش آخر تا اگھ کھ کرده محبت حقم در اونقدر.  دارم دوست نداشتم خواھر ي اندازه بھ رو آیناز:  گفتم
 خیلي.  خوشحالم.  نبود ، بودن خبر بي دلش بزرگي از کھ کسایي آمیز ترحم نگاه خریدن و صندلي اون رو نشستن آیناز حق. شھ

بره راه تونھ مي دوباره خوشحالم . 

 

شوھرت اما و:  گفت و کرد من بھ شیطوني نگاه خالھ  .... 

 

داد مي طولش ھي ولي ، ھا قرارم بي خیلي میدید  . 

 

ولي.  خوبھ حالش االن:  گفت زیر بھ سر فخرتّاج  ... 

 

کردین لبم بھ جون!!!  خالھ خدا رو تو:  گفتم و پاش جلوي نشستم . 

 

بیار طاقت کم یھ ولي.  گم مي.  نکن قراري بي:  گفت . 

 

 مي تار رو فخرتّاج و بود گرفتھ رو چشام جلوي اشک.  رفت نمي کتم تو ھم خوبھ حالش االن ي جملھ.  نبود خودم دست حالم دیگھ
 . دیدم

 

 گوشھ افتھ مي و شھ مي مریض ، تو نکردن پیدا از شدن خستھ و زیاد ھاي زدن در اون و در این و تو رفتن از بعد:  گفت فخرتاج
 بھ.  پیگیرشھ خیلي تایماز دونست مي کھ عملي.  ده مي عمل این بھ تن ، تایماز ي روحیھ کردن بھتر براي آیناز.  خونھ مریض ي

 ھواي و حال اون از رو پسرم ، آیناز تصمیم خبر شنیدن. خودشھ الک از تایماز کشیدن بیرون راه تنھا این دیده خودش قول
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 ، اومده پسرشون تک سر بھ چي ، بودن اونا مسببش کھ تو رفتن خاطر بھ بینن مي کھ ھم داداشم زن و داداش.  میاره در دلمردگي
شن مي نرم و پایین میان شیطون خر از خورده یھ . 

 

تایماز پیش گردونن برت و بگردن دنبالت فرستاده آدم خودش بابا خان:  گفت مي آیناز  . 

 

 راه بھ رو مقدار یھ حالش آیناز شدن بھتر بعد تایماز.  شھ مي اون گرمِ  سرشون و یاد مي پیش عملش و آیناز ي قضیھ ھم بعدش
 ، بود کھ چي ھر اما.  نیست نارحت و پذیرفتھ رو رفتنت کھ کنھ مي وانمود داره تایماز بوده مطمئن:  گفت مي آیناز البتھ.  شھ مي

اسکو گردن برمي ، شھ مي بھتر آیناز وضعیت کھ کم یھ اونام.  گرده برمي عادي زندگي بھ اون . 

 

ً  اونم و شھ مي مواجھ شوھرت شدید مخالفت با کھ بمونھ خواستھ مي گویا آیناز گرده برمي مادرش و پدر ھمراه ناچارا  . 

 

؟ بود ناراحت دستم از آیناز:  پرسیدم ترس با  

 

 وضعیت از زد مي داد کھ چشماش ، بکشم رو زبونش زیر خواستم خیلي وهللا:  گفت و داد بیرون صدا با رو نفسش فخرتّاج
 حاال.  ھست رفتاراش مواظب چقدر شناسیش مي کھ خودت. نداد بروز تو بھ حسش بھ راجع چیزي اما ناراضیھ و ناراحت برادرش

 بکنھ عمش پیش رو عروسشون غیبت خواست نمي.  عروسشون بشي و برگردي تو کھ کرد مي رو روزي حساب ، من نظر بھ ھم
دلخور تو دست از شایدم و تایمازه نگرانِ  چشماش چقدر کھ فھمیدم مي.  نکردم سفید آسیاب تو رو گیسا این منم اما.  . 

 

 حریمش تو دیگھ و بکنھ طالقم سھ بود حقم.  بودم کرده جفا شوھرم حق در خیلي ؟ بگم تونستم مي چي.  انداختم پایین رو سرم
 نمي حاالم.  بود فکر بي و عجوالنھ کارم.  کردم مي ترک رو اونجا ، اون ھمفکري با حداقلش یا.  موندم مي باید من.  نده رام

 اما ، کردم مي محکوم و محاکمھ رو خودم بودم کرده کھ خبطي خاطر بھ بار ھزار روزي.  برگردونم جوب بھ رو رفتھ آب تونستم
بودم شکستھ بدجور رو سرم پشت پالي و بودم کرده بچگي ؟ فایده چھ  . 

 

مادر نکن برداشت اشتباه صباح گل روح رو تو.  بپرسم ازت چیزي یھ خوام مي:  گفت و کرد منّي و منّ  فخرتّاج  . 

 

خیره نیتِ  ، شما حرفھاي ي ھمھ پشت دونم مي من.  خالھ ندین قسمم:  گفتم  . 

 

 بخواي اگھ ؟ شوھرت پیش برگردي خواي نمي ، اومده دنیا ھم بابک و شده نرم برادرم کم یھ کھ حاال:  پرسید کرد سکوت کھ کم یھ
 مثل برادرم پسر میدونم.  باشن دور ھم از شوھر و زن نیست خوب.  شم مي واسطھ ھم خودمم.  برمت مي خودم من ، برگردي
 سایھ داره حق بچھ این ؟ چي کھ بالخره اما.  نکنھ برخورد خوب باھات و نده محلت اوایل اون ممکنھ و تعصبھ و غرور کوه پدرش

 واسھ االن.  بشھ بزرگ اونا بال و پر زیر و کنھ زندگي خونوادش پیش باید.  داداشمھ برحق وارث اون.  باشھ باالسرش پدر ي
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ً .  کرده دیوونش حاال تا دونم مي تو خالي جاي.  سختھ جدایي این ھم تایمازم  مي مقصر تو رفتن تو رو مادرش و پدر کھ مخصوصا
کشیده عذاب کلي ، ھرکدومشون سر و کرده بد فکر جور ھزار حاال تا!!!  امنھ تو جاي دونھ نمي کھ اون.  دونھ  . 

 

کجان االن بچش و زن کھ کنھ مي فکر این بھ وقتي گیره مي آتیش داره االن.  داره غیرت ، مردتھ ، شوھرتھ !!! 

 

 کني فکر اگھ مدیوني:  گفت و شکست دوباره رو سکوت.  ببینھ صورتم تو رو حرفاش اثر خواست نگاھش با و کرد مکث کم یھ
 بینم مي شوھرت واسھ رو قراریت بي کھ اینطوري اما.  نداري فرقي ھیچ خودم دختر با تو!!!  نارحتم اینجا بودنت از نکرده خدایي

 و یاد مي میون بھ تایماز اسم وقتي بینم مي رو زدنت بال بال اینطوري ، بینم مي بچت صورت بھ رو زدنت زل کھ اینطوري ،
 خاطرت بھ کھ خوادت مي خیلي اونم.  داري دوسش چقدر دونم مي.  شھ مي خون دلم ، خونم مي چشات از رو پیشیموني اینطوري
؟ باشھ ھم از دور اینطوري دالتون نیست حیف.  برادرم جنگ بھ بره شده حاضر  

 

؟ خوابید بابک:  گفت و تو اومد.  بود فخرتّاج. کشید بیرون گذشتھ مرور از منو باز و خورد در بھ اي تقھ  

 

 براي بود شده مردي دیگھ ماشا�.  بود رفتھ خواب بابک وزن اثر در پاھام.  خودش جاي تو گذاشتم و شدم بلند و گفتم اي بلھ
 . خودش

 

ً  گفتم ، بودم شده خواب بي:  گفت فخرتاج پیشت اومدم.  بیداري معمول طبق ھم تو حتما  . 

 

اومدین خوش:  گفتم و کردم مرتب روش رو بابک لحاف  . 

 

کرده پیشآمد ، اتاق تو اومدم من کھ ساعتي نیم ھمین تو کھ چیزي یھ.  بگھ بھم خواد مي چیزي یھ دونستم مي . 

 

دارم اول دست خبر یھ برات:  گفت و داد خودش بھ تاب یھ و ایم گھواره صندلي رو نشست  . 

 

انگار خوشحالي ؟ خالھ شده چي:  گفتم و زدم لبخندي.  بودمش شناختھ خوب  . 

 

اینجا یاد مي داره تایماز!!!  ھا نکني ھول:  گفت  !!! 

 

؟ اینجا اومد مي داشت ، من تایماز.  شنیدم مي وضوح بھ رو قلبم کوبش صداي   
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 تو چشمم ، کارم از نادم کھ زماني یاد.  میداد عذابم پیش سال سھ یاد ھم ھنوز.  جونم بھ افتاد عجیب اضطرابي ، رفت کھ فخّرتاج
اما.  افتاد چشمش ... 

 

 خبر بي و یکدفعھ اینطور رو تایماز اومدن این.  گذشت سخت بھم چقدر.  میکرد خراب رو حالم ، زمان اون ي لحظھ لحظھ یادآوري
 بھ تونستم نمي و بودم عصباني دستش از کفایت بقدر ھم من حاال البتھ.  بذارم گناھم بخشش حساب بھ و نیک فال بھ تونستم نمي ،

ببخشمش راحتي  . 

 

ترسیدم مي ھم خیلي.  ترسیدم مي عصبانیم و مغرور مرد برگشتن از  . 

 

 بھ حقوقي موضوع یھ تو کمک براي خواست اون از ، دید تایماز پیش برگشتن براي رو من اشتیاق ، خالھ وقتي ، پیش سال سھ
بگھ بھش رو بابک و من جریان تا تبریز بکشونھ رو اون خواست مي.  بیاد تبریز  . 

 

ً  ، نبود ارادي غیر کردن تنفس اگھ!!!  بودم مضطرب چقدر  قامت ، اتاقم ي پنجره پشت از وقتي.  بکشم نفس رفت مي یادم مطمئنا
 دست و دور نظرم بھ اونقدر.  کنم تموم جا بھ جا بود مونده کم ، دیدم ، انتظار و دوري ماه یازده از بعد رو عزیزترینم رعناي
 تایماز کھ گذشت مي ، بود شده چیره بھم کھ اي کننده خفھ حس از دقیقھ چند فقط.  ترسیدم عجیبم حس از اي لحظھ کھ اومد نیافتي

بشھ پیاده ازش زن یھ کرد کمک و برگشت درشکھ طرف بھ . 

 

فرنگي زن یھ. حجاب بي زني. چادر و روبند بدون زني !!!!! 

 

 ً  تونستم نمي رو ھیچي دیگھ من اما.  کردم مي حس رو کوبشش باید بود اگھ چون.  نداشت وجود سینم تو تپیدن براي قلبي مطمئنا
 از تیکھ یھ کدوم ھر ، ندامت ، عشق ، ترس ، حسادت. آورد درمي پا منو داشت لحظھ یھ تو مختلف احساسات ھجوم.  کنم حس
بردن مي یغما بھ داشتن رو قلبم  . 

 

؟؟؟ فرنگي زن یھ دست تو دست ، من مرد ، من تایماز  

 

 ولي.  بخوابم کردم سعي و کشیدم سرم رو شترمو پشم لحاف.  گذشتھ ي مرده احساسات قبر نبش بود بس امشبم براي.  بود بس
؟ شد مي مگھ  

 

ھست چرا!!!  نیست رحم بي ھم اینقدرھا تایماز نھ... نکنھ بگیره؟ ازم رو بابکم تا برگشتھ نکنھ.  شد مستولي بھم ترس باز  !!! 
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 ،بي تمام قصاوت با وقتي ، کنھ مھار رو خشمش آتیش تونست مي کھ سیلیي ، نزد ھم سیلي صورتم بھ حتي تمام رحمي بي با وقتي
 کھ ھم تو اِ :  گفت و کرد نگاه تفاوت بي ، بودم عشقش زماني داشت ادعا کھ مني بھ ، بودم بچش مادر کھ مني بھ ، من بھ اعتنا

 و بودم کرده مجسم خودم براي مختلف ھاي شکل بھ رو تایماز با رویارویي ي صحنھ ، خیاالتم تو بارھا کھ مني بھ. پارا آي اینجایي
ً  بار ھر  شیشھ چشمھاي با وقیحانھ کھ زني دستھاي نوازش بھ کرد شروع و کرد نگاھي اعتنا بي رفتم، مي فرو آغوشش تو نھایتا
کرد مي نگاه ما اجباري و روح بي ي مکالمھ بھ داشت تفاوت بي و سرد نگاھي و اي . 

 

 ي شده مچالھ دل و خالھ نگران و نشستھ اشک بھ چشمھاي برابر در وقتي.  باشھ رحم بي خیلي تونست مي تایماز.  اومد یادم آره
 ازدواج دنیاست زن منفورترین نظرم در حاال کھ ژوزفین با ، منزل از اون فرار و ھمسرش خیانت از بعد:  گفت عمش بھ رو ، من

 وقتھ خیلي تو:  گفت و گرفت من از رو ندامت اظھار حتي یا دفاع گونھ ھر فرصت و برگرده فرانسھ بھ دوباره خواد مي و کرده
 کوچیک رو خودت این از بیشتر.  شدي تموم ، گذشتي بیرون خونھ اون در از اجازه بي پاتو کھ وقتي از درست. پارا آي شدي تموم
رفت نمي انتظار این از کمتر.  بود بانو و خان پیوستگي ي ثمره اون.  باشھ رحم بي تونھ مي چقدر تایماز فھمیدم ، نکن  . 

 

 و نکردم ، بودم شده کھ اوني از کوچکتر دیگھ رو خودم و گذاشتم احترام غرورم ي مانده تھ بھ ھم و اون ي خواستھ بھ ھم منم
شدم محو عزیزم بابک با ، بودم اومده پایین سرسرا ھاي پلھ از صدا بي کھ ھمونطور  . 

 

 منو حاضره ، بود گفتھ عمش بھ وقیحانھ.  داشت برنمي سرم از رو اش سایھ کھ کرد مي لطف حقم در خودش خیال بھ داشت تایماز
کنھ پدري و بگیره شناسنامھ ، نھ یا خودشھ مال نبود مطمئن کھ بچم براي و بپذیره ھمسرانش از یکي عنوان بھ  . 

 

خودش خیال بھ بود شده سخاوتمند چقدر . 

 

میریزم بھش رو زھرم روزي بودم مطمئن.  بود باقي قدرت ھمون بھ آسالن از کینم ھم ھنوز . 

 

نداره نیازي کوچکترین خان تقي میرزا تایماز بھ داد مي نشون و شد مي متولد خاکسترش از خان یوسف پاراي آي دوباره باید  . 

 

 خودش درضمن.  نداره زاده خان مردانگي و سخاوت بھ نیازي ، من حرام ي بچھ بگھ بھش کھ دادم پیغام خالھ بھ موقع ھمون
ً  و بره بھتره وکیلھ بده طالق رو خطاکارش زن غیابا  . 

 

 و تفاوت بي چشماي تھ خودش خیال بھ بیچاره زن. کنم التماسش برم و بیام پایین شیطون خر از کھ کرد اصرار بھم خیلي عمھ
 لگد تو خود حتي و خونوادش پیش غرورش رفتنت با مرده ؛ گفت مي ھي. بود دیده رو من بھ تحسین و عشق ، تایماز خالي نگاه
 زنھاي شبیھ رو تایماز زن خالھ وقتي. نخوره کاباره زن این بھ ھم دستش مطمئنم.  کنھ ظاھر حفظ اینجوري خواد مي ، شده مال

 دیدم من ولي: بگم خواستم. بود شده عوض ماه یازده این تو سلیقش چقدر.  زدم بندي نیم لبخند.  کرد توصیف کاباره ھرجایي
؟ داشت فایده چھ اما.  دیدم خودم من.  زد زن اون بھ رو دستش  
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 نخواست بار یک حتي.  گذشت پسرش و من کنار از تفاوت بي ، مراد اسب بر سوار اونم و نیومدم پایین شیطون خر از. نیومدم
نکرد صدا رو اسمش بار یھ حتي.  ببینتش  . 

 

 سرم بالیي چھ مادرش و پدر بود دیده کھ اون.  ازش بودم دلچرکین خیلي. نرفتم بابک خاطر بھ. نرفتم دنبالش منم.  نداد طالقم
 اشتباھم خاطر بھ شد مي چي ؟ کرد مي گوش رو حرفم شد مي چي ؟ شد مي چي داد مي حق ترسھام و من بھ ھم کم یھ.  آوردن
؟ شد مي چي!!!  داد مي حق ھم خورده یھ اما ؟ زد مي کتکم حتي ، کرد مي قھر کرد، مي دعوام  

 

 نبود انصاف اما.  داشتم قبول خودم. بودم شده مرتکب رو زندگیم اشتباه ترین بخشش غیرقابل و بزرگترین ، کردن فرار با من
 خاطر بھ.  گرفتم مي تصمیم عاقالنھ باید ولي. بده حرومي لقب خودش ي بچھ بھ و ببره سوال زیر رو دامنم پاکي عمش جلوي
 پارش کودکانھ خواستم اول دیدنش با کھ گرفت بابک براي اي شناسنامھ.  داشت قداست زماني یھ کھ بود عشقي ي ثمره کھ بابکي

 ، کرد مي بامزش ، شد مي گرمش و دوید مي وقتي کھ رو بابک انداختھ گل لپھاي و تپل دستھاي وقتي اما بفرستم براش و کنم
 برگ چند این بھ بابک ي آینده براي من.  بودم گذاشتھ مایھ بچھ این از خودم حفظ خاطر بھ چي ھر بود بس.  شدم پشیمون ، دیدم

داشتم احتیاج ، کیھ بابک داد مي نشون کھ کاغذ  . 

 

 انجام بھ قادر گناه از دامنم حفظ واسھ بود فھمیده یاشار جریان سر حداقل.  بودم وفادار بھش چقدر دونھ مي دلش تھ دونستم مي
سوخت مي تندش حرف از ھنوز جگرم اما.  گرفتھ بچش واسھ دل تھ از دونستم مي رو شناسنامھ این.  ھستم کارھایي چھ . 

 

 زن ھرگز فھمیدیم ، بیرون بکشھ صفورا زبون زیر از تونست عمھ کھ ھم اخباري با.  نرفت فرنگ ، کرد مي کھ ادعایي برخالف
 ؛ گفتم دیدي:  گفت دید، خوندم مي رو صفورا ي نامھ وقتي منو متعجب چشمھاي کھ عمھ.  نکرده آمد و رفت خونش بھ فرنگیي
 بدست رو دلش و کردي مي ناز براش کم یھ.  بده حرص رو تو بود آورده بود برزده کوچھ ھمین رواز زنھ اون ؟ ظاھره حفظ واسھ
بودین رسیده آرامش بھ دوتون ھر االن آوردي مي  . 

 

 این اصلي مسبب ھم ھنوز و داشتم دوسش ھم ھنوز. مردي چنین داشتن براي ھم خودم بھ. کردم افتخار بھش دلم تھ!!!  چرا دروغ
 ھر.  کنھ نمي خیانت بھم دونستم مي.  بودم داده عذاب کار این با رو مون ھرسھ و بودم کرده بچگي.  دونستم مي خودم رو جدایي

 ھات شنیده و ھا دیده ؛ گفت مي چشمم و عقل اما.  کنھ نمي خیانت گفت مي دلم.  گھ نمي دروغ آدم دل ، بگھ دروغ آدم بھ کي
گن مي اینو خالف  . 

 

 و. بدن فرصت بھم کھ شرطي بھ بخوام معذرت خوام مي و پشیمونم من.  غربت تو اینجا من و غربتھ تو اونجا اون سالھ سھ االن
؟ چیھ دنبال دونم نمي اون  

 

 کالفم ھا نشستن خونھ تو و کاري بي.  بود بدي روزھاي.  شدم بیدار دیشب از تر خستھ صبح کھ دیدم آشفتھ خوابھاي اونقدر شب
 اومدن منتظر و بودم کرده کز گوشھ یھ حاال ، داشتم انجام واسھ کار کلي و خوندم مي درس ھم و بودم معلم ھم کھ مني.  کرد مي

ترسیدم مي نوعي بھ دوشون ھر از کھ مسافرایي.  بودم مسافرام  . 
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 تایماز

 

 ھنوز کارش از اینکھ با.  شدم مي مست بودنشون عطر از و رفتم مي باید.  نداشتم رو بابک و پارا آي از دوري طاقت دیگھ
 خود و مغرور پاراي آي تنبیھ براي دونستم مي! آورد مي دووم مگھ الکردار دل این اما ببخشمش بودم نتونستھ و بودم دلچرکین

باشھ تر سنگین و وحشتناکتر تفاوتي بي از تونھ نمي چي ھیچ سر  . 

 

 با بودن خاطر بھ رو مادرم و پدر نفرین و لعن.  بودم کنارش شرایط بدترین تو.  بودم نذاشتھ تنھاش من. پارا آي از داشتم گلھ من
 اگھ ذاشت مي تنھا منو شرایط اون تو نباید اون.  برسھ آرزوش بزرگترین بھ کردم کمکش و کردم فرار باھاش. خریدم جون بھ اون
 یھ سر باید چرا.  نرسھ بھمون بھ کسي دست تا شدیم مي گم دوتایي ھم باز.  کردیم مي فرار دوتایي ھم باز ، بود فرار بھ نیاز

 بیشتر شد باعث و کرد سرافکنده خونوادم پیش منو جور بد پارا آي کار این.  گرفت مي تصمیم خودسرانھ اینطور اي مسئلھ ھمچین
دلخور ازش و بودم نگرانش ھم.  بگیرن توھین باد بھ منو قبل از . 

 

 سھ فقط ، روز سھ ظرف.  مشکلھ من براي کردنش پیدا کرد مي فکر.  بود گرفتھ کم دست رو تایماز ، مغرور کوچولوي اون ولي
فخرتّاج عمھ ي خونھ رفتھ بفھمن آدمام تا برد زمان ماه یھ فقط و تبریز برگشتھ فھمیدم ، ناقابل روز  . 

 

 خوابش از ، غذاش از ، جاش از.  کشید خونھ مریض بھ کارم کھ بود کرده داغونم و کالفھ قدري بھ ازش خبري بي مدت ھمون اما
 ، نره خطرناک جاي کھ ھست عاقل اونقدر دونستم مي.  خواب نھ و مکان نھ ، داشتم غذا نھ ھم خودم ھمین واسھ ، بودم خبر بي
 خبر بي این اما.  بود کرده خوم تند و عصبي ھمین.  بگیرم ، بیاد پیش براش بود ممکن کھ رو مشکالتي جلوي تونستم نمي اما

 و زحمت اینکھ بدون ، بکنھ دیگھ چیز یھ مشغول منو فکر اینکھ واسھ آیناز.  داشت ھم ھایي حسن یھ من بیماري و پارا آي رفتن
 از منو و کرده پیدا بھبود کامالً  کھ سال سھ گذشت از بعد االن خدا شکر و کنھ اقدام پاھاش درمان براي گرفت تصمیم ، بکشم منتي
شده پزشکي ي رشتھ تو تحصیل مشغول فرانسھ تو عموم حمایتھاي با ، داده نجات کننده خفھ و طوالني وجدان عذاب و رنج یھ  . 

 

ً  کھ ھم ھم مادر و بابا و خان  بابا خان حتي.  نداشتن کارم بھ کاري خیلي دیگھ ، بودن دیده سامون نابھ رو من روحي اوضاع ظاھرا
پارا آي پي فرستاد رو آدماش از تا چند . 

 

 دلم رو ماه یھ اون تو چي ھر و بزنم بھش مفصل کتک فصل یھ و پیشش برم خواستم اول ، کجاش فھمیدم و کردم پیداش وقتي
 ي ساده دختر یھ پارا آي.  کردنش محک واسھ فرصتھ بھترین دیدم ، کردم فکر کھ کم یھ اما.  بگم بھش رو بود کرده سنگیني
 فراز پر زندگي یھ و بود خوشگل ، بشھ معلم خواست مي ، بود خونده درس اون.  نبود ساکت و نشین خونھ زن یھ.  نبود معمولي

 بارھا رو نجابتش و پاکي ، بودم کنارش کھ سالي یھ اون تو درستھ ؟ داشت وجود پارا آي مثل دختر تا چند مگھ. داشت نشیب و
کرد مي فرق قضیش حاال اما بودم زده محک  . 

 

 درس واسھ چھ ، مدرسھ بھ رفتن موقع وقارش و سنگیني از وقتي.  کردن مي خبرم خورد مي آب کھ جوري.  گذاشتم بپا براش
 اشتباه اون اینبار.  پیشش برم نداشتم دوست اما.  شدم مي دلتنگش خیلي و رفت مي غج دلم ، گفتن مي خوندن درس چھ و دادن

من نھ ذاشت مي پا زیر رو غرورش باید کھ بود اون و بود کرده  . 
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 دلم تو.  کردم مي سیر ابرا رو داشتم ، بابک گذاشتھ رو اسمش و آورده زري کاکل پسر یھ برام و کرده حمل وضع رسید خبر وقتي
نبودم اونجا من کھ بود بد چقدر ؟ پسره گفتم دیدي ؛ گفتم مي و زدم مي حرف باھاش  . 

 

 آي بلکھ تا شدم خدا دامن بھ دست.  رفت مي ضعف پسرم و خودش دیدن واسھ دلم.  بذارم پیش پا ذاشت نمي لعنتي غرور این ولي
 بود گفتھ تو بھ کي.  دیگھ کن درستش بیا خودت ، کردي خراب خودت المصب دِ  ؛ گفتم مي خودم با.  بذاره پیش پا و بشھ رام پارا
 بھ دادم گوش من مگھ ، کردن ھم تھدید اصالً  گیرم ؟ کنھ مي فرار شوھر ي خونواده لیچار چارتا با عاقل آدم آخھ کني؟ فرار

 چھ نبود معلوم و دزدیدنت وقتي و بوده پشت کھ رو کسي ، منو تو کھ رو شروطشون و شرط بودم کرده قبول من مگھ ؟ حرفاشون
بسوزم فراق این تو گذاشتي و کردي ول ، نگفتم چیزي بھت کلمھ یھ وحتي وایسادم پات مردونھ و مرد بازھم آوردن سرت بالیي  . 

 

 آي تا کنم مقاومت خواستم مي و شدم مي قدم ثابت راه این تو بیشتر ، کردم مي تکرار خودم با بارھا و بارھا رو چیزھا این وقتي
کنھ بخشش طلب خطالش این خاطر بھ پارا  . 

 

.  اونجاست پارا آي بگن بھم تا چیدن رو برنامھ این فھمیدم ، پیشش برم حقوقي مشکل یھ حل خاطر بھ خواست ازم عمھ وقتي
کجاست بودم فھمیده فرارش از بعد ماه یک من اینکھ از غاقل  . 

 

 رو عمھ و نکرد کاري سر خیره دختر این بازم اما.  خواست مي معذرت ازم و نوشت مي نامھ برام پارا آي خواست مي دلم من
 بھم رو خونوادم جلوي ، من ي شده لھ غرور برگشت این.  خواستم نمي رو برگشت این من.  کنھ گري میانجي مثالً  تا جلو فرستاد

 کاباره تو از رو ي*پ*س*و*ر فرانسوي دختر یھ.  شدم ترم جري ، یاد نمي کوتاه کرده خطا کھ اوني دیدم وقتي.  گردوند نمي بر
 اونم.  ره مي و میگیره رو پولش بعدش و زنھ نمي حرف کام تا الم و کنھ مي نگاه نمایش این آخر تا فقط کھ گفتم بھش و برداشتم
کرد قبول میل باکمال  . 

 

.  شد دردام مرھم ، افتاد اتفاق کھ اي لحظھ درست اما داد مي آزارم بعدھا گرچھ شکستنش صداي.  قلبش وسط تا تاختم و چزوندم
خودش جون بھ انداختم یکباره رو بود کرده من نصیب زندش آب بھ گدار بي این با کھ زجري ي ھمھ  . 

 

بود الزم پارا آي براي ھم کار ھمین شاید اما کردم خردش اونطوري چرا کھ شدم پشیمون بعدھا خودم  . 

 

 ، بود شده ایجاد محجبھ زناي واسھ کھ مشکالتي و حجاب کشف جریان این خاطر بھ ، مالقات اون از سال سھ گذشت از بعد حاال
 نمي خارج خونھ از تدریس نھ و تحصیل واسھ نھ دیگھ کھ بودن داده بھم رو خبرش.  بودم مي مراقبش نزدیک از و رفتم مي باید
 . شھ

 

 از لحظھ ھر انگار کھ بود وفادار جوري ، خودش از دور فرسنگھا شوھر بھ اون.  بود گرفتھ بیست پارا آي نجابت امتحان تو بازھم
؟ داشت غمي چھ تایماز وقت اون.  بود ھم فروتن ، بود نجیب کھ اندازه ھمین بھ کاش.  شھ مي سیراب وجودش گرماي  
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 با اون کھ ھمونطور ، بسوزونمش بیشتر تا نکردم ھم نگاه رو بابک پارا آي جلوي بار اون.  زد مي لھ لھ بابک دیدن واسھ دلم
 دل یھ رو دوشون ھر و پارا آي اتاق تو رفتم مي ھرشب ، ھفتھ یک اون تمام ولي.  بود سوزونده رو وجودم عمق تا ، خودسریش

کردم مي تماشا سیر  . 

 

 حسادت من خیالي ھاي معشوقھ بھ پارا آي کھ بودم خوشحال چقدر من و پرسیده ازش چیزھایي چھ عمھ کھ بود گفتھ بھم صفورا
کنھ مي  . 

 

 ھیچ دیدم وقتي ولي ، کنھ نمي قبول رو شناسنامھ پارا آي ، زدم بابک نسب و اصل بھ راجع کھ اي گزنده حرفھاي با کردم مي فکر
ً  فھمیدم ، نداد نشون العملي عکس  اونقدر اما.  داره نگھ رو اتصال ي رشتھ این و برگردونھ جوب بھ رو رفتھ آب کھ درصدده واقعا
 فکر و بود داغ اونقدر من ي کلھ ولي بزنھ حرف باھام خواست قبل ي دفعھ البتھ.  بذاره پیش پا شد نمي حاضر کھ بود مغرور

نکرد اصرار دیگھ و شد رد کنارم از نسیم یھ مثل خواستھ خدا از اونم. جلو بیاد نذاشتم کھ بود قوي اونقدر سوزوندنش  . 

 

 درشکھ و شدیم حیاط وارد درشکھ ھمراه.  رسیدم عمھ ي خونھ در بھ کي نفھمیدم اصالً  ، بود ذھنم تو کھ گوناگوني افکار خاطر بھ
 ، بود کرده مدیون خودش بھ عمر آخر تا رو من بچم و زن از حمایت ي قضیھ سر کھ خان نائب باشکوه عمارت در جلوي چي

 ورودمھ شاھد عمارت این کوچیک ي روزنھ یھ از پارام آي چشماي دونستم مي.  بشم پیاده شکوه کمال در کردم سعي من و ایستاد
کنم جلوه ابھت با تایماز ھمون نظرش در خواستم مي.   . 

 

پارا آي  

 

 براي دلم.  شده تنگ براش دلم چقدر دونستم نمي ، بودمش ندیده وقتي تا.  دیدمش ، بودم زده کنار کم یھ کھ اتاق ي پرده پشت از
 منو ھنوز مردم. کنھ تردم ، پیش سال سھ مثل ترسیدم مي.  ترسیدم مي باھاش برخورد از.  زد مي پر پر گرمش صداي و آغوش

 پدري ، پدرش بھ من بابک.  خوند مي نگاھم تو از رو ندامت کاش.  بودم پشیمون اما بودم کرده بد من.  داشت حقم.  بود نبخشیده
داد مي تمیز ھم از رو بد و خوب دیگھ.  شد مي بزرگ داشت بچم.  داشت نیاز تایماز مثل جذبھ با . 

 

 ، گفتم براش سفرش از اینقدر کھ پدري دونست نمي.  گرفت بچم براي دلم.  کرد مي بازي چوبي اسب یھ با داشت اتاق تو بابک
 بھ داره من از کھ دلخوري حداقل خواشت مي دلم.  کنھ برخورد خواد مي چطور بابک با تایماز دونستم نمي.  برگشتھ سفر از حاال

کنھ برخورد عادي پسر و پدر یھ مثل وباھاش نکنھ منتقل بچش  . 

 

 از یکي.  کشید بیرون خودم برزخي ھواي و حال از منو ، خورد در بھ کھ اي تقھ صداي. بود پریشون و مشوش بدجور افکارم
 مي جوره ھمھ کھ مردي با بابک و من و بود رسیده فرا شدن رو بھ رو زمان بالخره.  داد مي خبر رو تایماز اومدن کھ بود خدمھ

 و کردم شونھ گیسامو ھم خودم.  شد زده ذوق کلي بچم کھ کردم تنش رو بابکم مھموني لباسھاي.  شدیم مي رو روبھ باید ستودمش
 تر بلند موھام.. ھام شونھ رو ریختم رو بقیھ و بستم ، بود آورده برام سفر از خان نائب کھ داري نگین ي گیره با رو مقدارش یھ

 چشمام بھ کشیدم سرمھ کم یھ.  لبم رو اومد کمرنگي لبخند ، تایماز ھاي گفتن کمند گیسو یاد بھ.  رسید مي کمرم زیر تا و بود شده
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 نیلي بلند پیراھن یھ کھ لباسمو بشھ کم ، بود شده مستولي بھم اضطراب خاطر بھ کھ پریدگي رنگ از کھ ھام گونھ بھ زدم سرخاب و
 اتاق از و بابک و خودم رو کردم فوت و خوندم الکرسي آیھ یھ و پوشیدم رو بود شده دوختھ ھمرنگش حریر یھ روش کھ بود

رفتم بیرون  . 

 

 پلھ بھ پشت تایماز.  رفتیم پایین سرسرا ھاي پلھ از.  بیرون بیاد و بشکافھ رو سینم ترسیدم مي کھ کوبید مي سینم تو جوري قلبم
 فھمیدم ، بود لباش رو کھ بخش رضایت لبخند از.  کرد مي نگاه رو ما اومدن و بود تایماز بروي رو خالھ.  بود نشستھ مبل رو ھا
راضیھ کوچولوم بابک و من ظاھر از . 

 

کرد اشاره کناریش مبل بھ و دخترم اینجا بیا:  گفت بود نشستھ کھ ھمونجور خالھ  . 

 

 کردم حفظ رو ظاھرم اما برخورد بھم کم یھ.  کیھ ببینھ برنگشت ، داد قرار مخاطب منو خالھ وقتي و نکرد حرکتي ھیچ تایماز
 طرف بھ ، کنم رو کنمو استفاده حرکاتم تو تونستم مي کھ اي عشوه و ناز ي ھمھ کردم مي سعي کھ حالي در و خرمان وخرمان

 بھ کھ حالي در و قرارگرفتم روش روبھ و شدم رد تایماز مبل بغل از. خالھ بغل رفت و کرد رھا رو دستم بابک.  افتادم راه خالھ
آمدین خوش.  سالم:  گفتم و نگاھش بھ دوختم رو نگاھم ، بگیرم رو پام و دست و صدا لرزش جلوي کردم مي سعي شدت  . 

 

.  دلتنگي جور یھ!  بود خواستن جور یھ چشماش تھ!  نھ یا دیدم درست دونم نمي.  کرد مي نگاھم حرکت بي و شد بلند تایماز
 خاطر بھ یعني.  کالفست کردم مي حس.  مبل رو انداخت رو خودش و ممنونم.  سالم:  گفت و جنید لباش سکوت کلي از بعد بالخره

داد دست بھش حسي چھ ، بودم کرده فرق خیلي کھ من دیدن با االن بدونم خواست مي دلم خیلي ؟ بود من حضور  ! 

 

 فرق کلي ھم عزیزم خود.  کنھ حس رو تفاوت تایماز کنم کاري باید گفت مي.  بود خالھ ،دستور ھا دادن ظاھر تغییر این ي ھمھ
 برام بیشتر رو عزیزترینم جذاب و مردانھ ي چھره کھ دادن مي نشون خودي ھاش شقیقھ کنار سفید موي تار چند.  بود کرده

بودن کرده خواستني  . 

 

 از بودنش مرد وجود با اون.  انداختم پایین رو سرم زده خجالت من و کرد غافلگیر رو نگاھم کھ بھش بودم شده خیره آگاه ناخود
 مورد از.مرگمھ چھ بفھمھ ترسیدم مي.  آورد مي روم بھ رو قراریم بي داشت من دروني تالطمات.  رسید مي نظر بھ آرامتر من

 گفتنش پارا آي یھ براي دلم.  داشت شب نون حکم برام غرور و بودم تایماز ي لنگھ منم.  داشتم ھراس شدت بھ گرفتن قار تمسخر
 بي آغوشش براي چقدر و دلتنگشم چقدر نفھمھ کھ جوري.  باشھ متین و آرام ظاھرم بودم کرده جمع رو توانم تمام.  زد مي لھ لھ

 .قرارم

 

؟ پسرم کردي سالم:  گفت بابک بھ رو خالھ  

 

خالھ ندیدم حال بھ تا رو عمو این من:  گفت و خالھ بھ نگاه یھ و کرد تایماز بھ نگاه یھ بابک  ! 
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 خواست مي دلت چقدر یادتھ.  اومدن سفر از تازه و عزیزکم ھستن پدرت.  نیستن تو عموي ایشون:  گفت و کرد اخمي خالھ
 ببینیشون؟

 

؟ تایماز بغل نپرید چرا پس.  کردم تعجب العملش عکس از.  نشست حرکت بي ھمونطور و کرد تایماز بھ نگاھي سکوت تو بابک  

 

 کشیدن آغوش بھ واسھ رو دستاش و پسرم پیشم بیا:  گفت و برداشت لباش از قفل بالخره کرد مي نگاه فقط صدا بي ھم تایماز
کرد باز بابک  . 

 

 نشستھ آروم اون اونوقت.  افتادم مي پس تاب و تب از داشتم اینجا من.  گرفت حرصم ، داشت کھ آرامشي و خودداري ھمھ این از
کرد برخورد خونسرد خیلي ھم بود وجودش اي تکھ کھ بابک برابر در ، ھیچ من.  بود  . 

 

مرده من باباي.  نیست بابام آقا این:  گفت و کرد پنھان خالھ ي سینھ تو رو خودش و برگردوند رو سرش بابک  . 

 

دادم یادش اینو من کنھ فکر تایماز بودم نگران.  زد مي حرفي ھمچین بابک کھ بود بار اولین این.  انداختم تایماز بھ نگراني نگاه  . 

 

؟ مرده بابات گفتھ کي!  جان بابک حرفیھ چھ این.  نھ:  گفت کرد مي نوازش رو سربابک حالي در.  بود من از آرومتر خالھ  

 

کنھ مي نگام خشمگین کردم حس اي لحظھ.  بودم تایماز برداشت نگران ھنوز  . 

 

سفررفتھ گن مي تو بھ ولي مرده بابات.  مونھ نمي سفر تو اینقدر کس ھیچ ؛ گفت مي اصغر.  گفتھ اصغر:  گفت بابک  . 

 

بابک بازي ھم شد مي درواقع کھ بود خونھ مستخدم نرگس پسر اصغر . 

 

 غصھ ھمچین یھ بچم کھ بودم دور پسر از چقدر. شد معلوم غلط فکر این مسبب کھ شدم خوشحال ھم و گرفت بچم حرف از دلم ھم
بود داشتھ نگھ دلش تو رو بزرگي ي  .! 

 

 و مامان حرفاي بھ فقط ؛ نگفتھ مامان مگھ.  کردن دیر ھمین واسھ ، بود طوالني کارشون.  ھستن پدرت آقا این.  جان بابک:  گفتم
؟ کني گوش خالھ  
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 بھ بود چسبیده کنھ مثل روکھ بابک و خالھ سمت اومد و شد بلند تایماز.  انداخت تایماز بھ مرددي نگاه ، دید منو تایید وقتي بابک
برسم رو حسابش ھم با تا بده نشونم ؟ مردم من گفتھ گلم پسر بھ کي:  گفت و بوسید و کرد جدا خالھ  . 

 

پیچید اتاق ھواي تو ، زیبا ي رایحھ یھ انگار.  دست بھم خوبي حس تایماز گفتن گلم پسر از چقدر  . 

 

مغرورم مرد و من گذاشتن تنھا یعني ، رفتن این دونستم مي.  بدم رو ناھار دستور خدمھ این بھ برم من:  گفت و شد بلند خالھ  . 

 

 از بیشتر و سوخت پسرم براي دلم.  کنھ مي نگاه داره رو غریب عجیب موجود یھ انگار کھ کرد مي نگاه جوري رو تایماز ، بابک
پیداکردش تازه پدر بھ زد نمي زل اینطوري پسرم حاال ، کردم رونمي اشتباه اون من اگھ.  شدم شرمنده کارم . 

 

 مي درستش باید منم ، بودم کرده خراب من.  بزنم رو حرفم خواستم مي اینبار.  کنم خواھي معذرت ھم دیگھ بار یھ داشتم تصمیم
 اثبات بھم مدت این تو پاش نذاشتن کج و بابک واسھ شناسنامھ گرفتن و من ندادن طالق و خالھ ي خونھ تو تایماز حضور.  کردم
ً  اون ، کرد مي  مي خدابیامرز جان دایھ.  کنھ تنبیھ منو خواست مي فقط کارش این با و داره تمایل زندگي این بودن پابرجا واسھ قلبا
 َمردم.  نبود استثنا من مرد.  داره اھمیت براشون طرف چقدر بدن نشون تون مي فقط. بزنن حرف زنا مثل نیستن بلد مردا:  گفت
ً  کھ مني. بود اومده بابک و من براي  ھمین.  خوردم نمي جم کنارش از ، بشم ھم سالخي بود قرار اگھ دیگھ و بودم شده متنبھ واقعا

 اون ھمیشھ. شد مي قدم پیش برام کھ بود اون ھمیشھ.  کنم اعتراف پیشش تا کرد شجاعم تایماز زباني غیر و پنھاني ھاي خواستن
کنم تالفي کھ بود من نوبت حاال.  کرد مي آسون برام رو سختي و ذاشت مي پام جلو راه مشکالتم تو کھ بود  . 

 

.  بود رفتھ ریسھ خنده از ، تایماز قلقلکھاي و ھا شوخي از ھم بابک.  کرد مي شوخي بابک با و بود ایستاده سرپا ھمونطور تایماز
شدم مي شریکشون منم بود خوب چقدر  ! 

 

 و دادم قورت رو دھنم آب سختي بھ.  بھم شد خیره و برداشت بابک دادن قلقک از دست تایماز.  طرفشون رفتم و زدم دریا بھ دل
تایماز خوشحالم دیدنت از:  گفتم . 

 

ً :  گفت و زد کمرنگي لبخند ؟ واقعا  

 

 این.  شد مي تموم امروز باید ، بود کھ چي ھر. بودم کرده آماده ھا توھین بدترین براي رو خودم.  کنھ شروع خواست مي پس
شد مي ختم باید جایي یھ بھ بالخره بالتکیفي . 

 

؟ چیھ چشام تھ بیني مي االن!  بخوني رو چشام تھ تونستي مي خوب کھ تو:  گفتم  
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بشنوم زبونت از رو چشات حرف دم مي ترجیح:  گفت و کرد جا جابھ رو بابک . 

 

نشد مانعم پیش ي دفعھ مثل بودم خوشحال.  بزنیم حرف خواست مي پس  . 

 

نھ بابک پیش:  گفتم  ! 

 

ً .  کنم بازي پسرم با کم یھ خوام مي اول:  گفت و کرد تایید سر با زنیم مي حرف بعدا  . 

 

گرفتم پیش رو ھا پلھ راهِ  و ذارم مي تنھاتون ، باشھ:  گفتم.  بود غنیمت ھم ھمین  . 

 

 بستھ موھام پشت کھ اي گیره بھ حواسم اصالً . تخت رو انداختم خودمو و شدم حال بي ، باشم کرده مصرف نیرو خیلي کھ انگار
ھوا رو رفت دادم و سرم پوست تو رفت فشار با فلزي ي گیره ي دندونھ.  نبود ، بودم  . 

 

 دردش بلکھ تا بدم مالشش کھ بردم دستمو و کرد مي ذق ذق بدجور جاش.  کردم پرتش و کشیدمش سرم از و شدم بلند عصباني
ھوا رو رفت جیغم دستم تو خون دیدن با.  شد خیس دستم کردم حس کھ بشھ آروم  . 

 

 گردگیري مشغول کھ مستخدمي ، من صداي با.  کرد مي فرق قضیش و بود خودم مال دیگھ خون این ولي ترسیدم نمي خون از
؟ شد چي خانوم بده مرگم خدا واي:  گفت و زد صورتش بھ چنگي ، من خوني دست دیدن با.  اتاق تو اومد سراسیمھ ، بود راھرو  

 

نیست مھم وگرنھ زدم جیغ شدم شوکھ یھو.  شورمش مي االن.  نیست چیزي.  سرم پوست تو رفت گیره.  ھیچي:  گفتم  . 

 

 کنیم پاک خونو بیارم تمیز دستمال بذارین.  خانوم تو رفتھ بدجور دندونش جاي:  گفت و کرد سرم بھ نیگا یھ و نزدیکتر اومد دختره
کنھ چرک ممکنھ ، بشورینش.   ! 

 

بیار برو باشھ:  گفتم.  نداشتم مقاومت واسھ نایي . 

 

 و دلگرمي بھم کھ بود نفر یھ حضور فقط ، اتاق تو اومدن کھ اونایي بین از.  اتاق تو اومد آدم ایل یھ با دستمال جاي بھ دختره
داد آرامش  . 
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.  سرم تو رفت گیره این.  نیست چیزیم کھ من.  اومدین چرا شماھا:  گفتم.  کرد بررسي موھامو و سمتم اومد نگراني با خالھ
جزئیھ خراش . 

 

 با انگار کھ گوشتت تو رفتھ ھمچین. دختر برداشتھ خون موھاتو نصف ؟ جزئي خراش گي مي این بھ تو:  گفت نارحتي با خالھ
شد مي پرت حواسم بودم منم البتھ ؟ کني نمي جمع رو حواست چرا تو.  تو کوبیدنش چکش  . 

 

میخ بھ یکي زنھ مي نعل بھ یکي داره دونستم مي . 

 

ببینھ رو سرم تا برد دست حرف بي و طرفم اومد ، سمتم بھ بابک دویدن با ھمزمان و گذاشت زمین رو بابک تایماز  . 

 

ً  رو عطرش بوي.  کرد مي قرارترم بي بھش نزدیکي ھمھ این  این تو برام کھ داد بھم آرامشي حس تنش عطر. کشیدم سینم بھ عمیقا
؟ شد چي مستخدمھ این پس:  گفت و کرد لمس موھامو و برد دست.  بود شده نیافتني دست و دور خیلي سال سھ  

 

 دستمال تایماز.  تایماز سمت گرفت رو دستمال و کاسھ و تو اومد سفید دستمال یھ و آب کاسھ یھ با زنان نفس دختره موقع ھمون
 رو مرد این من.  بود وخواستني شیرین برام توسطش شدن لمس و کنارم حضورش چقدر.  زخمم جاي بھ کشید و کرد خیس رو

دادم مي پایان فراق و ھجران این بھ ، شده کھ ھم خودم ي خواستھ براي باید.  خواستم مي  . 

 

 مظلومي لحن با بعد. کن خوب رو مامان سر بابا:  گفت تایماز بھ رو ، کرد مي نازم تپلش و کوچیک دستھاي با کھ حالي در بابک
؟ کنھ مي درد خیلي ؟ شده اوف خیلي:  گفت  

 

گلم نیست چیزي.  پسرم خوبم من:  گفتم و گرفتم بغلم تو رو زبونم شیرین و ناز پسر سر  . 

 

ً  دونم نمي ً  یا عمدا  دل من ، بمونیم اینطوري کم یھ ترسیدم مي.  رفت غنج دلم کھ کشید سرم رو گونھ نوازش رو دستش تایماز سھوا
بدم لو قرارمو بي  . 

 

 ھمین واسھ.  کرده لھ جوریایي یھ نبریده خوب ، نبوده تیز گیره ي دندونھ چون اما نیست عمیق:  گفت ، کرد پاک رو زخمم
بود معمول حد از بیشتر مقدار یھ خونریزي  . 

 

کردم تشکر لب زیر  . 
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 اتاق از و یاد مي نائب االن کھ پایین برم من.  نبود مھمي چیز شکر رو خدا:  گفت دید مناسب ما خلوت واسھ رو اوضاع خالھ
برد خودش با ھم رو ھا مستخدم و شد خارج  . 

 

کردي خوب مامانو مرسي:  گفت و بوسید رو تایماز و تایماز بغل پرید.  شد راحت من از خیالش کھ بابک . 

 

؟ گرفتي یاد کجا از رو کلمات این:  گفت و کشید رو لپش تایماز  

 

بود مرسي معني از تر سخت براش ، کلمات معني شاید.  کرد مي نگاش گنگ بابک  . 

 

؟ بدي سالم نمیري.  یاد مي خان نائب االن:  گفتم بابک بھ رو  

 

 بابک بھ خودش ي نوه مثل اونم.  بود خان نائب عاشق بابک.  گردم برمي زود:  وگفت اومد پایین تایماز بغل از میلي بي با بابک
حاال اما. کرد مي محبت  ... 

 

بکنم وا باھاش رو سنگام تا بده قرض بھم کم یھ رو مغرورش و عصباني پدر این خواست نمي انگار.  گرفت خندم پسرم کار از . 

 

 کردم کھ اي بچگانھ و فکر بي کار خاطر بھ منو.  تایماز ببخش منو:  گفتم مقدمھ بي و کردم استفاده فرصت از زود ، رفت کھ بابک
بکشم ھام ریھ یھ تونستم راحتتر رو ھوا جملھ این با کردم حس.  ببخش . 

 

 ، بیام غمزه و عشوه نبودم بلد خیلي درستھ.  طرفش رفتم و شدم بلند.  کرد مي نگاه رو قالي گلھاي داشت و بود ایستاده صدا بي
 خیلي نباید شوھرم کردن رام.  بودم کرده رام رو بانو مثل کسي من.  کردم مي رو استفاده نھایت ھم ھنرم ذره یھ ھمین از باید اما

.  بودم نگاھش این دلتنگ چقدر خدایا.  چشمام تو شد خیره و کرد بلند رو سرش.  ایستادم رخش بھ رخ درست.  بود مي سخت
 دارم بودن تو بي از من.  تایماز کن بس رو تنبیھم:  گفتم بود قفل نگاھش تو نگاھم ھنوز حالي در و گذاشتم سینش روي رو دستم
 زن برات ترسیدم مي.  کلفتي براي یارن مي منو دوباره و گیرن مي ازم رو پسرم کردم مي فکر.  بودم ترسیده.  برم مي رنج

 رو ھردومون کھ نسپردم تو بھ کردم اشتباه.  گرفتم تصمیم خودسر کھ کردم اشتباه.  کني قبول من از حمایت براي تو و بگیرن
باشھ داشتھ باھم رو ھردومون بابک بذار.  خطام از بگذر و ببخش.  بدي نجات  . 

 

کردم مي نگاھش منتظر.  کرد مي نگام مسخ  . 

 

 از بود پر ، گلھ از بود پر ، دلتنگي از بود پر نگاھش.  کرد مي نگاه فقط.  زد نمي حرف.  گونم رو گذاشت و آورد باال رو دستش
 . نیاز
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بوسیدم رو دستش و برگردوندم کمي رو سرم  . 

 

 مرد ، من تایماز.  کرد گریھ. داد مي نشون رو دلتنگیش نھایت این.  فشرد خودش بھ منو ، محکم محکمِ  محکمِ .  کرد بغلم محکم
 خوردن تکون با ھقش ھق آروم صداي.  بود شده طاقت بي اینطوري کھ من بودم کرده چھ مرد این با ببین.  کرد گریھ من مغرور
سرم رو شد مي خراب آوار مثل ھاش شونھ  . 

 

.  ازت بودم دلخور فقط. پارام آي بودمت بخشیده من:  گفت ھقش ھق میون.  کنھ گریھ اینطوري کھ باشھ آزرده باید مرد یھ چقدر
 و تو از خبر بي من.  بود ھمراھت ، لحظھ بھ لحظھ کھ داشتي محافظ یھ ھمیشھ.  خونم چراغ ، خانومم بودم نذاشتھ تنھات مدت این

بذارم یاور بي رو تنم ھاي پاره تونستم مي مگھ.  کنم ولتون ھمینطوري تونستم مي مگھ.  بیارم دووم تونستم مي مگھ بابکم  . 

 

اونو ھم و بودم داده آزار رو خودم ھم.  بودم کرده انصافي بي حقش در من چقدر و بود حمایتگر چقدر.  بود خوب مرد این چقدر  . 

 

 آغوش این چقدر.  کشید آغوشم بھ دوباره و کرد بھم نگاھي.  بود پوشونده رو ھردومون صورت پنھاي اشک.  جدا خودش از منو
بودم دلتنگش من چقدر و بود امن  . 

 

 اشکي رو پدرش و من چشماي وقتي من شیطان پسرک.  شیم جدا سریع و بترسیم دو ھر ، شد باعث و کرد باز درو ھوا بي بابک
بابا؟ میري داري:  گفت ترس با ، دید  

 

یاره مي چشم بھ اشک ھم وصال دونست نمي.  جداییھ واسھ اشکي ھر کرد مي فکر کھ بگردم الھي  . 

 

؟ برم دارم رو کجا.  کردم پیدا رو شماھا تازه من:  گفت و کرد بغل رو بابک و کرد پاک رو اشکاش تایماز  

 

؟ کني مي گریھ چرا پس:  گفت بابک  

 

کنم مي گریھ اینطوري ومادرتھ تو دیدن خوشحالي از:  گفت و شدم دنیا دنیا ي ھمھ مالک و صاحب خندش با من و خندید تایماز  . 

 

لبخنده از زیباتر بار ھزار اشک این بدونھ کھ بابک واسھ بود زود  . 
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ن ، لحظھ این رسیدن براي چقدر کھ دونھ مي خدا.  کردم مي نگاه بابک و تایماز کودکانھ ھاي خنده و بودم ایستاده کناري  یُجیبو اَمَّ
بودم خونده  . 

 

 دو ، مرد دو وقتي.  بود برانگیز احساسات خیلي ، ھم بود کرده حمایت پسرم و من از پدرانھ کھ کسي ، خان نائب با تایماز مالقات
 چشمھاي ، شدن لرزان ، کشیدن آغوش بھ رو ھمدیگھ مردانھ ، بود اخالقاشون بقیھ از تر وزین معرفتشون و مردانگي کھ مردي
 کھ نذرھا چھ ، ما پیش تایماز برگشتن براي زن این.  کرد القا بھم رو خوشایندي حس ، چشمام اشکي ي پرده پشت از رو خالھ

داشتم دوسش نداشتم مادر مثل.  بود نکرده  . 

 

 خان نائب اما.  کشیدم مي خجالت خیلي ھم خان نائب از.  کنم چیکار بودم مردد ، باال بریم استراحت براي خواستیم کھ ناھار از بعد
 دوباره جوري یھ امروز دونست مي شایدم.  اتاقش تو رفت ھمبشھ مثل ظھرش بعد خواب واسھ و خواست اجازه ھمھ از خیال بي

کرد خلوت زود ھمین واسھ و داریم گاه حجلھ تایماز و من  . 

 

؟ کنیم درست برفي آدم حیاط تو بریم:  گفت بابک بھ رو خالھ  

 

 رو کالھش و شال کھ باال رفت سریع بابک ، بگم چیزي خواستم تا.  بذاره تنھا باھم رو تایماز منو کار این با خواست مي خدا واي
 کردم پا اون و پا این کم یھ من.  داره اتاق باال سالھ چند کھ انگار.  باال افتاد راه و برداشت دندون خالل یھ خیال بي تایماز.  برداره

؟ کشم مي خجالت ازش من ؟ خالھ کنم چیکار حاال:  گفتم باال رفت وقتي.   

 

بچشي مادر.  زنشي ناسالمتي.  کشم مي خجالت چي یعني!  دختر برو:  گفت و خندید خالھ  . 

 

بریم:  گفت و گرفت رو خالھ دست و پایین اومد زنان نفس بابک  . 

 

 بره در دوباره پسرم نکني کاري.  خودم پیش برم مي رو شیطون این منم.  باشي پارا آي براش کافیھ فقط.  پیشش برو:  گفت خالھ
کن پابندش!!!  ھا  . 

 

ناسالمتي بودم شده مردي خودم براي.  باشم زن چطور بود رفتھ یادم کھ بود وقت خیلي.  پایین انداختم رو سرم خجول . 

 

 کردم باز رو روسریم و شدم اتاق وارد.  بود خوابیده تختم رو خیال بي و راحت تایماز.  کشیدم سرک و چرخوندم رو دستگیره آروم
خوابید شھ نمي کھ دقیقھ چند تو.  بیداره بود معلوم ولي بود بستھ چشماش. کردم مي نگاه بھش چشمي زیر. . 
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 دیگھ.  بود بس برام امروز.  بیداره کھ دونستم مي. زد نمي حرفي المصب اونم. پیشش برم شد نمي روم.  کنم چیکار دونستم نمي
بابک وسایل کردم جور و جمع بھ بودم مشغول الکي و گشتم مي ول اتاق تو ھمونجوري.  کشیدم نمي رو منتش . 

 

یادھا مي خوابم داره ؟ بکني دل خواي نمي:  گفت بود خوابیده کھ ھمونجور و شد تموم صبرش بالخره . 

 

بخواب.  خوب اي خستھ:  گفتم و راه اون بھ زدم رو خودم . 

 

؟ آره ؟ بخوابم کھ ؟ خستم کھ:  وگفت کرد بھم شیطنت سراسر نگاه یھ و کرد باز چشماشو  

 

وایسادم واج و ھاج اتاق واسط و خوردم جا لحنش از  . 

 

 خستم کھ:  گفت و تخت رو گذاشت منو.  شدم شوکھ.  کرد بلندم و رونم زیر انداخت رو دستش حرکت یھ تو. سمتم اومد و شد بلند
؟ آره  

 

چیھ نگاه این پشت دونستم مي.  بودم کرده تجربھ باھاش رو بودن زن ماھي یھ ، نباشھ چي ھر.  زد مي دودو چشماش  . 

 

 بگم چیزي تونستم مي نھ.  لبام بھ بودن زده مھر انگار.  خواست مي رو مردم دلم منم.  خواست مي رو دستاش مھربوني دلم منم
 رو خودم و بستم رو چشمام.  باشتم داشتھ دیگھ بار یھ و باشمش داشتھ دیگھ بار یھ خواستم مي فقط.  بگم کھ خواستم مي نھ و

تشنش و مھربون دستھاي بھ سپردم . 

 

کرد مي طلب رو وجودم از شدن سیراب کھ بود اون حاال و کردم بخشش طلب من اول.  بود مساوي چي ھمھ  . 

 

 باخبر وجودم از بانو و خان ھنوز.  بود شده بھشت واقعي معناي بھ زندگیم کھ بود ھفتھ دو.  گذشت مي تایماز برگشت از ھفتھ دو
 بي سالشون سھ ي نوه وجود از ھنوز.  بردم پناه کجا ، کردم فرار خونھ اون از کھ سالي چھار این من دونستن نمي ھنوز.  نبودن
.  داشتم ھراس شدنشون خبر با و وجودشون از دلم تھ اما کرد مي قرص رو دلم ، حمایتگرش دست و تایماز وجود.  بودن خبر
 یعني این و داشتم رو تایماز مطلق حمایت من.  کردم مي مقابلھ باھاشون قبل از محکمتر دیگھ حاال.  نبود قبل مثل ترسم دیگھ البتھ
چي ھمھ  . 

 

 و دختر از. بودم ممنون خالھ از ، خیشم و قوم تنھا کردن پیدا واسھ چقدر.  برسھ راه از داییم کھ فرداست امروز دونستم مي
کردن پیدا رو داییم و کردن تالش ھمھ این کھ بودم ممنون ھم داشتم دوسشون ندیده کھ ھم پسرش  . 
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.  کرد حس ناودونا چیک چیک و حیاط ي شده آب برفھاي الي البھ از شد مي رو بھار بوي.  گرفت مي بھار رنگ کم کم داشت ھوا
 تایماز.  بود راه بھ رقمھ ھمھ بشو و بساب بساط و خونھ جون بھ بودن افتاده حسابي.  بودن تکوني خونھ مشغول خونھ اھل کل

ً  کھ شد مي ماھي دو.  کنار بودم گذاشتھ رو مدرسھ و درس کل بھ.  کرد مي بازي حیاط تو بابک با داشت بودم نرفتھ بیرون مطلقا  . 

 

 نمي دلم. داشت رو شخصیتم حفظ ارزش اما بود کننده کسل کم یھ.  بازي وقت شوھرم و پسر زدن دید تو بود شده خالصھ دنیام
 معتقد غلط یا درست.  بذارم نامحرم دید معرض تو ، باشم معلم و بخونم درس بخوام اینکھ خاطر بھ رو موم تار یھ حتي خواست

 بودم نشستھ پنجره پشت ھمونطور. بودیم زنداني نوعي بھ ھم خونھ زن ي خدمھ سایر و خالھ.  اومدم نمي کوتاه رقمھ ھیچ و بودم
 و بابک.  دوید حیاط بزرگ در سمت بھ خدمھ از یکي دیدم کھ دادم مي گوش ، کرد مي تازه رو روحم کھ بابک شاد ھاي خنده بھ و

دره پشت کي ببینن کھ بودن ایستاده ھم تایماز  . 

 

شد ظاھر در ي آستانھ تو ، بود ھمراھش ھم بزرگ چمدون یھ و بود پوشیده طوسي شلوار و کت کھ مسن مرد یھ ، شد باز کھ در  . 

 

 باشھ برخوردي خوش مرد کھ بودم امیدوار.  داد مي بھم خوبي حس دیدنش.  نداشتم مادري فامیل ھرگز من.  پایین ریخت ھري دلم
داشت مي بر قدم بااقتدار و محکم باالش سن وجود با.   . 

 

دویدم حیاط طرف بھ و کردم سرم رو لچکم سریع  . 

 

 آبنبات یھ جیبش از و بوسید رو بابک ي گونھ و شد خم طھماسب دایي.  کرد مي روبوسي داییم با داشت تایماز ، رسیدم من وقتي
کردم مي تماشاش و بودم ایستاده کناري کھ شد من متوجھ شدن بلند موقع.  داد بھش  . 

 

 بغلش بپرم خواست مي ھم و کشیدم مي خجالت ھم.  کنم چیکار باید دونستم نمي.  سمتم اومد و گذاشت ھمونجا رو بایک و تایماز
 . کنم

 

محالھ شباھت اینقدر. صباحي گل خود!  نیستي صباح گل دختر تو.  شھ نمي باورم:  گفت و ایستاد مقابلم درست  ! 

 

؟ ھستي دونستم نمي من چرا ؟ بودي کجا سال ھمھ این تو:  گفت و کشید آغوشم بھ پدرانھ و محکم  

 

کنھ جدا خودش از منو طھماسب دایي شد باعث خالھ سالم صداي  . 

 

رو منزلمون کردین منور.  خان طھماسب اومدین خوش:  گفت و شد نزدیک بھمون خالھ  . 
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بودم خبر بي وجودش از من و بوده پارا آي سال ھمھ این.  شھ نمي باورم.  فخرتّاج ازت ممنونم:  گفت و کرد تشکر دایي  . 

 

ً .  دونستم نمي پیش سال پنج تا منم:  گفت خالھ زیاده گفتن واسھ حرف.  باال بیاین لطفا  . 

 

باال اومدن ما دنبال ھم بابک و تایماز  . 

 

بودیم نشستھ سرسرا تو ساکت ھمگي  . 

 

.  صباحھ گل خود کردم فکر.  ست دیگھ یکي نشد باورم ، دیدم رو پارا آي بار اولین براي وقتي:  گفت و شکست رو سکوت خالھ
صباحھ گل جوونیاي شبیھ خیلي پارا آي  . 

 

زنھ نمي مو خدابیامرزم خواھر با بینم مي ، کنم مي نگاه چي ھر منم:  گفت دایي  . 

 

 کھ گرمي نگاه. بود گرک نگاھش.  کرد مي نگاھمون بود نشستھ پاش رو بابک کھ حالي در صدا بي تایماز.  لبم رو نشست لبخندي
داد مي آرامش و اطمینان بھم  . 

 

 پسرش و دختر و رفتھ خدا رحمت بھ سالھ دو زنش اینکھ.  گفت مي بچش و زن و خودش از دایي.  بود انداختھ گل حسابي صبحت
 کھ رسھ مي گوشش بھ خبر وقتي کھ گفت ترک رو ایران کھ زماني از.  ھستن دختر یھ صاحب کدوم ھر و کردن ازدواج دو ھر ھم

 باقي اموال ي ھمھ وکیل طریق از و کنھ مي ازدواج و شھ مي موندگار اونجا و زنھ مي ایران قید دیگھ ، رفتھ سرزا خواھرش
 از پیش وقت چند اینکھ تا.  مونده یادگار بھ نامي پارا آي خواھرش از اینکھ از غافل.  گرده برنمي ودیگھ فروشھ مي رو مونده
 پرسھ مي کھ رو علت و گیره مي تماس باھاش. گرده مي دنبالش در بھ در داره ایراني پسري کھ فھمھ مي دوستاش از یکي طریق

 وطن راھي زاده خواھر این دیدن واسھ و کنھ مي جمع رو پالسش و جل.  نیازمنده کمکش بھ کھ داره اي زاده خواھر فھمھ مي ،
شھ مي  . 

 

 من کارھاي پیگیر میخواد شده برطرف خستگیش کرد مي ادعا دایي.  گذشت مي السلطنھ نائب منزل تو دایي اقامت از روز دو
 دختر واسھ رو کار این ، بمونم اینجا عمرم آخر تا شده.  دربیاریم اونا چنگ از رو مادریت زمینھاي باید حداقل ؛ گفت مي. باشھ
دادم مي انجام خواھرم یکدانھ یکي  . 

 

 و ھم رو گذاشتیم رو عقالمون ھمگي خوبھ حاال.  بود ناراحت و دلخور خیلي ، بود داشتھ روا حقم در عمو کھ ظلمي از دایي
بگیم بد خونوادش از نبود خوب ھیچ داییم پیش شوھرم ي وجھ واسھ.  سوزوندن آتیشایي چھ وسط این بانو و خان بفھمھ نذاشتیم  

. 
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 حرف آینھ جلوي خودم با یا دائم. بودم نگران.  رفتن کندوان بھ مرافعھ براي تایماز و دایي ، عمو با حجت اتمام و کار شروع واسھ
 فکر دوري چندان نھ سالھاي و روم روبھ بھ زدم مي زل و نشستم مي گوشھ یھ یا ، شد مي دعوام خیالیم طرف با آخرش و زدم مي

داشت ھمراه بھ رو بد و خوب اتفاقات برام اینھمھ کھ کردم مي  . 

 

 این وقت ھیچ آسالن چرا و شد چي جسدش دونم نمي اصالً .  داشتم وحشت راز این برمالشدن از ھنوز من و بود مرده عمو یاشارِ 
داشتم وحشت بکشھ نظمیھ بھ کارم اینکھ از ولي نبودم ناراحت مرگش اصالً .  نکرد رو رو جریان  . 

 

اومده نامرد فریباي اون و آسالن سر بالیي چھ فھمیدم مي خواست مي دلم خیلي  . 

 

 بھ خیلي کم مدت این تو ھم فسقلي بابک این.  بود سرسجاده دعا ، بکنم تونستم مي کھ کاري تنھا.  اومد برنمي دستم از کاري ھیچ
 و گرفت مي رو تایماز ي بھانھ مدام ، بود درگیر بدجور فکرم و نداشتم حوصلھ اصالً  من کھ زماني تو درست و شده وابستھ باباش
کرد مي کالفم بیشتر . 

 

:  گفت موندن واسھ رو تایماز دلیل دایي کھ ھمین.  کرد روانھ رو دایي و بود مونده کندوان تو ، بیشتر تحقیقات بھانھي بھ تایماز
 ازدواج تایماز با پنھاني و بودم خدمتکار اونا ي خونھ من کھ بشھ متوجھ دایي خواستھ نمي.  کجام من بگھ بھشون تا مونده فھمیدم
کنھ صحبت بانو و خان با و اسکو بره خودش کھ تبریز بود فرستده رو دایي اینطوري تایماز.  کردم  . 

 

 مشکل خیلي دایي اعتقاد بھ کھ گفت عموم بدذاتي و گردي دندون از ھم.  شد ھم بیشتر ، ھیچ کھ نشد کمتر دایي برگشت با اضطرابم
بزنھ حرف خاتون بیگم و خان با من وجود از خواد مي تایماز فھمیدم اینکھ ھم و درآورد لایر یھ ازش شد مي . 

 

 نگران فقط.  نبود مھم ایم ذره برام میراث و ارث اون.  نداشتم ھم رو خودم بچھي حوصلھي..  گذشت مي سخت و کند برام لحظات
گذاشتنش منگنھ تو حسابي و کردن تایمازم بار خودشونھ الیق چي ھر االن دونستم مي.  بودم بانو و خان اعمل عکس . 

 

 کھ داد مي اطمینان بھم مدام ، امالکھ و ملک بھ مربوط کرد مي فکر چون و بود شده سردرگمیم و حوصلگي بي این متوجھ دایي
بود فخرتّاج زنم مي بال بال سرکنده مرغ مثل اینطور چرا و گذره مي چي من دل تو فھمید مي کھ کسي تنھا.  گیره مي پسشون برام  

. 

 

 من دلنگراني و ھراس این علت کھ دونست نمي ، شناختتش مي ھمسایگي سر از و بودن ھمسایھ خان با قبالً  کھ ھم بینوا دایي
 بامرام رفاقت عالم در شاید کھ پسري دونست نمي.  بوده ھم خواھرش یکدانھ یکي عاشق کھ دیوارشونھ بھ دیوار ي ھمسایھ ھمون
 زادش خواھر سر کھ بالھا چھ و کنھ مي رعیت حق در ظلمي چھ و کرده عوض رنگي چھ سالھا گذشت از بعد حاال ، شد مي دیده

 . نیاورده
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برگشت تایماز و شد تموم کشنده انتظار بالخره . 

 

 از وقتي و انداخت بر و دور بھ نگاھي.  رفتم استقبالش بھ ، بیرون زد مي سینم از داشت کوبش شدت از کھ قلبي و گشاده روي با
 بي خود از ، گرفت قرار مردانش ي سینھ رو کھ سرم.  فشرد خودش بھ منو محکم و دلتنگانھ.  شد مطمئن اطراف بودن خلوت
کردم پیدا یکباره بھ ، بودم کرده گم روزه چند این کھ رو آرامشي و شدم خود  . 

 

خوبھ؟ بابکم ؟ خانومم خوبي:  گفت و کرد جدا خودش از منو  

 

 کھ بس ، بریده امانمو دیگھ شیطونم اون.  کرد مي سیاه رو دنیام کھ تو خالي جاي از بغیر بود خوب چي ھمھ:  گفتم و زدم لبخندي
گیره مي رو سراغت  . 

 

بابا؟ ي فرفره کجاست حاال!  دیگھ باباشھ پسر:  گفت و خندید  

 

خوابن ھمھ یعني.  خوابھ:  گفتم  . 

 

دیگھ ظھره سر گي مي راس: گفت  . 

 

؟ زدي حرف بانو و خان با:  گفتم مقدمھ بي اتاق تو رفتیم ھمینکھ  

 

کنم مي تعریف واست رو چي ھمھ بشین بیا و باش آروم.  پارا آي باره مي روت و سر از نگراني:  گفت  . 

 

بھش دوختم چشم منتظر و نشستم تخت رو کنارش . 

 

نبودم نرفتھ اسکو ، اینور بھ ماجرا اون از چون.  نبودن بند پا رو ، دیدن منو مادر و بابا خان وقتي:  گفت  . 

 

بشھ قبل مثل باھاشون من ي رابطھ کھ بکن کاري ھر حاضرن دونستم مي  . 
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 ، بود معتقد عمھ.  بودي کجا مدت این تو کھ بگم بھشون راست رو ، بود موافق اونم.  زدم حرف فخرتّاج عمھ با ، رفتن از قبل من
 پاکي و باشھ نداشتھ شکي ، سال چھار این توي ، تو سکونت محل بھ کسي اینکھ بھ ارزه مي ، گرفتن قرار بابا خان غضب مورد

نره سوال زیر نکرده خدایي دامنت  . 

 

 فھمیدم اول ھمون از منم و کرده مخفي رو تو وقت ھمھ این عمھ اینکھ واسھ اولش.  گفتم رو چي ھمھ ، حسیني و راست منم
 با ، گفتم بابک کاراي و زبونیا شیرین از وقتي بعد ولي.  کشیدن شونھ و شاخ بیچاره اون و من براي کم یھ ، نگفتم چیزي و کجایي
ً  و کنن مي آب قند دارن دلشون تو دونستم مي ، ظاھرشون حفظ وجود  ضمن در و شدن تنھا حسابي آیناز رفتن از بعد کھ مخصوصا

ھستن ثروت این واسھ وارث واقع در و پسر عاشق  . 

 

ً  ھم رو عموت با جریاناتمون گفتن براتون خان طھماسب حتما  . 

 

کردم سکوت و گفتم اي بلھ سر با  . 

 

؟ حلھ چي ھمھ نیستي خوشحال:  گفت تایماز  

 

بودم کرده آماده طوفان یھ واسھ رو خودم.  شھ نمي باورم راستش.  ھستم چرا:  گفتم  . 

 

 شده تنبیھ تو نھ االن ، کجایي تو گفتم مي ھم اونا بھ و تو پیش اومدم مي اول ھمون اگھ.  خوبیم شناس موقعیت من:  گفت و خندید
راضي اونا نھ و بودي  . 

 

 نمي.  ترسیدم مي کم یھ حقیقت گفتن از قبل کھ کنم اعتراف باید این وجود با ولي.  کنھ مي فرق جریان ، سال چھار از بعد حاال
 رو داییت کھ بود بابا خان برخورد از ترس واسھ.  بپاشھ ھم از آوردیم بدست مدتھا از بعد مون سھ ھر کھ رو آرامشي خواستم
 رو خواھرزادش کھ بشھ دلخور ازم و اومده پیش ما بین چي بفھمھ ترسیدم مي.  پدریم ي خونھ رم مي کھ نگفتم و اسکو نبردم
کردم اذیت  . 

 

 رو اطاعتت ھم عمرم آخر تا.  کردم بد بھت خیلي من.  تایماز خوبي خیلي تو:  گفتم و بوسیدم رو گونش ناخودآگاه حرکت یھ تو
شھ نمي مردونگیت جبران بازم ، بکنم  . 

 

 رو خدمتش عمر آخر تا کھ کردم خودم مال چرا و چون بي رو پاک جواھر تیکھ یھ. خانومم نگو:  گفت و بوسید موھامو و کرد بغلم
زیادیھ برام بازم بکنم  . 
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بابا:  گفت خوابالود بابک کھ بودیم شده عشقبازي گرم تازه !!! 

 

 پسر:  گفت و کرد بغلش و بابک تخت سمت رفت تایماز.  کوبید مي وار دیوانھ قلبم و بود شده آب زھرم.  جھیدیم دو ھر فنر مثل
خدا بھ شدیم جون نصف!  بده بابا بھ ندا یھ جون پسر ؟ خوابید خوب خوبم  . 

 

کرد مي نگاش کرده پف چشاي با داشت بود نفھمیده تایماز حرفاي از چیزي کھ بابک  . 

 

****** 

 

.  نبود مھم اموال اون گرفتن پس خیلي من براي.  بودن درگیر حسابي طھماسب دایي و تایماز.  دادگاه بھ بود شده کشیده کارمون
 ھمھ ، شده کشتھ من دست بھ پسرش کھ حاال گفتم مي خودم با.  زد مي دامن تفاوتیم بي حس این بھ ھم یاشار مرگ وجدان عذاب

 نیت رو یاشار.  کشت خودش زشت عمل رو یاشار ؛ گفت مي و نداشت رو عقیده این تایماز اما.  یاشار ي دیھ شھ مي اموال اون ي
کشت خودش پلید  . 

 

آوردن مي روزم بھ چھ آجانا این نبود معلوم وگرنھ بود قانون بي و پیکر و در بي خیلي مملکت کھ شکر رو خدا  . 

 

سراغم اومد مي بار یھ وقت چند ھر نکرد درست دردسري و شد گم دیگھ چرا گوري بھ گور آسالن این کھ ھم سوال این . 

 

******* 

 

 جان خانوم:  گفت و سرسرا تو اومد سرآسیمھ ھا مستخدم از یکي ، زدیم مي حرف دري ھر از و بودیم نشستھ خالھ با کھ روز یھ
آوردن تشریف ھمسرشون و برادرتون  . 

 

نبود خونھ ھم تایماز کھ بود اینجا بدبختي.  خوند ھم خالھ چشمھاي از شد مي رو نگراني.  شد خشک ھمونجا دھنم آب  . 

 

 بزرگترن.  نگو چیزي تو ، کردن ھم احترامي بي اگھ.  دارم ھواتو و اینجام من.  نباش نگران:  گفت و فشرد رو دستم خالھ
استقبالشون واسھ حیاط تو رفت بعدش و بگذرن حد از ذارم نمي منم. باش داشتھ رو احترامشون . 
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ً  فقط ، گفتم کھ چشمي  دست از واسھ کھ داشتم چیزا خیلي من حاال.  ترسیدم مي ازشون چي مثل دلم تھ ولي بود چشم زبانا
کنم نظر صرف داشتنشون از رقمھ ھیچ نبودم حاضر و بودن باارزش خیلي برام بابک و تایماز.  وایمیستادم جون پاي تا ندادنشون  

. 

 

کرد سالمي ، نلرزه کردم مي رو تالشم نھایت کھ صدایي با و کردم تعظیمي نیمچھ ، شدن سالن وارد کھ ھمین  . 

 

کرد آرومم حدي تا کھ زد کننده دلگرم لبخند یھ و شد وارد سرشون پشت خالھ . 

 

گذاشت جواب بي رو سالمم ھم بانو.  نشنیدم کھ گفت چیزي لب زیر و انداخت بھم نگاھي نیم خان  . 

 

 خوش:  گفت و شکست رو سکوت فخرتاج.  بود سنگین جو.  کنم فرار اونجا خفقان محیط از خواست مي دلم ، نشستن کھ اونا
؟ خبرا چھ.  خاتون بیگم ھمینطور ھم شما.  داداش اومدین  

 

عزیز شوھر خواھر شماست پیش کھ اول دست خبراي:  گفت و داد گردنش بھ تابي خاتون بیگم . 

 

شد شروع واي  . 

 

بغلم پرید و سمتمو اومد بدو بدو بابک و شد باز شدت با در لحظھ ھمون  . 

 

؟ کردي سالم پسرم بابک:  گفتم  

 

سالم:  گفت و انداخت کردن مي نگاش مجسمھ مثل کھ بانو خان بھ نگاھي بابک  . 

 

؟ چیھ اسمت.  سالم: گفت و زد محوي لبخند خان  

 

پاراست آي مامانم اسم.  تایمازه بابام آسم.  بابکھ خودم اسم:  گفت سریع بابک  . 

 

 معرفي اینطوري رو خودش جا ھمھ ، تایماز برگشتن از بعد بابک.  یادم یادش من کنن فکر ترسیدم ھم و جوابش از اومد خوشم ھم
کرد مي  . 
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 و بشھ شروع زودتر محاکمھ ي جلسھ خواست مي دلم.  بزنن دارش بود قرار کھ داشتم رو کسي حس. پاییدمشون مي چشمي زیر
برن مي واسم حکمي چھ ببینم . 

 

بود روشن روز مثل من براي مرد و زن این بد ذات ولي.  یاد نمي پیش مشکلي بود داده خاطر اطمینان تایماز چند ھر . 

 

نھ یا اومده خوشش بابک از فھمیدم نمي.  داد نمي نشون العملي عکش ھیچ بانو  ! 

 

؟ بودي کجا خالھ:  گفت فخرتاج  

 

کردم فرار و کلش تو زدم منم ، گفت زور.  کردم مي بازي اصغر با:  گفت بابک  . 

 

کرد باز ھم از رو دستاش و اینجا ببینم بیا:  گفت و خندید بلند خان اینبار  . 

 

شکل سرو ھم و اخالق نظر از ھم.  تایمازي عین درست ؛ گفت ، کرد مي بغل رو بابک کھ حالي در بعد  . 

 

 ازت ھنوزم کھ درستھ.  دختر گذشتیم تو خطاي از تایماز خاطر بھ ما:  گفت غرور با بانو کھ بودم خان برخورد از خوشحال
 رو کلفتي ي برنامھ ، ما ي نوه مادر و تایمازي زن چون اما ، نکنیم قبولت عروسمون عنوان بھ ھم عمر اخر تا شاید و دلچرکینیم

دزدیده رو پسرمون قاپ کھ ھستي کلفتي ما نظر در ھم ھنوز ولي.  کنیم مي لغو . 

 

گفت چي نفھمید خودشم" بابک مادر و تایمازي زن ولي نیستي عروسمون. "بود حرفا اون از دیگھ این . 

 

 نگفتم ھیچي اما بود برخورده غرورم بھ بدجور.  افتاد مي راه دعوا دونم مي وگرنھ نبود اینجا داییم کھ خوبھ.  بود بدذات این چقدر
 مادري برام کھ زني احترام بھ منم.  بگھ خواد مي دلش چي ھر و کنھ گشایي عقده بذار کھ کرد مي اشاره مدام ھم فخرتاج البتھ. 

کردم سکوت ، تایماز ھمینطور و بود کرده  . 

 

 اوضاع کھ دیدم منم.  کرد سرگرم رو خودش بابک با و شد خفھ ، کرد سبک دلشو معروف قول بھ و گفت وري دري کھ کم یھ بانو
اتاقمون بھ بردم پناه و کردم عذرخواھي جمع از ، خوبھ  . 
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 یھ حتي.  نگفتم ھیچي پسرم و ھمسر خاطر بھ من و بود شده توھین حسابي بھم.  افتاد راه اشکام ، شدم اتاق وارد کھ ھمین
 دل ، شنیدن درشت بازم ولي کردم مي تصور کھ بود چیزي اون از بھتر خیلي اوضاع نظرم بھ درستھ.  نکردم ھم کوچیک اعتراض
دیگھ داره شکستن  . 

 

 این از چي ھر نظرم بھ.  نزدم ، شد بدل و رد فخرتّاج و من و مادرش و پدر مابین کھ صحبتھایي از حرفي ، برگشت کھ تایماز
کنھ کمک روابط شدن بھتر بھ تونست مي ، شد مي زده کمتر حرفھا  . 

 

کنن اذیت بیشتر و بشن دلخور بیشتر ازم اونا و کنھ دعوا بره بود ممکن ، گفتن بھم چیا گفتم مي تایماز بھ اگھ . 

 

****** 

 

 وقتي ولي بودن خوب تایماز حضور در البتھ.  بود شده بھتر باھام رفتارشون کم یھ و گذشت مي بانو و خان اومدن از روزي چند
کردن بار درشت بھ کرد مي شروع بانو ، نبود اون  . 

 

کلفتي ببرنت نیومدن قبل ي دفعھ مثل خوبھ حاال.  ھست کھ ھمینھ. پارا آي کني عادت باید گفتم مي خودم با ھي  . 

 

داري خود جاي دیگھ کھ تو ، ده مي آزار زبونش نیش با باز رو کنھ انتخاب خودش کھ عروسي.  دیگھ مادرشوھره بالخره  . 

 

 مھمون ھم اینا.  بود نمونده عید بھ چیزي.  خودشون ي خونھ برن پاشن تا نگم ھیچي کھ کردم مي آروم رو خودم افکار این با
بشھ تموم خوبي بھ چي ھمھ کھ بودم گذاشتھ سرجیگر دندون ھمین واسھ.  بودن فردا امروز  . 

 

 بالخره.  فھمید بانمکش ھاي شوخي و گاه بي و گاه ھاي خنده از شد مي اینو.  راضیھ اومده وجود بھ جو از تایماز دونستم مي
 بابک و من اونم.  باشھ داشتھ معقول ي رابطھ یھ خانوادش با خواست مي دلش بود اومده تنگ بھ بازي گربھ و موش این از اونم
 مي خونوادش و خودم بین جو کردن آروم با منم حاال.  بود کرده فداکاري خیلي من واسھ تایماز.  خواست مي باھم رو خانوادش و

کنم جبران خواستم  . 

 

 آخري شب بالخره.  نیاد اینجا بود بعید ، کرد مي موس موس بانو سر پشت ھمیشھ کھ اون.  بودم متعجب بانو کنار فریبا نبود از
 باھاتون چرا ؟ خبر چھ فریبا از جان بانو:  پرسیدم بانو از ، خوردیم مي تخمھ سرسرا تو داشتیم ھمگي و بودن فخرتّاج منزل کھ

؟ نیومده  
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 چي دونم نمي.  شدم پشیمون سگ مثل ، بودم پرسیده کھ سوالي از.  ھم تو رفت اخماشون و شد طوفاني دفعھ یھ وخان بانو نگاه
کنن نیگا اینطوري اینا شد باعث . 

 

 با ھم بود نمونده نصیب بي ، من حضور کردن پنھون واسھ خان و بانو تشر و پ تو از وسط این کھ خان نائب و فخرتاج و تایماز
داشت سوال جاي ھمھ برا و ھم بھ بود ریختھ دفعھ یھ اوضواع. کردن مي نیگا تعجب . 

 

؟ کیھ فریبا ؟ شده چي خان تقي میرزا:  گفت و رسید دادم بھ دایي کھ افتادم مي پس داشتم  

 

خراب ي زنیکھ زد نارو بھم بدجور. دزدید جواھر کلي ازمون کھ بود خونم ي خدمھ از یکي:  گفت و سمتش برگشت خان . 

 

چـــي؟:  گفتم.  بیرون زد حدقھ از چشام ، خبر این شنیدن از  

 

شد تلخ اوقاتمون ؟ کشیدي نمي پیش رو زنیکھ این حرف شد نمي آخري شب این:  گفت و سمتم برگشت بانو  . 

 

کشیدم نمي پیش رو حرفش اصالً  وگرنھ.  کرده رو اینکار دونستم نمي شرمنده:  گفتم بانو بھ رو بعد و کردم دایي بھ پشیموني نگاه  
. 

 

.  داشت اشراف اسرارم ي ھمھ بھ و بود من مخصوص خدمتکار ، زنیکھ این. خان طھماسب: " گفت و دایي سمت برگشت بانو
بودیم خبر بي ما و بوده ھم سابقمون مباشر ، آسالن زن نگو  . 

 

کرده ازدواج کھ دونستیم نمي اصالً   . 

 

 من.  کنھ تموم رو شوھرش تموم نیمھ کار بتونھ تا شد نزدیک بھم بیشتر زن این ، کرد بیرونش خان و کرد دزدي آسالن وقتي
کردم اعتماد بھش ھم ساده  . 

 

اي ساده شما کھ چقدرم"  ؛ گفتم خودم با  !" 

 

 مي یاد مي ، اتاق تو بودم کرده ول ھمینجور رو بقیھ و بودم انداختھ رو جواھراتم از سرویس یھ و بودم دعوت مھموني کھ روز یھ
شھ مي جیم و داره مي ور رو ھمھ ، مناسبھ شرایط بینھ  . 
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بوده آسالن زن فھمیدیم کھ بود موقع ھمون.  تبریز اومده کھ فھمیدیم سر آخر و گشتیم دنبالش در بھ در ، فھمیدیم وقتي  . 

 

 کنھ فرار کھ داره مي بر رو جواھرا ، خونشون ریختن آجانا وقتي.  نکرد رحم خودشم زن بھ کھ بود نامرد اونقدر آسالن این اما
 مي ، بوده ماه بھ پا کھ ھم رو فریبا.  کنھ مي تموم جا جابھ و اسبھ شش ي درشکھ یھ پاي و دست و زیر میره موقع ھمون ولي
 تو یتیم ي بچھ خاطر بھ گناھش از خواد مي خان از بینھ مي اونو بار رقت وضعیت کھ نظمھ رییس اونجا.  نظمیھ برن مي گیرن

گیره مي پس رو جواھرا فقط و ده مي رضایت و کنھ مي مردونگي ھم خان.  بگذره شیکمش . 

 

 با داره حاال.  بود نساختھ بھش گویا درآوردن حالل نون.  کنھ مي کار کاباره یھ تو شنیدم خدمتکارا از یکي از پیش وقت چند ھمین
یاره مي در نون فروشي تن  ." 

 

کنھ تموم رو حیایي بي بحث این بانو کھ کرد اي سرفھ خان  . 

 

نداشت خوبیت ، گفتن زن یھ فروشي تن از پروا بي اینطور ، خان نائب و داییم جلوي بالخره  . 

 

شد ساکت و رفت اي غره چشم خان بھ بانو  . 

 

 زندگیشون طومار چطور کوتاه مدت یھ تو ببین.  نداره صدا خدا چوب گفتن قدیم از.  دوتا این بودن کرده پیدا اسفناکي سرنوشت چھ
شکر رو بزرگیت خدایا! عجبا.  پیچیده درھم رو  . 

 

****** 

 

 وحشت عمارت اون بھ برگشتن از.  بودن ما ھمراه ھم خان نائب و فخرتّاج.  بریم اسکو بھ ھمگي بود قرار و بود عید اول روز
 داشتم اونجا کھ ناخوشایندي خاطرات خاطر بھ بازم ولي رفت مي پیش تصوراتم از بھتر خیلي خدا فضل بھ اوضاع چند ھر.  داشتم

 خواست بھ ، عمو از اموالم گرفتن پس کار پایان تا و نبود کار در ھم برگشتي دیگھ اینکھ بخصوص.  نبودم مایل رفتن بھ خیلي ،
 اطراق دامادشون منزل ، پسرش ي خانواده کھ بود برخورده خان پوشالي ابھت و غرور بھ.  بمونیم اونا منزل بود شده قرار خان
 ھریس بافت ریز ابریشم نفیس فرش تختھ دو تایماز ، مھربون شوھر و زن این دریغ بي حمایتھاي و زحمات از تشکر براي. کنن

 تونست نمي ھم این از بزگتر حتي و ھدیھ این درستھ.  کردن قبول ، تایماز و من ي تمنا و خواھش کلي با کھ داد کادو بھشون
کردیم مي رو اینکار باید تشکر محض ولي.  کنھ جبران رو کردن اونا کھ رو کاري  . 

 

بالخره داشت رفتني اومدني ھر ولي.  بود سخت بابک از بودن دور و اونجا از ما رفتن ھم اونا براي  . 
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 یھ.  بده انجام شھر مردم واسھ خیر کار سري یھ و بشھ موندگار کھ بود شده ھوایي ، اسکو بود برگشتھ وقتي از ھم طھماسب دایي
دونستم مي اون پررنگ حضور رو نکردن تا ناجور خیلي باھام بانو و خان کھ رو علتھایي از یکي و داشتم دوسش دنیا  . 

 

 ، بودم خبر بي وجودش از عمر یھ کھ داییي ولي بود فروختھ منو سیاه پول چندرغاز بھ داشتمش خودم کنار عمر یھ کھ عمویي
کرد مي حمایتم پدرانھ اینطوري  . 

 

.  داد مي جولون وجودم تو ھمزمان حس تا چند.  کنم نمي فراموش ھرگز رو شدیم خان عمارت وارد آدم ایل یھ ھمراه کھ روزي
بود کرده پر رو وجودم ھمھ و ھمھ ، غرور ، اضطراب ترس،  . 

 

بغلش تو انداخت رو خودش گویان بابا خان و دوید ، دید ایوان جلوي رو خان تا بابک  . 

 

 یاد منو نگاھاشون.  کردن مي تعظیم ، شدیم مي رد کھ کدومشون ھر جلوي از.  بود ما رو خدمھ و مستخدمین ي ھمھ نگاھھاي
نداخت مي خونھ این بھ ورودم اولین تو پچھاشون پچ و نگاھھا . 

 

 این بھ کلفت عنوان بھ کھ پیش سال چند بھ برد منو ، ایوان جلوي منقوشش عصاي اون با ھمراه خان ایستادن ي منظره دیدن
زدم چاقو عزیزم تایماز پھلوي بھ کھ بود ایوان ھمین جلوي.  کرد تحقیرم کلي ایوان ھمین جلوي خان و بودم اومده خونھ . 

 

داشتم برمي قدم غرور با خونھ این ي زاده خان دوشاشوش کھ خاني یوسف پارا آي بودم من این حاال  . 

 

 ول بودن بانو و خان با احوالپرسي حال در کھ رو جمع.  کرد مي نگام اشکي چشماي با کھ رقیھ بھ افتاد چشمم مستخدمین بین
طرفش رفتم و کردم  . 

 

مبارک عیدتون.  اومدین خوش. زاده خان سالم:  گفت و کرد پاک دست پشت با رو اشکاش . 

 

 رقیھ خوشحالم دیدنت از. مبارک ھم تو عید.  زاده خان نھ پارام آي فقط تو براي من:  گفتم و کشیدمش آغوش بھ محکم جوابش در
برات دارم قصھ کلي.  بود شده تنگ خیلي برات دلم.   . 

 

بگید قصھ برام و بخوابید من پاي رو ذاره نمي زاده خان دیگھ:  گفت و خندید  . 
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باشي پیشم ھمیشھ داري اجازه تو.  مني خواھر تو:  گفتم  . 

 

بوسید منو و گردنم دور انداخت دست  . 

 

؟ کني مي غلطي چھ معلومھ رقیھ ھوي:  زد فریاد خان دار و گیر ھمین تو  

 

بود شده تنگ واسش دلم.  خان خواھرمھ مثل رقیھ:  گفتم و خان سمت برگشتم  . 

 

کرد ھدایت عمارت داخل بھ رو مھمانھا و گفت االاللھي الالھ لب زیر خان  . 

 

رفتم دنبالشون منم و شدم جدا رقیھ از  . 

 

****** 

 

 یھ داشت قصد و بود کرده خریداري کوچیکي منزل خودش براي دایي.  گذشت مي خان عمارت تو اقامتمون از ماه سھ حدود
بود کرده واگذار تایماز بھ منو دادگاه کارھاي و بندازه راه اسکو تو ریسندگي ي کارخونھ  . 

 

ً  اوضاع .  باشیم داشتھ عادي ي رابطھ یھ کھ بود زود فعالً .  نباشم بانو و خان بال و دست تو خیلي کردم مي سعي.  بود خوب نسبتا
نیاد پیش کدورتي ھستیم خان عمارت تو کھ مدتي تو کھ کنم احتیاط کردم مي سعي بیشتر پس. بود تھران بھ برگشتن تایماز تصمیم  . 

 

 براي کھ تایماز بودم منتظر اما بودم زده حدسایي یھ خودم.  رفت مي گیج سرم و داشتم تھوع حالت ھا صبح کھ بود روزي چند
دکتر بریم ھم با کھ برگرده ، بود رفتھ تبریز بھ اموالم گرفتن پس دادگاه آخرین . 

 

کرد مي خوشحال خیلي منو موضوع این.  بود کرده باز جا بانو و خان دل تو ، زبونیاش شیرین با حسابي بابک  . 

 

داد رو دادگاه تو موفقیت خبر و برگشت اسکو بھ دستش تو خرید کلي و خوشحالي با تایماز کھ بود خرداد پنج بیست روز عصر  . 

 

 رو بود کرده حق بي منو عمو و بردم مي ارث بھ پدرم از کھ ھم اموالي.  بود کرده مادریم اموال دادن پس بھ ملزم رو عمو دادگاه
 یھ عمو بالخره.  نبودم خواه زیاده من.  بود بسم گرفتم پس مادریم اموال کھ ھمینقدر.  شدم خیال بي تایماز از خواھش و اصرار با
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بشھ اذیت خیلي کھ نبود انصاف.  داشت خبر کھ خدا ولي ، دونست نمي خودش.  بود مرده من دست بھ اونم کھ نداشت بیشتر وارث  
. 

 

بودم حاملھ ، زدم مي حدس کھ ھمونطور کھ باالسرم آورد دکتر ، دید خراب رو حالم کھ تایماز روز اون فرداي  . 

 

 کھ تھران بھ سفر واسھ خواست اجازه دکتر از تایماز. ببین و بیا کھ شد پا بھ خونھ تو ھیجاني و ،شور من حاملگي خبر پیچیدن با
ندید مانعي دکتر . 

 

 دلم.  نکنھ قبول تایماز کردم مي خدا خدا.  بمونیم اونجا بچھ اومدن دنیا تا داشتن اصرار و بودن ناراحت رفتمون از بانو و خان
زد باز سر موندن از و کرد بھانھ رو افتادش عقب کارھاي ھم تایماز.  خواست مي رو خودم ي خونھ راحتي . 

 

 زندگي یھ کھ شدیم تھران راھي طھماسب دایي و بانو و خان ي شایستھ ي بدرقھ با ، رقیھ و بابک ، تایماز ، من ، بعد ھفتھ یک
باشیم داشتھ ھم کنار رو شاد و آروم  . 

 

 

 پایان

 

ح.ف.سمیھ  
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