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 "مقدمه"

 زن بودنم را با کنیزی اشتباه می گیرند؛ به من لقب ضعیفه را می دهند.

 زور بازویشان را به رخ بدن نحیفم می کشند.

ر بدنم حک می کنند؛ از آن با نام غیرت و مردانگیشان یاد می کنند؛ هزار نقش را ب

 هزاران قانون برای زن بودنم می گویند؛ اما قانونی برایشان نیست جز بی عدالتی!

 بدون رضایتم به جسمم تعرض می کنند؛ نام خود را "مرد" می گذارند!

زگی می زنند؛ من را به گناه وقتی دستان حمایتگر خانواده ام را نیازمندم؛ به من انِگ هر

 نکرده ام محکوم می کنند و شکنجه را الیقم می دانند.

 چشمان معصومم بی گناهیم را فریاد می زنند اما از کلمه با نام "آبرو" یاد می کنند!

تجاوز گرم را جاهل می دانند و تمام بخشش ها را نصیبش می کنند؛ آن وقت نام "زن" 

 شایسته خود را به من می دهند.آید، لقب های به میان می

دستم را در دست متجاوزگرم می گذارند و َرخت عروس بر تنم می کنند و برای شکنجه 

 ام آرزوی خوشبختی می کنند!

 مرا فدای عقاید و افکار غلطشان می کنند و دست منت بر سرم می گذارند.

 نشینند و شاهی می کنند.مرا خدمتکار منزلشان می دانند در حالی که خود بر مبل ها می 

 حرفی بزنی، جای انگشت هایشان بر روی گونه ات خودنمایی می کند.

 اعتراضی کنی می گویند پایت را از گلیمت درازتر کرده ای.

 ناله کنی و اشک بریزی، صدایت را خفه می کنند.

 از آزادی می گویند؛ اما آزادی جز زجر و شکنجه را نمی بینم!



 

 یسنده:با کمال احترام نو

 

" Mahsa g.i " 

 

 "کژال"

 

 دستی به لباسم طالیم کشیدم و لَِچَکم رو باالی سرم بستم.

 کردم تا اَنارهای داخل باغ خان رو بچینه.کامال آماده بودم، باید به بابا کمک می

 از اتاق خارج شدم و وارد حیاط شدم سمت اُفق رفتم صورتش رو نوازش کردم.

کشیدم و بوسه به پیشونی اُفق زدم و جلوش علف  دست روی نشون وسط پیشونیش

 ریختم. 

 شیری خوشمزه بود. کنار تنور مشغول پخت نونبی رفتم، بنده خدا سمت بی

 زد. ها رو به داخل تنور میاش با عشق نونهای پینه بستهبی با اون دستبی

 داد. های خان ده جونداری کرد، پسرش زیر دستبی ازم نگهبعد مرگ مادر بی

 بی من رو به اینجا رسوند.اما هنوز سرپاست! همین نیرویی بی

خواست نون رو به داخل تنور بزنه که دستش رو گرفتم که ترسیده بی رفتم میسمت بی

 سرش رو بلند کرد و هینی کشید گفت:

 دختر گیس بریده ترسیدم، این چه کاری بود که تو کردی؟ -



م که لبخند شیرین و دلنشینی زد دلم ضعف رفت، بی خنده ریزی کرددر جواب حرف بی

 سریع گونش رو بوسیدم.

بی نگاه کردم که با هر خنده صورتش بیشتر به چین و چروک های روی صورت بی

 خورد.چین می

 زدن با مهربونی ذاتیم گفتم:هایی که از هزاران درد حرف میچین

 .مش می دمبی بشه، خودت رو خسته نکن من انجاکژال به فدای بی -

 بی بی با دل نگرونی گفت:

دردت به جونم فقط این کار نیست تو با بابات باید برین داخل باغ خان تا اَنارها رو  -

 بچینین برو مادر خودت رو خسته نکن.

 اخمی ظریف روی پی شونیم نشست آروم لب زدم:

از پا در نمیام، چیزها  بی با اینبی نشنوم، خسته برای چی؟! من یک دختر لرم بیبی -

 شما برو سر وقت نمازت، من رو هم دعا کن.

 بی بی با مهربونی لب زد:

 دخترم ایشاهلل عاقبت به خیر بشی. -

 با سرخوشی گفتم:

 بی جان.التماس دعا بی -

 زدم.ها کردم و داخل تنور میبی، سریع شروع به پختن نونبعد رفتن بی

 تا داغ بمونه!ها سرپوش روشون گذاشتم بعد از پخت نون

سمت گاوها رفتم شروع به دوشیدن شیر کردم. همزمان با دوشیدن شیر، الالیی معروفی 

خوندم، حس آرامش بخشی بهم دست بافید رو میخوند و موهام رو میکه مادر برام می

 داد.می



 

هم برای اش شد تا نصفه سطل شیر دوشیدم بقیهبا خوندن آوازم شیر گاوها هم بیشتر می

 ها که از مادرش جدا کردم گذاشتم.وسالهگ

سطل رو بلند کردم و سمت آتشکده رفتم چند تکه چوب داخل آتیش گذاشتم شیر که 

سطحش پر از مو بود رو تمیز کردم و روی آتیش گذاشتم وقتی به جوش اومد داخل 

 مشک ریختم که کره جا بیفته.

دادم ولی الشم مشک رو تکون میتنهایی واقعا تکون دادن مشک کار سختی بود با تمام ت

هنوز تا طلوع خورشید وقت داشتم، اصال متوجه گذر زمان نبودم وقتی نور خورشید به 

 صورتم برخورد کرد.

 دست از کار کردن برداشتم و دوغ رو از مشک داخل یک قابله مسی ریختم.

کرهایی که داخل مشک بود رو جمع کردم و داخل کاسه روحی ریختم روشون رو 

 وشوندم که چیزی داخلشون نره.پ

داخل سطل آب رو نگاه کردم اما دریغ از یک قطره آب از روی ناراحتی پوفی کشیدم با 

ریخت با دستمالم صورتم رو پاک کردم و سطل رو برداشتم اینکه عرق از صورتم می

 سمت چشمه رفتم.

هاش با خلوص همین که وارد جنگل شدم همه جا سر سبز بود، فصل بهار و تمام زیبایی

 نیت شامل حالمون کرده بود.  

ایی از تنه درخت رشد تصمیم گرفتم روی یک تنه درخت بشینم نگاهم به گلی که گوشه

هام رو بستم به کرده بود افتاد، برداشتمش و روی موهای سرم گذاشتم و آروم چشم

 کردم.ها گوش میصدای پرنده

خیال بلند کردم هیچکسی نبود بی سنگینی نگاه شخصی رو حس کردم وقتی سرم رو

کردم بعد از هام رو بستم و به صدای جنگل گوش میای باال انداختم و دوباره چشمشونه

 بیست دقیقه بلند شدم و به راهم ادامه دادم که به چشمه برسم.



ها با سرعت عبور شدم که احساس کردم چیزی از بین درختها رد میاز بین درخت

جای جنگل رو از نظر گذروندم ولی بعد با خودم فکر کردم با دقت همه کرد! ایستادم و 

 رسیدم.شنیدم خوشحال بودم که به نزدیکی چشمه توهم زدم، صدای شر شر  آب رو 

های چشمه نشستم و دستم رو داخل آب کردم سرمایی آب به کنار یکی از تخته سنگ

بیرون بکشم با دستمالی سفیدی  خواست دستم رو از آبقدری لذت بخش بود که دلم نمی

که همراهم بود رو وارد آب کردم و کامال خیسش کردم، روی صورتم کشیدم سرمایی 

 داد.بند وجودم میآب حس خوبی به بند

های یکم از آب چشمه رو خوردم که چشمم به یک شخص الغر اندام افتاد که با چشم

دست داد نگاهش درست مثل یک  کامال سیاه بهم زل زده بود، از نگاهش حس بدی بهم

 دونست کیه؟!اش بود، فقط خدا میشکارچی به طعمه

بدون توجه به جوانکی که اونطرف چشمه بود سطل پر از آب کردم و براشتم و سمت 

خونه به راه افتادم، سطل رو زمین گذاشتم که بابا با لباسایی کارگری سمتم اومد و با 

 صدای نسبتا بلندی گفت:

 لوم هست کجایی؟!دختر مع -

 با شرمساری نگاهش کردم و گفتم:

 ببخشید بابا، رفتم آب بیارم. -

لچکم رو درست کردم که موهای بلند خرمایی رنگ رو پوشوند، همراه بابا سمت باغ 

 خان راه افتادم.

همه اهل ده با پسراشون اومده بودن پدر من تنها کسی بود که پسر نداشت ولی این رو 

 کردن.حال همه سرزنشش می دید با اینییک نقطه ضعف نم

 گفت؛ "تن بچه باید سالم باشه دختر و پسر بودن اهمیتی نداره."همیشه می

 یکی از افراد ده گفت:

 نگاه کنید ببینید کی اومد! -



 بابا دستش رو بلند کرد و گفت:

 سالم به اهل ده. -

 همون مرد جواب داد:

 سالم به پسر غالم حسین خوش آمدی. -

 با صدای یکی از اهالی ده هر دو سمتش برگشتیم:

 دلیر این دختر رو برای چی همراه خودت آوردی؟! -

 بابا با اون سادگی همیشگیش جواب داد:

 خواد کار کنه.می -

 مرد با کوته فکری گفت:

 اون یک دختره دلیر، دختر که نباید بیرون از خونه دیده بشه! -

از تمسخر بود سمتش برگشتم، سعی کردم از حدم از حرف آقا رضا خوشم نیومد پُر 

 فراتر نرم که باعث دل آزردگی بشه و گفتم:

 آقا رضا درسته من یک دخترم ولی دست کمی از یک پسر ندارم. -

 ی خدا این مرد با من پدرکشتگی داشت، برای همین اخمی کرد و گفت:همیشه

 کنم.مراقب زبونت باش و گرنه خودم کوتاهش می -

هام رو توهم کردم اصال این جماعت عادت دارن مرد ساالری رو نشون بدن ولی اخم

عمرا بزارم روی من همچین  چیزی رو پیاده کنن، برای اینکه حرصیش کنم پوزخندی 

 زدم و گفتم:

که  ترسم نه بندهاییمن فقط از خدا می کسی از مادر زاده نشده که به من دست بزنه -

 نن.کادعای انسان بودن می



 

سایید، بهش پوزخندی زدم که هاش رو روی هم میآقا رضا که از اعصبانیت دندان

 هایی پسرش تو هم رفت.اخم

هایی محکم و استوار وارد باغ خان شدیم برای اولین بار دستم بابا رو گرفتم و با قدم

 وارد باغ خان شده بودم خدای من مگه ممکنه؟!

 ؛ خانی و پادشاهی، فقر و بدبختی.اینجا چقدر بزرگه واقعا راست گفتن

تونست فکرش رو بکنه داخل باغ بود، کلمه بهشت برای از هر درختی که انسان می

 توصیفش کم بود.

نهایت کشین، بیهای که ثروت رو به رخ میدرخت های بلند سر به فلک کشیده، آالچیق

نوقت ما باید کار نشستن اوها بیزار بودم خودشون با آرامش با کنیزاشون میاز خان

 کردیم.می

هام رو توهم سر کارگر سمتمون اومد و با اون چشمایی هیزش به من نگاه کرد که اخم

 کردم سعی کردم از بابا زیاد دور نشم.

های کلفتش و شکم نارها از درخت بودیم که سرکارگر با اون سیبیلَمشغول جدا کردن اَ 

 گندش نزدیکمون شد و گفت:

 کردی؟ی به این زیبایی داشتی و رو نمیدلیر تو دختر -

 بابا دل نگرون گفت:

 آقا کاری به کژال نداشته باشین. -

 مرد اسمم رو زمزمه کرد و گفت:

یی پسرایی ده شده تویی؟! لیاقت کژال، پس دختر چشم آهویی ده که دلربایی همه -

 دخترت ملکه بودنه اگه به من بدیش.



دونست زد خدا میهمیشه زور اینجا حرف اول رو می بابا غمگین نگاهم کرد باز هم مثل

 ها نفرت داشتم ولی با اینکه ترس تو وجودم لونه کرده بود. چقدر از این زورگویی

هایی که تمام جسارتم رو جمع کردم و سیلی محکم به سر کارگر زدم، که سر آدم

 نزدیکمون بودن سمتمون چرخید با صدای بلندی گفتم:

کنی؟ من همسن کنم، چطور جرئت میهم حساب نمی ر خونه باباممن تو رو سگ د -

 دخترت هستم که بهم چشم داری!

زدم همه دورمون جمع شدن، خواستم دومین سیلی رو با فریادهایی که سر سرکارگر می

بهش بزنم که کسی دستم رو گرفت با خشم سمت کسی برگشتم که دستم رو گرفته بود با 

تاد و باد موهایی بلندم و خرمایی رنگم رو وادار به رقصیدن برگشتم لچکم از سرم اف

 کرد.

سرم پایین بود که چشمم به دو جفت کفش براق مشکی افتاد آروم آروم سرم رو بلند کردم 

های سبزش ترس به و با تمام جسارتم به مرد خشن و جدی رو به روم نگاه کردم چشم

 دونستم کیه؟کرد، نمیوجودم رخنه می

دونستم که صد در صد اینم یکی از همونایی که در ظلم کردن به رو خوب می ولی این

 .دیگران نقش داره

 نتیجه بود.سعی کردم دستم رو از دست اون مرد جدا کنم، ولی تالشم برای آزادی بی

 اینجا چه خبره؟! -

 هایی اون مرد نگاه کردم و گفتم:لرزید به چشماعصبانیتم بدنم می با اینکه بخاطر

این مردک به من چشم داره، چشم های کسی که با هیز بودن بهم نگاه کنه از کاسه در  -

 زارم.آرم و کف دستش میمی

 مرد رو به روم نگاهی به اون یکی مرد انداخت و لب زد:

 اردشیر این دختر راست می گه؟! -



 اردشیر به دروغ گفت:

 ریده!زاری دختره گیس بنه خان، برای چی حرف توی دهنم می -

 سرش فریاد زدم:

گیس بریده مادر و خواهرته من مثل بقیه دخترای ده نیستم که بزنید توی دهنم سکوت  -

 کنم.

 بابا آروم گفت:

 کژال دخترم بسه. -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 چشم بابا جان. -

 همون مرد رو به بابا کرد و گفت:

 پیرمرد اسمت چیه؟ -

 ت:بابا سرش رو پایین انداخت و گف

 خان، دلیر هستم. -

 پس خان بود! محکم لب زد:

دلیر دخترت حقی نداره اینطور صداش رو بندازه روی سرش و جیغ بکشه این رو  -

 دونستی؟می

 بابا با شرمندگی گفت:

 خان شرمندتونم. -

 خان نگاهی بهم انداخت و گفت:



 گردونه.شرمندگی تو آرامش من رو بر نمی -

ظالم بودن به جایی اینکه اون َمردک رو سرزنش کنن پدر من ها چطور اینقدر این خان

 گرفتم.کنه! واقعا دیگه سکوت جایز نبود، داشتم از درون آتیش میرو سرزنش می

دادم وگرنه تا فردا پس خان ده این مرد بود! اصال اهمیتی نداشت باید جوابش رو می

 کردم.خودخوری می

 با حرص گفتم:

هایی قط از حقم دفاع کردم کاری که هیچکدوم از مردها و زنمن جیغی نکشیدم خان ف -

گیرن هایی حلقه بگوش فقط دستور میدن، مثل غالمها شما انجام نمیاین ده در برابر ظلم

 دن.ندازن پایین و انجام میو سرشون رو می

 خان چند قدم سمتم اومد و با خشم بهم نگاه کرد اونقدر ترسناک شده بود که همه سکوت

ترسیدم مطمئنن پدرم احساس سرشکستگی کردن اونقدرام شجاع نبودم ولی خوب اگه می

کرد، خان با یک دستش دستم رو گرفت و با دست دیگش فکم رو توی دست قویش می

 گرفت و فشار داد و کنار گوشم با صدای نسبتا بلندی گفت:

ان رو به باد دختر جسوری هستی ولی مراقب زبونت باش همین زبونه که سر انس -

 ده.می

 بخاطر فشاری که به فکم وارد شد صورتم از درد جمع شد، با درد گفتم:

 هستم، شما نگران خودتون باشید. -

 خان نیشخندی زد و گفت:

 کشمت.دختر کوچولو دهنت رو ببند وگرنه به فلک می -

 بابا با وحشت به خان نگاه کرد خان حرفش رو ادامه داد:

 برو دفعه بعد با خودت گرگ نیار.دلیر با دخترت  -

 



تا رسیدن به خونه دیگه حرفی بین من و بابا رد و بدل نشد با بابا وارد خونه شدیم و 

 سمت پذیرایی رفتیم که کژین با صورت خوابالو سمتمون اومد و گفت:

 سالم بابا و آجی، ظهر بخیر. -

 با مهربونی گفتم:

 عزیز آجی ظهر توهم بخیر.  -

 دم و گفتم:سمت بابا کر

 بابا من برای این اتفاق متاسفم نتونستم این بی احترامی رو تحمل کنم. -

 بابا سری تکون داد و گفت:

فدای سرت، دخترم که یک شیر زنه! من پسر ندارم ولی یک دختر دارم که ارزشش  -

 شه.دونم که اگه یه روزی نباشم کژین درست تربیت میاز صدتا پسر باالتره می

 ی گفتم:با دلخور

 بابا لطفا اینطوری نگو! -

 بابا آرومی دستش رو روی گونم کشید و گفت:

 همه یه روزی می میریم. -

 با لبخند گفتم:

 ولی نه امروز. -

 بابا لبخندی زد که کنار چشمم چین افتاد،

داد با سمت بابا رفتم و خودم رو داخل آغوشش انداختم حس امنیت و آرامش رو بهم می

سوخت چند ساله بدون مامان عطر تنش رو بو کشیدم دلم برای بابا خیلی میتمام وجود 

 کنه، چطور این همه سال غم دوریش رو تحمل کرده؟می زندگی



هاش حلقه زده بود دستم رو دراز کردم حواسم سمت کژین پرت شد که اشک داخل چشم

 و اون رو هم به جمعمون اضافه کردم.

وی پای چپ بابا بود بابا نوازشگرانه دستش روی سر کژین روی پای راست و من ر

 داد با همون حس آرامش به خواب رفتیم.موهامون حرکت می

بی سفره رو انداخت کژین هنوز خواب بود به وقتی بیدار شدم شب شده بود که بی

صورت مهتابیش نگاه کردم، دو چشم قهویی، موهای خرمایی رنگش مثل ابریشم نرم 

خواست انگشت داخلشون فرو کنه و صورت سفیدش با اون دلش میبودن طوری که آدم 

 های تپلش باعث می شد دلم براش ضعف بره.دست

بی کمک کنم که نگاهم به پنجره افتاد دیگه جایی برای سمت آشپزخونه رفتم که به بی

 بی برگشتم جیغ زدم:هام نبود سمت بیگرد شدن چشم

 ا بیدارم نکردی؟!بی من چقدر زیاد خوابیدم چروای بی -

 بی آروم روی لپم زد و گفت:لبام رو برچیدم که بی

مادر خیلی معصوم خوابیده بودین دلم نیومد بیدارتون کنم دوتا طفل معصومین بخدا،  -

 خدا با همون بزرگیش عاقبت بخیرتون کنه.

 .بی بقیش رو خودم انجام می دمبی، برو بشین بیممنون بی -

 نه برای همین گفت:بی بی خواست مخالفت ک

 آخه... -

 وسط حرفش پریدم و گفتم:

 بی آخه نداره.بی -

ها رو داخل بشقاب گذاشتم و دیزی هم داخل قابلمه مشغول درست کردن غذا شدم، سبزی

ها باال رفتم و سفره رو انداختم با زیبایی سفره چیدم درست شده بود با اسم خدا از پله

 سمت کژین رفتم بیدارش کردم.



 آجی پاش و با شکم گرسنه نخواب. -

 کژین با صدای خوابالو گفت:

 .آجی خوابم میاد تو روخدا -

 کژین پشت بند این حرفش پتو رو روی سرش کشید.

 سمتش رفتم و پتو رو کشیدم و گفتم:

 پاشو غذا بخور بعد بخواب زود باش. -

 کژین حرصی پوفی کشید و لب زد:

 .کنیآجی... باشه، پوست آدم رو می -

 خنده آروم کردم و گفتم:

 خوابالو خانوم، بدو ببینم. -

بست از هاش رو میسمت اتاق بابا رفتم که بابا با پیراهنی که تنش بود و داشت دکمه

 اتاق خارج شد، آروم لب زدم:

 بابا شام آماده است. -

 بابا سری تکون داد و گفت:

 بریم دخترم. -

 لب زدم:

 چشم. -

 بابا با دلگرمی گفت:



 بال باشه.عزیز بابا بی -

 با بابا سمت سفره رفتیم که یک سایه دیدم بابا صدام زد:

 بابا جان نمیای؟ -

 رو بهش کردم و گفتم:

 شما برید من میام. -

 بابا گفت:

 باشه دخترم. -

آروم آروم سمت در اتاق حرکت کردم و با جارویی که کنار دیوار بود رو به دست گرفتم 

 وارد اتاق شدم.

 دونستم کی به کیه؟به قدری تاریک بود که نمیاتاق 

 کرد.کم داشت بهم غلبه میدمایی اتاق به قدری سرد و استخوان سوز بود که ترس کم

 با احساس اینکه کسی ناخونش رو داخل کمرم فرو کرد، به پشتم برگشتم.

 

کسی سمت فانوس گوشه دیوار رفتم، سعی کردم روشنش کنم، چند بار انجام دادم انگار 

 کرد.فوتش می

در اتاق با شدت بسته شد هین بلندی کشیدم و سمت در رفتم تا بازش کنم ولی انگار قفل 

 شده بود.

 اومد.خواستم ولی کسی نمیزدم و کمک میبه در می

 سریع سمت فانوس رفتم زمزمه کردم:



 اَه... تو رو خدا روشن شو. -

 ن کنم.بعد از کلی کلنجار رفتن موفق شدم فانوس رو روش

وقتی به پشتم برگشتم که یک زن با لباس کهنه در حال گریه کردن کنار اتاق بود سمتش 

 آروم حرکت کردم:

 خانوم حالتون خوبه؟! من خیلی ترسیدم این کار شما بود؟ -

گریه زن تبدیل به خنده شد صداش شبیه صدای یک مرد و زن بود، دورگه و ترسناک 

 افتاد و گلیم فرش آتیش گرفت.سمتم برگشت که فانوس از دستم 

با تعجب به چیزی که رو به روم بود نگاه کردم، یک موجود درست مثل انسان با 

هاش های بلند، دو چشم کهربایی که خط اُفقی بزرگی وسط چشمهای دراز و ناخوندست

 بود.

م زد، باورشدم و اون قهقه میدستش رو دور گردنم انداخت و فشار داد، داشتم خفه می

 شد اون یک جن باشه مگه جن وجود داره؟!نمی

 رفت که صدای مردی در ذهنم پیچید.هام داشت سیاهی میچشم

 دخترم اون از نام خدا فراریه، اسم ّللاه رو به زبونت بیار. -

دونستم صدای کی بود؟ ولی با زور اسم ّللاه رو به به صدای ذهنم توجه کردم اصال نمی

 ه روم جیغ بلندی کشید و شروع به بهم ریختن اتاق کرد.زبون آوردم که جن رو ب

وقتی ولم کرد شروع به سرفه کردن، کردم و گردنم رو ماساژ دادم بهش نگاه کردم که با 

اون صورت زشتش که نصفش از بین رفته بود به سمتم هجوم آورد، غیر ارادی بسم ّللاه 

 گفتم؛ که برای بار دوم صدای جیغش در اومد.

خواست بکشتم این رو روم با صورت کزایش با نفرت بهم زل زده بود و می جن رو به

 داد.هاش می دیدم ولی انگار نیرویی اجازه آسیب زدن رو بهش نمیبه خوبی در چشم

 زد.شنیدم که با نگرانی اسمم رو صدا میصدای بابا رو از پشت در می



 کردم:آروم فقط زمزمه می

 برم، خدایا کمکم کن.درگاه تو پناه میخدایا از شر هر موجودی به  -

زاشت نفس بکشم، کرد! دودی که از آتیش بلند شده بود نمیجای دست اون جن درد می

 کردم آتیش کل اتاق رو فرا گرفته بود.مدام سرفه می

 های آتش بیهوش شدم.جا بین اتاق و شعلههام تار شد و همونچشم

 

 "دو ساعت قبل از ماجرای آتش سوزی"

 

 "ساالر خان"

 

های آبیش چقدر دلنشین بود، اراده حواسم سمت عشق کودکیم معطوف شد چشمبی

 جسارتی که داشت باعث دلخوشیم بود.

 دونستم باز اردشیر کاری کرده که اون دختر وحشی شده.می

 شی.خورم یک روز از زندگیم سهم من میکژالم قسم می

 ا سمتش برگشتم که اسم  رو صدا زد:توی دنیای خودم غرق بودم که با صدای فریب

 خان. -

کردم، هیچ از این زن بیزار بودم اگه به خواست مادرم نبود هرگز باهاش ازدواج نمی

 شد، همون آهوی که با چشم های آبیش من رو مجذوب خودش کرد.زنی آهوی من نمی

کی با آهو هستش، دخترانی که در زمان کود)کژال در زبان کردی، به معنای چشمان 

 شدن.(شدن کژال نامیده میها درشت متولد میچشم



 بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:

 بگو، چته؟ -

 کردم عصبی غریدم:فریبا سرش پایین بود و من من می

 ِمن کنی گمشو داخل اتاقت.فریبا بنال اعصاب ندارم اگه اومدی اینجا ِمن -

 فریبا با ناراحتی گفت:

 خان من همسرتونم! -

 کردم و گفتم:اخمی 

 به زبون آره اما در واقعیت نه. -

 فریبا ناراحت سرش رو پایین انداخت.

کردم، هر چند حوصله این بحث رو نداشتم ولی منم یک مرد بودم باید رفع نیاز می

ای هایی دیگهکششی سمتش نداشتم ولی برای یک شب رفع نیاز کافیه بود بقیه روزها زن

 .هستن تا باهاشون تفریح کنم

فریبا داخل اون لباس خواب سفید خیلی خوشگل بود ولی به چشمم نمی اومد، به فریبا 

 نزدیک شدم و شروع به بوسیدن لباش کردم زیاد وارد نبود ولی بدکم نبود.

دستم رو زیر پاهاش انداختم و از روی زمین بلندش کردم و وارد عمارت شدم، فریبا 

 ود.هاش رو روی شونه و گردنم گذاشته بدست

های هم وقتی به داخل اتاق رسیدیم روی تخت گذاشتمش و شروع به در آوردن لباس

 کردیم.

مشغول کارم بودم که صدای بحث پشت اتاقم کفری شدم از فریبا جدا شدم که دستم رو 

 گرفت و با عجز گفت:

 خان... -



 اخمی کردم و گفتم:

 سریع لباسات رو بپوش. -

 آروم لب زد:

 چشم. -

داخل گودیش چرخوندم و شروع به پوشیدن لباسام کردم، سمت در رفتم و  هام روچشم

 رو به خدمتکارها کردم و گفتم:

 چتونه نصف شبی؟ جمشید چه خبره؟ -

 جمشید لب زد:

 خان خونه یکی از مردم ده آتیش گرفته. -

 بی حوصله گفتم:

 به جهنم، چیکار کنم؟ -

 جمشید شوکه گفت:

 خان! -

 همونطوری گفتم:

 ؟بله -

جمشید سمتم اومد و جلوی گوشم تمام جزئیات رو گفت؛ با اومدن اسم "کژال" اصال 

 نفهمیدم چطور سوار اسبم شدم و خودم رو به اون خونه فالکت بار رسوندم.

خانواده دلیر بیرون بودن دختر کوچیکش و مادر زنش با صورت سیاه شده بیرون بودن 

 ولی هر چی گشتم خبری از کژال نبود.



 بودم انگار قرار بود اتفاق بدی بیفته، سمت دلیر رفتم و گفتم: آشفته

 دلیر چه خبره؟ -

 دلیر با درد گفت:

 خان کمکم کنید. -

 

اش رو گرفتم کرد، اعصاب شیون زاری نداشتم یقهدلیر جلوی پام افتاده بود و التماس می

 و بلندش کردم.

 بینمش!دخترت کجاست؟ نمی -

 ناله کرد.این رو گفتم؛ دلیر بیشتر 

 عصبی فریاد زدم:

 دلیر بنال ببینم. -

 در حالی که اشک می ریخت گفت:

 خان کژالم، اون داخله... شعله آتیش زیاده نزاشتن داخل برم. -

شدم کژال من بین شعله های آتیش بود و من گفت؛ و من بیشتر عصبی میدلیر می

 خیال این بیرون ایستاده بودم!بی

 م و سمت خونه دویدم. دلیر رو یک طرف انداخت

 کشیدن داخل حال رفتم ولی هیچکسی نبود.های آتیش زبانه میشعله

 ها رفتم کسی داخلشون نبود.سمت اتاق

 خدای من مگه ممکنه؟! -



 فریاد زدم:

 کژال کجایی؟ -

ریخت از خونه سریع خارج شدم، مردم با وحشت اومد خونه داشت میهیچ صدای نمی

 کردم و گفتم: سمتم اومدن رو به دلیر

 کژال داخل خونه نبود! دلیر من رو دست انداختی؟ -

 دلیر شوکه گفت:

 نه به همون خدای که قبولش دارید کژال داخل اتاق بود. -

 سمت دلیر رفتم و یقه اش رو گرفتم و گفتم:

 مردک می گم؛ داخل خونه نبود کل خونت رو زیر و رو کردم. -

 کرد.دلیر با نگرانی و تعجب نگاهم می

 ولش کردم که روی زمین افتاد.

 سوار بهتین )بهتین یعنی آتشین( شدم و کالفه سمت عمارت رفتم.

 یعنی کژال کجاست؟

 است یا مرده؟زنده

 خواستم که کامال از پا درش بیارم.خواست، کالفه بودم یک زن میدلم مشروب می

 آورد.رفتن به عمارت جایز نبود حتما فریبا سلیطه بازی در می

سمت عمارت رفتم و اسب رو داخل استبل گذاشتم، سوار اتومبیل شدم و سمت کاباره 

 رفتم.



ریخت، اشاره کردم های شراب میسمت مردی رفتم که مشروبات رو داخل داخل جام

 بهش که همون همیشگی رو برام بیاره.

 وقتی جلوم گذاشت تا کمر خم شد پوزخندی زدم و با دست اشاره کردم که بره.

اسم سمت دختر چشم زمردی افتاد با هیکل تپلش مشغول رقصیدن بود، برای امشب حو

 خوب بود

 پسری که داخل کابره کار می کرد اشاره کردم و گفتم:

 گارسون بیا اینجا کارت دارم. -

 پسری قد کوتاه و نحیف سمتم دوید و گفت:

 جانم آقا؟ -

 پول رو در آوردم و بهش گفتم:

 اون زن برو بگو خان ساالر امشب تو رو نظر کرده. این پول رو بگیر پیش -

 پسر با تعجب نگاهم کرد که فریاد زدم:

 احمق چرا خشکت زده! بگو اینجا بیاد. -

 پسر ترسیده لب زد:

 چشم آقا. -

اومد کلی عشوه توی پسر سمت دختر رفت و بهش گفت؛ دختره با رقص سمتم می

 حرکاتش بود.

 رقصید.میمالوند و خودش رو به بدنم می



دستش رو گرفتم و سمت اتاق باال بردم روی تخت انداختمش و شروع باز کردن دکمه 

های لباسم کردم که دختر رو به روم شروع به بوسیدن لبام کرد، خیلی کار بلد بود معلوم 

 بود زیر خواب بقیه بوده.

 دستم رو سمت تنش بردم و شروع به لمس کردنش کردم.

خورد احساس می کردم داخل باتالقی از گناه م از خودم بهم میبوسیدم حاللباش رو می

 شدم.کردم خارج نمیغوطه ورم و هر کاریم می

زاشت، کالفه بودم نبودش های لعنتیش نمیخواستم رابطه رو ادامه بدم که چشممی

 کرد.عصبیم می

 دختر رو از روی تخت به پایین هل دادم و گفتم:

 م ببینمت.از این اتاق برو نمی خوا -

 آروم لب زد:

 اما... -

 فریاد زدم:

 کنم از کاباره بیرون بندازنت.دختره هرزه اما نداره، اگه از اتاق خارج نشی کاری می -

 دختره ترسیده کال از اتاق خارج شد.

 

 "زمان آتش سوزی"

 

 "کژال"

 



براقش های آبی انگار خواب بود خدای من این مرد چقدر زیبا بود، پسری قد بلند چشم

 کرد.ایی رو به خودش مجذوب میچشم هر بیننده

 مرد متین و باوقار سمتم اومد و صداش انگار ملودی یک رویا بود، پسر لب زد:

 یا بنت کژال بلند شو، االن زمان پذیرش مرگ نیست. -

 متعجب گفتم:

 تو کی هستی؟! -

 مرد لبخندی زد و گفت:

 م.اسم من ایمانه، مامور و نگهبان شما هست -

 با درد گفتم:

 تونم.نمی -

 مرد سمتم قدمی برداشت و گفت:

 برن.ها نسلتون رو از بین میتوکل بر خدا بکنید و بلند بشید اگه امروز کم بیارید اون -

 با تعجب به مرد رو به رو نگاه کردم:

 منظورت کیه؟! -

 مرد لبخندی زد که جذابیتش چند برابر شد ادامه داد:

ای از ما باالتر دارن و شید ایشون درجهشما با مردی با نام قیام آشنا میچند روز دیگه  -

 گن؛ ولی االن بخاطر اون دختر بلند بشید.کامال برای شما از گذشته می

 مرد رو به روم سرش رو به نشانه احترام پایین آورد، کلی سوال توی ذهنم بود.

 این مرد کی بود؟!



 شناخت؟!من رو از کجا می

 زد؟!کدوم دختر حرف می در مورد

 و هزار تا سوال دیگه که جوابی براشون نداشتم.

 های آتیش بودم.وقتی به خودم اومدم هنوزم بین شعله

شدم خونه داشت کامال سمت در رفتم، بوی دود به قدری زیاد بود که داشتم خفه می

 سوخت.می

سوختن کرد، دستم رو عقب زدم که در باز بشه دستم با برخورد به در شروع به زور می

 سوخت نصف کف دستم سوخته بود.کشیدم خیلی می

 بغض کردم ولی با تمام زورم به در زدم که باز شد با باز شدن در من وسط خونه افتادم.

سمت خروجی خونه رفتم که لچکم به یکی از چوب ها گیر کرد، لچکم رو در آوردم و 

 خودم و به بیرون خونه انداختم.

 کردم که صدای شیهه ی اسبم رو شنیدم، این صدای اُفق بود!مدام سرفه میاز خفگی 

 های آتیش بود؟!وای خدای من یعنی اون هنوز بین شعله

نای تکون خوردن نداشتم ولی با زور و زحمت بلند شدم و سمت استبل رفتم که اُفق 

 کشید.وحشت زده مدام شیهه می

 

 درش رو باز کردم. سمت اتاقکی که اُفق داخلش بود دویدم و

 خواست.اُفق ترسیده از اونجا فرار کرد منم سمت خروجی دویدم، تشنه بودم دلم آب می

 سوار اُفق شدم و از در پشتی خونه خارج شدم و سمت چشمه رفتم. 

 روی اُفق دراز کشیده بودم و اون مسیر جنگل رو در پیش گرفته بود.



 آورد.جایز نبود ولی تشنگی بهم فشار میهوا تاریک بود مطمئنن االن رفتن به جنگل 

داد، یک دسته کالغ درست از ها گوش میاُفق لرزون وارد جنگل شد و با دقت به صدا

 کنارش پرواز کردن که اُفق ترسیده رم کرد و من رو روی زمین انداخت و فرار کرد.

 دیدم.دقیقا وسط جنگل بودم، به قدری جنگل تاریک بود که هیچی نمی

شمه حرکت کردم وقتی بهش رسیدم شروع به شستن دست و صورتم کردم و آب سمت چ

براق از اونطرف رودخونه بهم زل زده  خوردم وقتی سرم رو بلند کردم که چند چشم

 بودن.

 ای برای دفاع نداشتم.کردم گرگ نباشن، چون هیچ وسیلهفقط دعا می

بودن و پاهاشون برعکس، تر نگاشون کردم درست اندازه جسه ی یک سگ سیاه واضح

های موهاشون بلند و مشکی بود و کل صورتشون رو پر کرده بود و از همه مهمتر چشم

 درخشید.براقشون پشت انبوهی از مو می

 اینا اصال شباهتی به گرگ هم نداشتن، پس چی بودن؟!

تر دیکای به معنی "ندونستن" باال انداختم وقتی از کنار چشمه بلند شدم اون ها نزشونه

 اومدن.

 دروغ چرا ترسیده بودم و اون ها هم به خوبی این رو حس کرده بودند.

اومدن ولی کنجکاوی بهم غلبه کرد و  رفتم و اون ها دو قدم جلو میمن یک قدم عقب می

 سمتشون رفتم که صدای یکی داخل ذهنم پیچید.

 نگاه نکن.دخترم جلوتر نرو، پشت کن و مستقیم فقط بدو اصال به پشت سرت  -

 فقط لب زدم:

 چرا؟! -

 صدا رو بازم شنیدم:



خوان بکشنت، فرار کن و مسیر مستقیم جنگل رو طی کن به یک مکان اون ها می -

 رسی.می

 کنجکاو پرسیدم:

 شما کی هستید؟! هی... -

کشیدن المصبا ها زوزه میها یا شایدم گرگداد، سگمثل اینکه واقعا دیگه جواب نمی

های اون مرد دونم چرا حرفشباهتی به سگ و گرگ نداشت! نمی صداشونم اصال

 اونقدر برام ارزش داشت؟ که کاری که گفت؛ رو کردم!

کردم بر نگردم، شروع به دویدن کردم که صدای دویدن پشت سرم می اومد سعی می

های داخل جنگل گیر کرد و روی دویدم که پام به یکی از شاخههمینجوری داشتم می

 تادم.زمین اف

های تیزش برام خودنمایی ها روم پرید و با پوزه ی سیاهش و دندونیکی از سگ

 کرد.می

پوزش رو باز کرد تا برای همیشه به  آب لزج مانندی از دهنش روی صورتم ریخت

 هام رو بستم و منتظر مردنم بودم.زندگیم خاتمه بده چشم

دم که سه تا مرد یکی از یکی چند دقیقه گذشت هیچی نشد آروم الی پلکم رو باز کر

 جنگیدن.ها میتر داشتن با گرگجذاب

 

 یکی از مردها سمتم برگشت.

 وا چرا ناخون هاش اونقدر بلند و تیز بود؟!

 سرم فریاد زد

 برای چی خشکت زده؟ همین حاال از جنگل خارج شو. -

 وقتی دید جوابی نمی دم بلند تر فریاد زد:



 زود باش. ه از اینجا بروخشکت نزنه اسبت بیرون جنگل -

تونست باشه نگاهم ترین ظاهری که میکنم با وحشتناکمرد وقتی دید گنگ نگاهش می

 کرد و با صدای دورگه فریاد زد:

 از جنگل خارج شو. -

 به خودم اومدم لب زدم:

 باشه. -

سعی کردم با آخرین نیروم فقط بدوم سمت مردها برگشتم که هیچکسی پشتم نبود فقط 

 اومد واقعا دیگه باورم شده بود که اون ها هم "جن" بودن.صدای زوزه و ناله می

دویدم که به چیزی محکم خوردم و روی زمین افتادم داشتم سمت خروجی جنگل می

 دادم.همینطور که سرم رو ماساژ می

 

 ""یک ساعت قبل از نجات کژال

 

 "ساالر"

 

رفت و کاباره جلوی در اتاق رژه می لباس هام رو عوض کردم و سمت در رفتم، رئیس

 کرد.اون دختر رو موخذه می

 با ظاهر بی روح نگاشون کردم سرم رو به معنی چیه؟ تکون دادم.

 رئیس کاباره که نیشش باز شده بود شروع به حرف زدن کرد:

 خان قربونتون برم، نازگل کاری کرده که شما عصبی شدین؟ -



 کامال خنثی گفتم:

 جواب پس بدم؟باید بهت  -

 مرد با ترس گفت:

 نه خان من کی باشم که شما و بازخواست کنم؟! -

 سری تکون دادم و گفتم:

 عالیه پس از سر راهم کنار برو. -

 کرد آروم باشه.رئیس کاباره انگار حرفم به مزاجش خوش نیومد ولی سعی می

 سمتش برگشتم و گفتم:

 خوام.نمیعروسکت قشنگه ولی من زیر خواب دیگران رو  -

 رئیس کاباره لب زد:

 خان دختره باکره است. -

 یکی از ابروهام رو باال دادم و پوزخندی زدم

 باکره؟! -

 پشت بند این حرفم قهقه زدم و گفتم:

ایی در بوسیدن وارده! کسی که خیلی احمقی َمرد، این دختر بهتر از هر شخص دیگه -

 که شروع به بوسیدن کنه!دونه رابطه چیه؟ اولین بارش باشه اصال نمی

 بعد یقه ی مردم رو گرفتم به دیوار کبودیمش.

حرومزاده، یک بار دیگه دست خوردهات و زیر خواب های خودت رو بفرستی تو  -

 .دم سالخیت کنناتاق می



 مرد به غلط کردن افتاده بود و لب زد:

 غلط کردم.خان  -

 نیشخندی زدم و گفتم:

 کنم ولی...بهت رحم میاز اونجایی که آدم خوبیم  -

گذشت به مرد نگاه کردم، من خشونت دوست داشتم به با لذت به چیزی که تو فکر می

 کشید.خصوص اگه به سالخی می

 سمت دختره برگشتم گفتم:

 هرزه از جلوی چشمم گمشو. -

 به مرد اشاره کردم:

 خوام بهت پاداش بدم.تو هم همراه من بیا می -

شحالی گذشت، با خوهایی که تو سرم میکرد من به نقشهفکر میرئیس کاباره به پول 

 گفت:

 چشم خان. -

 چه خوش خیال هم بود! هه... سوار اتومبیلم کردمش سمت ویالی ممنوعم بردمش.

 دونست.ویالیی که هیچ احدی در موردش چیزی نمی

کرده  های کثیف رو داخش مثل یک تیکه گوشت آویزونترین مکانی که من آدمترسناک

 بودم.

جلوی عمارت متروکم نگه داشتم که رئیس کاباره با دیدنش آب دهنش مدام پشت سر هم 

رفتم تنها صدای های عمارت راه میداد از اتومبیل پیاده شدم و روی ماسهقورت می

لرزید، آخ... که چقدر از طنین انداز تو اون مکان بود  سمت در رفتم مرد مثل بید می

 دم.برترسش لذت می



سمتش رفتم و یقه اش رو گرفتم و از اتومبیل بیرون آوردمش صدای التماسش کل 

 عمارت رو پر کرده بود ولی بی اعتنا به راهم ادامه می دادم.

 مرد با ترس گفت:

 خان گوه خوردم، رحم کنید. -

 جوابم بهش فقط پوزخند گوشه لبم بود.

 خان غلط کردم، خان. -

 یوار کوبیدمش و گفتم:از حرف هاش کالفه شدم به د

 احمق صدات رو ببر وگرنه کاری که بهت گفتم؛ رو سرت در میارم. -

 کرد.مرد رو به روم از ترس گریه می

 کرد محکم زدم پشت گردنش که بی هوش شد.سمت اتاق شکنجه بردمش تقال می

 شروع به کندن لباساش کردم، هیکلش بد نبود ولی خوب اون فقط یک احمق بود.

 زنجیرها رو به دستش بستم و مثل یک تکه گوشت بی ارزش آویزونش کردم.

 کرد.هوشی در اومد گیج و منگ نگاهم مییکم آب روی صورتش ریختم که از حالت بی

با آرامش سمت وسایل شکنجم رفتم از بینشون شالق رو بیرون کشیدم ولی این کافی نبود 

 باید  بیشتر عذابش می دادم.

ورد نظرم رو دونه دونه روی میز گذاشتم، دهن مرد رو بستم و شالق وسایل شکنجه م

کرد تا هر چه زودتر صدای به دست سمتش رفتم تقال برای آزادیش حرصی ترم می

 فریادش رو در بیارم.

 کرد،زد و التماس مینامفهوم حرف می

 دورش چرخیدم و فکش رو گرفتم.



بینی بازی در میاری؟ خوب االن میاحمق کارت به جایی رسیده که برای من زرنگ  -

 جواب من به افرادی مثل تو چیه؟

شالق رو محکم توی صورتش زدم که خط کبودی روی صورتش ایجاد شد و صدای 

 فریاد مرد توی اتاق پیچید.

رسه، نه ماموری و نه هیچ هر چقدر دوست داری فریاد بزن هیچکسی به دادت نمی -

 انسانی اینجا حضور نداره.

 ستم رو سمت خودم و اون بردم و گفتم:بعد د

 هیچکس غیر از من و خودت. -

 هاش از ترس باز مونده بود.چشم

 زدم.شالق رو روی پشتش کوبیدم که صدای التماساش بیشتر شد بازم می

 کشمت... اون نیست تقصیر شما هاست.حرومزاده، آشغال می -

من فاحشه ده نبودم، االن اون کنارم کردن االن اگه اون شب کزایی اون کار رو باهام نمی

 هایی مثله شما هاست.بود کثافت تقصر سگ

 

دادم تا جایی که دیگه صدایی ازش در نیومد زدمش و بهش فحش میها میمثل دیوانه

 پشتش پر از خون شده بود تن برنزی رنگش حاال پر از جای شالق بود.

تم، که صدای فریادش در عصبی یک سطل پر از آب و نمک کردم و روی پشتش ریخ

 اومد...

 

 "کژال"

 



سرم رو باال آوردم با دیدن درخت محکم تو سرم کوبیدم دوباره پا تند کردم تا از جنگل 

ها کمی آزار دهنده بود وقتی از جنگل خارج شدم نه زوزه خارج شم ولی صدای ناله و

 اسبی بود نه شخصی! حال نداشتم خستگی بهم فشار آورده بود.

ب بود خودم تا نزدیکای روستا رسوندم و همونجا از درد و خستگی روی زمین نصف ش

 افتادم.

بی نگران با احساس خیسی روی پیشونیم الی چشمم رو باز کردم خونه آشنا نبود بی

زاشت، فارغ از هر چیزی بهش نگاه کردم با کرد و روی سرم میدستمال رو خیس می

 و صدا زد:دیدن چشم بازم سمت در رفت و بابا ر

 دلیر خبر خوش دارم برات مادر کژالم بیدار شده. -

بابا و کژین با خوشحالی سمتم اومدن، کژین بغل من رو با تشک اشتباه گرفته بود از 

 خوشحالی خودش رو داخل آغوشم پرت کرد.

کرد انگار چاقو با پرت شد کژین داخل بغلم صدای جیغم در اومد، شکمم خیلی درد می

 بودن با درد گفتم: داخلش کرده

 آخ... -

بی متوجه دردم شد و کژین رو از بغلم دور کرد و سمتش همین که گفتم؛ "آخ" بی

 برگشت و گفت:

 بینی درد داره.کژین مادر ولش کن مگه نمی -

 بی نزاشت از تختم بیرون بیام همهبی همه رو از اتاق بیرون کرد چند روز کامل بیبی

گفت؛ تو جونی باید بخوری تا بالخره این نبات سر و همش می جوره غذای به خوردم داد

 بی بود.کلش پیدا شد، خوب نبات بهترین دوستمه و عزیز کرده من و بی

وقتی صدای در خونه اومد کژین شنگول سمت در رفت تا ببینه کیه؟ با دیدن نبات صدای 

بدو بدو سمت در  بی فکر کردیم نبات باز سگی چیزی دیده ترسیدهجیغش اومد منو بی

 رفتیم. 



نبات با دیدنم نیشش تا بناگوش باز شد و "به بهونه ی حوصلش سر رفته پیشم اومد بود" 

 با لحن مرموزی گفت:

 خواهری چطوری؟! -

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم:

 خوبم، تو چطوری نباتی؟ -

 نبات حرصی گفت:

 .ـفتمکوفت نباتی هر وقت می گی نباتی یاد نبات داخل چایی می -

پشت بند این حرف نبات خندیدم که کفری یک نیشگون از بازوم گرفت که جیغی زدم و 

 دستم رو مالیدم و گفتم:

 نبات الهی نمی ری، دردم گرفت. -

 نبشش رو باز کرد و گفت:

 حقته، وای کژکژی یک چیزی! -

 کژکژی صدام می زد یا حرص گفتم: بدم می اومد

 کژکژی و بال، چی شده؟! -

 لب زد:نبات 

 اون شب که خونتون آتیش گرفته بود رو یادته؟ -

 آروم لب زدم:

 آره. -

 نبات ادامه داد:



خان اینجا اومده بود، اونم خانی که اصال مرده و زنده بودن مردمش واسش اهمیتی  -

 نداره

 با قیافه مخوش مرگ نگاهش کردم و گفتم:

 خوب چیکار کنم؟ اومده که اومده. -

 صورتش کوبید و گفت: نبات با دست داخل

 بینی؟!زنه نمیچقدر خنگی کژال، خان ده داره واست بال بال می -

 بی حس لب زدم:

گی همونی نیست که با اون دست راستش اردشیر یا بهتر اها، احیاناً این خانی که می -

 بگم پسر عموش به دخترهای ده تجاوز کرده؟!

گی رو پرورش داده، من از خان ببین نبات خان باشه مبارک مادرش که همچین گر

 بیزارم.

 نبات لب پرچید و گفت:

 چی بگم وّللاه خود دانید. -

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

 کنی.دیگه از اون ها پیش من نگو لطف بزرگی بهم می -

 نبات لب زد:

 باشه، خوب من دیگه برم. -

 به حالت تعارف گفتم:

 موندی.واسی شام می -



 نبات لب زد:

 ه مادرم منتظره، زود خوب شو سمت چشمه بریم.ن -

 سری تکون دادم و گفتم:

 باشه عزیزم، سالم برسون. -

 نبات مهربون گفت:

 چشم. -

 

 سمت خونه رفتم و گفتم:

 بی اینجا خونه ما نیست!بی -

 بی بی لب زد:

 آره مادر خان زحمت کشید این خونه رو بهمون داد تا وقتی خونه درست شد بریم. -

 تمسخر گفتم:با 

 عجب، چه خان مهربونی! -

 با صدای بی بی اخمی کردم که گفت:

 ها پشت خان درست نیست.کژال، این حرف -

 با حرص گفتم:

 بی اون خیلی کارها کرده، ازش بدم میاد.بی -

 بی بی سمتم برگشت و گفت:



 دی؟ ما داخل زندگی اون مرد نیستیم و حقکژال تو مگه قاضی هستی که حکم می -

 قضاوتم ندارم.

 حرصی پوفی کشدم و لب زدم:

 بی، راستی بابا کجاست؟!باشه بی -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 سر زمین رفته، کژالم من خستم مادر می رم یکم استراحت کنم. -

 سری تکون دادم و گفتم:

 بی.چشم بی -

ول خوشحال شدم، سریع سمت آشپزخونه رفتم و غذا رو آماده کردم کارم تا ظهر ط

 بی برای نماز ظهر بیدار شده بودم سمت اتاقش رفتم و در زدم:کشید، بی

 بی اجازه هست بیام داخل؟بی -

 با صدای دلنشینش گفت:

 آره مادر بیا. -

 آروم لب زدم:

 خوام با اُفق برم حواستون به غذا هست؟بی من میممنون، بی -

 بی بی آروم لب زد:

 برو مادر. -

سمت اتاقم رفتم و لباسم رو با لباس ُکردی قرمز رنگم عوض کردم بازم تشکر کردم و 

پولکایی طالیی رنگی که روی لباس کار شده بود با پوست سفیدم تضاد قشنگی رو ایجاد 

 کرده بود.



لَِچَکم رو باالی سرم بستم و سمت اُفق رفتم معلومه بعد از رم کردنش سمت ده رفته، 

 گرفتم و به سمت خروجی خونه هدایتش کردم.زینش کردم و سوارش شدم افسارش رو 

همین که از خونه خارج شدم پاهام رو به پلوهاش زدم که سرعتش رو بیشتر کرد، سمت 

زد سرعت زمین بابا رفتم همین که رسیدم یک نفر رو از دور دیدم که داشت یکی رو می

نه! از روی اُفق زهای خان داره بابا رو کتک میاسب و بیشتر کردم که دیدم یکی از آدم

 پایین اومدم و چوبی که روی زمین بود برداشتم با تمام نیروم به پشت اون مرد زدم.

مرد روی زمین افتاد و بابا با صورت خونی جلوم بود گوشه لباسم رو پاره کردم و سمت 

 آبی رفتم که داخل زمین بود.

 م:پارچه رو خیس کردم و روی صورت بابا کشیدم و با دل نگرونی گفت

 بابا خوبی؟ -

 بابا به سختی گفت:

 آره باباجان نگران نشو. -

 با تردید گفتم:

 بابا سوار اُفق بشو تا به خونه بریم. -

 بابا سری تکون داد و گفت:

 باشه باباجان گریه نکن، من خوبم. -

 آروم لب زدم:

 چشم. -

 به بابا کمک کردم سوار اُفق شد.

فسار اُفق رو گرفتم و از زمین که توش گندم کاشته بابا زین رو گرفته بود که نیوفته، ا

 یی که خان داده بود، رفتیم.بودیم خارج شدیم و سمت خونه



 بی رو صدا زدم:وقتی به خونه رسیدم بی

 بی.بی... بیبی -

 بی بی نگران لب زد:

 بی.جان بی -

 بلند گفتم:

 کمکم. بیا -

 بی بی گفت:

 باشه دخترم. -

 روی صورتش زد و گفت:بی با دیدن بابا بی

 شده؟! مادر چرا اینطوری شدی؟خدا مرگم بده پسرم چی -

 بابا برای اینکه دل نگرونی بی بی از بین بره گفت:

 خوبم مادر، چیزی نیست. -

 بی بی با نگرانی و وحشت گفت:

 گی چیزی نیست؟! بشکنه دستایی که این کارو باهات کرده.تو به این می -

 با ناراحتی گفتم:

 بابا کی باهات همچین کاری کرده؟ -

 بابا می دونست من آدمی نیستم که این کار رو بی جواب بزارم برای همین گفت:

 چیزی نیست دخترم. -



 اخمی کردم و گفتم:

 کتکت زدن! بخاطر هیچی اینطور -

 بی بی جانم گفت:

 بگو پسرم چیکار کردی؟ -

 بابا نگاهی به من انداخت و گفت:

 بی حرف بزنم.خوام با بین دخترم میکژال برو بیرو -

 ناچاری لب زدم:

 چشم. -

 خیر بگذرونه. قرار شده بودم خدا بهآشوبی توی دلم بود، بی

 

 خواست؟!با شنیدن اسم کژین اخم هام توهم رفت، خان کژین رو در ازای بدهی بابا می

زی خان مگه اینکه من مرده باشم خواهر کوچیکه ی زن یک مرد چهل ساله بشه، رو

 تونه خواهر من رو به عنوان عروس ببره که از روی جنازه من رد بشه.می

عصبی و ناراحت سمت اتاق رفتم لباس هام رو عوض کردم تفنگ دولو پران بابا رو به 

کمرم بستم و بدون کوچیک ترین سر و صدایی سوار اُفق شدم و سمت خونه خان رفتم 

ای کنه یا چیز دیگهکنه ما رو از خونش بیرون میدیگه برام مهم نبود که خان چیکار می

 ولی االن خونم به جوش اومده بود.

عمارت نبود شبیه کلبه وحشت  وقتی جلوی در عمارت بزرگ خان رسیدم عمارتشم شبیه

های این خونه سلیقه نداشت پوفی کشیدم و با تمام قدرت به در بود اصال هیچکدوم از زن

 کوبیدم و فریاد زدم:می



کنی به خواهر در و باز کنین... آهای خان بیا بیرون... بیا بیرون... چطور جرئت می -

 ده ساله من چشم داشته باشی؟

 کنم چشم هایی که به ناموسم چشم داشته باشه... خان بیا بیرون.کور می

 یکی از افراد خان در رو باز کرد و گفت:

 چه خبرته دختر صدات رو روی سرت گذاشتی؟ -

 فتم:عصبی گ

 کنار برو، خان کجاست؟ -

 مرد نگاهی بهم کرد و گفت:

 .سر زمین -

 بلندتر گفت:

 کدوم زمین؟ -

 مرد مردد گفت:

 کنن.زمین دلیر دارن متراژ می -

 فریاد زدم:

 کنم.بیخود کردن متراژ رو توی چشمشون می -

قهویی درمورد اسب کژال بدم، اُفق یک اسب با بدن  با عجله سمت اُفق )یک توضیع

هاش روشن بوده که یک خط بزرگ سفید وسط پیشونیش و دو پای جلوش سفید بوده، یال

کرده.( شده َرم میداده هر کسی نزدیکش میمشکی داشته و فقط به کژال سواری می

 دویدم سوارش شدم و سمت زمین بابا رفتم.



کردم افراد  وقتی نزدیک زمین رسیدم اسلحه رو از کمرم جدا کردم و تیر هوایی شلیک

 خان ترسیده سمتم برگشتن.

 

 با خشم و بدون ترس گفتم:

 دم.از زمین بابام برین بیرون وگرنه جسدتون رو تحول خانوادتون می -

 یکی از همون مردها فریاد زد:

 دونی این مرد کیه؟دختره گیس بریده می -

 نگاهی به مرد کردم و نیشخندی زدم و گفتم:

دا که نیست ازش بترسم از زمین بابام برین بیرون وگرنه به خواد باشه، خهر کی می -

ریزم دلیر شاید پسر نداشته باشه ولی اگه اسم من کژاِل خداوندی خدا قسم خونتون رو می

کنم، دستی که خان روی ملک پدرم بزاره رو دستی که سمت ناموسم بگیرن قطع می

درم برین بیرون قبل اینکه یک شکنم من کژالم برده خان نیستم حاال هم از زمین پمی

 گلوله حروم خودت و افرادت بکنم.

 یکیشون گفت:

 ریم.ما نمی -

 ابرویی باال انداختم و گفتم:

 باشه! خودتون خواستین. -

لوله تفنگ رو سمت یکی از کارگرها گرفتم و شلیک کردم، فریادی از روی ترس زد 

 ولی اتفاقی براش نیوفتاد، نیشخندی زدم و گفتم:



ریم ولی این رو خان این رو بدون خونه دادی "ممنون" خیلی زود از اون حلفدونی می -

کشه حق نداری روی ناموسم دست بزاری، حق نداری بدون تا زمانی که کژال نفس می

ملکی که متعلق به پدرم هست رو بگیری من نه ترسی از شما دارم نه از افراد 

 اطرافتون.

ن و افرادش از زمین بیرون رفتن و با چشم و ابرو بهم ایی که کردم خابا شلیک دیگه

 گفتن؛ کارت تمومه.می

تا نزدیکای غروب داخل زمین موندم، وقتی مطمئن شدم کسی نمیاد سوار اُفق شدم و 

گفتن؛ شدم هرکدومشون یه چیزی میسمت خونه حرکت کردم، از بین مردم که رد می

 اس!""دختر نیست که عفریته

 کنه!"بنده و افراد خان رو تحدید میچطور دختریه که اسلحه به کمر می "آره این دیگه

 گیره."ده خان حتما انتقامش رو می"این دختر آخر با این کارها جونش رو از دست می

وقتی نزدیک خونه رسیدم از اُفق پایین اومدم و وقتی داخل خونه رفتم با دیدن یک جفت 

داخل خونه رفتم و با دیدن مرد قد بلند،  کفش گرون قیمت پشت در با حفظ ظاهر

هاش چهارشونه و هیکلی که چشم هایی سیاهی داشت و برق تحسین به خوبی در چشم

 نمایان بود.

 بابا لب زد:

 کژال کجا بودی؟ -

 صدای بابا وادارم کرد سالم کنم؛

 سالم بابا سر زمین بودم. -

 بابا به مرد رو به روش اشاره کرد و گفت:

 گن؛ تو افراد خان رو از زمین بیرون کردی؟از طرف خان ده اومدن می این آقا -

 جدی به مرد خیره شدم و گفتم:



از اونجایی که از دروغ گفتن؛ بیزارم بابا جان، بله من اسلحه بدست رفتم و بیرونشون  -

 کردم.

 کرد گفت:مرد انگار به سختی خودش رو کنترول می

 نیومده.خان اصال از این رفتارتون خوشش  -

 لبخندی زدم که بیشتر شبیه پوزخند بود و آروم لب زدم:

کنم دست هایی که سمت ناموسم اون حقی نداره دست روی ناموس من بزاره خورد می -

گرفته شده و شما آقای محترم همنطور که گفتم؛ من ترسی از هیچکسی جز خدا ندارم 

 خان حقی نداره دست روی خواهر من بزاره.

 زد: مرد مردد لب

 شه.خان هر چیزی بگن؛ همون می -

 با خنده گفتم:

 مرگ من؟! -

 پوزخندی زدم که مرد رو به روم اخم کرد با اخم هایی که در هم بودن لب زدم:

 کنم چه برسه به خان بودن.ببخشید ولی من خان رو سگ در این خونه هم حساب نمی -

 مرد با خشم گفت:

 کنه.یک دقیقه سالخیت می مراقب حرف زدنت باش خان بخواد در -

 بدون هیچ ترسی گفتم:

زارم کسی به خانوادم دم ولی نمیمن برای پدرم برای خواهرم برای ناموسم جون می -

شم و دست درازی کنه من برای پدرم هم دخترم اگه الزم باشه به وقتش یک گرگ می

 .درم کسایی که به خانوادم نگاه بد داشته باشنمی



 ه کردم و گفتم:بعد به در اشار

 تونید برید و به خانتون همه چی رو بگید.کنه در اونجاست میاگه چیزی ناراحتتون می -

مرد رو به روم نتونست بیشتر از این توهین رو تحمل کنه بدون کوچیک ترین حرفی 

 گذاشت رفت.

 

 مرد قبل از اینکه از خونه خارج بشه برای آخرین بار سمتم برگشت و گفت:

 خواید به خان بدید؟رین پیغامیه که میاین آخ -

 لجباز لب زدم:

 بله. -

 اون مرد به بابا نگاه کرد و گفت:

 ای داشته باشه.تونست زندگی شاهانهولی شانس با شما یار بود خواهرتون می -

 با غرور گفتم:

 دم.اس این اجازه رو نمیشه ولی اون هنوز بچهبه وقتش ملکه قلب عشقش می -

 رسه گذاشت رفت.شه و به نتیجه نمیدید توهین بهش میمرد وقتی 

 بابا سمتم برگشت و گفت:

 تونست بهتر زندگی کنه.دخترم کژین می -

 اخمی کردم و گفتم:

تونه... ما زندگی خوبی داریم، خداروشکر تنت سالمته بابا من از خدا دیگه هنوزم می -

 اله ازدواج کنه اون فقط ده سالشه!خوام ولی این ظلمه که کژین با مرد چهل سهیچی نمی



 بابا پشیمون لب زد:

 باشه گل بابا، خداروشکر که دختری مثل تو دارم. -

 لبخندی زدم و گفتم:

تونم با کژین برم کنار چشمه آخه قراره دخترها هم اونجا عزیزی بابا، بابا فردا می -

 باشن.

 بابا سری تکون داد و گفت:

 شه.تونم عوض میآره دخترم برین، حال و هوا -

 آروم لب زدم:

 باشه. -

سمت اتاق رفتم و لباس بلندم رو با لباس خواب عوض کردم کنار کژین دراز کشیدم و 

 گفتم:

 کژین صبح بریم کنار چشمه پیش دخترها بشینیم؟ -

 کژین شوق زده گفت:

 آره آجی... منم حوصلم سر رفته بود. -

 در حالی که به سقف خیره شده بودم گفتم:

 ریم.پس بخواب که فردا حتما می -

 کژین لب زد:

 چشم. -

 با مهربونی گفتم:



 بال، شبت خوش.بی -

صبح قبل از طلوع خورشید بیدار شدم و رفتم تا وضو بگیرم که یک گربه سیاه دیدم 

 سمتم میاد، سریع سمت قابلمه رفتم دو لیوان شیر داخل کاسه ریختم و جلوش گذاشتم.

هاش سه تا بچه کرد که با صدا زدن بچهشیر نزد فقط نگاهم میبرعکس انتظارم لب به 

 گربه سیاه رنگ سمت کاسه رفتن و شروع به خورد از شیر کردن.

 

ما تا حاال گربه سیاه نداشتیم وجودش اینجا یکم بیش از حد عجیب بود! با صدای دویدن 

م و ادامه وضوم ای از بیخیالی باال انداختکسی به پشت برگشتم که هیچکسی نبود شونه

 رو گرفتم.

ّللاه گفتم؛ و سمت ها برگشتم که نه اثری از جام و نه اثری از گربه ها بود! بسمسمت گربه

 خونه رفتم.

جا نمازی مادرم رو انداختم و شروع به نماز خوندن کردم، تسبیح مادرم که پدرم با دست 

خریده بود رو توی های خودش توی سن بیست سالگی با اولین حقوق کارگریش براش 

 دستم گرفتم و شروع به ذکر گفتن؛ کردم.

بعد از اتمام ذکرهایی که گفتم تسبیح رو بوسیدم و با گفتن؛ یا علی... از جام بلند شدم، 

 چادر نماز مادر رو جمع کردم و روی تاقچه کنار آینه عروسیشون گذاشتم.

ب چشمه حمام کنیم، لباس خواستم امروز با کژین و دخترا کنار آسمت اتاقم رفتم می

رنگ سرخی گل رز بود و پولکای طالیی رنگی  قرمز محلیم رو برداشتم لچکم که به

هایی افتادن و چشمبهش وصل بود رو برداشتم که هنگام بستنش، پولکا روی صورتم می

 کرد.آهویم بیشتر خودنمایی می

کنم که با دیدن کژین که  وسایل حموم رو آماده کردم و سمت اتاق کژین رفتم که بیدارش

لرزید، احساس هاش میعکس مادر رو بغل کرده بود و توی خودش جمع شده بود شونه

 خفگی بهم دست داد ولی سعی کردم بغضم رو قورت بدم و محکم باشم.



سمت کژین رفتم و شروع به نوازش موهای خرمایش کردم که ترسیده سرش رو بلند 

این بود که یک لبخند بزنم و اشک هاش رو پاک کنم که  کرد. تنها کاری که تونستم بکنم

 بغض گفت:

کژال من هیچوقت مادر رو ندیدم اون چه شکلی بود؟ آجی وجود من نحسه؟ دخترای ده  -

اومدم مادرم زنده بود، آجی من از خودم بدم میاد ای کاش گفتن؛ که اگه من به دنیا نمیمی

 رم.بمی

 تم:با حرف های کژین عصبی شدم و گف

شه درسته مادرمون کنی؟ مادر اگه بشنوه غمگین میای آخرت باشه ناشکری میدفعه -

مرده ولی این تقصیر تو نبود پا قدمتم اصال نحس نبوده و نیست اون هایی که این حرف 

 کنه.رو زدن همون هاین هستن که خدا هم از وجودشون شرم می

دوست داره که یک زندگی با کلی کشی بدون خدا چقدر ایی و نفس میپس اگه زنده

تجربه جدید بهت هدیه داده به جای ناسپاسی و ناشکری خدا رو باید روزی هزار بار 

ای مثل تو رو به ما داده، تو قراره یک روز مادر بشی کژین مادر شکر کنی که هدیه

ی اش... یعنبودن که فقط به بدنیا آوردن نیست... مادر یعنی گرسنگی کشیدن برای بچه

 اش بیدار بودن و مراقب سالمتیش بودن. شب تا صبح باالی سر بچه

بی تالشمون رو کردیم، آجی عزیزم، درسته مادر ازت نتونست مراقبت کنه ولی من و بی

دونم که اگه دونم تا چه حدی موفق بودیم ولی این رو میسعی کردیم برات کم نزاریم نمی

نه وجود نحسش رو از روی این خاک پاک یکی روت دست بلند کنه یا آسیبی بهت بز

 کنم.می

 خوام دنیا نباشه اگه یک تار از موهات کم بشه.ی زندگی منی میتو همه

حاال هم به جای فکر کردن به گذشته یکی از لباس هایی قشنگت رو بردار بریم کنار 

 چشمه و حموم کنیم.

 کژین اشکاش رو پاک کرد و گفت:

 چشم. -



 و دادم:با مهربونی جوابش ر

 بی بال. -

 

همنطور که به  کژین خوشحال از اتاق خارج شد، اجازه ریختن به اشک هام رو ندادم

 ها وایمیستم.مادرمون قول دادم محکم جلوی تموم سختی

عکس مادر رو از روی زمین بلند کردم و روی تاقچه گذاشتم یکم گرد و خاک روی 

هایی روی قاب عکس رو پاک خاک قاب عکس بود با دستمالی که همراهم بود گرد و

ایی به صورت پر مهر مادرم زدم، وقتی عکس رو از خودم دور کردم کردم و بوسه

ایی که دایی علی از شهر برامون آورده بود صورت یک موجود داخل قاب عکس شیشه

 دیدم وقتی به پشت سرم برگشتم هیچکسی نبود!

 با خودم گفتم؛ حتما خیاالتی شدم.

 تاقچه گذاشتم و با صدای کژین سمتش برگشتم.عکس رو روی 

 آجی من حاضرم. -

 سری تکون دادم و گفتم:

 خیلی خوبه گل آجی، صبر کن وسایل رو بر دارم که بریم. -

 کژین لب زد:

 چشم. -

کردم، چندین با برداشتن وسایل سمت چشمه رفتیم همین که وارد جنگل شدم احساس می

حس عجیب رو پس زدم که به پیش نبات رسیدم با  چشم در حال نگاه کردنم هستن این

اون لباس یاسی رنگی که پوشیده بود تضاد خوبی با پوست سفیدش و چشم های مشکیش 

 به وجود اومده بود، موهای پر کالغیش رو اطرافش ریخته بود.

 نبات با دیدنم از روی خوشحالی شروع به زبون ریختن کرد:



 ده!دخترها نگاه کنید، آهوی ده اوم -

 رو باال انداختم و گفتم: یک تای ابروم

 نبات این حرف ها رو تو از کجات در میاری؟ آهوی ده دیگه چیه؟! -

نبات پشت چشمی نازک کرد و قیافه متفکری به خودش گرفت و از نوک پا تا باالیی 

 سرم رو نگاه کرد.

 متعجب پرسیدم:

 کنی؟!چرا اینطوری نگاه می -

 نبات با لحن عجیبی گفت:

، تو چطوری افراد خان رو از زمین بیرون کردی؟! مثل اینکه خان از  - چی بگم وّللاه

 شه و میاد که بکشتت.این کارت عصبی می

 بدون اینکه ذره ای ترس حس کنم گفتم:

 خب ادامه اش؟ -

 نبات شوکه گفت:

 خیالی!وا کژال چقدر بی -

 با کالفگی از این مسئله گفتم:

 رن خوشبحال اونی که سعادتش زودتر باشه.میباالخره که همه می -

 نبات با حرص گفت:

ری من باید بشینم این لئولئو پر از حسادت رو تحمل کنم... ای ساکت شو ببینم تو بمی -

 بابا، وایسا ببینم کجا بودم؟



 حرفش رو یادش آوردم و گفتم:

 خواسته من رو بکشه.اونجا که خان می -

 نبات سری تکون داد و گفت:

شه، من که ده که بکشنت ولی ساالرخان مانع میها... آره، مسعود خان دستور میآ -

 ایی این حماقت تو شده.کنم ساالرخان شیفتهفکر می

 با بی تفاوتی گفتم:

 اونم یک خان! ببینم نبات امروز چی خوردی؟ -

 نبات قیافه متفکری گرفت و گفت:

 جونم برات بگه هیچی. -

 نیشخندی زدم و گفتم:

 پس مال همونه که کال مغزت از کار افتاده. -

 نبات به حالت اعتراض آمیز اسمم رو صدا زد:

 کژال. -

 با تعجب می گم:

سازی؟! آخه کدوم خانی از رعیتش خوشش میاد؟ اگرم بله! آخه تو چرا از کاه کوه می -

 کنه همون چشم زمردی کهبیاد مطمئن باش اون من نیستم، اون لئولئو رو انتخاب می

هاش هستن اینقدر منتظر شاهزاده با اسب سفیدش نباش این ی چشمی پسرها شیفتههمه

 چیزها وجود نداره خودت محکم باش.

 نبات لب برچید و گفت:

 ترشی.با این طرز فکرت روی دست بابات می -



 بی خیال گفتم:

 

 م.ترشیدن بهتر از عذاب کشیدنه، حاال هم برو حموم کن منم کارم رو انجام بد -

 نبات به حالت اخم پشت سرم رو نگاه کرد و گفت:

 باشه، اوف این دختره ی نچسبم داره میاد. -

 سمت لئولئو برگشتم و گفتم: با حرف نبات

 سالم لئولئو جان خوبی عزیزم؟ -

 لئولئو با تحقیر نگاهم کرد و جوابم رو داد:

 کنه.میهای من اون رو جادو فکر ساالرخان رو از سرت بیرون کن چشم -

 شد نه ارزش پس  در کمال احترام جوابش رو دادم:این بشر نه احترام سرش می

ها دیگران کاری ندارم، من مرد انتخاب خورده ساالرخان مال شما عزیزم من به دست -

 کنم نه کسی که بوی از انسانیت نبرده.می

 بعد به حالتی که خودش حرف زد تکرار کردم:

 شن.شن بعدا تقسیم سگ های دورش میب ساالرخان میدخترهایی که زیر خوا -

 اومد.زدی خون لئولئو در نمیکارت می

های لئولئو نگاه کردم و خندید به چشمای که به لئولئو انداختم مینبات با نیش باز به تیکه

 گفتم:

 شم که بری تا به ادامه کارم برسم.حاال هم ممنون می -



ات حموم کردم و لباسم رو پوشیدم که کژین هم سراغم با حرفم لئولئو رفت به کمک نب

 اومد.

 زاشت.لباس سفیدش تن بدن بلوریش رو بیشتر به نمایش می

 کردم.وای که شماها چقدر خوشگلین به وّلله علی اگه پسر بودم جفتتون رو عقد می -

 زدن.من و کژین بهم نگاه کردیم و از خجالت سرخ شدیم، دخترها با دیدنمون زیر خنده 

خوندیم و با لباس های رنگیمون کوردی گاهی اوقات لری هم با دخترها بلند آواز می

رقصیدیم بعدش هممون روی تخته سنگ هایی کنار چشمه نشستیم و به غروب می

کردیم و در مورد روزهای خوبمون حرف زدیم که لورا خبر از خورشید نگاه می

 فتم:عروسیش داد، با تعجب سمت لورا برگشتم و گ

 گی!؟جدی می -

 لورا از خجالت سرخ شد و سرش رو پایین انداخت.

 با خوشحالی گفتم:

 سکوت کرد. دخترها واسی این دیگه نمی شه -

 پشت بند این حرفم َکل کشیدم که دخترها هم تکرار کردن.

 شد.لورای خوشگلمون داشت عروس می

 ها بودیم.تخته سنگهمه رفتیم بغلش کردیم و بوسیدمش تا نزدیکای غروب روی 

شدیم که صدای دویدن اسب اومد دوتا پسر بعد غروب با دخترها از جنگل داشتیم رد می

تنومند و قد بلند سوار اسب های سفید که نژادشون لر بودن رو شنیدیم، اون ها سمتمون 

 اومدن و یکیشون گفت:

 یزدان نگاه کن چه حوریایی اینجا هستن! -

 دوستش تایید کرد و گفت:



 آره وّللاه خدا به صاحبشون ببخشه. -

 کژین ترسیده دستم رو گرفته بود با اطمینان نگاهش کردم که ترسیده گفت:

 ترسم.کژال من می -

 با دلگرمی گفتم:

 تونن انجام بدن.نترسین کاری نمی -

 همون پسری که اسمش یزدان بود گفت:

ستی همونی که دل شیر آهوی ده ه گی؟ نکنه تو همون چشمعروسک چی بهشون می -

 پسرهای ده رو برده؟

 پسری که سوار اسبش بود سمت دوستش برگشت و گفت:

 منم موافقم. -

 با جدیت گفتم:

 از اینجا برین قبل اینکه بالیی سرتون بیارم. -

 مرد با تحقیر لب زد:

 کنی؟!خانوم کوچولو مثال چیکار می -

 با خشم گفتم:

 کشمتون.می -

 مسخره ای گفت:یزدان به حالت 

 نه، به ما رحم کن. -



 پشت بند این حرفشون پسرها زیر خنده زدن.

تو دلم آروم "خدا" رو صدا زدم که صدای دویدن یک گله گوسفند رو شنیدم اسب هایی 

تونستن فرار کردن اون دو پسر َرم کردن و پسرها روی زمین انداختن و تاجایی که می

 م:از فرصت استفاده کردم و فریاد زد

 فرار کنید به پشت سرتونم نگاه نکنید. -

ها رو گرفته بود و بعد از دویدن ما پسرهایی که روی زمین افتادن انگار نیرویی اون

 سمت تاریک ترین قسمت جنگل کشید. 

 زدن تا اینکه صداشون قطع شد... ترسیده تا نزدیکای ده رسیدیم.پسرها فریاد می

 نگاه کردن و سمتمون دویدن. مردم ده به صورت های وحشت زده ما

 

 سریع خودم رو جمع و جور کردم و سمت دخترها برگشتم و گفتم:

 .بهتر حرفی از پسرها نزنید؛ مردم ده عادت دارن حرف در بیارن -

 همشون سرشون رو تکون دادن پیرمردها جلو اومدن و شروع به سوال پرسیدن کردن:

 شده؟کژال چی -

 به لحن آرومی گفتم:

 ق خاصی نیوفتاده با دخترها داشتیم مسابقه می دادیم.اتفا -

 یکیشون پرسید:

 گید؟ ظاهرتون شبیه آدم های که ترسیدن.به ما راستش رو می -



دنبال راه فرار بودم که صدای یک اسب از جنگل اومد مردم ده منتظر بودن که شخصی 

حظه به لحظه که داخل جنگل بود بیرون بیاد ولی هیچکسی نیومد صدای شیهه اسب ل

 شد و یک دفعه قطع شد، مردم نگران سمت جنگل رفتن.بلندتر می

 رو به نبات کردم و گفتم:

 نبات. -

 نگران گفت:

 جانم کژال؟ -

 با جدیت گفتم:

 کژین رو ببر خونه و تو هم از اتفاق امروز حرفی نزن. -

 نبات سری تکون داد و گفت:

 تو کجا می ری؟ -

 لب زدم:

 است رو جمع کن.کار دارم تو حو -

 :نبات با نگرانی گف

 چشم، مراقب خودت باش. -

 سری تکون دادم و گفتم:

 چشم برین. -

مردم ده با اسلحه سمت جنگل رفتن منم بدون اینکه مردم ده من رو ببین همراهشون 

 کرد سمت جنگل برم، دلشوره خیلی بدی داشتم.رفتم یک نیرو وادارم میمی



خیلی بدی بیفته، بسم ّللاه گفتم؛ و همراه بقیه مردم ده سمت انگار قرار بود یک اتفاق 

 جنگل حرکت کردم.

وقتی وسط جنگل رسیدیم جنازه دو اسب روی زمین بود نصف تن اسب یک گوشه بود 

هایی خیلی بزرگ روی صورت تمام دل و روده اسب ها روی زمین بود جای پنجه

 بود. ها بود انگار یک حیون وحشی بهشون حمله کردهاسب

کردم گفت؛ ترسم رو به وضوح حس میصدای مردم در اومده بود هر کسی یک چیز می

 زد:ولی پسش زدم از کنار اجساد دور شدم که یک نفر اسمم رو کشیده صدا می

 کژال... -

انقدر توی جنگل بود دنبال صدا رفتم که به چشمه رسیدم که چشمم به دو جسد افتاد که 

خانه بود صورتشون کامال از بین رفته بود پسر باشه کنار رود زدم مال اون دوحدس می

 هیچی ازشون معلوم نبود.

اون یکی تمام اعضای بدنش از هم جدا شده بود و یک عالمت عجب روی بدنش نوشته 

شده بود وقتی سمتش رفتم تا واضح تر ببینم سرم رو پایین آوردم درسته ما رو ترسونده 

است اینطوری بمی رن. وقتی سرم رو باال آوردم با دیدن اون خوبودن ولی اصال دلم نمی

چیزی که درست پنج قدم باهام فاصله داشت عرق سردی روی کمرم نشست بدنم کامال 

 بی حس شده بود.

 

 سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم زبونم رو به کار انداختم:

 تو کی هستی؟! -

نبود یک موجود با پاهای بزرگ و پره هام بود اصال قابل درک چیزی که جلوی چشم

دار دست های بلند سیاه و دو چشم سرخ که خط افقی سیاهی وسطشون بود، شرارت از 

ی تنش اصال شبیه لباس چشم هاش به خوبی معلوم بود لباس سیاه تنش بود ولی پارچه

و نبود بیشتر شبیه غبار سیاه رنگ بود! ظاهرش به حدی ترسناک بود که قدرت تکلمم ر

ّللاه به سختی به از دست داده بودم ولی با شنیدن صدایی داخل ذهنم که بهم گفت؛ بگو بسم

 خودم اومدم و بلند گفتم:



.بسم -  ّللاه

صدای جیغ بلندی شنیدم و سریع شروع به دویدن سمت خونه کردم، صدای دویدن کسی 

ی یک تپه چشمم به تونستم دویدم که به وسط جنگل رسیدم باالپشتم شنیدم تا جایی که می

دونم چرا حس ایی قدیمی افتاد که هنوز صدای کالم خدا ازش می اومد نمییک امام زاده

 تونم داخلش باشم!کردم اونجا تنها جای امنیه که می

فرستادم که پیِرمردی سمت امام زاده رفتم و دستم روی زریی گرفتم و تند تند صلوات می

تم برگشت وقتی نمازش رو تموم کرد سمتم اومد و کوتاه قد که مشغول عبادت بود سم

 گفت:

 حالت خوبه دخترم؟ -

، که لبخند با آرامشی زد و دادمدادم و آب دهنم تند تند قورت میفقط سرم رو تکون می

 گفت:

 نترس دخترم بیا بریم خونه من یکم آب بخور و برام دلیل ترست رو بگو. -

کاه گلی پشت  ای به تن داشت سمت اتاقکس کهنهسرم رو تکون دادم و با پیرمرد که لبا

امام زاده رفتیم، وقتی پیرمرد در رو باز کرد من رو به سمت داخل هدایت کرد با یک 

"تشکر" زیر لب وارد شدم و خودشم پشت سرم وارد اتاق کوچیک که با یک فرش 

ایی د تاقچهقدیمی دست بافت چندتا بالشت و پتو، یک سماور قدیمی و قوری تزیین شده بو

که روش دوتا شمع سفید بود و سه فانوس قدیمی برای روشن نگه داشتن اتاق تنها وسایل 

 پیره مرد بود، پیرمرد گفت: خونه

 بشین کنار کرسی دخترم تا گرم بشی. -

 قدر دان گفتم:

 از مهمون نوازیتون ممنونم. -

 پیرمرد سری تکون داد و گفت:

 بشین دخترم خجالت نکش. -



 یک لیوان برام چایی ریخت و جلوم گذاشت و گفت:پیرمرد 

 بخور دخترم رنگت مثل کچ دیوار شده. -

 یکم از چایی خوردم که گرمایی چایی سرما رو از تنم خارج کرد.

کرد با صدای وقتی خوب آروم شدم به پیرمرد نگاه کردم که با لبخند مهربونی نگاهم می

 رسایی گفت:

 بگو داخل جنگل چی دیدی که این شکلی شدی؟خب دخترم آروم باش و بهم  -

 با دو دلی گفتم:

 شه.اگه بگم باورتون نمی -

 پیرمرد لب زد:

من سنم خیلی زیاده دخترم خیلی چیزها دیدم که اگه به این مردم بگم یکیشونم حرفم رو  -

 کنه.باور نمی

 متعجب گفتم:

 من متوجه نشدم، منظورتون چیه؟! -

 پیرمرد با خونسردی گفت:

ها نیست اتفاقات تو دختری زیبایی هستی ولی مراقب باش، این جنگل مثل بقیه جنگل -

 شومی در این جنگل افتاده.

 کنجکاو پرسیدم:

 مثال چی؟ لطفا بهم بگین. -

 پیرمرد لب زد:



ندازه که چهل مثل چیزی که امروز کنار چشمه دیدی، اما ظاهرت من رو یاد زنی می -

مش اون موقع بیست سالم بود جون بودم و کلم باد داشت سال پیش نزدیک چشمه دید

خوام بترسونمت دخترم ولی این جنگل رفتم، نمیدنبال چیزهای عجیب و غریب زیاد می

 .جن داره

 بزاقم قورت دادم و با ترس گفتم:

 کردم بی دلیل نبوده؟یعنی اون چیزهایی که حس می -

 پیرمرد لبخندی زد و گفت:

 مگه چی حس کردی؟ -

 احساس می کردم حرف رو باور می کنه برای همین گفتم:

کنن و کردم چند چشم دارن نگاهم میرفتم احساس میهر وقت واسی آب به چشمه می -

امروز هم یک چیزی دیدم که به شدت ترسناک بود تا اینجا دویدم دنبالم اومد... کامل 

 داد.و تکون میتمام اتفاقات رو برای پیرمرد تعریف کردم و اون فقط سرش ر

 

 "ساالر"

 

های اون تنها وقتی مرد بهوش اومد سمتش رفتم مکان تاریک اطرافم و صدای ناله

 موسیقی پخش شده داخل اتاق شکنجه بود.

کرد سمت در حرکت کردم و جلوی یکی از این مرد دیگه واقعا داشت عصبیم می

 که پایین آوردم.های تاریک عمارت وایستادم، همه جا تاریک بود قفل رو اتاق

دختری حداقل با رده سنی هجده سال گوشه اتاق کز کرده بود، سمتش قدم برداشتم که با 

 صدای پام سرش رو باال آورد، ترسیده نگاهم کرد.

 خورد که کاریش نداشته باشم ولی با لبخند خبیثی به کل اندامش نگاه کردم.مدام تکون می



 کرد.خوردنش بیشتر حریصم میزنجیرهای دور دستش با هر بار تکون 

 کردم.سمت وسایل شکنجم رفتم داشتم به چیزی فراتر از یک شکنجه فکر می

 کتم رو در آوردم و روی دسته صندلی انداختم.

زد، بینیم هاش موج میهای لباسم رو باز کردم و سمت دختر رفتم التماس توی چشمدکمه

 لرزید.ر تگر میرو نزدیک موهاش بردم و بو کردم مثل گنجشک زی

کرد، دستم رو دور کمرش انداختم و بیشتر به خودم فشارش دادم تقال برای آزادی می

 حسابی این مسئله اذیتم می کرد هلش دادم که روی تخت افتاد.

 زد که سیلی محکمی توی گوشش زدم.صدا میفریاد بی

 سرش فریاد زدم:

 جیغ نزن. -

 کرد.ترسیده گریه می

 و سمت اتاقی بردم که رئیس کاباره داخلش بود. هاش رو گرفتممو

 دختره رو به یک گوش پرت کردم بخاطر الغر بودنش روی زمین افتاد.

 سمت مرد برگشتم و گفتم:

 خوایی از این جهنم بیرون بری فقط یک کار باید بکنی.اگه می -

 مرد با صورت خونی و ورم کرده سمتم برگشت و پرسید:

 کاری؟ چه -

 گفتم: با نیشخند

 هام زجر بده و بکشش.این دختر رو جلوی چشم -



هر دو نفر جلوم با ترس آب دهنشون رو قورت دادن و شروع به التماس کردن، رئیس 

 کاباره گفت:

 خان نکنید، غلط کردم. -

 با خونسردی گفتم:

کنی یا کاری که گفتم؛ رو سر جفتتون برای من اراجیف نباف یا کاری که گفتم؛ رو می -

 میارم. در

اومد با پا دختر رو سمت دیوار دختر به پام افتاده بود اصال التماسشون به چشمم نمی

 پرت کردم.

 صورتم رو به حالت بی روح سمت مرد برگردوندم و گفتم:

 گذره.شروع کن زمان داره می -

 

کشیدم و روش نشستم  مرد رو به روم بلند شد و سمت دختر رفت صندلی رو روی زمین

 جفتشون خیره شدم.و به 

 های لرزن مرد برای یک تجاوز ناچیز و قتل...تقالی دختر برای آزادی دست

کرد پابه پایی مرد شروع به انجام کارش کرد دختره حتی دیگه تقالی برای نجات نمی

 رفت.اون حرومزاده پیش می

 خوردم.خوبه برای اولین بار خودم کارش رو یک سره کردم وگرنه االن باید افسوس می

 پاهام رو روی هم انداختم و کلت قدیمی رو برداشتم، سمت مرد نشونه گرفتم.

 اولین تیر به پاش خورد فریادی از درد زد و روی زمین افتاد.

 چاقو رو برداشتم سمت دختر رفتم و گفتم:



 خوایم بازی کنیم.گریه نکن می -

 خورد.تکون میکشیدم با حرکت چاقو مردمک چشمش هم چاقو رو روی صورتش می

 با لحن ترسناکی گفتم:

 نظرت چیه بازی رو شروع کنم؟ -

گذاشتم که مبادا جیغ بزنه با چاقو یک خط روی گونش انداختم، دستم رو روی دهن دختر 

 زد و خون از صورت سفیدش سرازیر بود.صدا میدختره جیغ بی

 .هوش شدسیلی محکمی به صورتش زدم که سرش به تاج تخت خورد و بی

 دختر رو رها کردم و سمت مرد رفتم لبخند ملیحی زدم که وحشت زده التماس کرد:

 خان غلط کردم، رحم کنید. -

 یقه اش رو گرفتم و آروم کنار گوشش زمزمه کردم:

بردی اصال وجود من رو حس رحم کنم؟ باشه ولی وقتی داشتی با دختره لذت می -

داد اون نمایش رو راه بندازی تا من رو  کردی بهم بگو اون شب کدوم احمقی دستورنمی

فاحشه نشون بدین؟ اگه نگی وای به حالت خانوادت به خصوص دختر کوچولوت، جلوی 

 کنم.تیکه میچشم هات دخترت رو تیکه 

 فریاد زدم:

 بنال، خفه خون نگیر. -

 مرد ترسیده گفت:

 خان من کاری نکردم. -

 شدم.واقعا داشتم کفری می

 واقعا؟! -



 شت سر هم سرش رو تکون داد آروم گفتم:مرد پ

 باش. -

 کردم.اومد باید یک فکر دیگه میاین بشر به حرف نمی

ره که باعث این ننگ تنها راهشم اینکه ولش کنم، "آره" ولش کنم سمت همون گرگی می

 برای من شده!

 گیرم.اونوقت هم َدخل این رو میارم هم انتقامم رو از دشمن اصلیم می

 ز دور یقه اش آزاد کردم و گفتم:دستم رو ا

 گمشو. -

 مرد شوکه گفت:

 چی خان؟! -

 با نیشخند گفتم:

 کنم، گمشو اگه نری بالی بدتر از االن سرت میارم.این آخرین لطفیه که بهت می -

 مرد خوشحال با بدن نیمه برهنه از اتاق خارج شد.

 فریاد زدم:

 احمق صبر کن. -

 ایستاد.مرد آب دهنش و قورت داد و 

 جانم خان!؟ -

 به دختره اشاره کردم و گفتم



این فاحشه هم به همون کاباره خرابت ببر، اگه حرفی از این چند روز بزنی بالیی که  -

زنم رسما با چاقو این چند روز سرت آرودم جایگاه عالی رو داره این بار شالق نمی

 کنم.پوستت رو آروم آروم می

 داد. مرد ترسیده فقط سرش رو تکون

 به دختر اشاره کردم 

 ببرش و خودتم از جلوی چشمم دور بشو بوی تعفن می دی. -

 

زد از اتاق خارج شد، کتم رو پوشیدم و سیگارم رو گوشه ی دختر آروم آروم و لنگ می

 لبم گذاشتم جلوی پنجره ایستادم، نفس آرومی کشیدم و دستم رو داخل جیبم کردم. 

 

 "چند سال قبل"

 

 "ساالر"

 

های آبیش خورد، چقدر تصور داشتنش براش یک ا صدای خنده دخترها چشمم به چشمب

 آرزوی محال بود.

رفت به پسرا هم زور گفتن؛ اونم زور توی کتش نمیپسرها داشتن بهش زور می

 گفت؛ از کارش خندم گرفته بود که با صدای بابا چشم از آهوی خوشگلم برداشتم؛می

 ساالر پسرم حواست کجاست؟ -

 سمت پدر برگشتم در حالی که تمام حواسم به اون کوچولو بود و گفتم:



 اینجا. -

سمت دختر برگشتم که پسره هلش داد که دیوار خورد از روی سکو بلند شدم و سمت در 

 خونه دویدم.

وقتی در باز کردم و سمت پسری رفتم که دست روی دختر بلند کرده بود، مشت محکمی 

 ین افتاد.تو صورتش زدم که روی زم

 دختره به حالت گنگی نگاهم کرد که با صدای فریاد بابا سمتش برگشتم؛

 .ساالر، سریع بیا داخل خونه -

 فقط نگاهش کردم و سمت خونه رفتم و لب زدم:

 بله بابا؟ -

 بابا با اخم گفت:

 دلیل این کارت چی بود؟! بهم نگو از یک رعیت زاده خوشت اومده! -

 دو دل گفتم:

 ...بابا من -

 بابا فریاد زد و گفت:

ساکت باش! تو یک خانزاده هستی، فکر اون دختر رو از سرت بیرون کن تو باید با  -

َکس تر بشه نه با یک رعیت پا پَتی )بی یک خان زاده ازدواج کنی که اتحاد خان ها قوی

 و کار(.

 با سوزش دستم به خودم اومدم، یک حسرت بزرگ داخل دلم بود.

 

 "کژال"



 

ترس دخترم اون جن با تو کاری نداشته ولی بیشتر مراقب باش برات یک دعا ن -

نویسم و اون رو به لباست با سنجاق آویزون کن سعی کن تحت هیچ شرایطی اون دعا می

 رو از خودت دور نکنی.

 آروم لب زدم:

 چشم. -

 پیرمرد انگار که چیزی یادش اومده باشه گفت:

 و یک چیز دیگه! -

 :کنجکاو پرسیدم

 چی؟! -

 پیرمرد با جدیت گفت:

سعی کن تا حد امکان تنها وارد جنگل نشی ولی اگه صدایی فریاد زنی شنیدی به  -

 سرعت از جنگل خارج بشو به صدا توجه نکن.

 سری تکون دادم و گفتم:

 باشه ولی بهم بگین اینجا چه خبره؟ -

 پیرمرد لب زد:

نتون اونجا برات داستان این جنگل رو گم، فردا صبح میام سر زمیباشه دخترم بهت می -

 گم.می

 با مهر و محبت گفتم:

 ممنونم. -



پیرمرد یک سری کلمات عربی روی یک تکه پارچه از جنس چرم بز نوشت و اون رو 

 داخل یک پارچه حریر سبز پیچید و بهم داد و لب زد:

میام بعدش و  اینم از دعا حواست باشه چی گفتم؛ االنم تا خارج شدن از جنگل همراهت -

 خودت باید بری.

 آروم لب زدم:

 خیلی ممنون. -

وقتی نگاهم به آسمان افتاد و با دیدن تاریکی شب با نگرانی روی گونم زدم پیرمرد من 

رو بیرون جنگل تاریک و مه گرفته برد و تا وقتی که از جلوی دیدش دور نشدم دست 

 از نگاه کردنم بر نداشت.

 ه بی بی با نگرانی در رو باز کرد.با عجله سمت خونه دویدم ک

 با دیدنم نفسی از سر آسودگی کشید.

 دخترم کجا بودی؟ -

 با نگرانی گفتم:

 است؟ بی، بابا خونهببخشید بی -

 بی بی گفت:

 نه دخترم هنوز سر زمینه. -

نفسی از روی آسودگی کشیدم سمت بی بی با عجله بر گشتم که هین بلندی کشید ترسیده 

 گفت:

 کنی؟ها رفتار میدختر! مثل جن زدهچته  -

 :خودم رو جمع می کنم و می گم



 بی، یکم خستم.شرمنده بی -

 بی بی لب زد:

 دخترم برو کمی بخواب تا حالت بهتره بشه.  -

 بی.چشم، راستی بی -

 با صدا زدن بی بی لب زد:

 ای من(؟جانم رولَه )جانم عزیزم یا بچه -

 لب زدم:

 کژین کجاست؟ -

 فت:بی بی گ

 خواب مادر تو هم برو بخواب. -

 سری تکون دادم و گفتم:

 چشم، شبت خوش بی بی. -

سمت اتاق رفتم و پتو رو پهن کردم بالشت روش گذاشتم و دارز کشیدم، دلشوره عجیبی 

 زاشت بخوابم بالخره با هر سختی بود خوابیدم.داشتم که نمی

اومد صدای یک زن و شنیدم که "داخل جنگل بودم هوا مه آلود بود و سوز سردی می 

 کرد سمت درختی رفتم که چند سایه دورش بودن:ناله می

 میرم کژال کمکم کن.کمکم کن، دارم می -

 سمتش رفتم تا کمکش کنم.

 



هاشون قابل دید نبود ولی زن ها سمتم برگشت، صورتسمتش حرکت کردم که سر سایه

 .ده که بمی رمرو به روم همون زنی بود که خونه رو به آتش کشی

ای که به دنیا آورد صورتش له کشید بچهجلوتر نرفتم، فقط نگاهش کردم جیغ دردناک می

 شده بود.

 زد.اش میجن رو به روم زجه از مرگ بچه

 بهم نگاه کرد جیغ زد:

 کنم.زری زندگی نسلت رو جهنم می -

هت زیادی بهم با شنیدن صدای زنی به پشتم برگشتم یک خانوم هم سن و سال خودم شبا

کرد های اطراف جن نگاه میداشت دست راستش قطع شده بود و با نفرت به جن و سایه

 و لب زد:

 دن.هات میاین تازه شروع درد کشیدنته، تقاص کاری که باهام کردین بچه -

 جن که عصبی بود جیغ زد:

 زارم آرامشی در خانوادت باشه.کنم نمینسلت رو نابود می -

 کردم کالفه از خواب پریدم."ن گوش میبه جنگ دو ز

 

 کرد خوندن نمازم بود.تونستم با این سردرگمی زندگی کنم، تنها چیزی که آرومم مینمی

از روی رخت و خواب بلند شدم خورشید هنوز طلوع نکرده بود سمت آب داخل سطل 

ت بهم رفتم که بازم همون گربه سیاه رو دیدم چشماش کهربایی بود هیچ مردمکی نداش

زل زده بود نفس عمیقی کشیدم و شروع به وضوع گرفتن کردم بعد از نیت و وضوع 

 کرد.همون گربه سیاه هنوزم بهم نگاه می

ها نبود یکم از شیر رو داخل ظرف ریختم جلوش گذاشتم و بعد رفتارش مثل بقیه گربه

 بدون اینکه نگاهش کنم سمت خونه رفتم تا نمازم رو بخونم.



گفتم؛ و از خدا در و انداختم و شروع به خوندن کردم بعد از نماز ذکر میجا نمازیم ر

 کردم.خواست کمک، آرامش و سالمتی برای خانوادم می

دیدم که با صدای اونقدر خسته بودم که کنار جا نمازی به خواب رفتم دیگه کابوس نمی

از روی جانمازی بلند بی بلند اسمم رو فریاد زد ترسیده بی از خواب بیدار شدم که بیبی

 شدم.

دونی گناه خدا مرگم بده مادر تو چرا روی جا نمازی خوابیدی؟ کژال بلند شو مگه نمی -

 داره رویی همچین چیزی بخوابی؟

 با خستگی الی پلکم رو باز کردم و گفتم:

 دیدم.بی خیلی خسته بودم دیشبم مدام کابوس میببخشید بی -

 بی بی با نگرونی گفت:

چشمت زدن ماشاهلل هزار ماشاهلل خوشگلم هستی چشم شور اطرافتم زیادن بزار حتما  -

 یک اسپند واست دود کنم.

 لبخند تلخی زدم و گفتم:

 یی دخترهای ده هستم.بی همچین می گی خوشگل انگار حوری بهشتیم منم مثل بقیهبی -

 بی بی لب زد:

زیبایی ده هستین ولی در هر نه وّللاه دخترم از نظر من تو و کژین تنها دخترای  -

 تونه بیاد سر زمین تو برو کار کن.صورت امروز بابات نمی

 

 "فریبا"

 

 کردم یعنی ساالر کجاست؟زدم و فکر میداخل اتاق قدم می



 زنی رو دوست داره؟

 اون کیه؟!

 و... 

خواست، خاک تو سرت هزار فکر توی سرم بود دلم آرامش در آغوش یک مرد رو می

 که وظیفه شوهریتم به جا نمیاری. کنن ساالر

مناسب من برای یک  کالفه از اتاق زدم بیرون فعال اردشیر پسر عموی ساالر تنها سوژه

 رابطه بود.

 کرد.اش میدونست اگه حرفی به خان بزنه قطعا شقه شقهاونم می

 رفت آخه کی ازجلوی در اتاق اردشیر رسیدم توی اون اتاق که معموال کسی سمتش نمی

 ومد؟اون مرد حالم بهم زن خوشش می

 ولی برای رفع نیاز امشبم کافی بود.

 هاش گرد شد لب زد:در رو باز کردم داخل رفتم با دیدنم چشم

 کنید؟!زن داداش شما اینجا چیکار می -

 با لحن پر از خواستن گفتم:

 باید امشب باهام باشی. -

 های گرد شده فریاد زد:اردشیر با چشم

 جانم؟! -

 حرصی گفتم:

 اَه اردشیر تو که انقدر خنگ نبودی! -



لباسم رو از تنم در آوردم با بدن بلوریم جلوش بودم، اردشیر به زور آب دهنش رو 

 قورت داد.

 خودم رو روی تختش انداختم، و جیغ زدم:

 منتظر چی هستی زود باش االن یکی میاد. -

 آسوده گفتم: کرد ترسش از خان بود، با خیالاردشیر گیج نگاهم می

 بره.نترس اگه تو دهنت رو ببندی خان بوی نمی -

 اردشیر یکم خیالش راحت شد سمتم قدم برداشت و...

 زدیم با لذت گفت:هر دو از خستگی نفس نفس می

 کشه.زن داداش پاشو االن ساالر میاد ببینه جفتمون رو به فلک می -

 با تمسخر گفتم:

 زن داداش؟ -

 پوزخندی زدم که ادشیر عصبی شد و سمتم یورش آورد.پشت بند این حرفم 

یی هرزه کافیه به خان بگم چه تخم حرومی هستی، اونوقت خونت گردن ببین زنیکه -

 .خودته

 شروع به قهقه زدن کردم و گفتم:

کنی فکر کن ساالر همینجوریشم مرتیکه احمق تو اگه من رو لو بدی خودتم بدبخت می -

 م بشنوه دیگه خونت حالله.از تو خوشش نمیاد این

ادشیر تازه دو هزاری کجش افتاده که چه غلطی کرده االن از دفعات قبل بیشتر از ساالر 

 وحشت داشت.

 



 "کژال"

 

سمت چشمه کوچیکی که نزدیک زمین بود رفتم شروع به شستن دست هام کردم سمت 

ه رو از روی زین بی برام نهار توش گذاشته بود رفتم وقتی بقچای گل گلی که بیبقچه

زد ولی جالبش اینجا بود اسبم برداشتم سمت پیره مرد برگشتم که با یکی حرف می

 شدم.هیچکسی کنارش نبود! واقعا داشتم دیونه می

کرد، آروم لب سمت پیرمردی رفتم که زیر سایه درخت نشسته بود و با لبخند نگاهم می

 زدم:

 دادم.اون زبون بسته رو هم میآقا شرمندتونم که یکم دیر شد باید غذای  -

 پیرمرد لبخندی زد و گفت:

 دختر جان ایرادی نداره. -

هام برق زد بی چشمها و مربایی تمشک بیبند پارچه رو باز کردم و از دیدن نون تنوری

ای که گفت؛ شروع به خوردن ّللاه ولی صبر کردم که اول اون مرد شروع کنه با بسم 

غذا و الهی شکری که پیرمرد گفت؛ پارچه رو جمع کردم و کردیم بعد از تموم شدن 

 :منتظر شروع صحبتش بودم، مرد نگاهم کرد وگفت

این طوری که تو به من زل زدی بابا جان مثل اینکه خیلی برای دونستن داستان جنگل  -

 کنجکاو هستی؟

 سری تکون دادم و گفتم:

 ربط داره...کنم به نوعی اون جنگل به من بله خیلی، احساس می -

 پیرمرد لب زد:

ها خودشون رو بهت نشون دادن و اون دو تا جون رو هالک ربط رو داره که اون -

 کردن.



 شوکه گفتم:

 کار اون ها بوده؟! -

 پیرمرد لب زد:

 بله دخترم. -

 پیرمرد نفسی کشید و گفت:

 خوب بابا جان بزار برات بگم؛ چهل سال پیش دختر جونی با خواهرش وارد این -

 شن هر دو دختر زیبایی بی همتایی در بین دخترهای ده داشتن، پسرها و خانجنگل می

شکستن ولی یکیشون به شدت حریص و قدرت طلب و ده براشون سر و دست می

 دیگری به شدت آروم و باوقار بود.

یک روز که مثل همیشه مشغول آب بردن از چشمه بودن خواهر بزرگتر که زریی 

بینه به حدی که تو همون نگاه ون خوش قد و قامت نزدیک چشمه میاسمش بوده یک ج

دیده که قابل باور نبوده اما خواهر شه و اون رو به حدی زیبا میمجذوب پسر می

بینه، زری مثل کسایی که طلسم شدن بودن کوچکترش کژال اون بشکل یک سایه می

نبوده دست هایی پسر  بدون هیچ آگاهی سمت جون می ره در حالی که اون جون انسان

 هوش روی زمین میفته.کنه و بعد بیرو لمس می

 کنه.کژال هم با دیدن خواهرش با نگرانی سمت ده میاد و در خواست کمک می

برن در حالی که یک کبودی عمیق روی دست مردم ده وقتی زری رو پیش دکتر ده می

 ده.دست می شه که زری دستش رو ازبینن کبودی به حدی شدید میزری می

گیره پیش یک جادو شه کینه و نفرت از اون جنگل و پسر به دل میدختر پژمرده می

ها اون جادو نویس خیلی شهرت داشت اون جنگل رو نفرین ره، اون موقعنویس می

 کنه.هایی تازه متولد شدش میکنه و همینطور اون پسر رو نفرین به مرگ بچهمی

ایی که از اون جن هاشونه هر بچهف پدر و مادر بچههمنطور که می دونی نقطه ضع

 شد.شد توسط نفرین کشته میزاده می



 شد یعنی من خاله دارم؟هام هر لحظه گرد میبا حرف های پیرمرد چشم

دونست کجا رفته؟ جنگل زیر بار زری بدون اطالع خانوادش از ده رفت هیچکسی نمی

ت کرده ازت کمک خواسته ولی این رو بهت نفرت زری طلسم سیاه شد اون جن اگه دنبال

هات اعتماد نکن حتی یک جنی می گم دخترم آگاه و هوشیار باش به هیچی اندازهی چشم

 که زادهی آتیشه.

 با غم گفتم:

 چه بالیی سر کژال و خانواده زری اومد؟ -

 

 پیرمرد با دلخوری که ته صداش بود گفت:

کردن گر و ساحره خانواده مادریت رو نگاه میبعد رفتن زری همه مردم ده با دید جادو -

 گیرن و زیاد ازتون خوششون نمیاد.برای همینه بیشتر مردم ده طرف خان رو می

 با دلخوری لب می زنم:

 یعنی مادر من خواهر زری بوده؟ -

 پیرمرد لب زد:

 دونم این رو یک اقبال بد  یا یک شانس شوم می دونی ولی این رودرسته دخترم، نمی -

هاش در هین متولد بدون اگه صدای فریاد زنی در جنگل شنیدی بدون فریاد زنی که بچه

 شن.میرن و فقط هم بخاطر اون طلسم سیاه و نفرین کشته میشدن می

 کنجکاو می پرسم:

 آقا اسمتون چیه؟ -

 :پیرمرد لب می زنه

 قیام هستم دخترم. -



 :از تعجب ابروهام باال می پرن و می گم

 عجیبی دارین!چه اسم  -

 آقا قیام از تعجبم یک لبخند زد و گفت:

پدرم معتقد بود من قراره روزی کار بزرگی انجام بدم برای همین اسمم رو قیام  -

 گذاشت.

 خواب دیشبم داخل ذهنم نقش می بنده رو به آقا قیام می کنم و می گم:

واقعی بود که  قدری آقا قیام من دیشب کابوس صدایی اون زن رو شنیدم خوابم به -

 دونستم خوابه یا بیداری؟نمی

 آقا قیام اخمی کردو گفت:

کردم سمتت اومدن، بهت چیزی رو یاد پس زودتر از اون چیزی که فکرش رو می -

ها انتخابت کردن کژال تو دختر جسور و ها پیش به من رسیده اوندم که از نسلمی

ببینی که هیچکسی قادر به درکش قدری جسور که تونستی چیزی رو  باهوشی هستی به

دم ولی این رو بدون نبوده من روش حفاظت از خودت و خانوادت رو بهت آموزش می

 دی.هر کاری خالف عقایدت بکنی تقاص بدی پس می

 با سردرگمی گفتم:

 اون چه کاریه؟! -

 آقا قیام خیلی جدی گفت:

 نی.بهت یاد می دم با دعا و طلسم کار کنی و از خودت دفاع ک -

 با ناراحتی گفتم:

 خوام با جادو کار کنم.نه، من نمی -

 :آقا قیام غمگین می گه



دارن تنها راه اول امید به خدا است بعد استفاده از دعا اون ها دست از سرت بر نمی -

دونن و انتقامشون رو از تو بخاطر شباهت زیادت به زری تو رو مسئول گناه زری می

رای حفاظت از خودت و خانوادت دست به دعا می زنی بعد گیرن دخترم، نیت کن بمی

خالص شدن از این جریانات توبه کن و دیگه سراغ این کارها نرو و برای خودت 

 زندگی کن.

 آهی کشیدم و لب زدم:

 خوام بالیی سر خانوادم بیاد پس بهم یاد بدین تا خانوادم رو حفظ کنم.من نمی -

کردم که پیرمرد فکرم رو خوند واقعا ذهنم بود فکر میداشتم به گربه سیاهی که داخل 

هام نبود االنه که دیگه از حدقه بزنه بیرون، آقا قیام جای برای بیشتر گرد شدن چشم

 گفت:

 بینیش.گربه سیاهی که هر روز می -

 با تعجب می گم:

 خب؟! -

 آقا قیام نیشخندی می زنه و می گه:

کنه که براش قائل بودی از خانوادت حفاظت مینگران نباش بخاطر ارزش و احترامی  -

چون اون اصال گربه نیست... رفتارت رو با اون گربه عوض نکن مهربون باش تا 

حمایتتون کنه، اون نمی زاره کسی به خونتون نزدیک بشه چون یک جن خوبه و برای 

 حفاظت به تو نزدیک شده.

 

ه چطور انقدر خونسرد با من کردم کداخل ذهنم به چطور فهمیدن آقا قیام فکر می

 برخورد کرد؟ که جواب سوال داخل ذهنم رو داد؛

 قبل از اومدنت خبرش رو بهم دادن. -



شه با دست به پیشونیم زدم بازم بلند فکر کردم، خودم و به کوچه علی یا خدا مگه می

 چپ زدم:

 چه کسی بهتون خبر داد؟ -

 آقا قیام لب زد:

کنن، دخترم تحت هیچ از من با تو پیمان دوستی برقرار می دوستان چندین سالم که بعد -

کنن خدا رو پس بزنی و بی دین بشی تا شرایطی از خدا رو بر نگردون چون وادارت می

 راحت تر تو رو از بین ببرن.

 سری تکون دادم و گفتم:

 بینم؟چشم حواسم هست فقط دوستانتون کجا هستن من کسی و نمی -

 دورمون اشاره کرد و گفت:آقا قیام با دست به 

 اونا کنار ما نشستن. -

 در حالت شوکه می گم:

 بله؟! -

 کردم ولی غیر از من و آقا قیام کسی نبود!با تعجب اطراف رو نگاه می

 آقا قیام آروم به تعجب من خندید و به پشت سرم اشاره کرد:

چشمتون روز  مثل منگال نگاهش کردم که با صدای ُخرُخر سرم رو به پشت برگردوندم

 دیدم قابل قبول نبود.بد نبینه اصال چیزی که می

 ای خدا من رو گیر چه موجوداتی انداختی!

هاش حفره سیاه بود و کل بدنش سیاه، بینیش یک موجود که چشم نداشت فقط جای چشم

استخونی و ناخون تیزی داشت  های بلندتوی صورتش بود دست که دوتا حفره کوچیک

 بود موهای ژولیده و بهم ریخته درست کنارم وایستاده بود، جیغ زدم:نصف دهنش پاره 



 یا خدا این دیگه چیه؟! -

 با نگرانی آب دهنم رو قورت دادم که بابا قیام سعی داشت آرومم کنه برای همین گفت:

 ی شما است.این همون گربه داخل خونه -

 بلندتر جیغ زدم:

 بله؟! -

کردم که سمتم اومد جیغ زدم و با یرون زده نگاش میهای از حدقه ببا دهن باز و چشم

 دسته بیل کنار درخت زدم تو سر موجود رو به روم.

ریخت آقا قیام با عجله سمت بیچاره مثل چی افتاد زمین مایع لزجی از سرش بیرون می

هوش شده روی زمین رفت یه چیزی زمزمه کرد و دست روی جای که زده موجود بی

 برگشت و گفت: بودم گذاشت، سمتم

 آزاره کاریت نداره. نترس بابا جان بی -

 با انگشت بهش اشاره کردم :

 این چیه؟ نه یعنی کیه؟! -

 آقا قیام لب زد:

این فقط یک جنه اصال هم جای نگرانی وجود نداره کاریت نداره برعکس محافظ شما  -

 .و خانوادتونه

 با ترسی که تو دلم لونه کرده بود گفتم:

 م بگید بره.خوانمی -

 آقا قیام لب زد:

 تونم.نمی -



 با تعجب پرسیدم:

 چرا مگه دوستتون نیست؟! -

 آقا قیام سری تکون داد و گفت:

جن های که نزدیک من هستن خانواده من هستن ولی من مالک اونا نیستم پس از  همه -

 گیرن.منم فرمان نمی

 با نگرانی گفتم:

 گیرن؟!پس از کی فرمان می -

 قیام به حالت بیخیالی گفت:آقا 

 دونم.نمی -

بعد از تموم شدن حرف آقا قیام جنی رو که زده بودم بلند شد و بهم جوری نگاه کرد تو 

ای که توی دستم بود رو نگاه خالی از چشمش هزاران حرف بود سمتم اومد و وسیله

ت زبون گرفت در یک صدم و ثانیه از بیل فقط خاکستر داخل دستم به جا موند، لکل

 های تعجب زدم غیب شد، آقا قیام گفت:گرفته بودم اون در مقابل چشم

کنم؟ هر روز طلوع خورشید پیشم بیا تا دونی که کجا زندگی میخب دخترم می -

 آموزشت رو شروع کنم.

 .قی..ام آق..ا چ..شم -

 آقا قیام لب زد:

 ترم.بهم بگو بابا قیام اینطوری راحت -

 .امچش...م بابا ق...ی -

 



های غروب کار کردم، غروب هم سمت خونه رفتم وقتی وارد شدم همه خواب تا نزدیک

بودن  آروم سمت اتاق رفتم لچکم رو باز کردم لباسم رو با یک دست لباس خواب 

 معمولی سفید عوض کردم و زیر پتویی کنار کرسی خزیدم و کنار کژین خوابیدم.

ایی مشک، دوغ، گاو این ها رو انجام دادم نای صبح بیدار شدم و نماز خوندم و بقیه کار

تکون خوردن نداشتم که با صدای در خونه اخم هام تو هم رفت زیر لب؛ غرغر کنان 

 سمت در رفتم که با قیافه خندون نبات رو به رو شدم، با خوشحالی گفت:

 خوایی دعوتم کنی که داخل بیام؟کژال نمی -

 با حرص و خستگی گفتم:

میشه خونه ما پالسی ولی از این لبخند روی لبات معلومه اتفاق خاصی افتاده وّللاه تو ه -

 که تو نیشت باز شده.

 نبات نیشش رو بازتر کرد و گفت:

 آی کژ کژی انقدر خوشحالم که نگو بالخره از دست لئولئو راحت شدیم. -

 با تعجب و سردرگمی گفتم:

 وا مگه اینم خوشحالی داره؟! -

 ت:نبات با خوشحالی گف

 گیره.واسی من آره ولی بازم قیافه می -

 وای کژال یک لیوان چایی بیار تا برات تعریف کنم.

 با خستگی گفتم:

 میرم.بشین سرجات تو رو خدا از پا درد دارم می -

 نبات با تعجب لب زد:



 وا چته دختر؟! -

 با حرصی که در تمام کلماتم بود لب زدم:

 داخل زمین رو بکنم جونم در اومد.دیروز مجبور شدم کل علف هرزهای  -

 نبات قیافه ناراحتی گرفت و گفت:

 .الهی برات بمی رم -

 قیافه حق بجانبی گرفتم و گفتم:

 الزم نکرده، حاال خبرت رو بگو. -

نبات زیر لب شروع به غرغر کردن کرد؛ دختره بد اخالق معلوم نیست کی اذیتش کرده 

 کنه.سرم من خالی می

 دو طرف صورتش گرفتم بوسش کردم، که جیغش در اومد؛سمت نبات رفتم و 

 اَه کژال تف مالیم کردی. -

 مثل خودش نیشم رو باز کردم و گفتم:

 حرف نباشه بگو ببینم از لئولئو ور پریده چه خبر؟ -

 نبات در حینی که از کارم حرص می خورد گفت:

 خوب شد یادم انداختی. -

لئولئو شد که لحظه به لحظه بیشتر قیافه  نبات با آب و تاب مشغول تعریف کردن از

گرفتم که با جیغ نبات تو جام پریدم و سیلی از روی ترس روی صورت آدمای بیخیال می

 نبات زدم.

 ترسیده گفتم:



 ری نبات زهرم ترکید چته دختر؟الهی نمی -

 نبات از حرص جیغ می زد؛

 ت کجاست هان؟زنم؟ حواسخیلی میمونی کژال من دارم برای دیوار حرف می -

 برای اینکه این مسئله کش پیدا نکنه گفتم:

 همینجا. -

 کردم االن زری زنده است یا مرده؟یک کلمه از حرفای نبات رو نفهمیدم داشتم فکر می

 سعی کردم حواسم رو جمع کنم و گفتم:

 شده؟خوب یک بار دیگه بگو چی -

 نبات مشکوک نگاهم کرد و گفت:

 عاشق خان شدی حواس واست نمونده؟!خاک تو سرت کژال نکنه  -

 ای نگاش کردم کال بحث رو عوض کرد:با قیافه

 کژکژی ببین خانواده خان رفتن از لئولئو خواستگاری کردن. -

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

 به سالمتی چه کنم؟! -

 نبات با حرص لب زد:

 پوف بزار بگم خو. -

 سری تکون دادم و گفتم:

 باش. -



 ادامه می ده:نبات 

شنوه خانواده خان دارن واسی خواستگاریش میان اصال تو پوست وقتی لئولئو می -

گنجه بعد پدرش هم که خوشحال کال لئولئو به عقد خان در میاره، وای خودش نمی

گه؛ نه برای پرسن برای خان هستش مادر خان هم میخواهری خانواده لئولئو وقتی می

 ایمش.خوشیر پسرمون مسعود می

وای کژی یعنی وقتی لورا این رو گفت؛ پخش زمین شدم الزم بود قیافه اون جادوگر رو 

 ببینیم حیف شد.

از رفتار نبات بیشتر خندم گرفته بود ولی خوب آدم حسودی نبودم چشم پیشرفت کسی رو 

 نداشته باشم.

 

طرت نبات خوشحال از این وضعیت بود تنها خوشحالی من این بود که مسعود پست ف

های ده دست دارازی کنه  هر چند اگه از شر مسعود خالص تونه به دختردیگه نمی

 شدیم باز اردشیر بود، جفتشون یک نمک به حروم بودن.می

 کردن.تمام مردم ده از دستشون آسی بودن، از بس که به دخترها دست دارازی می

د گندی باال بیاره آبرو و حداقل لئولئو یدونه از اون دخترهای سلیطه است که اگه مسعو

 زاره.شرف برای این بشر نمی

شه ولی االن زن دست راست خان شده کرد زن خان بزرگه میاز اینکه لئولئو فکر می

هاش یک دیو واقعی رو شکار ده، ولی واقعا چشمیکم خوشحال بودم حداقل کمتر پز می

 کرده.

خمیری( آورده بود نبات انقدر بی برای پذیرایی چایی و برساق )یک جور شیرینی بی

 کرد.ازشون خورده بود به معنای واقعی از شکم درد ناله می

 چاره یکم نشست دید حالش خوب نمی شه تصمیم گرفت بره خونشون، آروم گفت:بی

 بی من دیگه رفع زحمت کنم.خب بی -



 بی بی تعارفش کرد و گفت:

 کجا دخترم بشین؟! -

 نبات با خستگی گفت:

 بی شماهم بیاین.ه باید برم کار دارم، خوشحال شدم دیدمتون کژال و بینه دیگ -

 من رو به بی بی کردمو گفتم:

 گردم.بی منم باید تا یه جایی برم قبل از برگشتن بابا بر میبی -

 بی بی لب زد:

 باشه مادر. -

، این با نبات سمت خونشون رفتیم و بعد از خداحافظی با نبات سمت خونه بابا قیام رفتم

 مرد برام مرموز بود انگار اصال انسان نبود!

شد ظاهر عجیب رفتارش به قدری مهربان و آروم بود تحت هر شرایطی عصبی نمی

 زد.هایی عسلی ولی بیشتر به کهربای میغریبیم داشت، یک مرد گوژپشت چشم

 ولی ظاهرش بیشتر شبیه یک مرد چهل ساله بود تا هفتاد یا هشتاد ساله!

صورت کال عجیبن انقدر فکر کردم که نفهمیدم چطور به وسط جنگل رسیدم بوی در هر 

 اومد انگار چیزی توی جنگل فاسد شده بود.خیلی بدی می

کردم به جلو برم صدای پچ پچ پشت سرم شنیدم برگشتم ولی دریغ از یک نفر سعی می

رو روی  جنگل یک دفعه ساکت شد سکوتی مرگ بار کل جنگل فرا گرفت همین که پام

چید سرم رو بلند کردم و یک تکه چوب گذاشتم صدای شکستنش داخل کل جنگل پی

اومد داخل بهار اطراف رو نگاه کردم بوی تعفن خیلی زیاد شده بود، یک سوز عجیب می

 اون این وقت روز همچین سرمایی استخوان سوزی واقعا غیر عادی بود!



حمله کردن، شروع کردن به چنگ و  خواستم قدم بردارم که یک دست کالغ سمتممی

ها نگاه کردم نوک انداختن دستم رو سپر صورتم کردم وقتی از الی چشمم به کالغ

 های سرخی داشتن.چشم

 آوردن.کردن و در میزدن انگار چاقو داخل دستم میجیغ از درد کشیدم وقتی نوک می

 

 آوردن.هام رو در میا، چشمکردم وگرنه این کالغ ها قطعای نداشتم باید فرار میچاره

اومد تا باالخره سرم رو گرفتم پایین و تا جلوی امام زاده دویدم صداشون از پشت می

 جلوی امام زاده رسیدم همین که وارد اون مکان شدم صداها قطع شد.

 بابا قیام کنار حوض مشغول وضو گرفتن بود، دیدنم نگران پرسید:

 بابا جان کجا بودی؟ -

 م:ناراحت گفت

 رسیدم.اگه کالغ ها بزارن می -

 قیام نگران گفت:

 بازم بهت حمله کردن؟ -

 سری تکون دادم و لب زدم:

 آره. -

 بابا قیام جدی لب زد:

 پس باید هر چه زودتر پیمان رو ببندی بیا اول وضو بگیر تا شروع کنیم. -

 چشم بابا. -



مگه اینکه اون شخص پیش گیرن )توجه: موکلین رحمانی تحت اختیار هر کسی قرار نمی

 خدا عزیز باشه...(

های امام زاده طوری با بابا قیام شروع به وضو گرفتن کردم وارد امام زاده شدیم پنجره

طراحی شده بودن که نور همه جایی امام زاده بود، بابا قیام چادر سفید خوش دوختی 

ش بود، بابا قیام لب داد داخل امام زاده همه چی آرامش بخسرم کرد بوی خیلی خوبی می

 زد:

 .اینجا غریبه و مرد زیاده دخترم پس بهتره چادر سرت کنی -

 با تعجب اطراف رو نگاه کردم و گفتم:

 بابا قیام اینجا که کسی نیست!؟ -

 قیام لبخندی زد و گفت:

به چشم اعتماد نکن به خودت اعتماد کن، چشم انسان رو گاهی اوقات فریب می ده  -

ها اینجا حضور دارن از زن و مرد تا کوچیک و بزرگشون، یشون ولی اونبیندرسته نمی

 خوام تو رو وارد خانوادشون کنم تا اگه اذیت شدی ازت حفاظت کنن.می

 چشم -

آورد خودم اول به خدا بعد به بابا قیام با اینکه هیچی از حرفایی بابا قیام سر در نمی

 سپردم.

ه تکرار مراحل نماز کرد مشخص بود صدا ایی شروع بصدای خیلی کلفت و دورگه

است بابا قیام با اون کاله سفید رو سرش جلو از  من ایستاد و شروع به خوندن مردونه 

 نماز کرد.

شنیدم ولی با حرفی که بابا قیام بهم زده صداهای مثل زمزمه از پشت سرم و کنارم می

 ترین اعتنایی نکردم.بود به صداها کوچیک

 قیام دستم رو گرفت و کنار خودش نشوند و گفت: بعد نماز بابا



 

گم؛ رو تکرار کن سرم رو به نشونه "باشه" تکون بیا دخترم بشین و هر چی که می -

 دادم.

بابا قیام دستم رو گرفت و فشار خاصی داد که بهم بفهمونه کنارمه و نیازی به ترس 

 نیست.

منم همراهش با هزار زور و  بابا قیام شروع به خوندن یک سریع کلمات ناآشنا کرد

کردم صدای زمزمه می اومد، صدای راه رفتن داخل امام زاده به زحمت تکرار می

 شد.وضوح شنیده می

هام رو باز کردم که با صورت های عجیب و بعد از تموم شدن حرف های بابا قیام چشم

دیدم  غریب که لباس سفید تنشون بود مواجه شدم برعکس اون چیزی که داخل جنگل

 اصال ترسناک نبودن خیلیم ظاهر طبیعی داشتن.

های داخل جنگل های خوب ظاهر دلشنین تری نصبت به جنشد که جناصال باورم نمی

کردن ولی بیشترشون کردم که بهم سالم میداشته باشن! با تعجب به تک تکشون نگاه می

 زدن، کنجکاو سمت بابا قیام برگشتم و گفتم:ناآشنا حرف می

 زنن؟بابا قیام این چه زبانیه که اونا حرف می -

 بابا قیام لب زد:

، اما نگران نباش خصلت خوبی که دارن اینکه قادرن به تموم  - عربی زبان فرستاده ّللاه

 های دنیا صحبت کنن.زبون

 سمت بابا قیام برگشتم و گفتم:

 کنن؟!ها رو انکار میبابا قیام آدم ها چرا جن -

 برگشت و گفت:بابا قیام سمتم 



بینن وگرنه ما همه یک ها رو ترسناک میها از روی ترسشون اونببین دخترم انسان -

نواده من، یک هیوال داخل ذهنشون ساخته شده ولی تو نترس ها از خاخانوادیم ترس اون

 هاشون نگران نباش.برو نزدیک بچه

 با نگرانی گفتم:

 بینن؟!آسیب نمی -

 رد و گفت:بابا قیام اخمی ظریف ک

های خوبن دخترم حتی ترین چیز آسیب ببینن اونا جننه، مگه به این سادگیه با کوچیک -

 شه.کالم قرآنم جلوشون بیاری هیچیشون نمی

کردم خیلی آروم بغلم بودن با سمت بچه جن ها رفتم آروم از روی زمین بلندشون می

خندیدن موهای سفیدشون کردن و با صدای دورگه میچشمای افقی بنفششون نگاهم می

 شد اضطرابم از بین بره.چشم هایی که آرامش داخلشون بود باعث می

 بابا قیام سمتم اومد و گفت:

 دخترم چه حسی داری؟ -

 با آرامش گفتم:

 آرامش اصال دلیل برای ترس وجود نداره. -

 بابا قیام دست روی شونه ی راستم گذاشتو گفت:

 به خانواده من خوش اومدی. -

 خانواده شما؟ -

 بابا قیام لب زد:

گفتی پیمان دوستی ما االن همراه هم دیگه هستیم و اونا مراقبتن چون با کلماتی که می -

 رو باهاشون بستی.



 متعجب زده پرسید :

 واقعا؟! -

 بابا قیام ادامه داد:

شه و حضور دشمن قدیمی زری آره دخترم، االنم بهتره خونه بری هوا داره تاریک می -

 شه.اینجا بیشتره و متاسفانه در شب نیروی ما ضعیفه و قدرت اونا چند برابر می

 بابا قیام به یک سمت اشاره کرد و گفت:

 شه و محافظ تو هستش پس نترس.ایمان با تو همراه می -

سمت قسمتی که بابا قیام نشونم داد برگشتم که پسری جون دیدم زیبا و خوش چهره بود 

 ه من داخل خواب وسط آتش سوزی دیدمش بود، آروم لب زدم:دقیقا همون مردی ک

 اون انسانه؟ -

 بابا قیام لب زد:

نه، ولی جنیان قادرن به شکل هر چیزی در بیان اون با ظاهر یک انسان از تو  -

 .کنه، حاال هم برو خدا پشت پناهتمحافظت می

خواستم برگردم شدیم که صدای زنی رو شنیدم همین که از جنگل داشتیم خارج می

 صدای ایمان رو شنیدم.

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

کنم من سمت اون جن در خواب برگشتم و ترین اشتباهم رو فراموش نمیهرگز بزرگ

 این سرآغاز بزرگترین مجازات من بود مجازاتی که هرگز بخاطرش بخشیده نشدم.



 

 ایمان گفت:

 بده.به پشت سرت نگاه نکن به راهت رو ادامه  -

 کنجکاو پرسیدم:

 اون کیه؟! -

 ایمان لب زد:

هاش رو نفرین کرد، اون مرد با نفرین زری محکوم ی که زری بچهصدای اون زنه -

شه زنش عذاب برای به دنیا آوردنش رو بکشه و در ایی ازش متولد میشد که هر بچه

 آخر نوزادش مرده متولد بشه.

 دن نباید برگردی، با دودلی گفتم:هر سال این صدا از جنگل میاد موقع شنی

 چرا؟ -

 ایمان با صبوریت گفت:

چون اجازه دادی اون جن پا به حریمت بزاره هیچوقت سمت صدا نرو و هیچوقت هم  -

 بر نگرد.

 با نگرانی لب زدم:

 شه؟اگه برم چی می -

 ایمان اخمی کرد و گفت:

وجود داره چند نسل بعد تو شه این امکان هم کشی زندگیت سیاه و تاریک میعذاب می -

 هم در اشتباهت بسوزن.

 با دل نگرونی گفتم:



 خوام.من نمی -

 ایمان سری تکون داد و گفت:

 های آقا قیام رو گوش کن.پس گفته -

 سرم رو تکون دادم و ده دقیقه بعد از جنگل خارج شدم وقتی برگشتم ایمان کنارم نبود!

عالم خودم بودم که یک دفعه محکم به یک گرفتم تو همینطور که از جنگل فاصله می

هایی کسی روی بدنم شروع به چیزی برخورد کردم منتظر بودم بیفتم زمین ولی دست

هام رو باز کردم با دیدن اردشیر خان که داخل بغلش بودم کردن کرد، وقتی چشمحرکت

ز درد عصبی خودم رو از بغلش بیرون کشیدم، و با تمام قدرتم وسط پاش کوبیدم که ا

ای روی شونش روی زمین افتاد سریع ای از درد کرد؛ اسلحهروی زمین افتاد و ناله

سمت اسلحه اردشیر رفتم قبل اینکه دستم بهش برسه اردشیر پام رو گرفت با سر روی 

 زمین افتادم اسلحه رو انداخت اونطرف و سمتم حمله کرد و لب زد:

 کنی؟بازم واسم بلبل زبونی میحاال ببین وقتی دخترونگیت رو ازت گرفتم  -

 هام گرد شد، جیغ زدم:با چیزی که اردشیر گفت چشم

 خدا لعنتت کنه، ایشاهلل خبر مرگت و برای خانوادت ببرن. -

 اردشیر لبخند چندشی زد و گفت:

 میرم.من تا تو رو مال خودم نکنم نمی -

کار کنم که با یاد آوری یدونستم باید چکرد نمیهام میاردشیر شروع به پاره کردن لباس

دونستم ممکنه جونم رو از دست بدم ولی بلند فریاد نفرین تازه یادم افتاد نزدیک جنگلم می

 زدم:

 کشه.هات رو میمن اینجام، من دختر زریم همون کسی که بچه -

 تا خواستم ادامه بدم اردشیر دستش رو روی دهنم گذاشت و گفت:

 بکنم. کارم رو هیس، ساکت باش بزار -



شدم که صدای زوزه و غار کالغ با هم ترکیب شد به قدری کر کننده بود داشتم ناامید می

تونستم گوش کنم دستم رو روی گوشم گذاشته بودم؛ که اردشیر کپ کرده بود دستش نمی

های رو به روم رو آورد تا دستم رو از روی گوشم برداره که چشمم به گرگ و کالغ

 های سیاه رنگ دراز شدن.ی تبدیل به هالهافتاد در یک لحظه آن

 زد.های دو تا گوی درخشان برق میداخل هاله

تونست تکون بخوره ها برگشت نمیکنم سمت جناردشیر وقتی دید به پشتش نگاه می

 انگار هیپنوتیزم شده بود.

ها سمت اردشیر اومد و پشت لباسش رو گرفت، اردشیر وقتی برگشت یکی از اون جن

 خود شده بود.ونست چشم ازش برداره یک جور از خود بیتنمی

اون جن اردشیر رو مثل یک کاه بلند کرد و سمت یکی از درخت های داخل جنگل پرت 

 کرد.

 هوش شد.کم بیاردشیر وقتی به درخت کوبیده شد از درد فریاد زد و کم

 هشت هاله حاال جلوی من بودن و من تنها 

 ها!رو به روی اون

 کردم.داشتن و من فقط نگاهشون میتم آروم آروم قدم بر میاونا سم

دونستم توی کردم، اونا با لذت، اصال نمیبا نگرانی به موجودات رو به رو نگاه می

 گذره ولی هر چی بود فکر خوبی نبود.افکارشون چی می

حاال ظاهراشون از هاله به شکل واقعی در اومده بود واقعا ظاهر زشت و کریحی 

 ن.داشت

 خورد.دادن حالم داشت بهم میبوی خیلی بدی می

 دیگه قدمی به عقب بر نداشتم ایستادم که جن رو به روم دو قدم باهام فاصله داشت.



دستش که سه انگشت تیره داشت جلو آورد روی قلبم گذاشته بود ِضبری و سنگینی 

بیش از حد داد، احساس نیروی عجیب داخل بدنم و داغی دستش روی بدنم آزارم می

 هام نداشتم.داد تکون بخورم انگار کنترول روی پادستش اجازه نمی

زد و مردش فقط هام نقش بست، یک زن که سر زایمانش فریاد میتصاویری جلوی چشم

 زد، التماس اون مادر برای کتک نخوردن.اون رو کتک می

 خورد.ولی اون زن تا سر حد مرگ از اون سایه کتک می

زد، دلم کرد و زجه میبود از درد زایمان و کتکی که خورده بود گریه می جنی که مونث

 ی چشمم جاری شد.سوخت اشک از گوشهبراش می

ها به اون زن رحم نکردن انقدر زدنش روی تنش چنگ انداختن که اون جن کنار سایه

 اش ُمرد.بچه

به روم نگاه کردم  تصاویر تموم شدن با احساس خفگی سرم رو بلند کردم حاال به جن رو

 کرد.های سرخش خود نمایی میکینه و نفرت توی چشم

لرزید نه از ترس بلکه از انرژی که وارد بدنم شده بود مثل یک َسم عمل بدنم می

 کرد.می

هاش رو از دور گردنم باز کرد بی فشار دستش رو دور گردنم زیاد کرد که کسی دست

 جون روی زمین افتادم.

لرزید َکفی غلیظ از دهنم خارج شد صدای نگران ایمان ای تشنجی میهبدنم مثل آدم

کم تحلیل رفت و تونستم نفس بکشم نه خودم رو تکون بدم نیروم کماومد نه میمی

 هوش شدم.بی

 

 "دلیر"

 



 سر زمین مشغول کار کردن بودم که افراد خان به همراه اردشیر خان وارد زمین شدن.

ای که خان داده بود رو ترک داشت یا باید خونهون بر نمیخدایا این مرد دست از سرم

 دادیم.کردیم یا زمین رو بهشون میمی

 اردشیر مثل یک گرگ زخمی سمتم اومد یقه ام رو گرفت و داخل صورتم فریاد زد:

 پیرمرد از این زمین برو بیرون. -

 با ناراحتی گفتم:

 کنم.می خان این زمین تنها دارایی منه نکنید التماستون -

دونست فقط برای برای دوتا دخترم به خاک دست و پای این مرد افتاده بودم خدا می

 کردم.کژال و کژین می

 اردشیر با پا زد توی صورتم به افرادش نگاه کرد:

 خوام خون باال بیاره.تا سر حد مرگ بزنیدش می -

 رفتم.م و میزاشتزدن داخل صورتم بخاطر دخترهام بود وگرنه میافراد خان می

 هاش خم شد و سرش رو کج کرد و گفت:اردشیر کنارم روی پا

 خوب دلیر بیا یک معامله کنیم. -

 با تعجب گفتم:

 چی!؟ -

اومد ذات انسان نداشت نیشخندی زد و کردم من از این گرگ صفت خوشم نمیسرفه می

 گفت:

 دم بهت اما...زمین رو می -



 صورتش در هم کرد و گفت:گنگ و سوالی نگاهش کردم که یکم 

 کژین رو به عقد من در بیاری. -

با ترس به شیطان رو به روم نگاه کردم نه... نه هیچوقت دخترم رو دست این مرد 

 دم.نمی

 خوب نظرت چیه؟ -

 قاطع نگاهش کردم و گفتم:

 دم.نه، من جونمم بگیرید دخترم رو دست توی حیون صفت نمی -

 داد و زبونش رو روی لبش کشید و بلند شد. اردشیر به لب هاش حالت خاصی

 بهم پشت کرد و لب زد:

 شنیدین چی گفت: -

 ایی "آره" تکون دادن.هاش سری به نشونهآدم

اردشیر با دسته تفنگ محکم توی سرم زد با صورت روی خاک افتادم، اردشیر ادامه 

 داد:

 نحسش رو ندارم. این احمق رو بردارید ببرید بندازین توی انباری حوصله قیافه -

به حالت چشم نیمه باز به دو مرد قوی هیکل نگاه کردم، دست زیر بازوم انداختن و 

 کشون کشون سمت یک انباری قدیمی بردنم.

 کنن.همچین داخل انباری پرتم کردن انگار بالشت پرت می

 دادم توی روی این مرد وایمیسته.کرد واقعا حق به کژالم میمیبدنم خیلی درد 

 دم.ایی نمین ها بوی از انسانیت نبردن ولی من دخترم رو دست یک مشت آدم کینهای



 

 "کژال"

 

هام رو باز کردم، بابا قیام باال سرم بود و چیزهایی رو با صدا زمزمه و پچ پچ چشم

 کرد.زمزمه می

کم داشتم سرحال دستش رو روی قلبم گذاشت و انرژی خاصی رو وارد بدنم کرد کم

 های نیمه بازم سمت در رفت.بدون توجه به چشمشدم که می

های تنم با یک دست لباس کرم رنگ عوض شده با سر گیجه سعی کردم بلند بشم لباس

 بود.

از روی تخت بلند شدم و آروم آروم سمت در اتاق رفتم وقتی بازش کردم بابا قیام 

زل زد که سر بابا قیام مشغول تنبیه کردن ایمان با دو جن دیگه بود، ایمان با دیدنم بهم 

 سمتم برگشت و گفت:

 بابا جان داخل خونه برو. -

 با تعجب گفتم:

 چیزی شده؟! -

 بابا قیام دل نگرون گفت:

 نه نشده. -

هاش رو به نشونه اینکه "خیالت راحت باشه" بست و به ایمان نگاه کردم که آروم چشم

 دوباره باز کرد.

کردن انگار که اصال وجود تفاوت نگاهم میبودن بیدو جنی که کنار بابا قیام ایستاده 

 ندارم.



درد بدی داخل قفسه سینم پیچید که باعث شد کنار چارچوب در سر بخورم بابا قیام با 

 نگرانی سمتم اومد و کمکم کرد به اتاق برگردم.

 

 "سوم شخص"

 

بود خارج گفت؛ به امید اینکه نیروی سیاهی که داخل بدن این دختر قیام ذکرها رو می

 مرد.کرد وگرنه این دختر تا فردا شب میفایده بود باید یک کار اساسی میبشه ولی بی

بدون توجه به حال پریشون کژال سمت در رفت، داخل ذهنش اسامی ایمان، رحمان و 

 رحیم رو برد.

 سه برادر جلوش ظاهر شدن و گفتن:

 ما رو احضار کردید؟ -

. 

 

 "قیام"

 

 سمت ایمان برگشتم و گفتم:بدون توجه به رحمان 

دونستی که اون جن به بیرون از جنگل هم دست رسی داره چرا این دختر رو به تو می -

 امان خدا ول کردی؟

دونست که این نفرین خارج از جنگل هم وجود ایمان سرش پایین بود اون واقعا نمی

 داره! بنابراین در مقابل موخذه قیام فقط سکوت کرد.



اراحت سمت سه جن برگشت تا حرفش رو بزنه اما با دیدن کژال در قیام عصبی و ن

چارچوب در سعی کرد دورش کنه، وقتی مطمئن شد کژال دراز کشیده از اتاق خارج شد 

 و سمت سه جن برگشت و گفت:

گم، این دختر نیروی سیاه وارد بدنش شده اگه تا فردا شب نیرو رو گوش بدید چی می -

ده اونوقت باید به موالی خودمون جوابگو ونش رو از دست میخارج نکنیم این دختر ج

 باشیم.

شد، ایمان باالخره بعد از سکوت صداش در ترس داخل چشم سه جن به وضوح دیده می

 اومد؛

 راهی برای خارج کردن نیروی سیاه وجود داره درسته؟ -

 قیام با کالفگی سرش رو تکون داد و گفت:

که یک مدیوم پیدا کنید یکی درست عین کژال کسی که یک راه وجود داره اونم این -

 واقعا نیروی سیاه توی وجودش نباشه.

کردن پیدا کردن مدیومی با این خصوصیات سه برادر نگران به حرف های قیام گوش می

 واقعا کار سختی بود، قیام ادامه داد؛

 باید پیداش کنید. -

 ایمان سمت قیام برگشت و گفت:

 ای از ما باالتر داری.کنی؟ حداقل تو درجهتونی کاری بنمی -

 عصبی لب زدم:

 این ربطی به جایگاه من نداره ایمان این کار از دسترس ما خارجه -

 

 "سوم شخص"



 

 ایمان نگران دختر داخل اتاق بود به قیام برای آخرین بار نگاه کرد و غیب شد.

 تعظیم کردن و غیب شدن.کردن و جلوی قیام دو برادر مشکوک به رفتار ایمان فکر می

هر کدوم به یک قسمت از این خاک رفتن تا بالخره کسی با این خصوصیات پیدا کنن، 

 شدن.گذشت بیشتر ناامید میهر چقدر می

 

 "کژال"

 

های تنم نگاه کردم، لباسی سفید تنم بود هوا اینجا بقدری "داخل یک صحرا بودم، به لباس

زدم جلوتر جنگلی دیدم خوشحال سمت اونجا دویدم یگرم بود که ناامید توی مکان قدم م

 شدم خیلی تشنم بود!رفتم انگار دور تر میولی هر چقدر می

دهنم خشک شده بود روی زمین نشستم که با صدای راه رفتن کنارم سرم رو بلند کردم 

 های سبز و سفید و صورتی دلنشین پیشم اومد.یک زن با لباس

ده بودم همراه زن یک شتر بود بدون اینکه حرفی بزنم دونم انگار الل مطلق شنمی

 پیچید:شروع به حرف زدن کرد صداش انگار توی اون مکان می

 جا نرسیده.هنوز زمان رفتنت به اون -

خواستم حرف بزنم ولی انگار قدرت تکلمم رو از دست داده بودم، زن لبخندی زد و 

 گفت:

دونم که تو شیعه نیستی دلیل هستم و اینم میتونی حرف بزنی من زینب دونم که نمیمی -

 حضورم در اینجا فقط کمک کردن به شما است.

طالبم هستم فقط اسم من رو به  شناسن، من دختر علی بن ابیهمه من رو با نام زینب می

 دونن من کی هستم.اون پیرمرد بگو ایشون می



د، داخلش شیر بود ولی بوی سرم رو تکون دادم که لبخند مهربونی زد و بهم یک کاسه دا

 داد، زن لب زد:خیلی خوبی می

این رو بنوش اما قبلش اسم خدا رو داخل قلبت بیار تا نیروی سیاهی که وارد قلبت  -

 کردن به فرمان خدا خارج بشه.

 دستش رو با محبت روی سرم گذاشت و آخرین حرفش رو بهم زد:

 گیرم.می مراقب اون دختر هستم، در اوج تاریکی دستش رو -

یک سوال بزرگ داخل ذهنم به وجود اومد که اون زن در مورد کدوم دختر صحبت 

 کرد؟!"

هام رو باز کردم و روی تخت نشستم، اصال بدون هیچ حالت ضعف یا خستگی چشم

 کردم.احساس خستگی نمی

کرد خندم گرفته بود ولی جلوی خودم رو گرفتم بابا قیام روی یک صندلی خر و پف می

 نخندم.که 

هاش رو باز کرد، رنگ همین که پتو رو بلند کردم و روی بابا قیام انداختم چشم

 هاش عوض شده بود!چشم

 با تعجب بهم نگاه کرد و پرسید:

 چطور ممکنه؟! -

لبخند آرامش بخشی زدم که گنگ نگاهم کرد، براش از اون بانو حرف زدم باورش 

 برای همین پرسیدم:دونستم اون واقعا کیه؟ شد و منم نمینمی

 دونید کسی که من دیدم کی بودن؟!شما می -

 بابا قیام خوشحال نگاهم کرد و سرش رو تکون داد.

 کنن.تو بانو زینب رو دیدی، ایشون بهت یک قول دادن که به نسلت کمک می -



باید خیلی قدر دان باشی که همچین بانوی پاکی وارد خوابت شده و دستت رو گرفته، این 

 یاری شامل حال هر کسی نمی شه.

 

 "ساالر"

 

کردم که با قیافه شنگول اردشیر رو به رو داخل االچیق نشسته بودم و داشتم فکر می

 شدم.

 رو باال انداختم و صداش زدم: یک تای ابروم

 اردشیر، بیا اینجا. -

قیافه دونستم باز یک گندی باال آورده اردشیر آب دهنش رو قورت داد و سمتم اومد، می

 جدی به خودم گرفتم و گفتم:

 خوب اردشیر بشین کارت دارم. -

اردشیر با ترس روی سکو نشست، پوزخندی بهش زدم که ترسش دو برابر شد، آروم 

 لب زدم:

 اردشیر. -

 با تردید گفت:

 جانم خان؟ -

 با جدیت گفتم:

 زنی یا بالیی سرت بیارم که تا عمر یادت نره؟حرف می -

 فت:با تعجب ظاهری گ



 من کاری نکردم! خان -

 از جام بلند شدم و سمتش رفتم و توی صورتش غریدم:

من رو با اون حیون گوش دراز اشتباه گرفتی اردشیر خان بنال ببینم چه غلطی کردی؟  -

 تیکت کنن. ندازمت جلوی سگ هام تا تیکهوگرنه می

دونستم باز ولی می اردشیر ترسوتر از این حرف ها بود آروم زمزمه کرد، متوجه نشدم

 یک کاری کرده.

 فریاد زدم:

 کار کردی؟!چی -

 یقه اش رو گرفتم از زمین جداش کردم مشت محکمی توی صورتش کوبیدم فریاد زدم:

 حرفی که زدی رو دوباره تکرار کن. -

 اردشیر گوشه لبش پاره شده بود داد زد:

 زمین دلیر رو گرفتم. -

رو گرفت سمت اردشیر حمله کردم فریاد  جلوی چشمبا اومدن اسم بابای کژال خون 

 زدم:

 کنی ها؟حیون صفت تو به چه حقی بدون اجازه من کاری می -

 اسم جمشید رو فریاد زدم؛

 جمشید. -

 جمشید با بیژامه که تنش بود بدو بدو سمتم اومد.

 بله خان. -



 به اردشیر اشاره کردم:

 ببندینش شالقمم بیار. -

 جمشید نگران گفت:

 اما خان... -

 با چشم برزخی نگاهش کردم فقط سکوت کرد و گفت:

 چشم خان. -

های کنار در بودن دستور داد اردشیر رو ببندن و خودشم دنبال جمشید به دو تا از مرد

 شالق رفت.

 فریبا و مادرم با شنیدن داد و فریاد از اتاق بیرون اومده بودن.

و فکش رو گرفتم و با صدای کامال رسا جمشید شالق رو بهم داد سمت اردشیر رفتم 

 شروع به حرف زدن کردم:

های منی این رو توی سرت فرو خان این ده منم اردشیر نه تو، تو فقط یکی از رعیت -

کنه و کنم تقاص کسی که به جای من کاری میهای اطرافم ثابت میکن و االن به همه آدم

 ده چیه!دستوری می

 

ر دادم شالق رو بلند کردم و با تمام نیروم به پشت اردشیر لباس اردشیر رو از تنش ج

زد که نکنم حقم داشت اردشیر پسر خالش بود مثل خواهر و برا در زدم فریبا جیغ می

 بودن.

 سمت فریبا برگشتم و موهای مشکیش رو توی دستم پیچ دادم و گفتم:

 کشم.حرف اضافه نزن برو تو اتاقت وگرنه تو رو هم به فلک می -

 صدای مادرم در اومد:



 ساالر تمومش کن. -

 سمت مادرم برگشتم و غریدم:

 کنم.هاتون )موهاتون( رو میجفتتون داخل اتاق برید وگرنه گیس -

مادرم سریعی از روی تاسف تکون داد و فریبا رو بلند کرد انقدر اردشیر رو زدم که 

 و گفتم: روحش نگاه کردمریخت رفتم جلوش تو صورت بیخون از بدنش می

شه یک درس برات که بجای من تصمیم نگیری اگه غلط اضافی خاصیت این میبی -

 ی عزیزت رو طالق ندم.بکنی ساالر نیستم اگه خواهرت یا بهتر بگم دختر خاله
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 بابا تنگ شده بود سمت بابا قیام برگشتم و گفتم:دلم برای 

 خوام به خونه برم.بابا قیام می -

 قیام لب زد:بابا 

 نه بابا جان تازه خوب شدی باید استراحت کنی. -

 با ناراحتی گفتم:

 بابا قیام دلم برای بابا دلیر تنگ شده. -

 قیام به خوبی از نگرانی و دلشوره کژال خبر داشت برای همین مانع نشد و لب زد:

 باشه بابا جان برو ولی تنها نه. -

 بابا قیام ایمان رو احضار کرد.



 های کژال ظاهر شد، قیام سمت ایمان برگشت و گفت:جلوی چشم ایمان

 حواست به کژال باشه که مثل اتفاق دیروز نشه. -

 ایمان سرش پایین بود فقط به تکون دادن سرش اکتفا کرد، بابا قیام ادامه داد:

 خیلی خوب دیگه برید. -
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 ظاهر شدن و گفتن:قیام اسم رحمان و رحیم رو هم برد دو برادر کنار قیام 

 در خدمتیم. -

 لب زدم:

کنم اگه بالیی سر اون دختر از این به بعد شما مسئول حفاظت از کژال هستید، تاکید می -

شم، امروز از مرگ نجات پیدا کرد فردا ممکنه بالیی بدتر سرش بیاد من پاسخگو نمی

 کنید.بیاد پس خوب حواستون رو جمع می

 دادن که ادامه دادم؛گوش میدو جن با دقت به حرف هام 

فهمه دونید که خیلی زرنگه به راحتی میخوام ایمان از وجودتون باخبر بشه مینمی -

 کنارشون هستید پس از دیدش مخفی بشید.

 ها تعظیم کردن و رفتن.جن
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زد توی بی با حال پریشونش روی ایون میبا ایمان به جلوی در خونمون رسیدیم که بی

 کرد.و گریه میسرش 

 نگران شدم سمتش رفتم و آروم اسمش رو زمزمه کردم:

 بیبی -

 های گریون سرش رو بلند کرد و گفت:بی با چشمبی

 کژال!؟ -

بی بلند شد سمتم اومد یک سیلی تو صورتم زد که کژین داخل چارچوب در هین بلندی بی

 کشید؛

کنم؟ از کی تا حاال من دق می گیکژال معلوم هست کجایی!؟ یک روزه که نیستی نمی -

 فکر شدی؟انقدر بی

 کرد و من فقط سرم پایین بود بی بی ادامه داد:بی گریه میبی

 ساکت نباش حرف بزن تا االن کجا بودی؟ -

تونستم راستش رو بگم برای اولین بار توی زندگیم به مادربزرگ عزیزم دروغ نمی

 تر بگم؛های بزرگوغگفتم؛ همون دروغ کم کم من رو مجبور کرد در

شد یک دونم چیمن توی جنگل پام پیچ خورد افتادم سرم خورد به یک سنگ بعد نمی -

 پیرمرد من رو دیده برده خونش و کمکم کرد.

 بی محکم زد روی صورتش و گفت:بی

 بهت دست درازی نکرده؟ -

 با مهربونی گفتم:



 بی مرد خیلی خوبی بود.نه بی -

 م سوال پیچم کنه بنابراین پرسیدم:بی بازخواستم بینمی

 

 بی جان بابا کجاست؟ که ببینه دخترش دلش براش تنگ شده.بی -

های که داشتم به خوبی فهمیدم بازم بی ناراحت سرش پایین انداخت دیگه دلیل دلشورهبی

 پرسیدم:

 بی ساکت نباش بابا کجاست؟بی -

ابا قیام بهم داده بود به خوبی از دیروز که رفت دیگه بر نگشته، با تمریناتی که ب

 های که داشتم رو درک کنم.تونستم حسمی

 اومد.هاش میبه اسم بابا فکر کردم که داخل یک مکان تاریک فقط صدای ناله

بی سمت خونه بردم و اونقدر صبر کردم که از فقط خان با پدر من مشکل داشت، بی

 خستگی خوابش برد.

رو تحمل کنم برای همین سمت اتاق بابا رفتم، یک  تونستم اون مارمولکواقعا نمی

پیراهن سفید برداشتم و بعد سمت اتاق خودم رفتم موهام رو باز کردم لچک جدید به 

 هامم پام کردم.موهام بستم، پیراهن بابا رو پوشیدم و شلوار سوارکاریمم پوشیدم و چکمه

لحه رو برداشتم سمت استبل های پیراهن برام گشاد بود تا روی آرنج تا زدم، اسآستین

 رفتم.

 روی اُفق زین گذاشتم و سوارش شدم سمت خونه خان رفتم.

کوبیدم که یکی از افراد خان در و باز کرد به محض باز کردن با تمام نفرت به در می

 اسلحه رو زیر گلوش گذاشتم و فریاد زدم:

 کنم.کنار برو وگرنه یک تیر حرومت می -



 گفتم:با صدای نچندان بلند 

 خان کجاست؟ -

 مردی که شوکه شده بود با تعجب گفت:

 خان داخل اتاقشه. -

 کنارش زدم و وارد خونه شدم فریاد زدم:

خان بیا بیرون، به وّللاه علی اگه بیرون نیایی خون تک تک افراد خانوادت رو  -

 ریزم.می

خودش آویزون یک زن مسن با لباسایی گران قیمت و ابریشمی در حالی که خیلی طال به 

 کرده بود از اتاقش بیرون اومد و فریاد زد:

 ابراهیم چه خبر این زنیکه عمارت رو روی سرش گذاشته؟! -

 مرد با تعجب گفت:

 دونم.وّللاه خانوم جان نمی -

 زن دوباره پرسید:

 چته عفریته صدات رو گذاشتی رو سرت؟ -

 مثل خودش جوابش رو دادم و گفتم:

 رائیلم ولی بگین خان کجاست؟ که به خونش تشنم.من عفریتم اصال عزا -

 زن محکم روی گونش زد و گفت:

 گه؟!واه واه، این دختِر چی می -

 خان عصبی از اتاقش بیرون اومد با دیدن من لب زد:



 خوایی؟میچته دختر عمارت رو روی سرت  گذاشتی؟ چی -

 با لحنی که سعی می کردم از شدت خشم کنترولش کنم گفتم:

 خوام.گم چی مین میاال -

ها هینی کشیدن و افراد خان کامال مسلحه اسلحه رو سمت خان گرفتم که زن

 هاشون رو سمتم گرفتن و فریاد زدم:اسلحه

 ریزم.خوام افراد تو اون رو از من دزدیدن اگه بهم ندینش خونت رو میپدرم رو می -
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بیرون که با صورت اخموی کژال رو به  جیغ یک دختر کالفه از اتاق زدمبا صدای جیغ

 های که پوشیده بود خندم گرفته بود ولی جلوی خودم رو گرفتم.سرو شدم، از لبا

شده، فکر کردم بخاطر کرد وقتی پرسیدم چیبا اسلحه که دستش بود مدام داد و فریاد می

یقین تبدیل بشه زمین اومده؛ اما بازم اردشیر گند باال آورده بود، برای اینکه َشکم به 

 پرسیدم:

 شده که عمارتم رو روی سرت گذاشتی؟چی -

 با اخمی که کل صورتش رو پر کرده بود لب زد:

دیروز بابای من رفت سر زمین رفته ولی از دیشب تا االن برنگشته، تنها کسی که  -

 خیلی با خانواده من دشمنی داره شما هستید.

تهدید کرد که اگه زمین رو ندین خواهرتون اردشیر خان چند روز پیش اومد پدرم رو 

 هات اطراف خونه من باشن.زارم آدمگیرم من نمیرو ازتون می



فروخت سمت کژال مادرم که خیلی به خودش طال وصل کرده بود با نگاهش فخر می

 برگشت و با تحقیر گفت:

ت دخترهای مثل ها... دختر از خداتم باید باشه خواهرت زن اردشیرخان بشه، وّللاه لیاق -

 تو که گدا گشنگیه.

 وقتی مادر اینو گفت؛ عصبی شدم اصال دوست نداشتم به کژالم این رو بگه ولی...
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نگاهی به اون زن تجمالتی کردم که پوزخند زدم بعد جلوش شروع به قهقه زدن کردم که 

 های همه افراد داخل عمارت تو هم رفت با تمسخر گفتم:اخم

کنم کی حاضر با مرد خوک صفتی مثل اردشیرخان وصلت اشه؟! خواهش میاز خدام ب -

 کنه! که چشمش دنبال همه دخترهایی ده هستش؟

 خانوم من عقلم رو از دست ندادم خواهرم رو دست همچین مردی بسپارم.

 خان اسم جمشید رو بلند گفت:

 یک مرد کوتاه قد ولی درشت هیکل سمت خان دوید و لب زد:

 االر؟بله خان س -

 ساالر خان با جدیت گفت:

 خواد یا نه؟اون اردشیر رو از انباری در بیار ببینم بازم کتک می -

 آقا جمشید سریع گفت:

 چشم خان. -



 های عمارت پایین اومد و روبه روی من ایستاد و گفت:خان از پله

 ؟!تو هم آروم باش، اسلحتم پایین بیار، اصال کی کار با اسلحه به تو یاد داده -

 هاش نگاه کردم و گفتم:به تمام جسارت تو چشم

 هر چیزی رو که الزمه از پدر بزرگم یاد گرفتم. -

 خان نیشخندی زد و گفت:

 بیا اینجا بشین، مهمون منی. -

 تخس لب زدم:

های زیر دستتون گیرم پس به من دستور ندین من مثل آدمخان من از شما دستور نمی -

 نیستم.

 خان کالفه گفت:

گم کوتاه میام، دلیل بر این نیست تو توهین کنی و اسبت رو بسه دیگه دختر هیچی نمی -

خوای بدرک... انقدر بتازونی، مهمون منی وظیفم دونستم دعوتت کنم بشینی حاال هم نمی

 وایسا تا بالخره خسته بشی.

 اعتنای به حرف خان نکردم و کار خودم رو کردم که یک زن جون و نچندان خوشگل با

کلی جواهر و طالیی که به خودش آویزون کرده بود کنار اون یکی زن که باال دیده بودم 

اومدن پایین و روی سکویی که داخل عمارت بودن نشستن و با اخم به من زل زدن و پچ 

 کردن، واقعا شبیه دو تا جادوگر پیر بودن!پچ می

های که ن در برابر گستاخیها یک سوال توی ذهنم بود که چرا خای اینولی جدا از همه

گفت؛ خان دوست اومد؟! که حرف نبات ِخیِرسر توی ذهنم اومد که میکردم کوتاه میمی

 داره.

 ای" نسارم کرد.لبخند ملیحی زدم که ساالر زیر لب "دیوانه



مهم این بود که من نداشتم، زیر چشمی نگاهش کردم واقعا جذاب و خوشگل بود ولی 

 اغون و گند بود.اخالقش فوق العاده د

واقعا اعصاب فوالدی باید داشته باشی تا همچین مردی رو رام کنی که منم متاسفانه 

 ندارمش.

 

کرد، وا این چرا طلبکاِر! زنی جونی که کنار اون زن مسن نشسته بود با نفرت نگاهم می

 مگه چیکارش کردم؟

کرد وارد مک میکه با صدای در سمت در عمارت برگشتم که جمشید به اردشیر خان ک

 عمارت بشه.

کردم با دیدن اردشیر با دیدنم کنار خان لبخند کثیفی زد که مثل گرگ زخمی نگاهش می

 اسلحه داخل دستم به وضوح آب دهنش رو قورت داد.

کردم هنوزم لنگ کردم و با چشم دنبالش میهای عصبی اردشیر و نگاه میبا چشم

 ایی واقعا از مرد بودن می اُفتاد.زدم همون جتر میزد، ای کاش محکممی

 اردشیر با خودشیرینی گفت:

 سالم خان گفتین؛ من بیام امرتون ارباب؟ -

 ساالر یک جواب مختصر داد و گفت:

گه پدرش پیش توعه و قصد داشتی زمینشون رو بگیری درست سالم، این دختر می -

 گفته؟

 اردشیر ترسیده تکرار کرد:

 گه.مینه خان این عفریته دروغ  -

 با اعصبانیت سمتش برگشتم و گفتم:



 هات رو در میارم.عفریته خانوادتن با بابام چیکار کردی؟ اگه نگی چشم -

 اردشیر در حالی که پوزخنده زده بود گفت:

 دختر هار )وحشی( نشو من کاری با بابات ندارم. -

 با حرص گفتم:

اگه نگی همینجا خونت رو  دونم پدرم دست تو هستش به خدابه من دروغ نگو من می -

 ریزم.می

 با فریادی که ساالر کشید؛ فکر کنم پرده گوشم پاره شد، ساالر خان عربده کشید:

 اینجاخونه منه دختر صدات رو بِبُر -

با حرف خان سعی کردم خودم رو آروم کنم عصبی و نگران بودم، دلشوره عجیبی داشتم 

 اه کردم.به خدا توکل کردم و با نفرت به اردشیر نگ

 اردشیر بازم انکار کرد و گفت:

 گه باور کنید.خان این دختر داره دروغ می -

 خان سمت اردشیر رفت و گفت:

 گه.شه کی راست یا دروغ میاالن معلوم می -
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 ای بهش کردم.به جمشید نگاه کردم و اشاره



دست اردشیر بود رو های که زیر متوجه حرفم شد با چند نفر دیگه رفتن تمام خونه

 .گشتن

کرد که اعتنای با خیال آسوده مشغول خوردن سیب بودم که اردشیر جوری نگاه می

 نکردم و ادامه دادم، چشمم به کژال افتاد.

توجه خواستم ببینم بازم بیداد عصبی چاقو رو داخل دستم فشار دادم میمحلی بهم نمی

 شه یا نه؟می

کرد با دیدن ه اون دختر بود که زیر چشمی نگاهم میاومد ولی حواسم بصدام در نمی

 کرد.های آبیش گرد شده بود با ترس به دستم نگاه میخون توی دستم چشم

 اومد خواست سمت بیاد که با جیغ فریبا سمتش برگشتم.در نمی جیکشم

 خان دستتون! -

زن بدم  دونست چقدر از اینای خدا عجب غلطی کردم این زن رو گرفتم، فقط خدا می

 میاد. سعی کردم با کلمه "خوبم" به این موضوع خاتمه بدم.

 خوبم -

خواست جای این زن کژال این کار رو فریبا با دستمال دستم رو بست، چقدر دلم می

 کرد.می

باالخر بعد چند ساعت منتظر بودن، جمشید زیر دست یک مرد رو گرفته بود و کشون 

 آوردش.کشون می

 جیغی کشید و سمتش دوید. کژال با دیدن پدرش

 هوش بود!برد ولی اون مرد واقعا بیمدام اسم پدرش رو می

شناختن ولی جلوی این زن من کامال من عادل نبودم همه من رو بخاطر ظالم بودنم می

 خنثی بودم.

 کرد.گرفتم دیگه کسی ازم پیروی نمیولی اگه امروز طرف کژال رو می



 م:با صورت سرد نگاهش کردم و گفت

 خوب پدرت رو پیدا کردی گرگ کوچولو حاال برو تا عصبی نشدم و کار دستت ندادم. -

 کژال پشت چشمی نازک کرد و گفت:

 باید ازتون ممنونم باشم که بالی سر پدرم آوردین که قادر نیست تکون بخوره؟! -

 هستید! جدا از این چیزی رو از پدرم گرفتید که تعلقی به شما نداره واقعا چقدر شما پرو

 نه واقعا این دختر آدم بشو نبود.

سمت کژال رفتم و دستش رو گرفتم از روی زمین بلندش کردم و سیلی محکمی به 

 اش زدم.گونه

زد من این رو هاش قلبم رو آتیش مینه جیغی زد نه چیزی ولی نفرت داخل چشم

هوا معلق خواستم ولی عصبی بودم چند بار زدمش با چیزی که گفت؛ دستم توی نمی

 موند.

کارید بار نیاد چون زمین ارزونی خودتون ولی امیدوارم هر چیزی که داخل زمین می -

 حق ما داخل اون زمینه و من راضی نیستم.

 اون زمین کوچیک ترین ارزشی برام نداشت ولی از این کار کژال خوشم نیومد.

عمارت زد وارد کژال یک سوت زد که اسبی قهویی رنگ نژاد اصیلی بود پا به در 

 عمارت شد.

کژال به پدرش کمک کرد سوار اسب بشه خودشم پشتش سوار اسب شد و سمت اردشیر 

 برگشت و گفت:

اگه یک روز از زندگیم باقی بمونه تقاص بالیی که سر پدرم آوردی رو سرت در  -

 میارم.

زد، شجاعتش وجه خوبش بود که چقدر شجاع بود که جلوی چشمم این حرف رو می

 شد.عث کشش عمیقم به خودش میبا



 

 "کژال"

 

 کردم.بابا رو سمت خونه بردم کمر بابا رو گرفته بودم که نیوفته و به این فکر می

کردم هامون رو بگذرونیم باید یک فکری میاالن که واقعا هیچی نداریم باید چطور شب

 مردن!وگرنه خانوادم از گرسنگی می

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

دونستم که اگه منم نفرین کنم اون زمین واقعا ین همچنان پا برجا بود من واقعا نمینفر

شه! ولی من این کار  رو کردم و اون زمین برای همیشه خشک دچار خشک سالی می

ترسم از روزی که نسلمم این نفرین رو انجام بده مطمئنن اون نفرین تا ابد پا شد! من می

 هیچی ندارم.مونه، جز شرمساری برجا می

 

بی با نگرانی داخل حیات نشسته بود و با دیدن وضعیت بابا رو وقتی رسیدیم خونه بی

 گونش زد و با عجله سمتمون اومد و گفت:

 خدا مرگم بده مادر چه بالی سرتون اومده؟ -

 برای اینکه نگرانیش بیشتر نشه لب زدم:

 خل ببریم.بی نگران نباش فعال کمک کن بابا رو داچیزی نیست بی -

 بی نگاهی به بابا و من کرد و گفت:بی



 مادر چرا دنبال شر می ری؟ -

 از اُفق پایین اومدم و گفتم:

 بی من چیزی نشده من خوبم باور کن.بی -

 با با دل پُر گفت:

 الهی بشنکه دست کسی که با تو و بابات همچین کاری کرده. -

 برای اینکه این بحث تموم بشه پرسیدم:

 کجاست؟کژین  -

 بی بی پی برد که نمی خوام چیزی بگم و گفت:

 خوابه مادر. -

 سری تکون دادم و لب زدم:

 شورم.بی من زخم های بابا رو میبی، شما بخواب بیباشه بی -

 بی بی نگران گفت:

 نه مادر هستم. -

 اخمی کردم و لب زدم:

 شه.بی اینطوری ببینیش ناراحت میبرو بی -

 فت:بی بی با ناراحتی گ

 ای کاش مادرت بود. -

 قلبم از دردی قدیمی فشرده شد اما چیزی بروز ندادم و گفتم:



 گفتم؛ بره پس تو هم برو فدات بشم.مادرمم اگه بود می -

 بی بی می دونست مقاومت در برابر من کامال بی فایده است بنابراین گفت:

 باشه مادر شب بخیر. -

 آروم لب زدم:

 بیشب خوش بی -

دستت بشکنه خان که همچین بالیی سر بابام آوردی لچکم و لباسم خونی بود ولی الهی 

هام رو شستم بقیشم روی آتش دان گذاشتم تا اعتنا نکردم و سمت سطل آب رفتم یکم دست

 جوش بیاد.

 کردم که باز گربه سیاه رو دیدم. و گفتم:با آتش کار می

 ی اما من یکی، دو تا دشمن ندارم.دونم اسمت چیه؟ ولی ممنونم که مراقبممن نمی -

ترسیدم این همون جن کرد بهش لبخند زدم دیگه ازش نمیگربه سیاه همچنان نگاهم می

بدبختی بود که با بیل توی سرش زده بودم سمت سطل رفتم یکم شیر ریختم داخل یک 

 جام جلوش گذاشتم چند دقیقه نگاهم کرد و بعد شروع به خوردن کرد.

 شکر ما کجا اینا کجا؟ خدایا خلقتت رو

وقتی آب جوش اومد داخل ظرف بزرگی ریختمش تا یکم دماش مالیم بشه و بعد بلندش 

 کردم سمت خونه رفتم بقچه قدیمی رو باز کردم و چند پارچه سفید ازش خارج کردم.

سمت بابا رفتم الهی بمی رم چطوری زدنش انشاّلله خان با اون بزرگی پَستی یک روز 

 خوار بشه.

 

 "ساالر"

 



هاش رو داخل جیب شوارش فرو کرده بود از باالی سکو ساالر خان در حالی که دست

 جمشید رو صدا زد، جمشید با عجله سمتش دوید و لب زد:

 جانم خان؟ -

 با بی میلی لب زدم:

 یکی رو بفرست دنبال ارسام و بگو اینجا بیاد. -

 جمشید شوکه گفت:

 ارسام؟! -

 اخمی کردم و گفتم:

 کاری که گفتم رو بکن. -

 جمشید به خودش اومد و گفت:

 چشم خان. -

فهمم رئیس کاباره از کدوم شخصی دستور گرفته تا اعتبار من رو َخدشه من به زودی می

 دار بکنه.

بعد از چند ساعت ارسام شیک و خوش پوش جلوم ظاهر شد، تنها پسری که به بهش 

 اعتماد داشتم.

 موهای تیره و هیکلی جلوم اومد  لب زد:های درشت مشکی پسری با چشم

 ارباب بفرمایید. -

 بهش تعارف کردم و گفتم:

 بشین. -



 وقتی که نشست سوالی نگاهم کرد با چهره ای در هم گفتم:

 خوام رو تعقیب کنی.خوام مثل سایه اون شخصی که میدم میبهت یک آدرس می -

 ارسام کنجکاو گفت:

 ارباب اون شخص کیه؟! -

 داد و لب زد:و براش تا جایی که الزم دونستم گفتم؛ فقط سرش رو تکون میماجرا ر

 دم.ارباب تا چند روز آینده بهتون همه چیز رو اطالع می -

 نیشخندی زدم و گفتم:

 منتظر خبرهات هستم. -

 ترین حرفی از عمارت بیرون رفت.مردونه دست داد و بدون کوچیک ارسام

 

 "کژال"

 

 تکا پشتش گذاشتم زخم هاش رو با آب شستم و با پارچه تمیز بستم.سمت بابا رفتم چند م

لباس های کثیف بابا رو با لباس های تمیز عوض کردم و پتو روش کشیدم تا استراحت 

 بکنه.

 ّللاه رو زمین ریختم.سمت خروجی خونه رفتم و آب داغ رو با بسم 

سرما به خودش پیچیده بود  هوا در حال سرد شدن بود گربه سیاه که کنار آتشدان بود از

دلم براش سوخت و سمتش رفتم لچکم رو در آوردم دورش پیچیدم و از روی زمین 

بلندش کردم سمت اتاقم بردمش و کنار کرسی براش یک جایی خوب درست کردم و 

 کرد.گذاشتم بخوابه، ولی همچنان نگاهم می



قدیمی خونه رفتم و دونستم اون گربه واقعا گربه نیست برای همین سمت اتاق می

های طالیی داشت های کثیفم رو با یک دست لباس محلی سیاه حریر که منجقلباس

 عوض کردم و سمت کرسی رفتم که چشمم به گربه افتاد و لب زدم:

 خوابی؟چرا نمی -

کنم و اوم... از این به بعد تو هم عضو خانواده ما هستی پس یک اسم برات انتخاب می

 رنگ سیاه موهای بدنت.اونم ظلمته مثل 

هاش رو بست اونقدر کم چشمگرانه روی موهای نرمش کشیدم که کمدستم رو نوازش

 هوش شدم.خسته بودم که بی

هام رو باز کردم که هنوز دیر وقت بود ولی با دیدن با احساس خیسی روی صورتم چشم

 زد، بغلش کردم و روی جاش گذاشتم.ظلمت که صورتم رو لیس می

بلند شدم و تصمیم گرفتم نماز بخونم سمت حیات رفتم تا وضو بگیرم داخل سطل  از جام

رو نگاه کردم اما دریغ از یک قطره آب اخم هام رو داخل هم کردم باید تا نزدیکی 

 چشمه برم!

پوف بلندی کشیدم و با حرص سطل رو بلند کردم و سمت جنگل رفتم که ظلمت هم 

 همراهم اومد.

بازم همون حس عجیب سراغم اومد ظلمت کنارم بود و انگار از  وقتی به جنگل رسیدم

 خود شده بود اعتنایی نکردم و سمت چشمه رفتم.خود بی

سطل رو که پر کردم برگشتم به شخصی برخورد کردم نفس تو سینم حبس شده بود 

به روم زل ظلمت از حالت گربه به یک جن سیاه تبدیل شده بود و درست به شخص رو

  زده بود.

ظلمت پشتم رو گرفت و من رو به پشتش هل داد ازش آروم آروم دور شدم که جن 

 خواست سمتم حمله کنه ظلمت مانع شد. 



جنگید بدنش زیر حواسم سمت ظلمت پرت شد که با موجودی که کنار چشمه دیدم می

رفتم اون تونستم ولش کنم اگه میضربات اون موجود در حال خراشیده شدن بود، نمی

 شد.می کشته

" گفتم؛ انگار نیروی اون رو  با یاد آوری حرف بابا قیام نزدیک جن رفتم و بلند "بسم ّللاه

 جوری به زمین زد که من جاش احساس فلج بودن کردم.

جون روی زمین افتاد برش داشتم و سطل رو ظلمت به شکل یک گربه در اومد و بی

 رها کردم سمت امام زاده دویدم.

 ه رسیدم بابا قیام جلو اومد و نگران گفت:وقتی به امام زاد

 شده؟دخترم چی -

 با اضطراب گفتم:

 اون جلوم اومد. -

 بابا قیام نگران پرسید:

 بهت دست زد؟ -

 سری به نشونه ی "نه" تکون دادم و گفتم:

 نه قبل اینکه دست بزنه، ظلمت باهاش درگیر شد. -

 سری از روی تاسف تکون داد. بابا قیام به بدن جنی که داخل دستم بود نگاه کرد

 زارم تو تقاص گناه زری رو بدی.آروم باش دخترم نمی -

 بابا قیام بهمون کمک کرد ظلمت رو داخل دستش گرفت و به داخل امام زاده برد.

 تر از هر زمان دیگه ای بود سه برادر سر به هوا رو احضار کرد و گفت:قیام نگران

 مسئول حفاظت از کژال نبودین؟ایمان، رحمان و رحیم شما مگه  -



رفت، سمتم به لحظه بیشتر تو هم میمی اومد اخمایی بابا قیام  لحظه  صدای زمزمه

 برگشت و گفت:

 دخترم کژال برای چی وارد جنگل شدی؟ -

 با سر در گمی گفتم:

 اومدم آب ببرم. -

 بابا قیام ناراحت نگاهم کرد و گفت:

ز دو سطل آب بیارن جلوی در ولی فعال وارد جنگل از این به بعد می گم برات هر رو -

 نشو حداقل تنها واردش نشو، با سردرگمی گفتم:

 شده؟من که تنها نیومدم ظلمت هم اومد، بابا قیام چی -

 بابا قیام اخمی کرد و گفت:

 گی بهت کمک کرده؟به این جن زبون بسته می -

کردی االن مولیه اگه کمکش نمیکژالم اون مثل ایمان و بقیه نیست اون فقط یک جن مع

 گشتی.ای گربه میباید دنبال جنازه

 دیدم، بابا قیام گفت:بابا قیام کالفه بود این رو به خوبی می

تونی از امام زاده خارج کنم شکستشون بدی، االنم نمیبهم اعتماد کن دخترم کمکت می -

ا اومدی مراحل کار رو یادت بشی چون اون بیرون منتظرته... بشین دخترم حداقل تا اینج

 بدم.

بابا قیام با موم که سیاه یک دایره درست کرد و به دیوار زد و بهم گفت هر روز باید 

 یک دقیقه بهش زل بزنم، سمت بابا قیام برگشتم و گفتم:

 دم.بابا قیام انجام می -



ی دلیل آسیب گفت؛ بها از خوب و بد میگفت؛ انواع جنها برام زیاد میبابا قیام از جن

زنن مگه اینکه آسیب ببینن، ولی شیاطین دادگاه الهی ندارن و بی دلیل هم آسیب نمی

 زدن مثل بالیی که قراره سر من بیارن.می

 

گفت؛ به گفت؛ عرب زبان بودن ولی بابا قیام میهایی که بابا قیام اسم هاشون رو میجن

 ها آگاهی دارن.تمامی زبان

ن بیشتر از بقیه هوای من رو داشت اگه بگم یک برادر بهتر از ایمان جن خوبی بود چو

 جن بود.

زدم که بابا قیام به رفتارم با بقیه اعضای خانواده جلوی همه داداش ایمان صداش می

 خندید.می

خواست بیشتر یاد بگیرم ولی از پایان این بابا قیام از خیلی چیزا بهم گفت؛ دلم می

 سرنوشت اضطراب داشتم.

 قیام انگار به خوبی بوی ترسم رو حس کرده بود سمتم برگشت و گفت:  بابا

 میریم.مرگ حقه دخترم ازش نترس حتی اگه فردا باشه ما همه می -

 با ناراحتی گفتم:

 کنن؟بی چیکار میترسم اگه یک روز نباشم بابا، کژین و بیاز سرنوشت خودم نمی -

 بابا قیام لبخندی زد و گفت:

 وادت و از همه مهمتر خودت بجنگ و زندگی کن.پس برای خان -

 با غم درونم گفتم:

 حتی اگه پایانش نابودیم باشه؟ -

 قیام سری تکون داد و گفت:



 بله، حتی اگه پایانش مرگ باشه. -

 

 "ناشناس"

 

پام رو روی هم انداختم و پیپم رو به دست گرفتم جلوی پنجره بزرگ عمارتم ایستادم، با 

 زدم.ساالر پوزخند میلذت به سر درگمی 

 ها باید دنبال من بگردی یکی یک سراغ عزیزهای زندگیت میام.حاال حاال

کنی تا من رو برم چقدر خوبه که التماس دیگران میساالر فقط از بازی دادنت لذت می

 دم این رویا رو با خودت به گور ببری.برات پیدا کنن ولی بهت قول می

بردم صندلی رو روی زمین کشیدم جلوی دیواری ایستادم  دستی داخل موهای مشکیم فرو

 ها روشون بود.که عکس

 فریبا، فائزه، اردشیر...

از همه مهمتر کژال، واقعا دختر زیبایی بود بلند قهقه زدم اوج خندم جایی بود که ساالر 

 داد.زد ولی این دختر پا بهش نمیبراش بال بال می

سوزه اگه، من کردم که ساالر چقدر میبودم فکر می به نقشه شومی که برای کژال کشیده

 این کار رو بکنم. 

وای ساالر که خیلی مونده خوارت بکنم ولی وقتی بخوام انتقام بگیرم بترس که واقعا یک 

 شم.حیون می

دونم تمام نقطه ضعف تو اون دختره منم با همون نقطه ضعف هیچکسی ندونه من که می

 بالیی که سر من آوردی.زنم، مثل تو رو زمین می

 



 چندسال قبل""

 

کرد، که با سن کمی که داشت بهش رحم دخترک جلوی پدرش زانو زده بود التماس می

 های دختر توجه نکرد و کنار گوشش بلند غرید:بشه ولی خان به التماس

 ها ازدواج کنی.تو فقط یک اسباب هستی، تو دختر خانی باید برای اتحاد خان -

ای برای عشق کرد، دختر غمگین نامهاش ناله میپا به پای جگر گوشهمادر دختر 

ی شوهر قدیمیش فرستاد، و با صورت مهتابیش لباسی قرمز رنگی پوشید و به خونه

 های گران قیمت...رفت اونم با جهیزیه چند اسب اصیل لر و فرش

 شد.زن میپسر با بغض به عشقش نگاه کرد که چطور کنار اون مرد سی ساله امشب 

 

کوبیدم، انقدر از خاطرات بیرون اومدم عصبیم دستم رو مشت کردم توی دیوار می

هام های خونی روی انگشتکوبیدم که با سوزش دستم نگاهی گذرا بهش انداختم زخم

 ایجاد شده بود.

 

 "کژال"

 

هام رو با یک دست لباس صورتی متمایل به کرم نبات تنگ شده بود لباس دلم واسی

های طالی رنگی روی کمرش کار شده بود با شوق عوض کردم که پولک رنگ

 ترین حرفی از خونه خارج شدم.پوشیدمش و بدون کوچیک

سمت خونه نبات رفتم جلوی در رسیدم، در رو زدم که نبات در رو باز کرد با دیدنم جیغ 

 کشید سریع بغلم کرد و گفت:

 کژال خوش اومدی فدات بشم. -



 نشدنی گفتم:با خوشحالی وصف 

 زاری بیام داخل باید باهات حرف بزنم یا قراره جلوی در وایستم؟مرسی آجی، می -

 نبات نگران نگاهم کرد و َچکی )با دست زده توی سرش( زد توی سرم و گفت:

 تیکه ننداز ولی بیا داخل نگرانم کردی. -

بغلم کرد و باهام  با نبات وارد شدیم که مادر نبات خاله سراب جلو اومد با دیدنم محکم

 روبوسی کرد و گفت:

 مادر خوش اومدی من برم چایی بیارم. -

 با مهربونی گفتم:

 خاله سراب زحمت نکش اومدم فقط ببینمتون و باهاتون کار دارم. -

 خاله سراب سریع گفت:

 کژال نگرانمون کردی چیشده؟ -

 با ناراحتی گفتم:

 خبر دارین که خان زمین رو گرفته؟ -

 ب با جدیت گفت:خاله سرا

 آره مادر خدا خیرش نده مثل پدرش ظالمه. -

 با غمی که داخل دلم بود لب زدم:

 خوام تا بتونم هزینه خانوادم رو بدم.خاله سراب من کار می -

تونم است ازشون انتظاری ندارم ولی من که می بی پیره و کژین هم بچهبابا مریضه، بی

 م خاله سراب لب زد:شه فرقی نداره انجام می دکار کنم کنیزی، خدمتکاری هر چی با



هایی ده دیگه اگه بخوایی تو رو هم ریم خونه خانوّللاه مادر، ما روزایی که نیازه می -

 کنم که بزارن کار کنی.و سرکارگراشون صحبت می بریم با دایهمی

 با خوشحالی گفتم:

 خدا خیرتون بده. -

 ش چین افتاد و لب زد:خاله سراب لبخندی زد که گوشه ی چشم

خیر ببینی دخترم ما مدیون بابای تویم خدا آخر عاقبتش رو به خیر کنه همجوره ما رو  -

 حمایت کرده.

 مثل خودش گفت:

 خوبی از خودتونه. -

 

 "سوم شخص"

 

خان داخل ایوان نشسته بود و همه چی از میوه، شیرینی جلویی چشمش بود و از طبیعت 

 برد. داخل باغ لذت می

اومد و تضاد خاصی با های سبزه تیرش میفریبا با یک دست لباس سبز که به چشم

اومد های قلویش بهش خیلی میسفیدی و تپلی بدنش ایجاد کرده بود، بینی کوچیک و لب

 و کنار خان نشست خان نگاه گذرایی بهش کرد و بعد روش رو از فریبا گرفت.

قط کژال رو گرفته بود به بهانه آراز رو خواست فریبا زنش بشه، چشمش فاز اولم نمی

فرستاد خونه کژال تا کژین رو خواستگاری کنن ولی وقتی از جسارتی که کژال کرده 

 ده، فریبا لب زد:ها دم به تله نمیبود، فهمیده بود این گرگ کوچولو به این راحتی

 خان. -



 ار کرد:خان با صدای فریبا سمتش برگشت و فقط نگاهش کرد، فریبا باز تکر

 خان. -

 ساالر عصبی گفت:

 گه خان، خان...بنال ببینم همش می -

 فریبا دست پاچه لب زد:

 ای زیادی نداشتیم، حتی شب عروسیمون!ولی رابطه ما چندماِه ازدواج کردیم -

 ساالر اخمی کرد و گفت:

شم تو کی هستی که برای من ضعیفه ساکت باش، من هر وقت بخوام بهت نزدیک می -

 یین کنی چی باشم چی نباشم ها؟تع

 با دادی که خان سر فریبا کشید، شک فریبا به یقین تبدیل شد.

فریبا ناراحت خان رو نگاه کرد فهمید بود که خان دوسش نداره ولی با خودش فکر می 

 کرد پس چرا با من ازدواج کرد؟

 فریبا داخل ذهنش تکرار کرد؛

 "تو مال منی، فقط من..."

خواست بدونه خان کی رو مادر شوهرش صحبت کنه، خیلی دلش میتصمیم گرفت با 

کنه با اینکه زنشه و باید محرم ی نمیترین توجهانقدر دوست داره که به اون کوچیک

 اسرارش باشه.

فریبا از کنار خان بلند شد و سمت فائزه خانوم رفت، خانم بزرگ عمارت در حال غر 

 زدن سر خدمتکارهای عمارت بود.

 



 ا""فریب

 

 مادر شوهرش بلند فریاد می زد و می گفت:

 .ها دست بجبونیدحیف نون -

 یکی از خدمتکارا لب زد:

 کنیم!خانوم داریم کار می -

 خانوم بزرگ لب زد:

 شنوم.، واه، واه چی میواه -

 خانم بزرگ عمارت دست راست خودش و صدا زد:

 دایه... دایه... -

 جلوی خانوم بزرگ عمارت رسید و گفت:های تیره زنی ظریف اندام با چشم

 بله خانوم جان!؟ -

 با جدیت گفت:

این دختره عفریته رو بنداز داخل انباری تا دو روز هم بیرونش نیار تا بفهمه کی  -

 رئیسه.

 چشم خانوم. -

دایه با بی رحمی دست فرنازگل رو گرفت سمت انباری کشید، صدای فرنازگل مدام 

 کرد بنده خدا از تاریکی وحشت داشت.ش دل سنگ رو آب میهاکرد، با گریهگریه می



فائزه خانوم با اون صورت عصبیش سمت فریبا رفت دست فریبا و گرفت و سمت اتاق 

 و گفت: برد

 شده؟دختر چی -

 فریبا دلخور گفت:

کنه، اون شوهر منه ولی منو محرم اسرارش ایی کم برقرار میمادر، خان با من رابطه -

 دونه!نمی

 فائزه اخمی کرد و گفت:

 غصه نخور اینم مثل باباشه باید با یک روش دیگه کلید قلبش رو به دست بیاری. -

 ریم، کنجکاو پرسیدم:صبح حاضر باش یک جایی می

 کجا؟! -

 فائزه خانوم لب زد:

 حرف نباشه. -

 با دو دلی گفتم:

 چشم. -

 

 "سوم شخص"

 

کژال داد، هر چند که کژال سر باز زد خاله سراب دور از چشم نبات مقداری پول به 

 ولی به احترام روی سراب خانوم قبولش کرد.



های کژال تصمیم گرفت سمت خونه عمو صالح بره تا یکم آرد بخره از کوچه پس کوچه

شدم، پسرهای قدبلند و چهار شونه با نگاه خاصی کژال ورنداز قدیمی ده رد می

 کردن.می

گفت؛ به امید اینکه خدا ّللاه میکرد و زیر لب فقط بسمها حس میکژال به خوبی نگاه

 صداش رو بشنوه و ازش محافظت کنه.

 

 "کژال"

 

ای از پشت با رسیدن جلوی در قدیمی عمو صالح به در خونشون زدم که صدای مردونه

ایی داشت در رو باز کرد و مودب در اومد، یک پسر چشم ابرو مشکی که قیافه مردونه

 گفت:

 بفرمایین. -

 با محبت گفتم:

 آقا صالح هستن؟ -

 پسر سر به زیر گفت:

 بله ولی شما؟ -

 آروم لب زدم:

 دونن.بگین دختر آقا دلیر اومده خودشون می -

 پسر سریع تکون داد و گفت:

 صبر کن لطفا. -



 سری تکون دادم و گفتم:

 باشه. -

هایی که با ِگل دیمی، پسر بچهگلی قاینجا پایین ده بود، و یکم قدیمی بود دیوارهایی کاه

 هایی بود که اینجا ساکن بودن.کردن؛ لباس هایی فقیر تنشون نشون دهنده کولیبازی می

هاش یک کرد، توی عمق چشمزنی ُکولی از کنارم رد شد با وحشت و ترس نگاهم می

ترس عمیق لونه کرده بود فقط یک چیز رو زیر لب زمزمه کرد از طریق لبخونی 

 چی گفت؛ اون به من گفت؛ فهمیدم

 "شیطان!"

چند دقیقه بعد پسر سمتم اومد و من رو به داخل راهنمایی کرد سعی کردم به گفته ی زن 

های قدیمی روشن نگه داشته بودنش، شدم که با فانوس توجه باشم، وارد خونه قدیمیبی

 پسر لب زد:

 از این طرف بیا. -

 وی سکو نشسته بود دیدم با دیدنم لب زد:سرم رو تکون دادم که آقا صالح رو که ر

 کژال خوش آمدی. -

 لبخندی زدم و گفتم:

 ممنون آقا صالح. -

 آقا صالح لب زد:

 چیزی شده؟! -

 با ناراحتی گفتم:

 وّللاه اومدم یک ازتون آرد با یکم میوه بگیرم. -



 آقا صالح شوکه گفت:

 مگه زمین ندارین؟ -

 لب زدم:

 .خیر خان گرفتتش -

 صالح شوکه شد و گفت:آقا 

 عجب! باشه دخترم صبر کن. -

 صالح پسرش رو صدا زد:

 امیر، امیر. -

 پسر لب زد:

 جانم بابا؟ -

 آقا صالح جدی گفت:

های باغ هم بزار داخل سبد و هیکم آرد بریز داخل گونی برای کژال جان بیار، از میو -

 بیار.

 پسر سریع گفت:

 جان.چشم بابا -

 ردم و گفتم:رو به آقا صالح ک

 آقا صالح پدرم به شما بدهکار بودن درسته؟ -

 آقا صالح لب زد:



 بله. -

 با ناراحتی گفتم:

 هاست.من پول دارم این رو بگیرین جایی بدهکاری پدرم و پول آرد و میوه -

 آقا صالح لب زد:

 بزار بمونه. -

 اخمی کردم و گفتم:

 نه، دوست ندارم پدرم بدهکار باشه. -

 لب زد:آقا صالح 

 باشه دخترم، امیر وسایل رو برای کژال خانوم تا جلوی خونشون ببر. -

 با تردید گفتم:

 شه.نه... نه، زحمت می -

 آقا صالح اخمی کرد و گفت:

 کارها مردونه است. چه زحمتی تو دختری این -

 تشکر آمیز نگاهش کردم و گفتم:

 عمو صالح. -

 لب زد:

 بله دخترجان؟ -

 با تردید گفتم:



 به پدرم حرفی درباره امروز نزنید. -

 صالح لبخندی زد و گفت:

 دلیر باید افتخار کنه دختری مثل تو داره، شاه دختری، خوش به سعادت پدرت. -

 لبخندی زدم و گفتم:

 زنده باشین. -

 آقا صالح پدرانه لب زد:

 بسالمت دخترم. -

 

 "ارسام"

 

منتظر مردی بودم که ساالر خان هام بود پشت فرمون نشسته بودم و عینکم روی چشم

 گفته بود تعقیبش کنم.

شه از ماشین پیاده شدم و کتم رو برداشتم سمت فاحشه خونه رفتم، صدای اینجوری نمی

های نیمه برهنه افتاد که در حال معاشقه بودن و موسیقی به گوش رسید چشمم به زن

 کشیدن.سیگار می

قهقه  ها در کمال ناباوریمکشیدن اونشون میمردهای سیبیل کلفت دست روی اندام زنانگی

 زدن.می

شکستن ها با دیدنم برام سر و دست میبه بهانه مشتری وارد فاحشه خونه شدم، که زن

 بی توجه کنار بار رفتم و یک شات در خواست دادم.

 کرد برام مشروب ریخت ازش پرسیدم:پسر جونی که داخل بار کار می



 رئیس کاباره کیه؟ -

 به مرد سیبیل کلفتی که گوشه روی صندلی کنار چند زن نشسته بود اشاره کرد.اون 

هام واقعا ترسناک شده بود، درحالی که هنوزم بهش خیره جوری نگاهش کردم که چشم

 بودم لب زدم:

 اون مرد چند سالشه؟ -

 پسر جواب داد:

 آقا رو می گی؟! -

 سرم رو تکون دادم و گفت:

 طور؟ای هستن چچهل و خورده -

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

 همینجوری، زن داره؟ -

 پسر ساده تر از این حرف ها بود لب زد:

 آره تازه یک دختر کوچولو هم داره. -

 سری تکون دادم درحالی که نیشخند روی لب هام بود گفتم:

 اها... باشه، اسمش چیه؟ -

 پسر لب زد:

 اََرم. -

 بدون توجه به پسر گفتم:خوب بود یک چیزایی دستگیرم شد 



 پُرش کن. -

 پسر متعجب پرسید:

 چی رو پُر کنم؟ -

 گم.به لیوان اشاره کردم که تازه متوجه شد چی می

شد دستش رو گرفتم که برای اینکه اون مرد شک نکنه دختری که داشت از کنارم رد می

تی روی هام مهر سکوداخل بغلم افتاد و تا خواست شروع به جیغ زدن بکنه با لب

 هاش زدم.لب

های اون مرد بود، دست بوسید و من تموم ذهن و چشمم پیهام رو میاون با ولع لب

رفت که دستش رو گرفتم و کنار گوشش با هام میدختر داشت سمت باز کردن دکمه

 حالت خماری گفتم؛ برای بیدار کردن حس مردونم وقت زیاده کارت رو انجام بده.

 پسر داخل بار اومد و گفت:رئیس کاباره سمت 

 افشار حواست به اینجا باشه می رم جای میام. -

 پسر لب زد:

 چشم آقا. -

 مرد از کنارم رد شد، بلند شدم که دختر پرسید:

 کجا؟ -

 پوزخندی زدم و گفتم:

 کار دارم. -

کرد بدون توجه های داخل دستش نگاه میچند تراول پول بهش دادم که با تعجب به پول

ز کنارش رد شدم، اََرم سوار پیکانش شد و رفت، سریع سمت اتومبیلم رفتم و بهش ا

 سوار شدم و پشت سرش تعقیبش کردم.



شدن برای همین رفتم یکم شکاک میبه نزدیکی یک ده رسیدم با اتومبیل جلوتر می

تر اتومبیل رو یک جا پارک کردم و پیاده تعقیبش کردم که به یک عمارت خیلی بزرگ

 ساالر رسیدم با تعجب پشت یک درخت مخفی شدم.از خان 

 

 "کژال"

 

شد، به با آقا امیر سمت خونه رفتیم بنده خدا انقدر خجالتی بود مدام سرخ و سفید می

کردن اعتنایی پچ مینزدیکی ده ریدم که مردم ده با دیدن پسر عمو صالح نزدیکم پچ 

رو باز کرد با دیدن یک پسر بی در نکردم به جلوی در خونه رسیدم و در زدم که بی

 کنارم محکم توی صورتش زد و گفت:

 خدا مرگم بده این پسر کیه؟! -

 اخمی کردم و گفتم:

 بی آروم باش ایشون لطف کردن گونی )کیسه( آرد رو برام آوردن.بی -

بی که پی برد قضیه از چه قراره پسر عمو صالح و به داخل دعوت کردم ولی بنده بی

 رش رو بلند نکرد.خدا از خجالت س

 بی رو بوسید و رفت.گونی آرد رو جلوی در گذاشت و دست بی

" آرومی بی نگاهم کرد شونه باال انداختم که بیبی بی سرش رو تکون داد و "استغفرّللاه

 زیر لب گفت؛ داخل خونه رفت.

گونی رو با زحمت بلند کردم و سمت خونه بردم و گوشه دیوار گذاشتم، کژین مشغول 

هاش گذاشتم و با تمام تن فرش بود آروم آروم سمت کژین رفتم دستم رو روی چشمباف

 های کژین گم شده بود.هام داخل جیغ جیغبوسیدم، صدای خندتوان صورتش رو می

 کرد.بی با خنده به رفتار ما نگاه میبی



بابا خورد، هر سه سمت بابا برگشتیم که خوابش تکون می بابا ناله کنان داخل رخت و

 شروع به سرفه شدید کرد زود از همه به خودم اومد و سمت کژین برگشتم و گفتم:

 کژین برو برای بابا یک لیوان آب بیار. -

 کژین لب زد:

 چشم آجی. -

 با رفتن کژین سمت بابا برگشتم و لب زدم:

 بابا خوبی؟ -

ه بودن محکم های که خوب نشده بودن بلکه بدتر خونریزی و عفونت هم کردبا دیدن زخم

 سوخت.توی صورتم زدم که صورتم از شدت سیلی که زده بودم می

با عجله سمت بیرون رفتم و آب رو گذاشتم بجوشه که با برگشتنم ظلمت رو دیدم که کنار 

 آتشدان نشسته بود.

با صدای شکستن چیزی داخل خونه سریع سمت خونه رفتم که کژین یک گوشه پذیرایی 

 ریخت.شک میبی اکز کرده بود بی

 شده؟!چی -

 بی برگشتم و گفتم:کرد سمت بیکژین با ترس به بابا نگاه می

 بی لطفا کژین داخل اتاق برین.بی -

 وقتی دیدم جفتشون تکون نمی خورن جیغ زدم:

 بی با شما هستم سریع داخل اتاق برید.بی -

ید برداشتم اول های تمیز و سفسمت آتشدان رفتم و آب رو داخل یک ظرف ریختم پارچه

به خدا توکل کردم بعد یاد حرف بابا قیام افتادم که گفته بود هر کمکی که نیاز داشتم باید 

 سه بار اون آیه مقدس عربی بخونم تا به کمکم بیان.



ایی که لرزید ولی تمام جسارتم و جمع کردم و سه آیهکرد یکم بدنم میبابا از درد ناله می

م از خدا درخواست کمک کردم چند دقیقه بعد صدای در خونمون بابا قیام گفت؛ رو خوند

 اومد.

هیچکسی پشت در نبود فقط یک  سمت در رفتم وقتی در رو باز کردم در کمال ناباوریم

کاسه روحی که پارچه حریر سبز روش بود! سریع کاسه رو برداشتم و خوب کوچه رو 

 نگاه کردم هیچکسی جز تاریکی شب نبود.

سریع سمت خونه دویدم و پارچه سبز رو برداشتم که داخلش یک گیاه  با صدای بابا

 خوش بو و معطر به اسم ِسلیمانه رو دیدم.

 

دونم! یک )اسم گیاه کوردیه، و خیلی هم کمیابه و متاسفانه اسم فارسی این گیاه رو نمی

گیاه رو گیاه که باید در دهان جویده بشه یا له و تکه تکه بشه و روی زخم گذاشته بشه.( 

خوند از صدا شنیدم که دعا میجویدم و روی زخم بابا گذاشتم، صدای بلند بابا قیام رو می

 شنید. هام گرد شد اطراف رو نگاه کردم ولی هیچکسی غیر از خودم صدا رو نمیچشم

کرد، گیاه رو روی زخم بابا گذاشتم و با صدا زمزمه صدای شروع به خوندن دعا می

های تازه گفتم؛ بعد از چند دقیقه گیاهکرد منم بلند میصدا اوج پیدا میکردم هر لحظه می

 و خوش بو حالتی مثل پژمرده شدن گرفتن.

 بدن بابا شروع به لرزیدن کرد، چشم هاش کامال سفید شده بود.

داشت  زخم هاش در حال خوب شدن بود جای زخم با نگرانی به بابا نگاه کردم، عفونت

 زرد مایل به سفیدی از زخماش بیرون ریخت. یهشد و ماترمیم می

 کنه.()این گیاه خونریزی رو بند میاره و جای بریدگی رو ترمیم می

 لرزش بدن بابا از بین رفت و بخواب رفت، تا صبح روی سر بابا بیدار موندم.

 

 "سوم شخص"



 

نوم از خونه فریبا به دستور فائزه خانوم صبح اول وقت از خواب بیدار شد و با فائزه خا

 خارج شد.

های کثیف ده گذشت فائزه از ده خارج شد و به دو ده پایینی رفت از بین کوچه پس کوچه

تا به خونه یک جادوگر به اسم بحیرا رسید، فائزه خانوم به صورت رمزی سه بار به در 

 ایی حدودا هفت یا هشت ساله در رو باز کرد.زد که پسر بچه

 گفت:رو نگاه کرد و  فائزه به حالت چندشی بچه

 بچه، بحیرا کجاست؟ -

 بچه با صورت کثیفش به فائزه نگاه کرد و گفت:

 داخل هستن ولی شما کی هستین؟ -

 فائزه خانوم لب زد:

 دونه.بگو فائزه اومده خودش می -

 بچه لب زد:

 چشم. -

فریبا با حالتی چندش خونه رو از نظر گذروند و نظرش به چیزهای عجیبی که روی 

یوارها بود جلب شد، خواست سمتشون بره که مادر شوهرش دستش رو محکم گرفت و د

 گفت:

 از جات تکون نخور و فضولی هم نکن. -

 فریبا ناچاری گفت:

 چشم. -



ها رو به سمت پسر بچه با سر و صورت نچندان مناسب سمت فریبا و فائزه اومد و اون

 اتاق بحیرا هدایت کرد و گفت:

 .بحیرا منتظرتونه -

فائزه خانوم به سمت اتاق پیش قدم شد و از پشت دست فریبا رو گرفته بود و پشت 

کرد های که قرار بود ازشون بگیره فکر میکشید، بحیرا با دیدن فائزه به پولخودش می

 و نیشش رو باز کرد و گفت:

 .بانو خوش آمدین -

 فائزه خانوم چشم غره ای رفت و گفت:

بدونم پسرم کی رو دوست داره که تا االن به عروسش زیاد  خواممزه نریز بحیرا می -

 دست نزده.

 بحیرا شوکه گفت:

 خان هنوز به همسرش دست نزده؟! -

بحیرا با تعجب نگاهش رو داخل صورت فریبا و فائزه در گردش بود که با فریادی که 

 فائزه سرش کشید خودش رو جمع و جور کرد.

 وسم بردار.های هیزت رو از روی عربحیرا چشم -

 بحیرا به خودش اومد و گفت:

 اجازه بدین بپرسم. -

ها استفاده می کنن.( بحیرا شروع به سوزاندن بخور )عود مخصوصی که جادو نویس

آورد رو صدا زد، سرما به قلب فریبا هجوم می کرد و آتیشی روشن کرد و نام موکلینش

 کرد.و استرسش رو بیشتر می

شده بود، بوی خیلی بدی به مشام دو زن رسید که هر دو  های بحیرا کامال سیاهچشم

 صورتشون جمع شد.



 

کرد بدون اینکه خودش این کار رو انجام بده، ظاهر بحیرا دستش روی کاغذ حرکت می

دختری نصفه روی کاغذ کشیده شد اما در لحظه کامل شدن عکس صدای فریادی کر 

های ی روی کاغذ حک شد که اخمکننده اطراف بحیرا رو فرا گرفت و در آخر کلمات

 بحیرا در هم رفت.

های بحیرا بحیرا موکلش رو صدا زد ولی فقط صدای ناله به گوشش رسید و جلوی چشم

 موکل شیطانیش کشته شد.

گلی فقط یک کلمه خونی حک شد، بحیرا با وحشت کلمه حک شده رو روی کاغذ کاه

 کرد.تکرار می

 سید:فائزه سمت بحیرا برگشت و سوال پر

 شده تونستی بفهمی؟خوب چی -

 بحیرا ناباور گفت:

 نه، موکلم کشته شد. -

 فائزه عصبی گفت:

 یعنی چی؟! یعنی پسرم جادو شده؟! -

 :بحیرا اخمی کرد وفت

 نه فائزه خانوم فقط... -

 فائزه متعجب پرسید:

 فقط چی؟! -

 بحیرا لب زد:



بینه و اگه کسی ، آسیب میشه و هر کسی که بهش آسیب بزنهاون دختر محافظت می -

قصد کشتنش رو داشته باشه موکلین که در اختیارش هستن جون اون طرف رو 

 گیرن.می

 فائزه متعجب پرسید:

 اون دختر کیه؟ -

 بحیرا گفت:

ظاهرش ناقص روی کاغذ کشیده شده ولی موکلم کلمه نابودی رو زیر لب تکرار کرد  -

 و صداش قطع شد.

 فائزه نگران گفت:

 کنه؟یعنی چی؟! نفهمیدی کدوم ده زندگی می -

 جادوگر سری تکون داد و گفت:

 نه خانوم. -

 فائزه عصبی لب زد:

 جور جادوگر یهودی هستی؟!تو دیگه چه -

 بحیرا کالفه لب زد:

 من یکی از بهترین موکلینم رو در این احضار که بفهمم اون دختر کیه؟ از دست دادم. -

 فائزه بیخیال لب زد:

 گیری.خوب حاال بجاش پولش رو می -

 اش خارج شد.ها چند سکه کف دست بحیرا گذاشت و از خونهفائزه مثل گدا صفت



 هاش رو در هم کرد:بحیرا اخم

 امیدوارم اون دختر سایه سیاهی بشه توی زندگیتون. -

 کرد.فائزه عصبی سمت خونه حرکت می

 

 "کژال"

 

 بیدار شدم.خورد هایی که به شونم میصبح با تکون

زد وقتی بلند شدم متوجه شدم خیس داد و با نگرانی اسمم رو صدا میبی تکونم میبی

 عرق شدم، بی بی نگران لب زد:

 زدی؟پاش و مادر چرا داخل خواب جیغ می -

 بی نگاه کردم و گفتم:شد به بیکه هر دفعه گرد و گردتر می با چشم هایی

 زدم؟من فریاد می -

 بی بی لب زد:

 آره مادر یادت نمیاد؟ -

 با چشمای گرد شده لب زدم:

- !  نه وّللاه

 بی بی دستی به موهاش کشید و گفت:

 حتما چشمت زدن مادر باید برات حتما اسپند دود کنم. -



 دلم نیومد چیزی بهش بگم برای همین لب زدم:

 بی وقت نماز شده؟بی -

 عزیزم لب زد:

 کژالم پاش و شیر بدوش به وّللاه مادر کمر ندارم.نه مادر هنوز خورشید طلوع نکرده،  -

 چشم هام رو به نشونه ی "چشم" بستم و باز کردم و برای اطمینان بیشتر گفتم:

 چشم. -

 سمت کژین برگشتم که خودش و به کرسی چسبونده بود.

 پتوم رو روش انداختم ولی بدنم خیس بود، باید بعد از انجام دادن کارها حتما حموم کنم.

 ی دیوار رفتم و بازش کردم.ت صندوقچه گوشهسم

های خوشگلی روش بود برداشتم ولی این بار قصد نداشتم لچک لباس صورتی که طرح

زاشتم، اگرم قصد داشتم بیرون برم شال طوریش رو روی هام رو باز میببندم بجاش مو

 ندازم.سرم می

 وسایلم داخل بقچه گذاشتم و سمت خروجی خونه رفتم.

 ها رو پختم و چایی هم دم کردم.به دوشیدن شیر کردم، نونشروع 

ی روی تاقچه افتاد که سر و صدا خونه رو گرد گیری کردم نگاهم به جای شمعی نقرهبی

 نبودش، کل خونه و زیر رو کردم ولی پیداش نکردم.

 با خودم تکرار کردم.

 وا شمعدونی کجاست؟! -



لو نزدیک خونه رفتم آبی که گرم کردم با هام رو تو هم کردم و سمت اتاق کوچواخم

هام رو از تنم در آوردم و شروع به شستن خودم بلند کردم و به اون سمت رفتم، لباس

 بدن بلوریم کردم بعد از تموم شدن کارم لباسم رو پوشیدم.

آب رو بیرون ریختم و وضو گرفتم با شال توریم موهام رو پوشوندم و جا نمازی رو 

کردم سالم به ع به نماز خوندن کردم، بعد از نماز به هر طرف رو میانداختم و شرو

ها سالم کردم خیلی دوست داشتم شیعه بشم برای احترامی که قائل بودم به امامها میامام

فرستادم هر چند که ُسنی بودنم این کار رو اشتباه می دونست، منم که مثل همیشه می

 ن شکنی می کردم.قانون شکن بودم تو این کار هم قانو

 وقتی کارم تموم شد دعا کردم و جا نمازیم رو جمع کردم.

بی تصمیم گرفت بخوابه کژینم بیرون مشغول بازی کردن بود ولی بابا طاقتش نگرفت بی

 .گفت؛ خونه برادرش می ره

االن بهترین فرصت بود ایمان رو احضار کنم تا بهم دلیل این اتفاق رو بگه بابا قیام گفته 

 زنه.که چون باهام پیمان دوستی و برادری بسته احضارش کنم آسیبی بهم نمی بود

تونم احضار کنم و مشکلم امروز جمعه بود سیاره زهره پس امروز روز نحسی نیست می

 رو حل کنم.

قیام بهم یک سری بخورات داده بود گفته؛ بود هر روزی یک بخور مخصوص داره  بابا

 ید بخور "مستکی" دود کنم تا اون بیاد.و چون امروز روز سعد پس با

 برای اطمینان دور خودم مندل کشیدم.

 گیره.(های خاصی صورت می)مندل یک نوع حفاظه که در مواقع احضار با دعا

از همه وضوع گرفتم و با یاد خدا بخورات رو عود کردم بوی کامال مطبوع و  اول

 خوبی فضایی اتاق رو پر کرد.

ایمان فکر کردم برعکس جنی که در جنگل دیده بودم ایمان ظاهری به صورت مثل ماه 

 زیبا و صدای دلنشینی داشت.



 شروع به خوندن عزیمت)همون قسمی هستش که برای احضار استفاده می شه( کردم

 

بحق سوره مبارکه حمد و توحید احضرو موکلم )نام جن( بحق سلیمان ابن داوود و بحق 

ّللاه و بحق محمد رسول ّللاه و بحق یا ّللاه یا رئوف یا رب روح القدس و بحق عیسی روح 

احضرو احضرو احضرو )ایمان موکل من. شکلش رو هم در نظرم و ذهنم 

 آوردم(احضرو فی هذا...

نویسم چون امکان داره به خودتون آسیب بزنید، خواهشمندم )نصف عزیمت رو نمی

ط برای احضار موکل تحت خدمت برای کنجکاوی هم انجامش ندین این عزیمت فقط و فق

 ای!(انجام می شه نه هر موجود دیگه

بعد از تموم شدن دعا بوی خیلی خوبی فضای اتاق رو پر کرد و صدای دلنشین ایمان رو 

 شنیدم.

 سالم و علیکم یا بنت کژال. -

 محترمانه لب زدم:

حق ّللاه و حق علیکم و السالم، موکل ایمان اشیاء قیمتی از منزل من دزدیده شده به  -

 دونی کار چه کسی است؟سلیمان و داوود به حق محمد رسوّللاه قسم تو می

 ایمان لب زد:

 تواند کار سایر جنیان باشد.به حق و ّللاه کار قوم من نیست یا بنت کژال می -

 اخمی کردم و لب زدم:

 تا قبل از غروب خورشید شمعدانی باید سر جایش باشد. -

 ایمان لب زد:

 حق ّللاه این اتفاق هم میفتد.به  -



بعد از پایان حرفمون دعا مرخص شدن خوندم و ایمان غیب شد ولی بوی خوش هنوز 

 هم داخل اتاق بود.

 

با یاد آوری چشم های براق آبی ایمان و اون صورت مثل ماهش لبخندی روی لبم اومد 

 ی کردم.ولی سریع لبخندم محو شد وسایل رو سریع جمع کردم داخل صندوقچه مخف

 بی سمت پذیرایی کوچیکمون رفتم.با صدای بی

 بی بی لب زد:

 کژال نازنینم اینجا بیا مادر کارت دارم. -

 سمت بی بی رفتم و گفتم:

 بی االن میام.چشم بی -

بی هین بلندی خندید با صدا زدن بیبی رفتم که تو عالم خودش بود و میبا عجله پیش بی

 دم، بی بی نگران گفت:کشید که با نگرانی نگاهش کر

 دختر ترسیدم این چه وضع اومدنه؟ -

 با شرمساری لب زدم:

 بی، چی شده؟شرمنده بی -

 بی بی لب زد:

 وّللاه مادر یک خواب عجیب دیدم. -

 بی چی می گه؛ کنجکاو پرسیدم:عجب بود کنجکاو شدم تا ببینم بی

 بی؟!چه خوابی بی -



 بی بی لب زد:

، بوی خوبی  - می اومد از روی جام بلند شدم که یک مرد رشید و  داخل خونهوّللاه

هستی؟ و اینجا چی  هیکلی دیدم مادر صورتش خیلی زیبا بود وقتی ازش پرسیدم تو کی

 کنی؟کار می

 بهم گفت؛ به حق ّللاه من محافظ این منزل هستم.

خودش رو به شد یعنی واقعا ایمان هام بیشتر گرد میبی هر لحظه چشماز حرف های بی

 بی نشون داده؟بی

 سعی کردم آرومش کنم؛ بنابراین گفتم:

 بی این فقط یک خواب بوده.نگران نباش بی -

 بی بی لب زد:

 مادر چی بگم وّللاه خیلی واقعی بود، انشاّلله که خیره. -

 سری تکون دادم و گفتم:

- .  انشاّلله

ی بهش دادم که دستش رو پشت بی رو گرفتم فشار آرومی بیهای پیر و پینه بستهدست

بالشتش برد و تسبیح قدیمی که شوهرش بهش هدیه داده بود رو بیرون آورد و شروع به 

 بی رو بوسیدم که صدای در اومد.ذکر گفتن؛ کرد پیشونی بی

 بی خواست بلند بشه اجازه ندادم و گفتم:بی

 کنم.بی من در رو باز میبشین بی -

م و در باز کردم که با صورت خندان نبات مواجه شدم که شال توریم رو روی سرم کشید

 خوشحال گفت:

 به به کژال جونم. -



 با چشم های که گرد شده بودن به نبات نگاه کردم که آروم گفت:

دونی وقتی کژال جان هر کی دوست داری چشم هات رو گرد نکن آخه المصب تو نمی -

 شم.کنی من خمار اون نگاهت میچشم هات گرد می

به سر وضع نبات نگاه کردم، شلوار کوردی گشاد مال پدرش رو با یک پیراهن گشاد 

بی به خودم اومدم و به سر و ی بیپوشیده بود لچکشم روی سرش بود با صدای خنده

 وضع نبات خندیدم، و تو همون حالت گفتم:

 نبات خدا نکشتت این چه سر و َوضعیه؟! -

 گفت:نبات مثل خل و چال نگاهم کرد و 

 وا کژال مگه سر و وضعم چشه؟ -

 به زور جلوی خودم و گرفتم و گفتم:

 هیچی فقط شبیه مش رمضون شدی. -

 نبات دستش رو تکون داد و گفت:

 بی جونم اومدم کژالت رو ببرم.برو بابا، بی -

 نبات دوبار روی سینش زد و گفت:

رمش و تا شب پیش برم صحیح و سالم برات میابی به شرفم قسم دخترت رو میبی -

 گیرم.خودمه کسی نزدیکش بشه گلوش رو می

بی گوشه در پذیرایی از تموم حرکات نبات خندش گرفته بود و با سر اجازه رفتن من بی

 رو داد.

 برد، با درد گفتم:کشید و دنبال خودش مینبات با خوشحالی دست من رو می

 شده؟!آی نبات دستم رو کندی چی -



 کلفت کرد و گفت:نبات صداش رو 

 دختره خیر سر مگه خان زمینتون نگرفته؟ -

 سری تکون دادم و گفتم:

 بله گرفته. -

 نبات با حرص گفت:

خو دیگه االن خان باالیی دو روز دیگه یک مهمونی داره از همه جا که شده خدمتکار  -

 تو برسه.گرفته تا عمارتش رو تمیز کنن منم گفتم؛ بیام دنبالت تا حداقل یه چیزیم به 

 خوشحال لب زدم:

 وای نبات تو بهترین دوستی هستی که دارم. -

 نبات قیافه مخش مرگی به خودش گرفت و گفت:

تر بریم، دایه ی خان مسئولیت رسیدگی به کارها و داره  دونم ولی االن بیا سریعمی -

 باید زودتر برسیم تا قوانین رو بهمون بگه.

 حرفش رو تایید کردم و گفتم:

 س بیا تا اونجا بدویم.پ -

 

نبات سرش رو تکون داد و با هم شروع به دویدن کردیم وقتی به جلوی در عمارت خان 

رسیدیم اصال تعجب نکردم بلکه خیلی هم ناراحت بودم آدم خسیسی نبودم ولی خوب این 

 منزل نتیجه کار کارگرها بود.



شد، اگرم کارگری روی ها میکنن سودش برای خانها جون میمردم بیچاره روی زمین

گفتن؛ فدای سر خان یک حیف نون بود، بهتره که ُمرد! اگرم روی زمین جون بده می

کردی یا بیرونت دادن اعتراض میزمین زنده بمونی در حده یک وحده بهت غذا می

 کشیدنت.کردن یا به فلک میمی

 خدایا کرمت رو شکر ما کجا و این ها کجا؟

ت بزرگ عمارت شدیم که زن اصال داخل حیاتش نبود همه مرد با صدای نبات وارد حیا

 بودن سمت آشپزخونه رفتم که یک دختره تپل و کوتاه قد، نبات رو بغل کرده و گفت:

 شدم.وای نبات خداروشکر که اومدین واقعاً داشتم ناامید می -

 دختره با چشم بهم اشاره کرد که نبات متوجه منظورش شد و گفت:

 این کژاله همونی که در موردش برات گفتم:وا شیرین!  -

 شیرین با تعجب ورندازم کرد و گفت:

واقعا! کژال خانوم نبات زیاد ازتون تعریف کرده بود خوشحالم که باهاتون آشنا شدم از  -

 گفت؛ زیباتر هستین.اون چیزی که می

 در مقابل حرفش لبخندی زدم و گفتم:

 ممنونم عزیز دلم خوبی از خودتونه. -

 نبات با حرص گفت:

تیکه بار هم کنید، کژال ببین اگه بخوای دلبری بکنی یا وسط کار آواز  بابا کم تعارف -

 .بخونی قول نمی دم مردها شیفتت نشن

 شوهری به سرش زده بود با تعجب گفتم:جانم؟ این دختر از بی

 وا نبات، حالت خوبه؟! -

 سری تکون داد و گفت:کنم نبات من خودم جلوی مرد جماعت کوچیک نمی



 آفرین. -

 صدای اعتراض آمیز شیرین بلند شد، دختر تپل با نمکی بود.

های مشکی، موهای پر کالغی، بینی قلمی و لب های باریکش صورتش ملوس تر چشم

 کرد شیرین با خوش زبونی گفت:می

برای نبات بجایی اینکه از این حرف ها بزنی کژال رو پیش دایه ببر بهش بگو اونم  -

 کار اومده که آخر سر پولش رو باال نکشه.

 نبات به حالت مسخره ای دستش رو روی چشم هاش گذاشت و گفت:

 هام شیرین جونم تو فقط امر کن.به روی جفت چشم -

 شیرین حرصی اسم نبات رو برد و گفت:

 یا این لیوان رو برات پرت کنم؟ نبات می ری -

 گفت: نبات شکل ترسیده ای به خودش گرفت و

 زنی؟ کژال بیا بریم.رم چرا کتک مینه نه... می -

کردن سرم رو باال گرفتم که یک ها به حالت بدی بهم نگاه میدنبال نبات راه افتادم، زن

 وقت فکر نکن با بچه طرف هستن این ملت کال با من پدرکشتگی داشتن!

رو به ویال بود حالتی  ها که فضاشهای عمارت باال رفتیم که داخل یکی از اتاقاز پله

مثل یک بالکن بزرگ داشت، یک زن خوش چهره روی فرش نشسته بود و یک خانوم 

 مسن هم کنارشون بود، نبات با سری پایین گفت:

 سالم دایه.  -

 دایه بی مهر گفت:

 کنی؟ این دختر کیه؟نبات تو اینجا چیکار می -



 نبات دو دل گفت:

 برای کار اومده. -

 د و گفت:دایه نیشخندی ز

 مگه اینجا خونه خالته که هر گاوی رو با خودت به اینجا میاری؟ -

 هام رو توهم کردم، ولی نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم و گفتم:واقعا بهم بر خورد اخم

ادب هستین با این ببخشید به کی گاو گفتین؟ اگه من گاو هستم شما واقعا یک انسان بی -

 کشه بهتون چیزی بیشتر از این بگه.ت میسنی که شما دارین آدم خجال

 نبات ترسیده زیر لب اسمم رو زمزمه کرد و گفت:

 کژال کوتاه بیا. -

 پیرزن عصبی شد و گفت:

فهمی چی ادب! دختره چشم سفید وقتی دادم تنبیهت کردن اونوقت میبه من می گی بی -

 رو کجا بگی.

 در مقابلش مثل شیر ایستادم و گفتم:آدم واقعا لجبازی بودم ولی کوتاه هم نمی اومدم 

ادبی تونید بیواقعا برای این طرز فکرتون متاسفم اگه فکر کردین با تنبیه کردن من می -

 خودتون رو جبران کنید سخت در اشتباه هستین.

 زنی که شبیه خانوم بزرگ عمارت بود بالخره صداش در اومد و گفت:

 دایه ساکت شو. -

 امال ساکت شد زن رو به من کرد و گفت:با صدای اون زن دایه ک

ادبی کردی می دم تو رو با دختر حواست به زبونت باشه دایه دست راست منه ببینم بی -

 خانوادت رو تنبیه کنن، دایه اجازه بده کار کنه.



سوزوندش بهش نگاه کردم، واقعا دایه با نفرت نگاهم کرد منم با لبخندی که بیشتر می

 یی وجود دارن؟هاچرا اینجور آدم

های این عمارت رحم کنه بهشون حتما به چشم وسیله جوجه کشی نگاه خدا به عروس

 کنن!می

های داخل با دایه به آشپزخانه عمارت رفتیم که دایه با لحن بدجنسی سمت من و بقیه زن

 مطبخ خانه )آشپزخانه( کرد و گفت:

میز کنه و درست کردن شام هم به خب کژال باید کل استبل، انبار گندم، اتاق خان رو ت -

عهده کژاله کسی حق کمک کردن به کژال رو نداره اگه کسی کمکش کنه شب رو باید 

 داخل انباری سر کنه.

 صدای نبات در اومد:

 اما دایه این کار غیر ممکنه! -

 دایه با لحن پر از توهین گفت:

 اگه ناراحتی تو برو انجامشون بده. -

 نگران نگاهم کرد. نبات با صورت ناراحت و

 زورگوی تمومی نداشت دستی روی شونه نبات گذاشتم و لب زدم:

 نبات نگران نباش. -

 دایه لب زد:

 قبل از غروب خورشید کارت باید تموم شده باشه. -

 سری تکون دادم و گفتم:

 بله، متوجه شدم. -



 

 دایه با لحنی تحقیر آمیز بهم گفت:

 خوب از جلوی چشمم دور بشو. -

ادبی دایه دستم رو مشت کردم ولی جوابی ندادم، چه فایده! جواب یک آدم بد ر بیبخاط

ها بهم یا با ترحم یا با تمسخر دهن مثل آب کردن یخ داخل زمستون بود، بقیه خدمتکار

 کردن کار چه ایرادی داشت؟ مهم این بود نون حالل روی سفره خانوادت ببری.نگاه می

اومد سمتم اومد یک دست لباس بود که از من بدش نمیشیرین تنها آدم داخل عمارت 

 مردونه بهم داد و گفت:

 کژال لباس هات رو عوض کن که حداقل بوی بد نگیری. -

 از این همه دست و دل بازیش خوشحال شدم و قدردان لب زدم:

 مرسی عزیز دلم خدا بهت روزی خیر بده. -

 شیرین مهربونم لب زد:

- .  انشاّلله

هام رو عوض کردم و جارو رو با یک سطل آب برداشتم و چشم بقیه لباسسریع دور از 

های داخل استبل سوخت، زبون سمت استبل رفتم با دیدن اون همه مدفوع دلم برای اسب

 تونستن کاری بکنن.ها هم نمیبسته

ای باال انداختم و مشغول تمیز کردن استبل شدم اونقدر تمیزش کردم که آدم با خونه شونه

 گرفتش.دشم اشتباه میخو

بعد از تمیز شدن کامل استبل سمت انبار گندم رفتم با تاسف نگاهی به انبار انداختم انگار 

صد سال بود دست به سیلو نیاورده بودن با پشت دست آروم روی پیشونیم زدم و مشغول 

 تمیز کردن شدم. 



کردن. رفت و زخمیم میهای گندم مدام داخل دستم و پاهام میهای متعلق به خوشهچوب

 حدوداً یکی، دوساعت با فِرض )سریع( بودن و کار کردن کار سیلو تموم شد.

های که شیرین بهم داد رو هام رفتم و لباسنفسی از سر آسودگی کشیدم و سمت لباس

 داخل گونی گذاشتم.

 با پوشیدن لب هاسم نفسی از سر آسودگی کشیدم انگار زندگی رو بهم دادن.

 ه رفتم و گفتم:سمت دای

 کار انبار و استبل تموم شده اتاق خان کجاست که تمیزش کنم؟ -

کردن، دایه که استکان چای داخل دستش خشک می تمام خدمتکارها با تعجب بهم نگاه

 هاش رو در هم کرد و گفت:شده بود سریع اخم

 اونجا رو چطوری جمع کردی؟! -

 از سوالش چشمم گرد شد با خنده گفتم:

 ب با دست.خو -

 شوکه گفت:

 باید ببینم! -

کرد با عجله سمت انبار های گرد بهم نگاه میهمراه دایه سمت استبل رفتم که با چشم

گفت؛ به کل الل گندم رفت درش رو باز کرد باید بگم به کل ساکت شده بود، هیچی نمی

 شده بود کم کم به خودش اومد و گفت:

 اق سمت راست مال خان هستش.از راه پله که بری باال آخرین ات -

 با مهر و محبت گفتم:

 ممنونم دایه. -



 

 "سوم شخص"

 

دایه با عجله سمت آسو مادر خان رفت و براش از کار کژال گفت؛ هر دو زن فکر 

 کردن که این دختر چطور این کار رو انجام داده؟می

 کت کرد.ها حرایی روی دوشش انداخت و سمت پلهکژال جارو رو خیس کرد و پارچه

 

 "کژال"

 

 ایی روبه رو شدم آروم لب زدم:در اتاق رو باز کردم که با اتاق نچندان ساده

 کنه؟!یعنی خان اینجا زندگی می -

 هام رو باال انداختم و با شالم موهای خرمایم رو جمع کردم.شونه

کوچیک های قلوی و بینی های آبیم نگاه کردم لبجلوی آینه اتاق خان ایستادم، به چشم

پوستی بلوری، سریع نگاه از صورتم گرفتم و مشغول تمیز کردن اتاق شدم همه جا رو 

کردم هم درست می گردگیری کردم واقعا دیگه نیرویی برای ایستادن نداشتم ولی باید شام

 دونست چقدر خسته شدم.فقط خدا می

ت در سریع یکم روی فرش نشستم که خستگیم در بره ولی با صدای راه رفتن کسی پش

از جام بلند شدم همین که قفل در رو باز کردم از اون طرف یکی محکم در رو باز کرد 

 که باعث شد در به صورتم بخوره، "آخ" بلندی گفتم؛ و روی زمین افتادم.

 



هام رو دادم که چشمم به دو جفت کفش براق مردونه افتاد اخمداشتم بینیم رو ماساژ می

 م بلند شدم.توهم کردم و سریع از جا

 صدای مردونه ای سعی کرد کمکم کنه:

 حالتون خوبه؟! -

 با حرص گفتم:

 بله خوبم. -

کرد کردم داخل چشم هاش نگاه نکنم، نمی دونم چرا یک نیرو وادارم میسعی می

 نگاهش نکنم! خواستم از در اتاق بیرون برم که یکی بازوم رو محکم گرفت و گفت:

 شدی؟تو برای چی وارد اتاق من  -

 با سری پایین لب زدم:

 من اومدم که اتاق رو تمیز کنم. -

 صدای مرد رو به روم یکم بلند شد:

 زنم باید به من نگاه کنی فهمیدی؟وقتی باهات حرف می -

گفت! با رسید بهم زور میگرفت هر کی از راه میهام رو توهم کردم حرصم میاخم

 حرص گفتم:

 .کنمبفرمایید دارم نگاهتون می -

 مرد با اخم غلیظی که مهمون چهره اش بود گفت:

 کی تو رو اینجا آورده؟! -

 هام رو ریز کردم و یکی از ابروهام رو باال دادم، این بشر یا خنگه یا خیلی گیجه!چشم



 خوبه همین االن گفتم:

 برای خدمتکاری به اینجا اومدم. -

 کردیم که بالخره کوتاه اومد.هر دو با اخم بهم نگاه می

 تونی بری.خیلی خب می -

با حرف خان سریع از اتاق خارج شدم همین که بیرون اومدم تکیه دادم به دیوار قلبم 

کردم حتما تا االن هام میزد، حالم یک جوری بود احساس داغی روی گونهتند میتند

 خیلی قرمز شده!

گرفتن ها پایین اومدم سمت آشپزخونه عمارت رفتم شیرین مشغول پوست از پله

رفت ها بود با اون هیکل تپلش و اون دست های کوچولوش دل آدم ضعف میزمینیسیب

 با خستگی گفتم:

 جان خسته نباشی.شیرین -

 شیرین با دیدنم لبخندی زد و گفت:

 سالمت باشی عزیزم، کار اتاق تموم شد؟! -

 جوابش رو با متانت دادم و گفتم:

 آره گلم، باید شام رو درست کنم؟ -

 شیرین دودل گفت:

 شی؟آره، کژال یک سوال بکنم ناراحت نمی -

 در حالی که کمی استراحت می کردم گفتم:

 جانم، نه واسی چی باید ناراحت بشم؟ -

 به شیرین گنگ نگاه کردم خیلی دستپاچه بود.



 نه، آخه... هیچی. -

 کردم جدی نگاهش کردم و گفتم:فهمیدم ولش نمیتا سر و ته قضیه رو نمی

 شده؟بگو ببینم چی -

گن حتماً جادو تو چطوری استبل و انبار رو پاک کردی همه افراد داخل عمارت می -

 جنبل کردی.

هام دیگه جایی برای گرد شدن نداشت، وای خدایا این ها چرا همچین فکری کردن! چشم

 با کمی دلخوری گفتم:

 نه عزیز دلم کی گفته؛ من جادو جنبل کردم؟! -

 دونه که االن چقدر خستم.زور و توان خودم اونجا رو تمیز کردم خدا می نه گلم من با

 شیرین صورتش حالت پشیمونی گرفت و گفت:

 کنم.الهی بمی رم ببخشید که زود قضاوت کردم، بیا اینجا بشین شام رو من درست می -

این  ده توی دردسر میفتی که منمفدای سرت عزیز دلم، نه این دایه میاد بهت گیر می -

 کنم.خوام اشکالی نداره شیرین جان تو بشین من درست میرو اصال نمی

 شیرین لب زد:

 پس بزار کمکت کنم. -

 برای اینکه توی دردسر نیفته گفتم:

 .نه بشین فقط نگاه کن و ببین چطوری انجام می دم -

 شیرین ناچاری نشست و از روی اجبار گفت:

 باشه. -



کرد، تصمیم داشتم خورشت قیمه درست کنم میشیرین نشست زمین و بهم نگاه 

 مونن.دونستم فقط یکم از خورشتم رو بخورن انگشت به دهن میمی

 زمینی برداشتم و شروع به پوست گرفتن کردم، اون ها رو خاللی کردم.سریع سیب

 

ها رو داخل یک ظرف پر از آب کردم تا قرمز نشن، برنج رو پاک کردم زمینیسیب

 شه تا روش روغن حیونی بریزم.گذاشتم دم بک

همه مواد خورشت رو درست کردم ولی انگار یک چیزی کم بود دستم رو زیر چونم 

 تونه کم باشه؟زدم و متفکرانه به این فکر کردم چی می

 ی خاصی نرسیدم پس سمت شیرین برگشتم:به نتیجه

 شیرین جان بنظرت چیزی داخل خورشت کم نیست؟ -

 گوشت ریختی؟ -

 آره. -

.نمی -  دونم وّللاه

 اسم آلو قرمز توی ذهنم اومد که نیشم باز شد سمت شیرین برگشتم.

 شیرین آلو قرمز خشک دارین؟ -

 شیرین متعجب گفت:

 ریزن؟!چی؟! وا کژال مگه همچین چیزی رو داخل خورشت می -

 لبم رو به داخل فرستادم اما بعدش گفتم:

 شه.ریزن تازه خیلی خوشمزه میبله می -



، نداریم ولی فکر کنم داخل باغ باشه. -  نشنیدم وّللاه

 سری تکون دادم و گفتم:

 خوبه بزار برم چندتا بیارم.  -

 ها که خشک نیستن.آخه اون -

 با خوش رویی گفتم:

 عیبی نداره مهم اینکه َملَس باشن. -

 فکر جالبیه، بزار باهات بیام. -

 سری تکون دادم و گفتم:

 باشه. -

یم از در آشپزخانه خارج بشیم دایه با صورت پر از َکک و َمکش مثل همین که خواست

های سرکش اومد فکر کنم کال با آدمجن جلومون سبز شد این زن کال از من خوشش نمی

 مشکل داشت، نگاهی به سر تا پامون انداخت و گفت:

 رین؟شما دو نفر کجا می -

 سوالی پرسیدم:

 ما؟ -

 سری تکون داد و گفت:

 شما دوتا عفریته!آره  -

ادب بودنشون ادب بود واقعا این ها شعورشون رو توی بینهایت بیاین زن واقعا بی

 دیدن! اخمی کردم و لب زدم:می



 ادبیه.دایه لطفا درست صحبت کنید این حرفتون خیلی بی -

 دایه با حرفم بلند زد زیر خنده که سر و کله نبات پیدا شد، کنجکاو گفت:

 ؟!شدهکژال چی -

 هیچی وّللاه خواستم یکم آلو از باغ بردارم توی خورشت بریزم. -

 دایه جدی گفت:

 بیخود کردی، مگه اینجا خونه ی خالته دختره بدبخت فقیر ندید بدید. -

تونستم این ظلم رو تحمل کنم برای همین جواب دایه رو شدم، نمیدیگه داشتم عصبی می

 دادم:

بینید، ترجیح اهایی که بزرگی خودتون در حد پول میفقیر بودن من حرمت داره به شم -

می دم دختر یک کشاورز باشم نون حالل رو سفرم باشه تا دست راست خان! که پول 

 کشه، باشم.کنن آخرم خان پولشون رو باال میاون آدم هایی که تو باغشون جون می

 کرد.دایه نگاه می کرد، نبات با ترس بهدایه با چشم هایی به خون نشسته بهم نگاه می

کردن، بقیه خدمتکارها یا از کارم تعجب کرده بودن یا به چشم دختره بَدکار نگاهم می

 دادم مگه قراره من با خواست اون ها زندگی کنم؟اهمیتی نمی

تونم ظلم تحمل کنم برای همینه که همیشه کنم، من نمیهر طور که بدونم رفتار می

کنم، دم ولی دستور بدن عمل نمیرخواست بکنن انجام میسرکش و لجباز هستم اگه ازم د

 دادم.برای کفری کردنشونم شده برعکسش رو انجام می

 

 "سوم شخص"

 



آسو خانوم با شنیدن صدای داد از آشپزخونه سمت اون طرف حرکت کرد، با دیدن اون 

 دختر سرکش تازه متوجه شد، چه خبره و برای چی همه خدمه اونجا جمع شدن.

های برد یاد سرکشیهم این دختر سرکش و لجباز شده بود! از رفتار کژال لذت میباز 

 .خودش میفتاد

مادر آروان خان دیده  کرد برق تحسین به وضوح در چشمهای کژال نگاه میآسو به چشم

 شد.می

همچین دختر سرکشی واقعا کم پیدا می شه و اگرم بشه به این زیبایی که این دختر داره 

 نیستن.

ی شیفته ی رفتار خانومانه و باوقار کژال شده بود و اون رو برای پسرش آسو به نحوه

 فهمید اون از کدوم ده اومده.آروان در نظر گرفته بود ولی باید اول می

دونستن اگه بیشتر آسو به سمت کژال رفت، خدمه با دیدن آسو خانوم متفرق شدن می

ها برای شنیدن ادامه دعوا تیز شده ولی گوش شناونجا باشن حتما از عمارت بیرون می

 بود.  

 زنی؟اینجا چه خبره؟ دختر به چه حقی سر دایه فریاد می -

با قدرت حرفش رو بیان می کرد از این همه جسارتش به وجد اومده بود! با شجاعت 

 گفت:

اشه کنم ولی اگه زور یا ظلم بمن تا زمانی که کسی بهم زور نگه محترمانه رفتار می -

 کنم.سکوت نمی

 آسو به ظاهر اخمی کرد و گفت:

 کنی؟!صدات رو برای من بلند می -

 به حالت ناراحتی لب زد:



ها دلیل و منطق میاد این حرف های دایه ناراحتم که بیمن متاسفم ولی واقعا از حرف -

 زنه.رو می

 آسو با فریاد اسم دایه رو گفت:

 دایه. -

 دایه گوش به فرمان لب زد:

 بله خانوم جان؟ -

 آسو خانوم با جدیت گفت:

 این دختر رو داخل انباری بندازین. -

 کژال با تمام جسارتش لب زد:

 کنم؟ باید بگم سخت در اشتباه هستین.فکر کردین با این کارتون من التماستون می -

 

 "کژال"

 

زد به دستم که معذرت خواهی کن ولی من مرغم یک پا داشت گوش می نبات هی

 کردم.نمی

دایه رفت و با دو مرد قوی هیکل سمتم اومد نبات به دست و پای آسو خانوم افتاده بود که 

شد و های دایه دیده میگفت؛ برق پیروزی داخل چشمولم کنن ولی آسو خانوم هیچی نمی

 لبخندی به پهنای صورتش زده بود وقتی بهش پوزخند زدم لبخند روی لبش خشک شد.

هام رو گرفتن و به زور من رو سمت انباری تاریک و متروکه ل دستدو مرد قوی هیک

 بردن.می



شنیدم ولی اصال نگران نبودم، شیرین دست های نبات رو صدای التماس نبات رو می

گرفته بود که نزاره سمت من بیاد دلم براش سوخت گناه داشت ولی اصال از کارم 

جواب اون زن رو دادم باالخره یکی پشیمون نبودم برعکس خیلی هم خوشحال بودم که 

خواد من باشم یا هر شخص دیگه! هر کسی اگه یک باید جلوی زور گفتن؛ وایسته می

 کنه.ذره غرور و َزنونگی یا مردونگی داشته باشه ظلم قبول نمی

دو مرد من رو به داخل انبار هل دادن که باعث شد محکم روی زمین بیفتم و کف دستم 

 زخمی بشه.

بی حتماً تا حاال نگران شده خدا من رو داد، بینبار خیلی تاریک بود بوی نَم میداخل ا

 شم.بی میببخشه که همیشه باعث ناراحتی بی
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نبات دستش رو از دست شیرین بیرون کشید و سمت خروجی خونه رفت، با خودش 

 کرد حتما باید به عمو دلیر خبر بدم.زمزمه می

بی نگران در رو سمت خونه عمو دلیر رفت وقتی جلوی در رسید، بیپس با تمام نیرو 

باز کرد با ندیدن کژال محکم تو سرش زد و شروع به گریه کردن کرد نبات ناراحت 

 گفت:

 بی فدات بشم گریه نکن عمو دلیر کجاست؟بی -

 بی بی با دل نگرونی گفت:

 داخله مادر، کژالم کجاست؟ -

 نبات با ناراحتی لب زد:



دست آروان خاِن، امروز زیادی جلوی دایه مقاومت کرد بیا داخل باید با عمو دلیر  -

 صحبت کنم.

 بی بی از داخل حیات بلند گفت:

 دلیر پسرم نبات اومده. -

 دلیر لب زد:

 بگو بیاد داخل مادر. -

های؛ دایه تا انداختن های کژال و زور گفتننبات شروع به حرف زدن کرد از سرکشی

 انباری، عمو دلیر نگران سمت خونه خان ساالر رفت. کژال داخل

 تونست یک کاری بکنه.دونست خان ساالر کژال رو دوست داره باالخره میمی

 عمو دلیر بدون حرفی سوار اُفق شد و سمت خونه خان ساالر رفت.

 دلیر در خونه خان رو زد که با صورت خواب آلود جمشید مواجه شد.

 خوای؟یدلیر این وقت شب چی م -

 با ترس لب زد:

 با خان کار دارم. -

 جمشید اخمی کرد و گفت:

 دیونه شدی؟ خان االن خوابه. -

 دلیر بازم با اصرار گفت:

 بزار با خان حرف بزنم کارش دارم. -

 جمشید با جدیت گفت:



 برو فردا بیا. -

 ولی... -

 جمشید وسط حرف دلیر پرید و گفت:

 ولی نداره. -

 

ز این زندگی نحس بود، سمت خروجی اتاق رفت و یک سیگار روشن ساالر خان کالفه ا

 خواد؟کرد که با دیدن دلیر اونم این وقت شب جای سوال پیش اومد که اون اینجا چی می

 سمت جمشید برگشت فریاد زد:

 جمشید چی شده؟ -

صدای فریاد خان جمشید رو سر جاش میخکوب کرد، دلیر بدون اینکه اجازه بده جمشید 

 بزنه گفت: حرفی

 خان کمکم کنید کژالم خان. -

داد باز این دختر چه دست ُگلی آب دلیر نگران بود همین نگرانی اصال بوی خوبی نمی

 داده؟

 .که همش دنبال خرابکاری کردنه این دختر یک جا بند نمی شه

 سر جمشید فریاد زد:

 خاصیت بزار بیاد داخل.بی -

 جمشید از سر راه کنار رفت و گفت:

 چشم. -



 

 "چند ساعت قبل از تمامی اتفاقات"
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 به دستور ساالر خان اََرم رو تعقیب کردم.

از گوشه درخت به مرد زل زدم که با اتومبیلش وارد عمارت شد آخه همچین مردی تو 

 خواد؟!این عمارت چی می

 باید بفهمم این ویال متعلق به کیه؟

 رفتن سمت یکی از کارگرها رفتم و گفتم:یکارگرهای عمارت مدام از خونه بیرون م

 دالور خسته نباشی. -

 مرد متعجب زده گفت:

 ممنونم آقا، امرتون؟ -

 گفتم:باید یک دروغ مصلحتی می

 وّللاه من مسافرم ماشینم خراب شده این ده خانش کیه؟ -

 مرد ساده لوح لب زد:

 بینید متعلق به ایشونه.خان آروان، این عمارتی که می -

خواستم رو به دست آورده بودم روی شونه مرد زدم سمت عمارت برگشتم چیزی که می

 و تشکر کردم.



 خیلی مردی دمت گرم. -

 همون کارگر گفت:

 آقا من برم دیگه االنه که سرکارگر بیاد. -

سرم رو تکون دادم و از ویال دور شدم سمت اتومبیل رفتم و سمت عمارت ساالر خان به 

 راه افتادم.

 

هیچ حرفی سمت در عمارت وقتی به جلوی در رسیدم اتومبیل رو خاموش کردم و بی

 رفتم که جمشید در رو باز کرد.

 به ساالر خان خبر بده که اومدم. -

های کتاب بدون توجه به جمشید سمت اتاق کار خان رفتم وارد اتاق خان شدم پر از قفسه

 .بود و یک میز برای انجام کارهاش

 دادم و منتظر خان بودم.ستم و پام رو روی پام انداختم و تکونش میروی صندلی نش

 

 "ساالر"

 

 کردم، زین رو گرفتم و سوارش شدم.داخل استبل و بودم صورت بهتین رو نوازش می

ابسارش رو گرفتم به کنار پهلوش زدم به جای که بچه بودم و پیداش کرده بودم رفتم، 

 شمه کوچیک درست کرده بود. آبشار یک چ همه جا سرسبز بود و آب

زیر درخت رفتم و بستمش روی زمین نشستم و یک گیاه شیپور مانند توی دستم گرفتم و 

 رفتم بازم خاطرات به ذهنم هجوم آورد.باهاش ور می



ها به هفت سنگ کرد هر دفعه سنگ"دختر کوچولو با دوست هاش هفت سنگ بازی می

 خندید.می زد و برای شکست دادن پسرها خوشحالمی

نداخت که پدرم صحبت با اون رو ممنوع کرده بود موهای بلندش من رو به هوس می

 سمتش برم و دستم رو داخلشون فرو بکنم.

وقتی به خودم اومدم صورتم پر از اشک شده بود، شاید برای خان بودن زیاد قوی نبودم 

 ولی دیواری از ظاهری سرد جلوی قلب شکستم کشیده بودم.

ات خوبی نداشت، معصوم نبود، باعث آرامشم نبود، فقط یک باری از عذاب بود فریبا ذ

 فقط و فقط عذاب...

هام رو حصار کردم، دستدادم خودم و لعنت میبلند شدم و به زمین و زمان فوحش می

 زدم بلکه این عذاب تموم بشه ولی نتیجه ای نداشت.صورتم کردم و فقط داد می

 رتم رو شستم سمت بهتین رفتم باید به عمارت می رفتم.دستم داخل آب کردم و صو

 

 به عمارت برگشتم که جمشید سمتم اومد و گفت:

 خان. -

 سرم رو به نشونه "چیه" تکون دادم که گفت:

 آقا ارسام اومدن. -

 بی حوصله لب زدم:

 کجاست؟ -

 جمشید با سری پایین لب زد:

 داخل اتاق کارتون. -



 و سمت اتاق کارم حرکت کردم. اَبسار بهتین رو دستش دادم

 همین که در باز کردم ارسام سریع از صندلی بلند شد اشاره کردم بشینه که اونم نشست.

 سمت صندلیم رفتم و کتم رو در آوردم سیگارم رو روشن کردم و گفتم:

 گیرت شده؟خب آرسام چی دست -

 ارسام با جدیت لب زد:

 تعقیب کردم و به عمارت خیلی بزرگی رفتن.خان طبق دستوری که دادید اون مرد رو  -

 اخمی کردم و گفتم:

 فهمیدی مالک عمارت کیه؟ -

 ارسام سری تکون داد و گفت:

 بله خان، شخصی به اسم آروان مالک اون عمارته. -

 ها پیش این اسم رو شنیدم! اسم آروان خیلی آشنا بود انگار سال

 ای هست که بگی؟چیزه دیگه -

 نه خان. -

 خوام حتی از آب خوردنشم با خبر باشم.ه، در مورد این آروان تحقیق کن میباش -

 چشم ارباب. -

 تونی بری.می -

ارسام بلند شد و سمت در رفت یک پک عمیق به سیگارم زدم و اون داخل جا سیگاری 

 خاموش کردم.



 

 "زمان حضور دلیر"

 

 "ساالر"

 

 دلیر با ناراحتی گفت:

 خان ده باالست و داخل انباری زندانی شده. کمکم کنید خان کژالم دست -

 عصبی لب زدم:

 کرده؟!کژال داخل اون عمارت چیکار می -

 دلیر سرش رو پایین انداخت و گفت:

کرده، کور بشم رفته کار میوقتی زمین رو گرفتین کژال به این خونه و اون خونه می -

ز اون عمارت بیرون بیار به دونستم نبات تازه امروز بهم گفت؛ خان کژالم رو ااگه می

 پات میفتم آقایی کن و دخترم رو نجات بده.

گیرم زنم، ولی وقتی دخترت رو پس میخیلی خوب فردا با خان اون روستا حرف می -

 باید راضیش کنی زنم بشه.

 دلیر شوکه گفت:

 شه.ها راضی نمیاما خان کژال لجبازه به این راحتی -

 با جدیت گفتم:

 ده.گم؛ باید راضیش کنی چون اون به حرف تو گوش میمیبرای همین  -



 

 "سوم شخص"

 

کرد خانوادش در امان دلیر غمگین از خان تشکر کرد و از عمارت خارج شد، دعا می

 باشن.

هاش گذاشته بود، به قدری گرسنه و تشنه بود که نای تکون کژال سرش رو روی پا

نده چون آب در اختیارش نبود دستش خوردن نداشت ولی بخاطر آورد که نماز شب نخو

 ی دیوار زد و وضو گرفت.رو روی خاک گوشه

نماز کرد، شب بود و نور ماه روی صورت مهتابی کژال  سمت قبله شروع به خوندن

تابید، ایمان طبق فرمان بابا قیام مراقب کژال بود وقتی دید که کژال مشغول خوندن می

رش نشست و با صدای آرامش بخشش تمام مراحل نمازه، کار کژال رو تکرار کرد و کنا

 .نماز رو انجام داد

کژال با شنیدن صدای ایمان لبخندی روی صورتش نمایان شد، دو دوست یکی جن و 

دیگری انس بر خالف چیزی که بودن مشغول صحبت با خداشون بودن، بعد از نماز 

کنارش ایستاده بود و از  کژال ایمان رو صدا زد ولی صدایی نشنید غافل از اینکه ایمان

 ضعف کژال به خوبی مطلع بود.

های انباری نگاه کژال خسته سرش رو روی بازوش گذاشت و به آسمان از پشت میله

 کرد.

 بی، بابا و کژین بود.دلش پیش بی

 خستگی به کژال غلبه کرد و باعث شد بخوابه.

 

 د. داخل اتاق یک کمد قهویی قدیمی یک تخت و یک میز آرایشی بو



ای طالیی رنگش مشغول شونه کردن آسو پشت میز آرایشی سفیدش نشسته بود و با شونه

موهاش بود که صدایی در اتاق پیچید، صدا به حدی ترسناک بود که لرزه به تنش 

 نداخت، ترسیده از جاش بلند شد که شونه روی زمین افتاد و ترک برداشت.می

دا به اینجا ختم نمی شد انگار یکی خودش گفت؛ صای اسمش رو بلند میصدایی دورگه

کرد توهمه که یک اومد. گیج شده بود فکر میکشید صدای خنده میرو روی زمین می

هاش، موهای قرمز، های کهربای و با خطی افقی سیاه درست وسط چشمپیرزن با چشم

 های پاره جلوش ظاهر شد.بدنی کثیف و با لباس

تونست ن محکم دستش رو گرفت و فشار داد نمیترسیده یک قدم عقب رفت ولی او

کرد خندید هر لحظه بلند و بلندتر تا اینکه ولش کرد، دستش درد میحرف بزنه فقط می

 هوش شد.از درد بی

 

کرد، متوجه شد ذات خوبی ایی غیر انسانی در منزل رو حس میایمان حضور غریبه

م کرد هر دو برادر جلوی ایمان نداره پس شروع به احضار دو برادرش، رحمان و رحی

ظاهرشدن، از وجود یک جن شیطانی در منزل باخبر شدن و دعای مخفی شدن و کژال 

 خوندن.رو بلند بلند می

ایمان سمت اتاقی رفت که اون جن در اونجا بود با دیدن آسو که روی زمین بود و 

 گرده.میکبودی عمیقی که روی دستش بود یقین پیدا کرد اون جن دنبال کژال 

 

رحمان و رحیم همچنان در حال ذکر گفتن؛ بودن کژال بخواب رفته بود طوری که انگار 

 سالیان ساله که نخوابیده.

 

 "کژال"

 



ای "بازم این جنگل انگار قرار نیست سایه شومش از زندگیم خارج بشه، صدای زنونه

 صدا کیه؟شروع به قهقه زدن کرد... تمام حواسم رو جمع کردم تا ببینم صاحب 

خواست شب بود ولی آسمون تاریک نبود بلکه قرمز بود با صدای زوزه گرگ دلم می

تونستم تکون بخورم، برم تا از این جنگل در امان باشم ولی انگار فلج شده بودم نمی

شد با تمام شد و درد بدنم طاقت فرساتر میها هر لحظه بیشتر میصدای زوزه گرگ

روی زمین کشیدم و به حالت سجده سمت قبله برگشتم تنها  نیرویی که داشتم خودم رو

 حامی من در این دنیای پر از دشمنی خداوند حکیم بود.

های مختلفش احساس نیرویی هام رو بستم و اسمش رو بردم بعد از چند بار بردن نامچشم

کردم )هر کدوم از اسامی خداوند دارای موکل رحمانیه بخاطر همین احساس قوی می

هام رو باز کردم. چهار کردن.( زمانی که چشمکرده چون بهش کمک میشتن نیرو میدا

های یاقوتی، کهربایی، زمردی و مشکی خالص اطراف من نشسته گرگ سیاه با چشم

ای از نور کشیدن ولی هالههای تیز و برندشون رو به رخم میبودن و با قدرت دندون

 شد.ها به من میه مانع از حمله کردن اونطالی اطرافم بود یک نیرویی قدرتمند ک

 شنیدم. صداهایی برای نشون دادن حامی من برای مقابله با شیاطین رو می

 کشیدن و روی زمین افتادن.هایی از روی درد میهایی اطرافم جیغگرگ

 زد.ها رو فریاد میها یا همون جنصدا به قدری بلند بود که تمام جنگل ندای مرگ گرگ

های ها به صورتمردان و زنان اطرافم بیشتر شد آروم آروم ظاهر گرگصدای 

های پوسیده، دست های سیاه و ظاهری وحشتناک تمام اجزایی ترسناکی تبدیل شد بدن

 صورت شیاطین روبه روی من بود.

ذکرها با صدای موکلین رحمانی که از طرف خداوند مامور حفاظت جون من بودن 

 رنگی از بدن جنیان اطرافم خارج شد. یع سیاهبیشتر شد تا بالخره ما

آتشی گداخته شد و به فرمان خداوند شروع به خاکستر شدن کردن و مثل غباری بی 

 هام محو شدن!ارزش از جلوی چشم

 



مردی زیبا رو کنارم ظاهر شد، درخشان بودن ظاهرش لبخند محوی روی صورتم آورد 

 با صدای دلنشینش گفت:

 ه حق هستی.بنت کژال در پنا -

 هام خورده بود.هام مهر سکوت روی لباومد باز هم توی خوابصدای ازم در نمی

مثل اینکه مرد رو به روم از چیزی که توی ذهنم بود آگاهی مطلق پیدا کرده بود برای 

 همین خودش رو معرفی کرد:

ت ّللاه من رافائل هستم و کسانی که اطرافتون بودن موکلین رحمانی بودن که به خواس -

 به کمکتون اومدن.

 دونم چطور؟اون مرد قادر بود چیزهای که توی ذهنم بود و بخونه ولی نمی

 سوالی که ذهنم و مشغول کرده بود این بود، چه زمانی این کابوس تموم می شه؟

زمانی که خودت بخوای، ما کنارت هستیم در راه درست قدم بردار و ّللاه رو فراموش  -

 نکن.

 شد تا بالخره کامال محو شد."حظه به لحظه نورانی تر میظاهر مرد ل

 

از خواب بیدار شدم و حضور اشخاصی رو کنارم حس کردم که بهم زل زدن، ذکری که 

 بابا قیام یادم داده بود رو خوندم صورت رحمان و رحیم مشخص شد متعجب پرسیدم:

 کنید؟!شما اینجا چیکار می -

فکر فرو برد تا حس کردم بوی چیز فاسدی فضای سکوت دو برادر من رو بیشتر به 

 خونه ی خان رو پر کرده، ذکر رحمان و رحیم بیشتر شد.

هام رو بستم و با کمک چشم سوم شه چشممثل اینکه از این دو تا واسی من آبی گرم نمی

بردم یک جن غیر از این دو برادر روی محیط تمرکز کردم با دیدن هاله سیاه رنگ پی

 گرده ولی چه چیزی؟!و کامال واضح بود دنبال چیزی می اینجا است



های ای بزرگ داشت دو چشم سفید دستکه یک دفعه همون هاله جلوم ظاهر شد، پوزه

دونستم اون های تیز دیگه اونقدر دیده بودم که کامال عادی شده بود واسم میسیاه و ناخون

کرد ذکری رو زمزمه کارو میکشتمش قطعا اون این جن شیطانیه برای همین اگه نمی

های سیاه رنگی روی کردم جن جیغ کر کننده کشید، زخم های عمیقی مثل فرورفتگی

 کشید.های از روی درد میبدنش به وجود اومدن جیغ

با تموم شد دعا و ذکرم از بین رفت و از تمام وجودش فقط یک مایع زرد لزج باقی 

 موند.

یخته بود به حالت چندشی اون مایع لزج رو از یکم از اون ماده لزج روی صورتم ر

 کردن با تعجب گفتم:روم با خنده نگاهم میروی صورتم پاک کردم که دو برادر رو به 

 خندین؟!به چی می -

 رحمان با اون صدای دلنشینش شروع حرف زدن کرد:

 یا بنت کژال خدا نگهدار شماست. -

 لبخندی زدم و گفتم:

 ، ایمان کجاست؟!خدا از شما راضی باشه -

هام رو تو هم کردم رحیم مثل همیشه ساکت بود هر دو به پشت سرم اشاره کردن اخم

 سمت جای که نشونم دادن برگشتم و با دیدن ایمان لب زدم:

 ایمان حالت خوبه؟! -

همین جمله کافی بود تا ایمان غرق در خون روی زمین بیفته با دردی که هنوزم توی 

رفتم، چون پیمان برادری بسته بودیم یک جوری روحمون با هم  بدنم بود سمت ایمان

 تونستم بهش دست بزنم.عجین شده بود طوری که می

 سمت رحمان و رحیم برگشتم:

 تونه به ایمان کمک کنه.ایمان رو پیش بابا قیام ببرید تنها کسی هستش که می -



 وقتی دیدم تکونی نمی خورن فریاد زدم:

 ی؟! ایمان رو ببر.رحمان منتظر چی هست -

 رحمان ناراحت گفت:

 یا بنت کژال این کار برای من مقدور نیست. -

 شوکه گفتم:

 یعنی چی؟! -

 رحمان بی ریا گفت:

 میره.شه بلکه میایمان درمان نمی -

 حرصی گفتم:

 دم.نه...! من این اجازه رو نمی -

بودیم اون جن و من تونستم دست رو دست بزارم تا ایمان بمی ره درسته هم خون ننمی

 انس بودم ولی پذیرفتن مرگ برادرم برام غیر ممکن بود.

ها رو التیام ببخشم تونم تا حدی زخمعمو قیام گفته؛ بود که با قوی کردن نیروی بدنم می

ایمان گذاشتم؛ داخل کالبد انسان بودنش  با نیروی کمی که تو وجودم بود دستم سمت زخم

 تونست باشه.نقطه مثبتی برای نجاتش می

چهار زانو نشیتم و مدیتیشن )یک جور تمرکز کردن و خالی کردن ذهن آشفته برای 

شه.( کردم دستم رو روی زخم گذاشتم و کلمات زیر رو تمرکز بیشتر روی کار انجام می

 تکرار کردم.

کنم جون برادر من رو نجات بده، ای یا خالق هستی بخش جهان به درگات سجده می -

شنوید من رو حمایت کنید و با گ و ای فرشتگان الهی اگه صدای من رو میخدای بزر

 های بدن برادر من رو التیام ببخشید.دستان نیرومندتون زخم



ها وجود فرشتگان رو قبول ندارن ولی اگه از عمق وجودت ازشون )درسته بعضی

است درخواست کنید و بفهمن درخواستتون فقط نجات شخص هست! و از ته دل درخو

کنند و کمکشونم به صورت دادن انرژی در بدن شما هست پس کردید بهتون کمک می

 ایمان به خدا و باورتونو قوی کنید(.

 

کردم کردم کمکم کنن صورتم از اشک پر شد فقط التماس میزیر لب فقط در خواست می

یلی زدم، تا احساس داغی نیرویی رو کف دستم حس کردم انرژی خدیگه داشتم زجه می

داغی بود بدنم مثل آتیش داغ و سوزاننده شده بود، با قدرت تلقینی که بابا قیام یادم داده 

شه و از هام رو بستم و تصور کردم که نور درخشان از کف دستم خارج میبود. چشم

هاش با قدرت انرژی در حال نوک پای ایمان تا باالی سرش در حال حرکته و تمام زخم

 .التیام بخشیدنه

های منظم ایمان نفسی از سر آسودگی کشیدم هام رو باز کردم که با دیدن نفسروم پلکآ

نه  کردم به هر حال من یک مدیومماز خوشحالی جیغ آرومی کشیدم به خودم افتخار می

هام یک آدم معمولی! خیلی انرژی از دست داده بودم سرگیجه اَمونم رو بریده بود چشم

 شد که همه جا سیاه شد.ایمان افتاد و دیگه نفهمیدم چیی سیاهی رفت، سرم روی سینه 

صبح با صدای که به در انباری خورد قدرت تکون خوردن نداشتم که با دیدن دایه که با 

اخمی که کل صورتش رو پر کرده بود به من زل زده بود گوشه چشمش کبود شده بود و 

 تم.جای چنگ روی صورتش بود، ُکپ کرده بودم ولی هیچی نگف

 .دختر پاشو آسو خانوم کارت داره -

وجدان و هیچ نیرویی برای حرکت کردن نداشتم ولی برای اینکه جلوی این زن بی

 رحم کم نیارم به سختی بلند شدم.بی

همین که بلند شدم احساس کردم کسی دستم رو گرفته سمت شخص برگشتم که دوتا از 

 کردم و گفتم: هام رو توهمافراد خان دست هام رو گرفتن اخم

 مگه اسیر گرفتین؟ -

 دایه با بی رحمی گفت:



 دست کمی هم از اون نداری دختره گیس بریده. -

 اخمی کردم و با ضعف زیاد گفتم:

 دایه مراقب حرف زدنت باش چون... -

 دایه سمتم برگشت و داخل صورتم فریاد کشید و گفت:

 کنی؟چون چی؟! دختره بی َکس و کار داری من رو تهدید می -

 هاتون بگین دست به من نزنن فلج نیستم خودم میام.نه فقط هشدار دادم، به آدم -

 دایه بی توجه به حرفم گفت:

این دختر رو ببرین، حیف که آسو خانوم گفتن؛ کاریت نداشته باشیم وگرنه همینجا  -

 کردیم.فلکت می

 پوزخندی زدم و گفتم:

 ستن من رو ساکت کنن تو که جای خود داری.تر از شما هم نتونهه... ترسیدم، گنده -

خون خون دایه رو نمی خورد، دایه جلوتر راه افتاد و منم همراه دو مرد پشت دایه راه 

 رفتم.می

از جلوی آشپزخونه عمارت رد شدیم که شیرین با صورت کبود شده مشغول تمیز کردن 

بدون حرفی داخل جلوی آشپزخونه بود با دیدنم با صورت غمگین نگاهم کرد و 

 آشپزخونه رفت.

های روی صورتش اصال جای دست یک انسان از رفتار شیرین متعجب شدم ولی کبودی

 دونست چه اتفاقی افتاده؟!نبود خدا می

شدم زخم یا کبودی روی صورتش بود، دایه عصبی من رو از کنار هرکسی که رد می

 سمت اتاق آسو خانوم برد، رو به دو مرد کرد و گفت:

 شما دو نفر برین سر کارتون. -



 دو مرد سری تکون دادن و رفتن از اتاق آسو خانوم صدای جیغ بلند اومد.

وقتی دایه در رو زد دو دختر نچندان زیبا ولی با صورت تپل در اتاق رو باز کردن، از 

چیزی که دیدم وحشت کردم خدای من آسو خانوم نصف سمت چپ بدنش کبود شده بوده، 

کردن با جیغ آسو خانوم همه به ه اطرافش بودن سردرگم فقط هم رو نگاه میدکترهایی ک

 خودشون اومدن.

 سوزم، کمکم کنید.خدا دارم می -

دونستم باید خواست کمکش کنم ولی واقعا نمیسوخت دلم میدلم برای آسو خانوم می

 چیکار کنم؟

 با فریاد دوباره اش به خودم اومدم عصبی فریاد زد:

 ز جلوی چشمم فقط کژال بمونه.گمشین ا -

 با جیغ دوباره آسو خانوم همه اتاق رو ترک کردن.

کرد که بوی استخون به آسو خانوم با زور دو دست و پا سمتم اومد مثل سگی رفتار می

 کشید.مشامش رسیده فقط بو می

 کشید، رفتارش اصال مثل یک انسان نبود!زد فقط بو میحرفی نمی

 

ها قهقه زد، صداش عوض شد این زن واقعا خودش زد و مثل دیونه هام زلآسو به چشم

 نبود!

حس کردم که تسخیر شده ولی توسط چه کسی؟ مدام این سوال توی ذهنم بود چطور باید 

 اون رو از جسم این زن بیرون بیارم؟

گفتم؛ که چقدر االن بهش محتاجم که صورت آسو خانوم سمتم اسم خدا رو توی دلم می

 با اون لبخند کزایش بهم زل زد:برگشت و 



های منی، تو زنی؟ اون به کمکت نمیاد، تو باعث و بانی مرگ بچهتو کی رو صدا می -

هام رو ازت باعث شدی هر نوزاد من روز تولدش مرده متولد بشه من انتقام بچه

 گیرم.می

کرده گفت؛ و من فقط سکوت روم نگاه کردم اون از دردش میبی حرکت به زن رو به 

 بودم، گناه من نبود که خاله من این نفرین رو کرد، گناه من نبود که شبیه اون شدم.

 انسان چرا ساکتی؟ -

 با غم گفتم:

 های تو نیستم.من قاتل بچه -

 جن داخل جسم آسو فریاد زد:

تو از نسل زری هستی، تو نسلی از اون جادوگر هستی من سالیان ساله فرزندی ندارم  -

 ان من فقط بخاطر نسل تو ُمردن.تمامی فرزند

 مثل خودش گفتم:

 گیرن؟گناه من چیه؟! بهم بگو من چه گناهی کردم که همه انتقامشون رو از من می -

 یکم صدام رو بلند کردم و گفتم:

رن من زری نیستم من کژالم، فقط کژال نه زری، انتقامت هات بمیخوام بچهمن نمی -

 بگیری. رو از من نه بلکه باید از زری

 جن لب زد:

 زری قبل مرگش فقط اسم تو رو زمزمه کرد تو دختر زری هستی. -

 من واقعا حرف هاش رو درک نمی کردم مادر من زری نبود! با جدیت گفتم:

 کنم.لطفا از جسم اون زن بیرون بیا من جسمم رو بهت هدیه می -



 صدای التماس ایمان توی ذهنم پیچید.

گه، جسمت رو بهش نده وگرنه برای کن اون دروغ مینه کژال به حرفش گوش ن -

 شی.همیشه تسخیر می

 با مهربونی جواب ایمان رو دادم.

 داداش هر وقت تونستی ذکر رو بگو تا نتونه وارد جسم آسو بشه. -

 ایمان با تعجب و نگرانی پرسید:

 خوایی چیکار کنی!می -

 با جدیت حرفم رو ادامه دادم و گفتم:

 . ی سرش بیارم که دیگه هوس نکنه وارد جسم کسی بشهخوام بالمی -

 سمت جن برگشتم و با حالت جدی پرسیدم:

 اسمت چیه؟ -

 اون لب زد:

 پری دخت. -

 سمتش قدمی برداشتم و گفتم:

پری دخت اگه من کمکت کنم یک فرزندت سالم به دنیا بیاد دست از سر من و خانوادم  -

 داری؟بر می

 متعجب پرسید:

 چطوری؟! -

 من ذات سیاهی نداشتم و دوست داشتم در حد توانم به همه کمک کنم بنابراین لب زدم:



 اونش با من. -

 گم.خواست مطمئن بشه که راست یا دروغ میدخت جوری نگاهم کرد می پری

 دارن.اگه این اتفاق بیفته من با شما کاری ندارم ولی اون ها دست از سرتون بر نمی -

 اون ها کی هستن؟ سوال توی ذهنم اومد

 مگه فقط این زن دشمن زری نبود؟ سوالی پرسیدم:

 اون ها کی هستن؟ -

 پری دخت گفت:

 پادشاه جنیان اون عشق زری بوده ولی زری بهای سنگینی داد. -

 متعجب پرسیدم:

 چه بهایی؟! -

 پری دخت سمتم اومد و گفت:

 قربانی کردن نسلش . -

 در ازای چی؟ -

 خوای کاری کنی فرزند من نمی ره؟تو به من بگو چطور میدر ازای قدرت حاال  -

 از حرف هاش بیشتر تو فکر فرو رفتم و گفتم:

 .هات نمی رنباید یک جنی خوب بشی تا دعایی برات بنویسم که بچه -

 

 پری دخت گفت:



 آسیب نزنه کاری بهشون ندارم.من جن خوب نمی شم ولی اگه انسانی به من  -

 اخمی کردم و گفتم:

نویسم مراقب باش اگه باشه ولی اول از جسم اون زن بیرون بیا من برات یک دعا می -

 شی.کنه و تو دیگه هیچوقت یک مادر نمیآسیبی بزنی دعا اثر نمی

کرد ولی بعد چند دقیقه صدای زجه مانند از جن رو به روم با ترس و لرز بهم نگاه می

 دهنش بلند شد، جدی لب زدم:

کنم بهتره عجله کنی گرفتی یک جن خوب باشی من بهت کمک می هر زمان تصمیم -

 من همه روز رو وقت ندارم.

- ... 

 وقتی جوابم رو نداد گفت:

 خوای جوابم رو بدی؟خب، نمی -

 با تردید و دو دلی گفت:

 قبوله. -

 آروم خندیدم و گفتم:

 اینطوری نه باید قسم بخوری. -

 چطوری؟! -

 تم و کتاب مورد نظرم رو پیدا کردم و گفتم:سمت گوشه اتاق آسو خانوم رف

زنی دستت رو بزار روی این کتاب و از ته دلت قسم بخور به هیچ انسانی آسیب نمی -

کنی ولی یادت باشه اگه سوگندت فقط وقتی وارد محدودت شد اون رو با ترس دور می

 بره.دروغ باشه این کتاب با عظمت خداوند تو رو از بین می



 باشه. -

 ی دخت دستش رو روی کتاب گذاشت با مهربونی گفتم:پر

 حاال چیزایی که می گم رو تکرار کن؛ -

خورم به هیچ موجودی اعم از انسان و خدایا به عظمت و بزرگیت ایمان میارم، قسم می

 های خودم آسیبی نزنم همانا تو عالم و بزرگ جهان هستی.نوعای و همهر موجود دیگه

 از جسم آسو بیرون انداخته شد.پری دخت بعد تکرارش 

 پری با تعجب پرسید:

 شد؟ چطور این کار رو کردی؟!چی -

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:

 چی رو دقیقاً؟ -

 پری دخت لب زد:

 اینکه من رو از جسمش بیرون کردی؟ -

 آروم خندیدم و گفتم:

 من اون کار رو نکردم. -

 پری متعجب گفت:

 داد!پس کی انجامش  -

 های پری دخت توی هم شد.لبخند ملیحی زدم که اخم

 صادقانه لب زدم:



ی با عظمت ترین کتابش تو رو از تو سوگندی به درگاه خداوند خوردی اونم به وسیله -

جسم اون زن بیرون کرد حاال هم همراه من بیا تا بهت چیزی رو بدم که از نفرین در 

 امان باشی.

کرد سمتش برگشتم دلم براش خیلی سوخت تقصیر من بود پری دخت یک اشاره به آسو 

 اون االن داخل این وضعیت بود.

 صدای ایمان توی ذهنم پیچید:

 باره!کنی خباثت از صورتش میتو چرا به این زن اعتماد می -

 بدون جلب توجه گفتم:

 بره خودتم این روکنم اگه دروغ بگه خداوند فرزندش رو از بین میفعال کمکش می -

 دونی.بهتر از من می

 ایمان زمزمه کرد:

تونی همه رو نجات این کارت مثل بازی با جون خانوادته کژال به خودت بیا تو نمی -

 بدی.

 مثل خودش گفتم:

 تونم سعی خودم رو بکنم که زنده بمونن.حداقل می -

 ایمان وقتی دید از پسم بر نمیاد لب زد:

 .پووف، اصال من می رم -

 برگشتم و گفتم:سمت پری دخت 

نویسم دونی منزل من کجاست؟ من برات دعا رو میامروز از اینجا برو خودت می -

نویسم که ولی حق نزدیک شدن به من یا خانوادم رو به هیچ عنوان نداری ببینم برات نمی

 تا آخر عمرت چوب این حماقتت رو بخوری متوجه شدی؟



 ب شد.پری فقط سرش رو تکون داد و از جلوی چشمم غی

دونست کی به هوش میاد ولی خوب باید بهش یکم نیرو سمت آسو خانوم رفتم خدا می

 دادم تا کمتر درد بکشه.می

دستم رو داخل دست آسو گذاشتم و تصور کردم نیروی به رنگ طالیی از جسم به جسم 

یف و کرد، انرژی کثکنه با هر قدر انتقال انرژیم خستگی بهم غلبه میاون انتقال پیدا می

 بیمارش رو از تنش بیرون کشیدم و نیروی تمیز و پاک رو جایگزین کردم.

 کشیدم.از خستگی نای تکون خوردنم نداشتم ولی باید انرژی ناسالم رو از بدنم بیرون می

 تمام انرژی کثیف رو به زمین انتقال دادم.

فهمید من دعا دونستم کسی میاز جام به سختی بلند شدم و الکی فریاد کمک سر دادم می

شد پس از روی ناچاری شروع به فریاد زدن نوشتن بلدم ریختن خونم براشون حالل می

 کردم.

 کمک کنید آسو خانوم حالشون اصال خوب نیست. -

 دایه دکتر خبر کنید آسو خانوم بیهوش شده.

 های من سمت اتاق اومدن.همه با جیغ

 

لم داد که به دیوار برخورد کردم، خان سمتم اومد و دستم رو گرفت و به یک طرف ه

اومد صدای خان می هام رو بستمنیرویی برای ایستادن نداشتم به دیوار تکیه دادم و چشم

 زد دکتر رو خبر کنید.که فریاد می

تونستم با دقت نگاه کنم دستم رو به دیوار گرفتم تا راه هام تار شده بود نمیجلوی چشم

دیدم کامال تاریک شد منتظر برخوردم با زمین بودم که برم و از اتاق خارج بشم ولی 

 بین و زمین و آسمون معلق شدم.

 دست هایی کسی زیر پاهام قرار گرفت و بعد خستگی و سیاهی..



 هام رو باز نکردم که صدای دلنشین یک مرد شنیدم؛با صدای دکتر بازم چشم

 دکترحالشون چطوره؟ -

 دکتر لب زد:

افتاده و کژال خانومم پاشون آسیب دیده لطفا غذاهایی کامال هر دوشون فشارشون  -

 مقوی بهشون بدین و همینطور این نسخه های دارو رو هم تهیه کنید.

 بله حتما. -

 دکتر انگار قصد رفتن داشت لب زد:

 کنم.خب خان با اجازتون من دیگه رفع زحمت می -

 صدا مخملی لب زد:

 ی در بدرقه کنه.اجازه بدین شیرین شما رو تا جلو -

 ممنون خان. -

خواست از رفت، وای که این تخت چقدر نرم بود آدم دلش نمیمثل اینکه دکتر داشت می

 روش بلند بشه.

های گین با چشمشد که خان دستم رو گرفت من رو میهام گرم خواب داشت میچشم

ورد و آهای نرمش روی صورتم میبسته، تعجب کرده بودم همینجوری با اون دست

 کرد.نوازش می

 زدم.خواستم تموم بشه پس حرفی نمیانقدر خوب بود نمی

شد تکون رفت نه دیگه داشت پرو میولی بعد چند دقیقه دستش داشت جاهای حساسم می

 الکی به خودم دادم که سریع دستش رو برداشت و زیر لب غرغر کرد:

 کنه.دم رو مسخ خودش میدختر خنگ معلوم نیست چی داره دو تا چشم سگی داره آ -



 این به من گفت؛ خنگ!

 .خنگ خودتی کج و کوله، خنگ عمته، خنگ اون دایه زبون نفهمته

همینجوری داشتم توی دلم بهش توهین می کردم که صدای شلیک تفنگ باعث شد از 

 شدت شوک روی تخت بشینم.

مت در خونه خان سمت برگشت به قیافم نگاه کرد و بعد اخم هاش رو تو هم کشید و س

 رفت.

الی پتو رو کنار زدم که متوجه پام شدم، به به پامم آسیب دیده بود دیگه چی از این 

 بهتر؟

پوف کالفه ای کشیدم و به سختی بلند شدم و با تمام زور نداشتم خودم رو جلوی پنجره 

 کشیدم.

 شدن نداشت.هام جای گرد الیه پرده رو کنار زدم با دیدن بابا کنار ساالر خان دیگه چشم

 کنه؟یاخدا این که خان ساالره! اینجا چیکار می

تمام افراد همراهش اسلحه به دست کنارش وایساده بودن، آخی فدای این پسر خوش 

برد با هیکل بشم با اون چشم های طوسیش، بینی قلمی، لب های قولیش که دل آدم می

به خونه دعوت کرد  کرد و اون رواخم و شجاعت جلوی در با خان ساالر صحبت می

 ولی ساالر اسلحه شو سمت آروان گرفت.

 کشن.یا خدا خودت کمک کن این ها االن هم رو می

 

 "ده ساعت قبل"

 

 "ساالر"



 

 ساالر عصبی و خشمگین اسم جمشید رو فریاد زد:

 جمشید کجایی؟ پسر بی خاصیت بیا اینجا. -

 جمشید ترسیده سمتم اومد و گفت:

 جانم خان. -

 خاصیت کدوم گوری بودی؟بی  -

 جمشید سرش رو پایین انداخت و فقط با کلمه ببخشید خان به این مسئله پایان داد.

 بی توجه بهش لب زدم:

های ده باال یکی از ازشمندترین دارای من رو زود همه رو جمع کن یکی از خان -

 دزدیده.

 چشم خان. -

دکیش بود ولی کژال دل به دل ساالر تنها چیزی که در ذهنش بود فقط داشتن عشق کو

 یکی دیگه داده بود.

ساالر سوار بهتین شد و در حالی که خیلی جدی تفنگش رو روی شونه هاش انداخته بود 

سمت خونه آروان خان حرکت کرد وقتی جلوی در رسیدن با ته اسلحه شروع به در زدن 

 کرد.

 کوبید.زد و به در عمارت میساالر عصبی فریاد می

 صاحبت رو باز کن.خان این در بیآروان  -

 شیرین در خونه رو باز کرد که عصبی گفتم:

 ضعیفه، از جلوی در برو کنار. -



 

 "آروان"

 

در حال پایین اومدن از پله ها بودم که خان ساالر معروف به فاحشه روستای پایین 

 جلوی در خونم بود.

معلومه االنم دنبال اون  دونست چقدر از این مرد هرزه متنفرمفقط خدای باال سر می

 دختر طبقه باال اومده تنها دختری که تو روش وایساده و بزرگترین قربانی داستان منه...

کنه پوزخندی کوچیکی گوشه لبم جا خوش کرد ولی زود دختری که ناخواسته دلبری می

 اش کردم.جمع

 خودم و جدی نشون دادم و گفتم:

 خل تا بهتر صحبت کنیم.خان ساالر خوش اومدین بفرمایید دا -

 ساالر عصبی غرید:

 من با جوجه خان ها کار ندارم برو کژالم رو بیار. -

 با تمسخر و تعجبی ساختگی گفتم:

 کژالتون؟! -

 های ساالر بیشتر تو هم رفت.پشت بند این حرفم قهقه بلندی زدم که اخم

 سالر عصبی فریاد زد:

 خندی؟پسره احمق به چی می -

 کردم و گفتم:خندم رو جمع 



خوام خان ساالر کلمه "کژال من" برام کمی عجیب بود ولی شما اشتباه خیلی عذر می -

 کنید کژال زن منه نه شما.می

خان با تعجب به دلیر نگاه کرد، دلیر ترسیده و نگران بدتر به خان نگاه کرد و از ترس 

 سرش رو پایین انداخت ساالر جدی سمتم اومد و گفت:

 گی؟!تو چی می -

 با غرور گفتم:

 کژال زن عقدی منه. -

رو سمتم گرفت تنها لبخند پیروزمندانه ای به این گرگ زخمی  خان ساالر عصبی اسلحه

 زدم.

 چطور این کار رو کردی؟ -

 تو صورتش خم شدم و گفتم:

هوش بود گیری زمانی که کژال بیهمنطور که تو دخترها رو تو خفا تو چنگت می -

 .اری کردم روی انگشت اشارش جای یک مهر آبی رنگ وجود دارهخطبه عقد رو ج

 حیون دروغ می گی؟ -

 برای اثبات حرفم شیرین رو صدا زدم:

 شیرین. -

 با فریاد آروان خان شیرین هیکل تپلش رو تکون داد و سمت خان رفت و گفت:

 بله خان. -

 با تمسخر لب زدم:

 برو کمک کژال و از طبقه باال پایین بیارش. -



 شیرین سری تکون داد و گفت:

 چشم خان. -

 

 "کژال"

 

 شیرین با عجله سمت اتاق خان جایی که کژال خوابیده بود رفت و گفت:

 کژالم عزیز خواهر اینجایی؟ -

 با دلشوره ی زیاد گفتم:

 شده دلشوره دارم.وای شیرین چی -

 شیرین با دلنگرونی گفت:

 صدات زده.همه چی ریخته بهم بیا بریم پایین خان  -

 با تعجب گفتم:

 من رو؟! -

 شیرین سرش رو به معنی" آره " تکون داد.

داشتم شیرین کمرم رو گرفته بود که نیوفتم به جلوی در رسیدیم که به سختی قدم بر می

 خان به شیرین اشاره کرد، "برو."

 کردم.با تعجب و نگرانی به مردهای رو به رو نگاه می

 بابا! -



 

 گفت: بابا با نارحتی

 چرا کردی؟ دختر بابا چرا کردی؟! -

 گیج و سر در گم بودم ناباور گفتم:

 کدوم کار؟! بابا من کاری نکردم. -

 بابا برای اولین بار سرم فریاد زد:

 تو زن این مرد شدی چطور انقدر راحت می گی کاری نکردم؟! -

شده یدم چیبا سردرگمی سعی در تجزیه و تحلیل حرف های بابا رو داشتم وقتی فهم

انگار دنیا رو سرم خراب شد این ازدواج یعنی اسارت یعنی تا ابد تنهایی خدایا این چه 

 کنی؟ظلمیه به من می

سمت بابا رفتم درد پام رو به کل فراموش کرده بودم به لباس بابا چسبیدم و التماس 

 کردم منو ببره.می

رو خدا من رو از خودت دور  خوام، بابا توبابا من رو ببر من این اسارت رو نمی -

کنم تو رو به خوام، بابا تو رو خدا، بابا التماست مینکن، بابا من زن خان بودن رو نمی

 دم من رو ببر.ارواح خاک مادرم قسمت می

 

خواست کژال رو کرد، دلش میدلیر بعد مرگ زنش برای دومین بار احساس مردن می

عروس شده بود اونم بدون گلگبری! )در زبان زاشت حاال دخترش ببره ولی قوانین نمی

 کوردی یعنی لباس عروس(.

 دل دلیر طاقت نیاورد  کنار دخترش زانو زد و گفت:

شه بمون مسئولیتی که بهت دادن رو انجام بده ها در حقت میبابا بمی ره که این ظلم -

 باید عروسیت رو می دیدم ولی...



 ز التماس بر نداشتم و گفتم:با حرف های بابا شکستم اما بازم دست ا

 کنم.بابا من بدون کژینم می میرم بابا التماست می -

 کردم دیگه غرورم مهم نبود؛جیغ زدم گریه می

 خوام من رو ببر.بابا من رو ببر، بابا این ازدواج رو نمی -

 دلیرظاهر بی رحمی به خودش گرفت و گفت:

معلوم نیست چند نفر غیر خان بهت دست خوام، ای مثل تو رو نمیمن دیگه دختر هرزه -

 زدن، بمیر من دختری به اسم کژال ندارم.

کرد که مجبور بود اینطور سر عزیز دردونه دلیر تو دل از خدا در خواست بخشش می

 ی قلبش فریاد بزنه.

دیگه برام مهم نبود غرورم خورد می شه خدای من االن زن مردی شدم که هیچی ازش 

کنم به جسمم تعرض شده. خدایا از شر هر موجودی به تو پناه ینمی دونم! احساس م

 برم حمایتم کن.می

 با نفرت به ساالر نگاه کردم که هنوزم نگاه پر حسرتش روی اندامم در گردش بود.

های هیز راحت شدم ولی االن گیر یک گرگ صفت دیگه افتادم حداقل از دست این آدم

 دونه االن باید چیکار کنم؟کی می

 االر عصبی، ناراحت و بدون حرفی گذاشت رفت.س

 با اخم سمت آروان برگشتم:

 تو چجوری من رو زن خودت کردی؟ -

 تا جایی که یادمه من بیهوش بودم آروان خان گفت:

 کنیم.اینجا نه بیا داخل اتاق صحبت می -



 با لجبازی گفتم:

 ردی؟!خوام جناب خان تو چطوری من رو عقد کمن جوابم رو همینجا می -

 با پرویی تمام گفت:

وقتی بیهوش بودی عقدت کردم عروسک خوشگلم حاال به جای اینکه زن اون خوک  -

 صفت پیر باشی زن من شدی.

 پوزخند صدا داری زدم و گفتم:

 هه... فکر کردی جایگاه خودت بهتر از اون گرگ پیره؟ -

با تعجب به جسارتم سمت آروان قدم برداشتم و سینه به سینه جلوی همه کارگرهای که 

 کردت تو صورت آروان نگاه کردم و گفتم:نگاه می

اگه اون یک خوک پیره تو حرمتت از یک سگم کمتره که تو حالت بیهوش به یک  -

 دختر تعرض کردی و پا به حریمش گذاشتی.

هاش قرمز شده بود های آروان رو بگیره چشمهمین جمله کافی بود تا خون جلوی چشم

 رو باال برد و یک سیلی تو گوشم زد. از خشم دستش

سوخت صدای فریادش داشت کرد و میبه معنای واقعی یک طرف صورتم گزگز می

 پرده گوشم رو آزار می داد:

 

 دختره بدبخت باید از خدا هم راضی باشی که دست خورده ساالر رو زن خودم کردم. -

 با غرور گفتم:

 .چیزتو نه اون ساالر بی همه من دست خورده هیچ حیون صفتی نیستم، نه -

 آروان فریاد زد:



 حیون دهنت رو ببند. -

آروان سمت شالق اسبش رفت و اون برداشت اولین ضربه که زد انگار جونم رو گرفتن 

 دستم رو جلوی صورتم گرفتم تا صورتم آسیب نبینه.

دیگه زد، انقدر زد که آروان مدام توهین می کرد و شالق رو محکم تر روی تنم می

 حس شده بودم بدن سفیدم حاال پر از جای زخم و خون بود.کامال بی

بی جون یک گوشه افتادم، آروان وقتی به خودش اومد تازه فهمید چیکار کرده! عصبی 

دستی تو موهاش کشید ولی با یادآوری حرفم خون جلوی چشمش رو گرفت سر دو تا از 

 کارگرا داد زد:

فهمه چی از خوام چشمم بهش بیوفته دختری که نمینمیاین رو بندازین تو انباری  -

دهنش در میاد اصال الیق من نیست هیچکسی حق نداره بهش آب و غذا بده، همون بهتر 

 .که بمی ره

 دو تا مرد زیر بازوم رو گرفتن و سمت انباری بردن و داخلش پرتم کردن.

رین َکَسم دور بودم، دیگه دیگه مهم نبود بکشنم یا زنده بزارنم مهم این بود از عزیزت

تونستم موهای خرمایش رو شونه کنم و براش الالی بخونم، دیگه نیستم شب ها که نمی

 ترسه بغلش کنم، دیگه آرامشم از این بعد نبود. می

دونست که چقدر دلم برای خواهر عزیزتر از جونم ابروم رفت؟ به درک که رفت خدا می

 تنگ شده.

خدایا دردت و بالت بخوره فرق سرم تو دیگه نکن، این  هام جاری شداشک از چشم

 ظلمه من رو از خواهرم دور نکن، خدا دورت بگردم نکن.

ریختم امشب شب مرگ صورتم پر اشک شده بود اولین بار بعد چندسال سکوت اشک می

 کرد حق رفتن پیش خانوادم رو ندارم.من بود شبی که حکم می

درم سخت بودم بازم، امروز با یک ضربه شکستم حکم اسارت رو به من دادن هر چق

 داد.



 انقدر آه و ناله کردم که خوابم برد.

نصف شب با احساس سردی هوا از خواب بیدار شدم خون از جاهای زخمیم بند اومده 

 خواست مرحم بزاره؟بود ولی دل خونم رو کی می

ثل هر شب هام باشه هیچکس نیست، امروزم کسی نیست مخواست مرحم زخمکی می

 سکوت و تنهایم امروزم تنهام!

خواستم این کار رو بکنم تو یک لحظه کل آرامش این خواستم انتقام بگیرم اگه مینمی

 گرفتم ولی بازم صبوریتم رو جایگزین نفرتم کردم.خانواده رو می

تونستم تحمل آورد نمیحالم خیلی بد بود درد بدنم، سرما و گرسنگی بهم خیلی فشار می

 م.کن

 بیهوش شدم همین تنها چیزیه که بخاطرش میارم.

 

 "سوم شخص"

 

شد بیرون ها به حدی زیاد بود روش نمیشیرین جلوی آینه به صورتش نگاه کرد کبودی

سوخت دختر خیلی های خان چشمش به کژال افتاد دلش برای کژال میبره ولی با فریاد

 خوبی بود.

بر خالف تمام خدمه داخل عمارت کژال  پس تصمیم گرفت خالف دستور خان عمل کنه

 خواست کژال اذیت بشه.واقعا مهربان بود دلش نمی

نصف شب وقتی همه خوابیدن یک لیوان آب با چند تکه نون و برداشت و سمت انباری 

 رفت وقتی جلوی در انباری رسید با دیدن کژال دلش کباب شد، سر صورتش خونی بود.

 

 دن کژال"ساعت قبل از به هوش اوم "یک



 

 "آروان"

 

زنمش گیرم و جای عروسم جا میساالر خان این تازه شروع بازی منه، عشقت رو می

 کنم جوری که خودتم باهاش خورد بشی.هات خوردش میجلوی چشم

شه اما نه به کردم، خان ساالر عشقت زن میتوی اتاق سمت پنجره رفتم و زمزمه می

 ه درست مثل خودت.عنوان زن من بلکه به عنوان یک فاحش

 

 "شیرین"

 

 دزدکی سمت انباری رفت و اسم کژال رو صدا زدم:

 کژال... کژال. -

 حرصی گفتم:

 کژال بیدار شو. -

با حرفم تکونی خورد این مرد نه ببخشید مرد کلمه بزرگی برای این خان هاست "نر" 

 بگم بهتره، خدا ازت نگذره ببین با این دختر چیکار کردی؟

 دیدنم لبخندی زد که بعد چند دقیقه صورتش از درد تو هم رفته بود.کژال با 

 تونست تکون بخوره.لیوان آب به همراه چند تکه نون و آروم دستش دادم بنده خدا نمی

 خواستم برم که با صدای کژال ایستادم.



 شیرین برای زحمتت ممنونم اما ازت یک سوال دارم. -

 با تردید ایستادم و گفتم:

 کژال؟جانم  -

 کژال خیلی جدی شده بود:

 چرا امروز غیر از آسو خانوم همتون صورت هاتون کبود بود؟! چیزی شده؟ -

 دو دل بودم که بهش بگم یا نه که با صدای کژال براش شروع به توضیع دادن کردم.

کنی کژال ولی از وقتی که آسو خانوم تو رو دونم تا چه اندازه حرفم رو باور مینمی -

اومد ما واقعا ترسیده  انباری انداخت نصف شب از اتاقش صدای جیغ و خنده میداخل 

هاش زرد کشمتون، اون رنگ چشمگفت؛ میزد و میها قهقه میبودیم، اون مثال دیوانه

 دونم چرا؟!شده بود نمی

اما کژال من تو خواب یک مرد رو دیدم که خیلی ترسناک بود مدام بهم گفت؛ همتون 

دین بعد چندت ها گربه سیاه واقعا ترسناک بودن سمتم حمله کردن کتکم تقاص پس می

 کندن.های از گوشت تنم رو میزدن انگار تکهزدن وقتی هم میمی

دایه و تمام افراد عمارت خواب مشابه من رو دیده بودن خیلی بد بود توی یک مکان 

 زدن.تاریک بودم اون ها من رو می

 کرد ولی چه چیزی؟!میکژال داشت به یک چیز فکر 

 صداش زدم که به خودش اومد:

 کژال. -

 با صدای خسته گفت:

 جانم. -

 کنجکاو پرسیدم:



 دونی؟تو چیزی می -

 سرش رو به معنای "نه" تکون داد.

 کژال صدام زد که سمتش برگشتم.

 شیرین. -

 جانم کژال؟ -

 چه اتفاقی بعداً برای آسو خانوم افتاد؟ -

زد نداخت و جیغ میعوض شد مثال مداوم خودش رو چنگ میخوب راستش اخالقش  -

سوزم در حالی که بدنش سرد سرد بود، بعد یک دفعه خیلی جدی شد گفت؛ دارم میو می

 دونی.دستور داد تو رو پیشش ببریم بقیشم که خودت می

زاشت و با درد ها رو داخل دهنش میکژال سرش رو تکون داد و با درد تکه نون

 داد.و با آب قورتشون می جوییدمی

 رم ممکنه کسی ببینه.کژال من دیگه می -

 کژال زیر لب "تشکری" ازم کرد و لیوان رو دستم داد.

 

 "سوم شخص"

 

های ساالر رو رفت روی نگاه کردن داخل چشمدلیر وقتی از روستای خان آروان می

ان عصبی بشه و ترسید خگفت؛ مینداشت، این مرد امروز دلش شکسته بود هیچی نمی

 چیزی بگه پس سکوت کرد.

ساالر غمگین بدون حرفی سمت عمارت حرکت کرد سرش باال ولی قلبش هزار تکه 

 بود.



 خواست آروان رو بکشه، اما این پسر سر چه دشمنی کژال رو ازش گرفت؟دلش می

 این سوالی بود که ذهنش رو درگیر کرده بود.

 

 چندسال قبل""

 

 "فریبا"

 

تر از بری )لباس عروس( کنار خان نشسته بودم این مرد با اینکه سنش زیادبا لباس گلگَ 

 تر بود.عشقم بود ولی هزار برابر از اون زیباتر و جذاب

کرد این مرد خواست امشب این مرد رو تصاحب کنه، اما هرگز فکر نمیدلش می

 هاست قلبش اسیر زنی شده.سال

رقصیدم اش گذاشتم و میچیکم رو روی شونههای کواز جام بلند شدم و سمتش رفتم دست

تونه از اندام زنانگیم دست بکشه، با عشوه و ناز بدنم رو تکون مطمئن بودم بالخره نمی

 دادم.می

های بزرگ و کرد خوشحال از پیروزیم بودم دستخان مثل مسخ شده ها فقط نگاهم می

 اش رو دور کمرم انداخت.مردونه

 هاش نشوند.کرد و روی پاتر من رو به خودش نزدیک

 شد.خورد که باعث قلقلکم میهرم نفس هاش به گردنم می

ی اتاق خیره شده کرد بلکه به یک نقطههاش گذاشتم اون همراهی نمیهام رو روی لبلب

 بود.



هاش شد، کم به خودش اومد من رو از آغوشش جدا کرد و مشغول عوض کردن لباسکم

 قوی بود.اش عضالنی و هیکل مردونه

هام رو از تنم خارج کردم و جلوش لخت من باید این مرد رو امشب رام کنم پس لباس

 ایستادم و صداش زدم.

 خان. -

 وقتی سمتم برگشت بالفاصله اخم کرد و گفت:

 هات رو بپوش.لباس -

 لج کردم و گفتم:

 .من زنتونم پس ایرادی نداره که لخت کنارتون وایسام -

 دیدم و با تند خویی گفت:کالفگیش رو می هاش رو بستخان چشم

 پوشی یا خودم تنت کنم؟هات رو میلباس -

 این مرد چه مشکلی داشت!

 باز هم لج کردم سمتش رفتم و خودم رو بهش چسبوندم.

کشید شاید هم من رو دوست نداره مگه من چه خواست فرار کنه شاید خجالت میدلش می

 مشکلی دارم؟

هام دیدم بهم نزدیک شد و اومد وقتی مصمم بودن رو داخل چشممی بالخره داشت کوتاه 

با خودش سمت تخت برد وقتی روی تخت گذاشت خودش هم روی تخت دراز کشید فکر 

 خواد باهام معاشقه کنه ولی اون گرفت خوابید!کردم می

شدم ولی چون خان بود حق جیغ زدن نداشتم حرصی پتو دیگه داشتم از حرص منفجر می

 گرفتم روی خودم انداختم و خوابیدم. رو
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خواست واقعا نفرین کردن، دلش میایمان عصبی بود دو برادر کنجکاو به ایمان نگاه می

 کنه ولی در مقامی نبود  که این اجازه بهش داده بشه اون فقط یک محافظ بود.

 کرد.همین موضوع اون رو واقعا عصبی و کالفه می

 

 "کژال"

 

کرد من ُمرده بودم این هام رو باز کردم، دایه بد نگاه میا صدای در انباری چشمصبح ب

 خونه حکم اعدام من رو داشت.

 تر شد بلند گفت:روح نگاهش کردم که لبخندش عمیقبا صورت بی

 .دختر بلند شو خان کارت داره -

طوری که نفسم کرد هام خیلی درد میتر از اینی بودم که تکون بخورم، جای زخمجونبی

 رفت.داشت می

هام باز شدن و خونریزی از سر دایه گنگ نگاهم کرد، تکونی خوردم که جای زخم

 گرفته شد.

 دایه با دیدن وضعیت کژال سمت خان داخل حیات عمارت رفت.

 میره.خان کژال داره می -
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 گفت:آروان با عجله سمت انباری دوید و زیر لب می

 ی من برای نابود کردن ساالری تا زمانی که نخوام حق مردن نداری.وسیلهتو تنها  -

هوش بود آروان به شدت از کژال بیزار بود هر چی باشه اون عشق چند ساله کژال بی

 ترین دشمنش بود.بزرگ

ناچاری کژال رو به آغوش کشید و سمت اتاقش برد در حین راه رفتن متوجه یک نکته 

 ه بود، این دختر با این که الغر بود ولی بدن خیلی نرمی داشت!خاص در مورد کژال شد

آروان از حرفش خندش گرفته بود ولی بازم نفرت به قلبش هجوم آورد حسی که وارد 

 رحم شد.قلبش شده بود رو پس زد، باز هم جدی و بی

 آروان کژال رو روی تخت گذاشت و سمت دایه رفت و گفت:

 دایه... دایه. -

 اد:دایه جواب د

 بله خان. -

خواست این دختر بمی ره تا جنازش رو دست ساالر بدم ولی برای به اون بود دلش می

 ادامه نقشش بهش نیاز داشت.

 برو به ارسالن بگو بره شهر یک دکتر بیاره، بگو خانوم باشن. -

 چشم خان. -

 

ارسالن به دستور خان لباس لریش رو با یک دست لباس شهری عوض کرد و سمت 

 ها گشتن در شهر موفق به پیدا کردن یک دکتر زن شد.ر حرکت کرد، بعد از ساعتشه



دکتر اول برای رفتن سر باز زد وقتی ارسالن از وضعیت کژال صحبت کرد طاقت 

 .داد به هم نوع خودش کمک نکنهنیاورد به نوعی انسانیت وجدانش اجازه نمی

 

. 

 

ون هیچ حرفی به دلیر اشاره کرد که وقتی خان به روستا رسید سمت دلیر برگشت و بد

 بره.

بی و کژین دونست بره خونه باید جواب بیبیچاره این مرد کوه باری از غم شده بود نمی

 رو چی بده؟

کرد تمام امید کژین به کژال بی خدای نکرده سکته میترسید حرفی بزنه بیبنده خدا می

 بود.

ونه بره بدون حرفی با پشتی خمید از غم تونست ختمام شادی این خونه به کژال بود نمی

 تونستن سفارش بدن.( رفت.سمت میخانه )جای که توی گذشته هم مشروب و هم غذا می

 

 "دلیر"

 

ها پشت میز نشست به پسر کوتاه قد اشاره کرد، پسر بچه با عجله روی یکی از صندلی

 سمتش رفت و گفت:

 بله آقا؟ -

 یک پیک راکی لطفا. -

 رو تکون داد و رفت.پسر بچه سرش 



کردم، اولین پیکی که خوردم گلوم سرم رو توی دستم گرفتم و خودم رو سرزنش می

 سوخت ولی این سوختن کجا سوختن دلم کجا؟ خیلی می

دادم تا کامال از حال خودم خارج شدم مست بودم هیچی همینطوری سفارش می

وان رو از دستم گرفت و ازم پول فهمیدم، رئیس میخانه با دیدن وضعیتم سمتم اومد لینمی

 خواست.

به حرفش خندیدم که مشت محکمی توی دهنم زد با چند نفر دیگه از ِمیخونه بیرونم 

 زدنم.کردن و تا جایی که خسته شدن می
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ها با دیدن چیزی ای دیده شد مرداز داخل تاریکی صدای مثل ُخرُخر شنیده شد و سایه

ست از کتک زدن دلیر برداشتن، ظلمت از تاریکی بیرون اومد داخل سایه ِمیخونه د

 تونستن حرکتی بکنن.مردها با دیدن موجود روبه روشون به وحشت افتاده بودن اما نمی

کم از ترس پا ها کمکرد طوری که مردظلمت طبق فرمان بابا قیام ظاهرش رو عوض می

 به فرار گذاشتن.

د و شبیه یک مرد حدودا سی ساله در اومد، صورت ظلمت از حالت ترسناکش خارج ش

 و سمت دلیر رفت دستش رو گرفت مثل پَر اون رو از زمین بلند کرد.

کرد، ظلمت در خندید و گریه میخوند میدلیر سمت ظلمت برگشت و هی آواز می

سکوت اون رو به جلوی خونه برد و به در خونه دلیر زد، و در تاریکی کوچه ناپدید 

 شد.

مت در رفت و با دیدن دلیر روی گونش زد، این دومین باری بود که بعد مرگ بی سبی

 زنش اینطور خودش توی مشروب خوردن غرق کرده بود.



بی به دلش بد افتاده بود این بارم نور چشمش نیومده بود، گریه کنان زیر بازوی بی

 پسرش رو گرفت و به زور به خونه برد.

روی بالشت بزاره سمت حیاط رفت و شروع به وقتی به پسرش کمک کرد سرش رو 

 های اشکیش رو پاک کرد.گریه کرد دستش رو سمت لچکش برد و با اون چشم

روز مرگ دخترش بخاطر آورد اون روز کژال توی همین حیاط گریه کنان سرش رو 

گفت؛ "کاری کن مامانم بیدار بشه،" های معصومش فقط میروی پام گذاشته بود، چشم

 به دخترم که مراقب کژالش باشم ولی االن من مادر نیستم به قولم عمل نکردم. قول دادم

کژالم مادر حاللم کن که نتونستم مراقب دخترت باشم، من هیچوقت از زیر دین و گناه 

 رم.)یک جور آه و ناله یک اصطالحه( شما بیرون نمی

 

ل تب کرده بود و زد کژاارسالن به همراه دکتر وارد عمارت شد، هیچکسی حرفی نمی

 کرد.گفت؛ آروان بیخیال روی صندلی نشسته بود و بهش نگاه میزیر لب هزیون می

 با صدای در اتاق آروان گفت:

 بیا داخل. -

 اول ارسالن بعد دکتر وارد شد، زنی عینکی هیکلی با رپوش سفید جلوم ایستاده بود.

 ر روی تخت افتاد.ای کرد و زن پوف کشید و وارد شد چشمش به دختخان اشاره

کنه حیون بهش پیش خودش گفت؛ "بیچاره جوری کتک خورده هرکی ندونه فکر می

 حمله کرده."

 دوست نداشتم دو تا مرد کنارم باشن پس گفتم:

 شم برید بیرون تا من کارم رو انجام بدم.ممنون می -

 آروان پوزخندی زد و گفت:



 این زن، زن منه خانوم کارت رو بکن. -

هام گرد شد مردساالری توی این روستا مثل اینکه حرف اول رو شنیدن زنش چشمبا 

 زد! دیگه تا آخرش پی بردم قضیه سر چیه؟می

 به پسری که کنار خان ایستاده بود اشاره کردم و گفتم:

 لطفا شما بیرون برید. -

 با طعنه به خان گفتم:

 دید بره؟نکنه ایشون برادرشونه که اجازه نمی -

 هاش رو توی هم کرد سمت پسره برگشت و گفت:خمخان ا

 ارسالن برو بیرون. -

 پسر تعظیم کوتاهی کرد و از اتاق بیرون رفت.

 سمت دختر روی تخت رفتم یا خدا این چرا این شکلی شده سمت خان برگشتم و گفتم:

 حیون زدتش؟ -

 های خان سرخ شدن سمتم خیز برداشت و صدایی نصبتا بلندی گفت:چشم

دم بدتر از این سرت بیارن، پس ین خانوم کوچولو گنده تر از دهنت حرف بزنی میبب -

 یک لطف بکن دهنت رو ببند و فقط زنده نگهش دار.

هاش خان عصبی از اتاق خارج شد لبم رو یکم جمع کردم بیخیال سمت دختره رفتم لباس

 رو با زور و زحمت از تنش در آوردم.

شروع کردم به زد عفونی کردن و باندپیچی کردن،  هاش یکم زیادی عمیق بودن،زخم

داد زخمی که روی صورتش بود باعث شده بود نصف چیزی که بیشتر آزارم می

 صورتش باد کنه.



خواستم برم که آستینم کشیده شد سمت چیزی برگشتم که آستینم بهش گیر کرده بود که با 

انقدر خوشگل بود! زیر لب  های نیمه باز دختر مواجه شدم، خدایا این دختر چراچشم

گفت؛ گوشم رو بهش نزدیک کردم با شنیدن کلمه "آب" دلم خون شد سمت چیزی رو می

 پارچ روی میز رفتم نصف لیوان آب ریختم سمتش رفتم.
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هام رو باز کردم ولی چه باز کردنی! شبیه با احساس خیسی روی دست و صورتم چشم

 بست.هام رو میداد و زخمارم بود مدام فحش میها شده بودم، دختری که کنمیت

وقتی خواست بره آستینش رو گرفتم، خیلی تشنم بود ازش در خواست آب کردم وقتی آب 

 دادم.های خورد شده قورت میداد انگار به جای آب، شیشهرو بهم می

 

اوم گذشت یکم حالم بهتر شده بود که این دایه مثل جن مددو روز از کتک خوردنم می

 شد.اومد انگار شیطان وارد اتاق میشد، هر وقت این زن میداخل اتاقم ظاهر می

 مونه سمتم اومد و روی تخت نشست و گفت:زبون این زن مثل نیش عقرب می

گذره؟ خوب با هرزگی هات خان رو چطوری کژال؟ روی تخت خان بهت خوش می -

 اسیر خودت کردی.

ه قولی که به بابا قیام نداده بودم االن با دست های خودم هام رو توی هم کردم بخدا اگاخم

 توجه بهش روم رو ازش گرفتم که گفت:کردم، جوابش رو ندادم و بیاین زن رو خفه می

 خان دستور داده حیاط رو تمیز کنی. -

 جوری نگاهش کردم و گفتم:

 خان برای خودش گفته. -



 ها هستم؟!بازم لجباز شده بودم وّللاه مگه من برده این 

 گن؛ بگم "چشم" بزار یکم بسوزه بلکه دلم خنک بشه.که هر چی می
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 دایه از اتاق خارج شد و سمت اتاق آسو خانوم رفت.

های طوسیش آدم رو مسخ آسو مشغول شونه کردن موهای طالیی رنگش بود، چشم

قرمزش تضاد های قلویی و پوست سفیدش داخل لباس کرد، بینی قلمی، لبنگاهش می

 خوبی رو ایجاد کرده بود دایه با لحن بدی گفت:

خانوم کژال گفت؛ بهتون بگم من برده شما نیستم، گفت؛ آسو خانوم کیه؟ که من باید به  -

 دستوراتش گوش کنم وقتی االن زن خان شدم.

آسو مثل یک تکه آتش شده بود عصبی و خشمگین سمت اتاق عروسش رفت و شروع به 

 کرد. داد و بیداد
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روی تخت نشسته بودم که در با خشونت باز شد با دیدن صورت قرمز آسو خانوم با 

سختی بلند شدم و خواستم حرفی بزنم که آسو خانوم سیلی محکمی توی گوشم زد، برق 

 از سرم پرید.

 خواستم چیزی بگم؛ که آسو دستش رو به نشونه تهدید جلوی صورتم گرفت و گفت:

 قی روی حرف من حرف آوردی؟تو به چه ح -



 دی؟تف به ذاتت این همه روی سرم گذاشتمت حاال جوابم رو اینطوری می

 "وا مگه من چیکار کردم!"

اش این شده، من آخر یک چشمم به دایه افتاد مطمئنم این زن یک حرفی زده که نتیجه

 .بالی سر این زن میارم کژال نیستم اگه سر جاش ننشونمش

 منم حرفم رو بزنم بعد ببرید و بدوزید.اجازه بدید  -

 آسو عصبانی تر از قبل فریاد زد و گفت:

خوام بشنوم امروز حق خوردن یک لقمه نونم خوایی بگی ها؟ هیچی نمیچی رو می -

نداری، کل عمارت رو باید تمیز کنی هیچکدوم از خدمه حق کمک بهت رو ندارن دایه 

 روی سرته که از زیر کار فرار نکنی.

شد کوتاه اومدم و با کلمه "چشم"به بحث خاتمه گفتم؛ باز این زن عصبی مییزی میچ

 دادم.

 

دادم موهام رو جمع کردم آستین کرد ولی نباید آتو دست این زن میبدنم واقعا درد می

لباس آبی رنگم رو باال زدم و سمت حیاط رفتم، دایه داخل آالچیق نشسته بود و با لبخند 

 کرد.اهم میپیروزمندانه نگ

 تونم بگم خدا با اون عظمتش جواب کارات رو بده.فقط می
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گفت؛ این دختر از سرکش بودنم گذشته باید آسو سمت اتاق کار پسرش رفت با خودش می

 داد.یک درس عبرت بهش می



 دونست پسرش روی حرفش حرف نمیاره در زد و داخل رفت.می

 آروان پسرم. -

 مادرش از روی صندلی بلند شد و سمت مادرش رفت.آروان با دیدن 

 خوش اومدی، جانم مادر؟ -

 آسو خانوم با چرب زبونی گفت:

پسرم امشب تولدت سی سالگیته بهتر نیست عروست رو هم امشب رسما مال خودت  -

 بکنی؟

 لبخند روی لب آروان جمع شد جاش اخم صورتش رو گرفت.

 من... -

 و ادامه داد:آروان نفسش رو فوت کرد که آس

تونه اون رو از سرکش بودن خارج کنه اگه این دختر باید تنبیه بشه و فقط هم زور می -

 اون رو بدست بیاری واست راحت تره که رامش کنی.

خوام این زن، زن واقعی من باشه اون فقط یک مهر آروان زمزمه کرد؛ من اصال نمی

 است برای کیش و مات کردن ساالر.

 به سرش زد لبخند بدجنسی زد و گفت: ای کهبا نقشه

ها رو دعوت کن مادر برای عروست لباس بگیر فردا شب جشن عروسیشه کل خان -

 بخصوص خان ساالر که ارادت قلبی بهش دارم.

خواست فقط کژال درد شب هدف آسو اصال عروسی گرفتن برای کژال نبود اون می

 ردنش.زفاف رو تجربه کنه اونم به همراه شکنجه روحی ک

تونست تو روی پسرش بگه؛ "نه" ولی از کاری که کرده بود پشیمون بود ولی نمی

 تونست این عروسی رو به کام کژال زهر کنه.می



آسو حرصی از اتاق خارج شد حاال که کژال زنگ جنگ رو به صدا در آورده با خودش 

 زارم خیری از زندگیش ببینه.می گفت؛ پس منم نمی

اش آرزوی مرگ اون جمعیت چه بالیی سرت بیارم که هر لحظه کژال فقط ببین بین

 بکنی.

 

 "کژال"

 

کشم با یادآوری قولی که دونست چقدر درد میمشغول تمیز کردن حیاط بودم فقط خدا می

 به اون جن دادم داخل ذهنم ایمان رو صدا زدم که صداش رو شنیدم.

 زیر لب بهش گفتم:

 پیشم بیاد تا امانتیش رو بهش بدم. اون جن رو پیدا کن و بگو نصف شب -

 خوای کمکش کنی؟کژال مطمئنی می -

 با گفتن؛ "آره" صدای حرصی ایمان بلند شد.

 خوره؟!وا این چرا انقدر حرص و جوش می

 

 ایمان انقدر پوف نکش وسایل رو واسم بیار تا کارش رو درست کنم. -

 ایمان حرصی جواب داد:

 توی عمرم چند صد سالم دیدم. تو لجباز ترین دختری هستی که -

 با تعریفش نیشم باز شد و آروم خندیدم.



زدم و حواسم کامال پرت بود که با احساس ریخته شدن آب داغ داشتم حیاط رو جارو می

 روی پام سرم رو باال آوردم که دایه چایش رو از قصد روی پام ریخته بود.

ردن کردم، واقعا دیگه چیزی به سوخت به کارش لبخند زدم و شروع به تمیز کجاش می

 اومد که این بشر بگم.ذهنم نمی

های ظهر تمیز کاری کردم وقت ناهار خیلی گرسنم بود داشتم ناهار درست تا نزدیک

خواست یکم از گوشت بخورم ولی یادم کردم بوی غذا شدید گرسنم کرده بود دلم میمی

گفتم؛ "تحمل کن کژال فکر کن  افتاد این کار دزدیه دستم رو پس کشیدم و پیش خودم

 روزه هستی."

آه... عمیقی کشیدم و بقیه کارها رو کردم، از گرسنگی یک لیوان آب خوردم و یکم کنار 

 سکو نشستم بلکه نفسم باال بیاد.

 کنه؟یعنی االن کژین چیکار می

جنگیدم، ای کاش یک راه دستم رو زیر چونم گذاشتم و با بغضی که توی گلوم بود می

 ای آزادی از این اسارت بود.بر

خیلی ناراحت بودم که توی افکارم غرق شده بودم که با فریاد کسی از فکرم بیرون 

 اومدم و سمت صدا برگشتم.

 

 "آروان"

 

 سمت اتاق رفتم تا خبر رو به کژال بدم ولی هیچکسی داخل اتاق خواب نبود!

 سر پیچی کرده بود. من بیرون رفتنش رو ممنوع کرده بودم ولی اون از دستور من



گشتم که های عمارت پایین رفتم با چشم دنبالش میعصبی از اتاق خارج شدم از پله

چشمم به حیاط تمیز شده افتاد یکی از ابروهام رو باال دادم که گوشه سکو دیدمش سمتش 

رفتم انگار توی این دنیا نبود چند بار صداش زدم به خودش نیومد وقتی اسمش رو فریاد 

 سمتم برگشت.زدم 

 هام رو در هم کردم و گفتم:انگار ناراحت بود اخم

 چته مادرت ُمرده؟ -

 با این حرفم کژال ناراحت سمتم برگشت و گفت:

کنه باید احترام یک ُمرده رو حداقل به جا بیاره این کارتون کسی که ادعای خان می -

 ده، شما اصال الیق خان بودن نیستید.نشون می

ریختم، سعی کردم کردم وگرنه همینجا خون این دختر رو میمی مراعات حالش رو

 خودم رو آروم کنم.

 .کژال پاش و برو داخل اتاقت -

 ها باهام لج کرد:مثل بچه

 تونی خودت من رو اونجا ببر.رم اگه میمن جای نمی -

ابروهام رو از حاضر جوابیش باال انداختم ولی از نقشه شومی که براش کشیده بودم 

 خند بدجنسی روی لبم نقش بست.لب

سمتش خیز برداشتم که حواسش بهم نبود، روی دستم بلندش کردم ترسیده جیغی کشید و 

 دستش رو دور گردنم انداخت.

 

زد تا ولش کنم تا ده پله عمارت باال کژال به خودش اومد محکم به سر و صورتم می

ها قل خورد و روی از پله رفتم و کژال گفت؛ "ولش کنم"، منم ولش کردم که مثل توپ

 زمین افتاد.



 هوش روی زمین افتاد، تقاص باید بدی. بی

 ریخت مادرم از نگرانی جیغ زد سمت کژال دوید.از سرش خون فواره بیرون می

 سر اون دختر کثیف رو با لچکش بست.

هام گذاشته بودم ولی انگار صدا صدای زمزمه اطرافم می شنیدم، دستم رو روی گوش

سرم بود! دستم رو حصار سرم کردم که صدای جیغی کر کننده شنیدم دستم رو  داخل

روی گوشم گذاشتم با احساس خیسی زیر دستم به دستم نگاه کردم خون بود که از گوشم 

 اومد. می

ها باال رفتم و خودم رو به اتاق رسوندم برام مهم رفت با زور از روی پلهسرم گیج می

ی دیوار گرفتم که نیوفتم وقتی سرم میره یا نه، دستم رو به گوشهنبود دیگه اون دختر می

 رو باال آوردم چشمم به چیزی افتاد که قدرت تکلمم رو ازم گرفته بود.

 رفتم.داشت و من یک قدم عقب میاون سمتم قدم بر می

 

 "سوم شخص"

 

مردی که ظلمت رو به روی آروان ایستاده بود و داخل نگاه این جن نفرت بود نفرت از 

داد، های سیاهش رو دور گردن آروان انداخت و فشار میبه بانوش صدمه زده بود دست

 کرد.های سفیدش و صورتی بی روحش ترس رو به قلب آروان وارد میچشم

 هوش کنه.از حجم فشاری که به آروان آورد بالخره موفق شد اون رو بی

 

 "آروان"

 



که با صدای گریه زنی سمت اون مکان رفتم  داخل یک مکان مثل روستای متروکه بودم

برد ولی از اون زن فقط کرد مدام اسم مادرش رو میای کنار زنی گریه میکه دختر بچه

های از گوشت تنش باقی مونده بود، نصف بدنش نبود روی صورتش جای پنجه بود تکه

 ظاهرش نامعلوم بود!

ه کرد، لحظه افتادن کژال جلوی حالم بهم خورد که صدای قهقه بلند شد ترس بهم غلب

چشمم اومد با حس درد روی پهلوم سرم برگردوندم که چند گربه سیاه دورم رو گرفته 

 بودن.

صدای ترق تروق بدنشون بلند شد خونی سیاه رنگ از بدنشون بیرون ریخت و ظاهر 

ترسناکشون مشخص شد یکیشون به طرفی اشاره کرد، سرم رو برگردوندم که با 

 ی و نامعلوم یک زن رو به رو شدم!صورت خون

موجودات رو به روم عصبی سمتم حمله کردن و شروع به کتک زدنم کرد، با هر 

 کردم.هام رو میزدن احساس شکستن استخونای که میضربه

کشیدن با هر بار ناخون کشیدن انگار چاقو هام میهاشون روی بدنم و دستبا ناخون

 کردن.داخل دستم فرو می

 دیدم صداش رو شنیدم که گفت:که خونی بود صورتش رو تار میزنی 

 ظلمت تمومش کن. -

 ها از کتک زدنم دست بردارن، زن بهم گفت:همین جمله کافی بود تا اون

 این فقط یک خوابه وقتی بیدار بشی چیزی بخاطر نمیاری. -

د امونم رو کرد بدن درصدا تموم شد و من از خواب بیدار شدم زیر گلوم خیلی درد می

 بریده بود.

 

از روی زمین بلند شدم که چشمم به داخل آینه افتاد زیر گردنم جای کبودی بزرگی بود 

 کرد.خیلی هم درد می



ذهنم در گیر بود اون چیزی که من دیدم چی بود؟ اون زن گفت؛ وقتی بیدار بشم چیزی 

 بخاطر نمیارم ولی همه چی یادم بود!

پوشوندم و بیرون رفتم، مادرم پیش کژال بود دختر از درد با یک شال دور گردنم رو 

 کرد.ناله می

شیرین سلیمانه روی زخمش گذاشته بود و سرش رو بسته بود و با آب قند باالی سرش 

 زد نه چیزی وقتی سمتش رفتم.بود نه لب می

ش کرد چشم ازم برداشت و سرهاش نبود بلکه با ترحم بهم نگاه میهیچ نفرتی داخل چشم

 رو از روی تاسف تکون داد.

 زیر بازوی کژال رو گرفتم و بلندش کردم.

 دنبال خودم کشیدمش بدون حرفی دنبال راه افتاد.

 ها برسم سمت دایه و مادرم کردم و گفتم:قبل از اینکه به پله

 دونم با شما افتاد؟یک بار دیگه کار به کژال بدین من می -

 قرار بود کسی شکنجه کنه اون خودم بودم. هر دو زن سرشون رو تکون دادن، اگه

 قبل از اینکه پام رو روی پله اول بزارم سمت مادر برگشتم و گفتم:

راستی مادر لباس کژال رو بیارین داخل اتاقش حاضر بشه بقیه کارها هم با خودتون  -

 امشب باید همه چی رو به راه باشه.

 شکنم.کسی نزدیک عروسم بشه گردنش رو می

 دنبال خودم داخل اتاق کشیدم وقتی به اتاق رسیدیم به داخل هلش دادم و گفتم: کژال رو

 عروسکم امشب بهتر خوشگل کنی چون شب عروسیته. -

 خوشحال نبود برعکس ناراحتم بود به جهنم مگه نظرش مهم بود؟



جلوی کژال پیراهنم رو از تنم در آوردم سرش پایین بود عجیبه دست خورده ساالر باشی 

 قدر از تن برهنه یک مرد خجالت بکشی!و ان

 روی تخت دراز کشیدم که یکم استراحت بکنم.

 

 "سوم شخص"

 

های ها خبر بدن نامهبه دستور خان، ارسالن با چند نفر دیگه مامور شدن که به تمام خان

 ها بود.داخل پاکت فقط مخصوص خان

ایستاد و در زد جمشید در ارسالن نامه رو به ده ساالر برد جلوی در عمارت ساالر خان 

خونه رو باز کرد و با ارسالن خوش و بش کرد و اون رو به داخل عمارت دعوت کرد 

 و گفت:

 

 ارسالن! بفرما داخل خوش اومدی. -

ممنون داداش جمشید وّللاه مامورم ماذور آروان خان دستور دادن، بیام که این رو به  -

 شخص ساالر خان بدم.

 گفت: جمشید سری تکون داد و

 باشه داداش صبر کن خبر بدم. -

 ارسالن منتظر گفت:

 باشه، منتظرم. -

 ای که خان داد وارد اتاق شد.جمشید سمت اتاق کار ساالر خان رفت در زد و با اجازه



 جمشید با سری پایین گفت:

 خان ارسالن از ده آروان خان اومده با شخص شما کار داره. -

 انداخت و گفت:ساالر یک تای ابروش رو باال 

 بگو بیاد. -

 جمشید گفت:

 چشم ارباب. -

 جمشید سمت ارسالن رفت و اون رو به اتاق خان راهنمایی کرد.

ارسالن در زد و با اجازه خان وارد شد خان ساالر دعوتش کرد بشینه ولی اون سر باز 

 زد.

 ای گفت؛ از اتاق خارج شد.پاکت نامه رو دست خان داد و با اجازه

ای بود بیرون کشید و شروع به خوندن ج و گنگ نامه رو باز کرد داخل نوشتهساالر گی

 کرد.

تکه خواست آروان رو تکهشد، دلش میخوند بیشتر عصبی و کالفه میهر چقدر که می

 کنه ولی چه فایده دیگه کژال مال اون نبود.

ش ی رویای بچگیکرد که همهاون باید امشب داخل جشن عروسی دختری شرکت می

 بود.

از روی صندلیش بلند شد کل میز رو بهم ریخت، لیوان چایش رو محکم به دیوار کوبید 

 که هزار تکه شد.

زد عصبی ها فریاد میکرد مثل دیوانهها رو پاره میهای کتاب رفت و کتابسمت قفسه

 کوبید، اونقدر کوبید که دستش سوزش شدید پیدا کرد.دستش رو داخل شیشه پنجره می



گیره، به دیوار تکیه کرد و سر خورد خورد که یک روز انتقام از آروان میمیقسم 

های که اسباب بازیشون خراب شده بود پاهاش رو داخل شکمش روی زمین مثل پسر بچه

 کرد.جمع کرد و گریه می

های طالیی روی لباس بود کژال به همراه آسو لباس گلگبری)لباس عروس( قرمز که گل

شد کسی سر شکستش رو نبینه قرمزش روی صورتش بود باعث می به تن کرد تور

هاش سرخ رنگ بود نیازی به چیزی نداشت، کاگرها های آبیش رو سرمه کشید لبچشم

 کردن.عمارت رو تمیز می کردن و خدمتکارها داخل آشپزخانه پخت و پز می

وی دست فریبا امروز نه کژالی و نه ساالری شاد نبود، شب شده بود خان ساالر دست ت

کرد وارد عمارت شدن، چشم آروان به فریبا افتاد یک کینه قدیمی روی قلبش سنگینی می

هاش های مشکی روش کار شده بود فریبا پوشیده بود واقعا به چشملباس سبزی که منجق

 اومد.می

دونست انسانه نه حیوان! ولی با کاری که کژال داخل اتاق بود منتظر مردی که نه می

 فهمه.مروز کرده مطمئن بود این عمارت همون جایی که اگه بمی ره هیچکسی نمیا

 شیرین پیشش اومد که کمکش کنه به داخل حیاط عمارت بره برای همین لب زد:

 کژالم حاضری؟ -

 

 "کژال"

 

هام رو پاک کردم و سرم رو تکون دادم که شیرین دستم رو گرفت و از زیر تور چشم

 کشیدن.ها َکل میدمون زنسمت حیاط برد با ورو

 

با ورودمون داخل حیاط بزرگ عمارت موسیقی هم نواخته شد موسیقی لری که آرزو 

 خوامش ولی...داشتم کنار مردی باشم که می



 آه... عمیقی از قفسه سینم خارج شد که شیرین سمتم برگشت و گفت:

ببین خدای هم هست که گذره ولی طاقت بیار باشه، دونم اینجا بهت سخت میکژال می -

 تو رو ببینه امیدوارم همون کمکت کنه.

 دادم چنان تیر کشید گفتم؛ "االنه که بمی رم."سرم رو تکون دادم که ای کاش نمی

ام رو گرفت با حرص کشید، اشک ها پایین اومدم که آسو سمتم اومد دست زخم شدهاز پله

 هام جمع شد.از درد توی چشم

ها که برد و مجبورم کرد بشینم، نفسی عمیق کشیدم که دخترمن رو سمت یک صندلی 

خوندن، یاد گذشته افتادم کژین چقدر چرخیدن و آواز میشناختموشون دورم میاصال نمی

آرزو داشت حنا رو خودش روی دستم بزاره کلی برای همچین روزی برنامه ریزی 

 کرده بودیم.

خواست این جشن عذاب بخند بزنم دلم میتونستم یکم لای کاش کژین اینجا بود شاید می

 آور تموم بشه.

زاشت ولی من که مادری ندارم برای اولین بار طبق رسوم باید مادرم روی دستم حنا می

 َکس و کار بودن کردم.داخل زندگیم احساس بی

ها لبش رو گاز گرفت، آسو خانوم سمتم اومد تا حنا رو روی دستم بزاره ولی با دیدن باند

ها بود اگه عروس جای زخمی روی بدنش اونم توی این روز مهم ت توهین به مهماننهای

 بود.می

 آسو خانوم رو به همه کرد و به دروغ گفت: 

 دونید این دختر نقش یک خون بس رو داره.می -

کرد و هام نکردم دل نازک شده بودم اون من رو خورد میدیگه مقاومتی در برابر اشک

 کردم با تحقیر حرفش رو ادامه داد:َکس بودنم گریه مییصدا برای بمن بی

این که االن براش جشنم گرفتیم باید از خداشم باشه یک رعیت زاده لیاقت زن ارباب  -

 بودن رو نداره.



 صدای زنی رو شنیدم که سمت آسو خانوم برگشت:

 ده؟!خاله جان این که خون بسه برای چی انقدر آروان بهش بها می -

 رحمانه به قلبم شالق زد و گفت: آسو بی

دونم این دختر پا پَتی باید زیر خواب همون رعیت دونم، ولی این رو میفریبا جون نمی -

 ها باشه.زاده

 تونستم حرفی بزنم نه چیزی.شدم نه میداشتم دیوانه می

 

 "آروان"

 

ها استقبال خانلباس دومادی مشکی و سفیدی تنم کرده بودم و از اتاق خارج شدم به 

هاش مشخص رفتم، ساالر خوب به خودش رسیده بود سمتش رفتم نفرت و غم داخل چشم

 ای زدم.بود لبخند پیروزمندانه

 اخمی عمیقی کرد جلو رفتم و گفتم:

 خان ساالر خوش اومدین. -

 مردونه باهام دست داد و گفت:

 پای هم پیر بشید.شادوماد مبارکت باشه پا به  -

 داد."گفت؛ "پیر بشید انگار بهم فحش میوقتی بهم 

 کنم.جا زجر کش می و یک شم ساالر، ولی هم تو رو هم اون عشقتمن پیر نمی

رفتم هر کدومشون یه چیز ها میدعوتش کردم که داخل اومد به استقبال هر کدوم از خان

 گفتن؛ مشغول صحبت کردن باهاشون شدم.برام آورده بودن و بهم تبریک می



 

 کژال""

 

 هاش خیلی دلم رو شکست ولی بازم چیزی نگفتم؛ "و کوتاه اومدم."آسو خانوم با حرف

 خواست ساکتشون کنم.خندیدن دلم میکرد میهای که آسو بهم میها به توهینی زنهمه

 

 "ساالر"

 

 ای این مکان خفقان آور رو نداشتم از جام بلند شدم که خان بزرگ سمتم برگشت.حوصله

 ر کجا؟!ساال -

 آوردم و گفتم:کالفه بودم ولی احترام این مرد باید به جا می

 شرمنده خان باید برگردم ده کارهای زیادی دارم. -

 ری.آروانه جای نمی اما امشب دومادی -

 من به قدرت این مرد نیازی نداشتم پس گفتم:

خان من گیرم، زنم ولی من از شما دستور نمیبه احترام سنتون حرف خاصی نمی -

 خودم از پس خودم بر میام شبتون خوش.

منتظر حرفشون نموندم از اتاق خارج شدم سمت قسمت زنونه رفتم که با حرف هایی که 

زد عصبی شدم چشمم به کژال افتاد، عجیبه اینجا انقدر آروم بود نه فریبا به کژال می

 فریبا رو بردم: کرد حتما آروان رو دوست داره، با حرص اسماعتراضی نه لجبازی می



 فریبا به جای اینکه انقدر چرت و پرت بگی بپوش بریم. -

 به حال اعتراض آمیزی گفت:

 ام...ا؟ -

 عصبی سرش غریدم:

 اما و بال سریع باش. -

 

 "سوم شخص"

 

 فریبا بدون حرفی همراه ساالر به عمارت برگشت.

 آسو سمت شیرین برگشت و گفت:

 ان بیاد.کژال رو داخل اتاق ببرید تا آرو -

 چشم خانوم. -

 شیرین به کژال کمک کرد تا به اتاقش بره.

 وقتی روی تخت نشست سمتش رفتم و بغلش کرد و گفت:

تونی بهم اعتماد کنی ازت بدی ندیدم هر دونم من هیچکست نیستم ولی میکژال ببین می -

 کنم.کاری از دستم برات بر بیاد می

 باشه گفت:کژال انگار همین دلگرمی آرومش کرده 

 عزیزی شیرین. -



تر از چیزی بود که اون ها کژال رو بغل کرد شیرین با خودش گفت؛ "این دختر مظلوم

 امروز رو زهرش کردن."

 

 "کژال"

 

 جشن تموم شده بود من داخل اتاق نشسته بودم که با صدای در سرم رو بلند نکردم.

 

 "آروان"

 

داحافظی کردم و سمت اتاق رفتم، قرار ها خباالخره این جشن مسخره تموم شد از خان

 بود من از امروز کنار اون زن کثیف بخوابم به جلوی در رسیدم و واردش شدم.

هام کردم، امشب بهترین بالی که بدون توجه به کژال شروع به عوض کردن لباس

 آوردم.خواستم رو سر این دختر میمی

 :با شلوار و باالتنه لخت جلوی کژال ایستادم، گفتم

 کژال خانوم، خوب تورت رو داخل دریای من انداختی. -

گیج از زیر تورش نگاهم کرد، سمتش رفتم تور رو از روی سرش بلند کردم سر 

هاش ریخته بود و حسابی روی گونه هاش زیر چشم شکستش خوب توی چشم بود، ُسرمه

 پخش شده بود.

 تور رو از روی سرش کندم که دستش رو به سرش گرفت.

 پوزخندی زدم و گفتم:



 هات رو در بیار.پاش و لباس -

 کژال به حرفم گوش نکرد و بجاش روی تخت نشست، سرش فریاد زدم:

 دم.هات رو از تنت در بیار وگرنه خودم انجام میپاش و لباس -

محلی کردن متنفر بودم این زن خوب بلد بود من رو کفری محلی کرد، از بیبازم بهم بی

 کنه.

زد تا کرد من رو میاش رو گرفتم و بلندش کردم سمت تخت بردم مقاومت میهشونه

 بهش دست نزنم.

کرد، ساالر هم حرکت روی تخت انداختمش تالش برای آزادیش بیشتر وحشیم می با یک

 حتما همینطور به فریبای من دست زده.

 

 "کژال"

 

تر کردم ولی اون خیلی قویخواستم با این مرد امشب بخواب برای آزادیم تقال میمن نمی

 از من بود.

فایده بود، آروان لباس هام دادم بلکه از دستش فرار کنم ولی بازم بیخودم رو تکون می

خواسته به وسط پاش زدم که روی زمین افتاد با رو پاره کرد مثل حیون شده بود، نا

کرد درد می خواستم فرار کنم که موهام از پشت کشیده شد، خیلیهای پاره میلباس

 شه.کردم موهام از پوست سرم داره جدا میاحساس می

با قیافه عصبانی موهام رو دور دستش پیچید و تا روی تخت من رو کشوند کف سرم 

 کرد، من رو روی تخت انداخت و روم خیمه زد .ِگز میِگز

 د، شد...شکردم، تا باالخره کاری که نباید میبرد و من گریه میاون از بدنم لذت می

 هاش گرد شدن.از کارش جیغی دردناک کشیدم، با دیدن خون چشم



 

 کرد.پیچید و از درد ناله میکژال مثل مار به خودش می

 

 "آروان"

 

 با دیدن خون الی پاش کپ کردم این دختر واقعا باکره بود؟!

 گفت؟گیج شده بودم پس اردشیر چی می

شد االن به یک دختر ودم اومدم، باورم نمیگفته بود؛ "که این دختر باکره نیست" به خ

 تجاوز کردم!

 

 "چند هفته قبل"

 

 "اردشیر"

 

دونستم فریبا عشق خواست انتقام بگیرم، میبعد از کتکی که از ساالر خورده بودم دلم می

 قدیمی آروانه پس به بهانه کمک پیش آروان رفتم و گفتم:

 ارباب. -

 با تحقیر رو به اردشیر کردم و گفتم:

 خواد؟میسگ ولگرد ساالر اینجا چی  -



 با کینه ای که از ساالر داشتم گفتم:

 بیا معامله کنیم. -

 یکی از ابروهاش رو باال انداخت و گفت:

 تونی به من بکنی؟تو چه کمکی می -

 با پرویی گفتم:

تونی بالیی مشابهی که از قضیه فریبا با خبرم ولی یک مژده واست دارم تو هم می -

 ساالر سرت آورده رو سرش بیاری.

 آروان سکوت کرد و من ادامه دادم:

ساالر عاشق دختری به اسم کژاله اگه اون دختر رو توی مشتت بگیری ساالر رو  -

کنی، ولی این رو بدون ساالر یک شب با اون دختر خوابیده حواست راحت خورد می

 باشه گول نخوری.

 با کنجکاوی نگاهم کرد و گفت:

 دونی؟ین ها رو از کجا میتو ا -

از وقتی فهمیدم که ساالر هوای این دختر رو خیلی داره... این دختر خیلی سرکش و  -

 کنه.ها ساالر خیلی حمایتش میی اینلجبازه با همه

 با تیز بینی گفت:

 رسه؟ها چی به تو میبا این -

 لبخند چندش آوری زدم و گفتم:

 به من بدیش.وقتی کارت باهاش تموم شد باید  -

 لبخندی زدم و اشاره کردم بره.



 

 "آروان"

 

خورد از کجا معلوم نخوابیده؟! آدم تا چیزی های اردشیر مثل پتکی توی سرم میحرف

 !زنه، اما اون باکره است یک چیزی این وسط مشکل دارهنبینه حرفی نمی

کارم تموم شد های کژال توجهی نکردم وقتی ها و التماسبه کارم ادامه دادم به حرف

 جونش ول کردم و سمت حمام رفتم.جسم بی

 

 "کژال"

 

تونستم تکون بخورم، خیلی ضعف کرده بودم امروزم که هیچی نخورده بودم از درد نمی

 شه االن زن هستم. باورم نمی

 دید چقدر ضعیف شدم، اسباب بازی این مرد شدم.کردم ای کاش خدا میگریه می

هام گود شده بود، ست بزنه، نگاهم توی آینه افتاد زیر چشمزارم بهم دولی دیگه نمی

 ی خون بود.هام کاسههام پخش شده بود و چشمسرمه زیر چشم

 به مالفه خونی نگاه کردم از امروز دیگه دختر نبودم!

هام رو پاک کردم و لرزید با صدای در حموم سریع اشکهام از این همه غم میشونه

 زنانگیم کردم که آروان پوزخندی زد و گفت:دستم رو حصار اندام 

کنی؟ من همه چیزت رو دیدم ولی وجدانن شب خیلی خوبی بود فکر چی رو مخفی می -

 کردم هرزه ساالر انقدر لذت بخش باشه.نمی

 عصبی جلوش رفتم و گفتم:



هرزه من نیستم خوبه خودتم فهمیدی من دخترم، هرزه توی با این افکار کوته فکرانت،  -

 رزه توی که به جسم من تجاوز کردی و بعد فریاد زدم:ه

 .کنی و فکر می کنی همه مثل خودت هرزنهرزه توی که با افکار پوسیدت زندگی می -

خواستم ادامه بدم که سیلی محکمی توی صورتم خورد آروان موهام رو گرفت و فریاد 

 زد:

 ببند دهنت رو. -

 ای کردم.نالهمحکم سرم رو داخل دیوار کوبید از درد 

 

 .دادزد و فحش میآروان مدام فریاد می

جون بودم ی دیوار افتادم خیلی بیدرد و ضعف بهم فشار آورد، با بدنی برهنه گوشه

 آروان سمتم برگشت آروم آسمم رو صدا زد:

 کژال! کژال! -

 

 "سوم شخص"

 

زمین بلند جونش و از روی آروان با دیدن وضعیت کژال سمتش قدم برداشت، جسم بی

 کرد و روی تخت گذاشت.

 سمت در دوید و دایه رو صدا زد:

 دایه... دایه -

 دایه با شنیدن صدای آروان سمتش رفت و گفت:



 بله ارباب؟ -

حواست به کژال باشه، کم و کسری باشه یا ببینم بهش نیش و کنایه زدی خودت  -

 دونی متوجه شدی؟می

 کون داد.های گرد شده فقط سرش رو تدایه با چشم

ذهنش درگیر بود که چه چیزی باعث شده این مرد برهنه از اتاقش بیرون بیاد، یعنی 

 االن کژال خوابه!؟

بدون در زدن وارد اتاق شد با دیدن بدن برهنه کژال ابروهاش رو باال انداخت که 

 ی خونی با نفرت به کژال نگاه کرد.چشمش به مالفه

 بودن، تنها شیرین یار کژال بود. ای این عمارت به خون کژال تشنههمه

 

 "ساالر"

 

هدف روی تخت دراز کشیده بودم که فریبا روی تخت دراز کشید، خودش رو سمتم بی

ی سینم گذاشت، دستم داخل موهاش بردم و نوازش کشوند و سرش رو روی قفسه

 کردم، اصال توی این دنیا نبودم.می

 هام رو بستم که فریبا صدام زد:کشید، چشمهای فرضی روی سینم میفریبا چیز

 ساالر اون دختر پاپتی چرا زن آروان شده؟! -

 های دیگه رو زن خودش بکنه!؟تونست با یک اشاره  دختر خاندر حالی که آروان می

 به اندازه کافی بی حوصله بودم اینم این سوال رو پرسید بدتر کالفه شدم:

 دست کتک مفصل بزنمت؟تونی ساکت بشی و بخوابی یا یک فریبا می -



های بسته ساالر نگاه کرد، فریبا سریع سرش رو از روی سینه ساالر برداشت و به چشم

 کرد.چقدر دوست داشت این مرد رو ببوسه ولی ساالر همراهیش نمی

 ی ساالر برداشت و بهش پشت کرد و خوابید.به حالتی ناراحت سرش رو از روی سینه

 

 "سوم شخص"

 

های بدن بابا دلیر رو به بهبودی بود، کژین کرد زخمه دلیر کمک میبی هر روز ببی

 کرد خواهرش کجاست؟خیلی پژمرده شده بود همش فکر می

ها باز هم به شد، بنده خدا از پا در اومده بود ولی با اینتر میبی روز به روز مریضبی

 کرد.دلیر کمک می

 کمکش کنه.اومد تا بی میی بینبات گاهی اوقات به خونه

برد دعوا بابا دلیر آوردن اسم کژال رو داخل خونه ممنوع کرده بود! کسی اسمش رو می

 نداخت.راه می

بی انگار سی سال پیرتر شده بود، کژین افسرده همیشه داخل گذشت بیروز به روز می

کرد انگار با رفتن کژال روح این خونه هم ُمرده بود، انگار روی در و خونه کز می

 وارش خاک ُمرده ریخته بودن.دی

 

 "شیرین"

 

کرد، اگه قرار باشه وارد اتاق کژال شدم با دیدن وضعیت این دختر باید یک فکری می

 این دختر همیشه معصوم باشه زیر ستم دایه دوام نمیاره.



با صدای در اتاق سمت در رفتم وقتی در رو باز کردم دریغ از کسی! هیچکسی نبود 

 فکر کردم خیاالتی شدم. شونه باال انداختم

هاش رو ببندم هر روز خدا حرصشون رو سر این طفل معصوم سمت کژال رفتم تا زخم

 کنن.خالی می

تر باشه ولی اونقدر خوشگله که اصال کنم کژال یک سال باید ازم کوچیکفکر می

 شه.همچین چیزی دیده نمی

روی موهاش رو بوسیدم هاش رو شستم و دوباره باند بستم آه عمیقی کشیدم و زخم

 دونم چرا این دختر انقدر برام با ارزشه.نمی

نبات چند روز پیش حال کژال رو پرسید منم برای اینکه ناراحت نشن گفتم؛ "خان اون 

 زاره" ولی بیشتر شبیه زیر پا بودنه.رو روی سرش می

م حداقل خدا من رو ببخشه که دروغ گفتم؛ سمت آشپزخونه رفتم و برای کژال سوپ ریخت

 کنه. این غذا کمتر اذیتش می

 برد.گفت؛ گوشم نزدیک لبش بردم که اسم زنی رو میوقتی پیشش بود هذیون می

 برد ولی چرا؟!با دقت که گوش کردم اسم خودش رو می

یکم تب داشت پیشش موندم و دستمال روی سرش گذاشتم تا تبش پایین بیاد که در یک 

 اخل چارچوب در نمایان شد.دفعه باز شد، چهره خسته خان د

 سریع از سر جام بلند شدم که خان سمتم اومد و گفت:

 حالش چطوره؟ -

 عجب این مرد حال این دختر رو پرسید:

 کژال خانوم تب کردن. -

 خان زیر چشمی نگاهی به کژال انداخت و سمتم برگشت و بدون اینکه نگاهم کنه گفت:



 رو اینجا بیار.خورم، غذا امشب شام رو پیش عروسم می -

زد نه به االن که مدام عروسم، عروسم ُکپ کردم نه به اون زمانی که کژال رو می

 کنه.می

 چشم خان. -

کردم وقتی آماده از اتاق اومدم بیرون و سمت آشپزخونه رفتم طبق دستور خان کار می

 شد.

 

 "آروان"

 

یشونیش گذاشتم یکم با رفتن شیرین سمت کژال برگشتم خیلی بد زده بودمش دست روی پ

ی اردشیر درست داغ بود تقصیر خودشه خیلی سرکشه ولی خیلی خوشحال بودم گفته

 نبوده.

امروز با کاری که باهاش کرده بودم فکر نکنم دیگه دروغی بهم بگه البته اگه تا االن 

 زنده مونده باشه.

 کشه صورت گرگ کوچولوم خوب بشه.یک چند روزی طول می

 

 "چند ساعت قبل"

 

وقتی از اومدن شیرین پیش کژال مطمئن شدم سمت اتاق کارم رفتم و ُکلتم رو به کمر 

 .خواستم بیارنشبستم قبل از رفتنم، ارسالن فرستاده بودم دنبال اردشیر که جایی که می



خوام کژال رو دستش بدم ولی امروز کاری به گفته؛ خودش مردتیکه فکر کرده می

 ها نکنه.ن غلطکنم که دیگه از ایباهاش می

سوار اتومبیلم شدم به مکانی که گفتم؛ "اردشیر بیاد" رفتم وقتی رسیدم شاد و شنگول 

 کشی.دیدمش امروز آخرین روزیه که نفس می

 های فرصت طلب سمتم دوید و دستم رو بوسید.از اتومبیل پیاده شدم مثل آدم

 پوزخندی زدم و گفتم:

 دنبال کژال نگرد اینجا نیست. -

 ر گنگ نگاهم کرد و گفت:اردشی

 ما یک قرار گذاشتیم خان که وقتی کارت تموم شد کژال رو به من بدی. -

 :یک تای ابروم رو باال دادم وگفتم

تاریخ مصرف قرارمون گذشته، بیشرف تو به من گفتی؛ این دختر زیر خواب ساالر  -

 ای دیدم.بوده ولی دیشب من چیز دیگه

 با گستاخی تمام لب زد:

 بدی کردم! دیشب یا یک حوری بهشتی خوابیدی؟ کار -

 از صفتی که به کژال داد دستم رو مشت کردم و محکم توی صورتش زدم.

 انگشتم رو جلوی صورتش گرفتم و گفتم:

گی؛ کژال زن منه، مال منه فکرش رو از اون مغزت بیرون بنداز مراقب باش چی می -

 کنم.جنازت رو همینجا دفن میاگه جونت رو دوست داری از اینجا  برو وگرنه 

 رم.چیه خان طعمش به مزاجت خوش اومده؟! من جای نمی -



هاشون سمت اردشیر گرفتن با پوزخندی اردشیر اسلحه روم کشید افرادم همزمان اسلحه

 که روی لبم بود گفتم:

 ری.اردشیر حماقت نکن به من آسیب بزنی از اینجا زنده بیرون نمی -

بازوم زد که یکی از افرادم به پای اردشیر شلیک کرد بقیه خواستن اردشیر یک تیر به 

 شلیک کنن فریاد زدم:

 کل کردن با اون گرگ پیر رو ندارم.دست نگه دارید حوصله کل -

سمت اردشیر رفتم و یقه اش رو گرفتم محکم به حساس ترین جای بدنش زدم و پام رو 

تاده بود ولی چه فایده غلط کردن زد و به غلط کردن افروش فشار آوردم فریاد می

 کرد ولش کردم و گفتم:کمکش نمی

 ریم عمارت برازید اینجا تنها باشه، اسبشم بکشین.می -

 چشم خان. -

 سمت اردشیر برگشتم و گفتم:

 ها بشو.بمون اینجا خوراک گرگ -

داد رفتم عمارت قطعا یکی گیر میبا بازوی خونی سمت عمارت رفتم اگه اینطور می

ستم رو بستم ولی گلوله هنوز توی دستم بود لباسم رو عوض کردم و به راننده گفتم؛ د

 سمت عمارت بریم ارسالن گفت:

 خان بزارید بریم شهر گلوله رو از دستتون در بیارن. -

 بی توجه بهش غریدم:

 خواد خودت همینجا درش بیار.نمی -

 اما خان! -

 اما بی اما زود باش. -



گلوله رو در آورد صورتم خیس عرق شده بود، ارسالن گوشه ی ارسالن با بدبختی 

 لباسش رو پاره کرد و دستم رو بست.

وقتی به عمارت رسیدم سمت اتاق رفتم که شیرین داخلش بود مثل اینکه کژال تب کرده 

بود وقتی گفتم؛ "بره" زیر تخت رو نگاه کردم باند رو از داخل جعبه برداشتم و دستم رو 

 دم.باند پیچی کر

 

 با هزار زور و زحمت موفق به بستن بازوم شدم، که با صدای در گفتم:

 داخل بیا. -

هام گرد شد رو به شیرین کردم و با دیدن یک سینی بزرگ از غذا دست شیرین چشم

 گفتم:

 شیرین خبریه؟! کی قراره این همه غذا رو بخوره؟ -

 ای کرد و گفت:شیرینی خنده

 آوردم، دیشب حتما بهشون سخت گذشته.خان برای کژال خانوم  -

 رسه هیچ.خوبه وّللاه همه توی این عمارت به فکر کژالن بعد به من می

خوابید که اینجا نگاهی به کژال کردم که هنوز خواب بود، تو خونه باباشم انقدر نمی

 خوابه، سمت شیرین کردم و گفتم:می

 خوره.تو برو بیرون خودش فلج نیست می -

 ام..ا -

 اخم کردم و گفتم:

 مرگ، برو بیرون ببینم. -



شیرین از حرفم ناراحت شد و سریع از اتاق خارج شد، به حالتی چندشی به دست کژال 

 زدم و تند تند تکونش دادم.

 

 "کژال"

 

ای نشسته بود و گهواره رو داخل خونه قدیمیمون بودیم، صدای مادرم شنیدم کنار گهواره

 خوند.چیک بودم رو میداد و الالی که کوتکون می

 سمتش رفتم و اسمش رو صدا زدم:

 مامان!؟ -

سمتم برگشت یکی از اون لبخندایی رو زد که عاشقش بودم دلم براش خیلی تنگ شده بود 

 سمتش دویدم و بغلش کردم.

 چقدر دلم برای لمس کردنش و بو کردن عطر تنش تنگ شده بود.

 هیچوقت قطع نشه. خواستصداش انقدر آرامش بخش بود که دلم می

 کنی؟!کار میهات بشه تو اینجا چیکژالم، مادر فدات چشم -

 با بغضی که ته گلوم بود گفتم:

شه اینجا سر بزارم روی پاهات و بخوابم خیلی خواد برگردم، میمامان من دلم نمی -

 خستم.

 مادرم سرم رو نوازش کرد و به گهواره اشار کرد و گفت:

 رها کنی و با من بیایی؟دلت میاد دخترت رو  -

 ای سبز رنگ روی گهواره بود.گیج به مادرم نگاه کردم سمت گهواره رفتم پارچه



رو کنار زدم، با دیدن خون داخل  های لرزون پارچهجلوی گهواره نشستم و با دست

گهواره ترسیده جیغی زدم سمت مادرم برگشتم که جای مادرم یک موجود ترسناک دیدم 

های تیز روی صورتش حالتی مثل تیغ که خط سیاهی وسطش بود، دندونهایی سرخ چشم

کردم ولی قدرتی برای تکون دادن پاهام نداشتم سمتم رو داشتن سمتم اومد، باید فرار می

 کرد.اش نگاهم میاومد، مثل شکارچی به طعمه

 دروغ چرا ترسیده بودم چیزی مثل آب روی صورتم ریخت.

 

 اب""قبل از دیدن جن داخل خو

 

 "آروان"

 

 شد.کردم، حالم بد میوقتی لمسش می

تکون آرومی خورد ولی بیدار نشد صد مرتبه به خرس این به خرسم گفته؛ "زکی برو 

 جات هستم."

با دیدن آب داخل لیوان لبخندی بدجنس زدم و لیوان بلند کردم رو سر و صورتش ریختم، 

 کشید.نفس میترسیده جیغی زد و از خواب بیدار شد پشت سر هم 

 

 کرد، نگاش کردم و گفتم:تا چند دقیقه گنگ نگاهم می

 چته! نکنه جن دیدی؟ -

 هاش نگاه کرد و گفت:به خودش اومد و به لباس

 مگه مریضی!؟ آب رو روم خالی کردی. -



 این به من گفت: "مریض!"

 یه مریضی نشونت بدم گرگ کوچولو حالت جا بیاد.

 کژالم گرسنت نیست؟ -

کژال گرد شد و سرش رو تکون داد خوب وقت انجام کارم بود بشقاب رو  هایچشم

 خوام بهش بدم ولی غذا رو توی صورتش زدم و گفتم:برداشتم فکر کرد می

 چرا فکر کردی دختر گدا صفتی مثل تو الیقه کنار من غذا بخوره؟ -

 زبونش تند شد و گفت:

کنن رو که رو زمینت جون می گدا صفتی من حرمت داره به تویی که نون کارگرهای -

خوری، من گدا گشنه نیستم خان من خونه پدرم توی پَر قو بزرگ نشدم ولی توی می

آغوش پر مهر پدرم بزرگ شدم چیزی که تو ازش همیشه محروم بودی که باعث شده 

 کنی.ای بزرگ بشی که تمام کارهای که باهات کردن رو سر من خالی میانقدر عقده

 هام زل زد و گفت:ست و توی چشمرو به روم نش

ترم، تو از لحاظ پولت بزرگی ولی من از لحاظ شعورم پس تو هم با من از تو ثروتمند -

دادن که پولت چیزی رو بخر که نداریش، هر چند باید اون رو توی خانوادت بهت یاد می

 ندادن.

 با خیز دو طرف شونه کژال رو گرفتم و تکونش دادم و سرش فریاد زدم:

 که بیشعور هستم؟ تو به من می گی -

 کژال توی صورتم نگاه کرد و گفت:

 ای هستی.ادب و عقدهآره یک آدم بی -

ها رو یک گوشه پرت کردم که تمام ظروف سیلی تو گوش کژال زدم سینی غذا و بشقاب

 خواست بکشمش این دختر درست بشو نیست.شکستن، دلم می



 

 "کژال"

 

تونم سکوت هاش نمیجواب این مرد و ندم ولی در مقابل حرفکنم من هر بار سعی می

 ذغال روی آتیش بشه. شه، تبدیل به تیکهکارم باعث میکنم باید جوابش رو بدم ولی همین

گفت؛ دختر داد، همیشه بهم مییاد کار مادرم افتادم که موقع عصبی شدن بابا انجام می

نای سیاست رو متوجه نشدم! ولی فکر باشه ولی من هیچوقت مع باید جسور و باسیاست

 کنم االن باید از همین سیاست زنانگیم استفاده کنم.

سمت آروان رفتم و صداش زدم که با صورت قرمز شده سمتم برگشت تا خواست چیزی 

 هاش زدم.ی پاهام بلند شدم و مهر سکوتی به لببگه روی پاشنه

های گرد شده بودم، آروان با چشمبوسیدم اصال وارد ناولین بار بود یک مرد رو می

های بزرگ و مردونش رو پشت سرم کردم پسم بزنه ولی دستکرد فکر مینگاهم می

 فشرد.گذاشت و من رو به خودش می

بوسیدم که به جسمم تجاوز کرده! ولی خواستم فکر نکنم ولی من داشتم مردی رو میمی

 با یادآوری دیشب صورتم خیس شد.

 

 "آروان"

 

هام رو باز کردم، با دیدن صورت کژال سریع اون احساس خیسی روی صورتم چشمبا 

 رو از خودم دور کردم و گفتم:

 مالی؟دختره کثیف برای چی خودت رو به من می -

 سمتش رفتم انگشتم رو جلوش تکون دادم و گفتم:



شی این رو توی گوشت فرو خوب گوش کن کژال، تو برای من هیچوقت همسر نمی -

 تا یک وقت فکر رو خیال الکی نکنی.کن 

 گم.بعدشم من یک خان هستم، هیچوقت به تویی که هیچ اصل و نصبی نداری همسر نمی

 کژال با حرفم ساکت شد و رو ازم گرفت.

لبخندی از روی خوشحالی زدم خوب این زن رو سوزوندم حقشه، باید بشکنه باید خورد 

 بشه.

 

 "کژال"

 

 کردم:زدم آروم زمزمه مینشستم از ته دل زجه میبعد رفتن آروان روی زمین 

خدایا من چه ظلمی کردم که مستحق این عذاب شدم؟ خدایا من نون کی رو ازش  -

 شم؟گرفتم؟ خدایا کجایی که ببینی روز به روز چقدر تنهاتر می

 هام رو پاک کردم سمتش برگشتم:با صدای ایمان سریع اشک

 کژال خوبی؟ -

 د که شدت اشک ریختنم بیشتر بشه، ایمان سمتم اومد و گفت:همین جمله کافی بو

 خوای تالفیش رو سرش در بیارم؟می -

 سرم رو به نشونه "نه" تکون دادم که سکوت کرد.

تر که نگاهش کردم همون زنی رو دیدم که قصد جونم یک زن همراه ایمان بود، واضح

 رو داشت.



ادم سریع اشک هام رو پاک کردم و سمت دیاد قولی افتادم که باید دیروز انجامش می

 ایمان برگشتم و گفتم:

 اجازه نده کسی وارد اتاق بشه. -

با وسایلی که ایمان آورده بود و کتابی که دستم بود، با اجازه که بهم داده شده بود دعایی 

ای سبز رنگ پیچیدم و سنجاقی بهش زدم که اون جن با دیدن رو نوشتم و داخل پارچه

 یده یک قدم عقب رفت.سنجاق ترس

 نترس اگه قرار باشه االن بترسی سر زایمانت دوام نمیاری. -

 با حرفم پری دخت سر جاش ایستاد و من اون رو به لباسش زدم و گفتم:

شه بهش دست بزن وقتی متولد نشد اونوقت تا آخرین روزی که بچت متولد نمی -

 زندگی نکنی. تونی دعا رو داخل آب رودخانه نندازی و با بچتنمی

زده اگه جمله رو )دلیل برعکس حرف زدنم اینه که پری دخت برعکس حرف می

 اصالح کنم اینطور می شه:

تونی دعا شه به دعا دست نزن وقتی متولد شد میات متولد میتا آخرین روزی که بچه

 رو داخل آب رودخانه بندازی و با بچت زندگی کنی(.

 پری دخت شروع به حرف زدن کرد:

ی من به دنیا نیاد من برات هدیه با ارزشی نمیارم، یا چندسال از نسلت اگه بچه -

 کنم.محافظت نمی

ی با ارزش میارم یا چند سال از نسلت حفاظت ی من به دنیا بیاد برات هدیه ا)اگه بچه

 کنم(.می

 لبخندی زدم و گفتم:

 خوام برای من هدیه نیاری.تو به قولت عمل نکن می -

 خواد برای من هدیه بیاری(.قولت عمل کن نمی)تو به 



 دخت به ایمان نگاه کردم و گفتم:با غیب شدن پری 

 بی و خانواده من چطوره؟دونی حال بیتو می -

قبل از اومدن ایمان بابا قیام بهش گفته بود حقی نداره چیزی در مورد خانواده کژال بهش 

 بگه.

 .ی "نه" تکون دادایمان سرش رو به نشونه

 کژال پژمرده شد ایمان چیزی رو روی زمین گذاشت و غیب شد.

 

 های کژال""قسمتی از یاداشت

 

ی پری دخت این نفرین باطل می شه اما این فقط یک کردم با متولد شدن بچهمن فکر می

 خیال خام بودم.

ترین لطعمه رو به من برادرم ایمان یک دروغ بزرگ بهم گفت؛ و این موضوع بزرگ

 زد.

 کنن؟ها اشتباه نمیگفته جن کی

کنن مثل اشتباهی که ایمان کرد و تقاصش رو من پس چه انس و چه جن هر دو اشتباه می

 دادم.

 "ساالر"

 

در حال بستن دکمه پیراهن سفیدم بودم، کتم رو پوشیدم و به جمشید سپردم که ارسام رو 

 پیشم بیاره.



فریبا بردم و از دور کمرم های ظریف دور کمرم دستم رو سمت دست با حس دست

 بازشون کردم و سمت فریبا برگشتم و گفتم:

 فریبا انقدر به من نچسب کار دارم. -

 لحن لوسی به خودش گرفت و گفت:

 زاری بهت آرامش بدم؟مرد من چرا نمی -

 گوشه لبم با حرفش باال اومد و گفتم:

 ی عذاِب فریبا.چون وجودت برای من مایه -

 ام..ا -

 حرف زدن به این زن رو ندادم و کتم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.اجازه 

 ها پایین رفتم که در عمارت باز شد و ارسام وارد عمارت شد.از پله

 سمتش رفتم و گفتم:

 سوار اتومبیل بشو که کار داریم. -

 م:ی جدیم اخمی کرد و سرش رو تکون داد، سوار اتومبیل شدیم و گفتارسام با دیدن قیافه

 از عمارت فاصله بگیر که امشب باید َدخل یکی رو بیاریم. -

 ارسام سوالی نگاهم کرد و گفت:

 خواید کی رو بکشید؟!ارباب امشب می -

 تر شدن که گفتم:ها ترسناکاخمی کردم که چشم

 اََرم. -



 آرسام متعجب زده اسم رو تکرار کرد و گفت:

 یست؟اََرم؟ ارباب این مرد همون رئیس کاباره ن -

 خیلی جدی جواب دادم:

 خود پست فطرتشه، حاال هم چیزی نپرس سرعتت رو بیشتر کن. -

 ارسام سرش رو تکون داد و سرعتش رو بیشتر کرد.

 کلتم رو از پشت کمرم بیرون کشیدم و شروع به گذاشتن گلوله داخلش کردم.

 سمت ارسام برگشتم و گفتم:

 اسلحه همراهته؟ -

 بله ارباب. -

 ی "تحسین" تکون دادم.ی خوش فکری این پسر زدم و سرم رو به نشونهپوزخند برا

 جلوی در کاباره نگه داشت، ارسام خواست پیاده بشه که بازوش رو گرفتم.

 سوالی نگاهش کردم و گفتم:

 ری؟کجا سرت رو انداختی داری می -

 می رم که کار رو یک سره کنم. -

 رم همشون یک مشت احمق بودن.گیبا دست کوبیدم تو سرم نه حرفم رو پس می

 خوای ژاندار ِمری رو بریزی سرمون؟می -

 گیریم دخلش رو میاریم.بزار از کاباره بیاد بیرون وقتی اومد یک جای خلوت جلوش می

 چشم ارباب. -



 انقدرم ارباب نگو، بگو خان تمام. -

 چشم. -

ی بی در و پیکرش کابارهبه صندلی تکیه داده بودم که باالخره دیر وقت این مرد از اون 

 بیرون اومد با آرنج به پهلوی ارسام زدم که ترسیده از خواب پرید.

 ره.کنی راه بیوفت داره میپسر نمی ری! مثل خرس خرو پف می -

 چشم خان. -

 کردیم که گفتم:پشت اََرم حرکت می

 سرعتت رو بیشتر کن و جلوش بزن. -

 ز کرد.ارسام کاری که گفتم؛ رو کرد و جلوش ترم

های جلوی از ماشین پیاده شدم، اََرم منتظر بود ببینه کی هستم که دو گلوله به الستیک

ماشینش زدم با دیدنم بزاق دهنش رو با زحمت قورت داد، مثل یک گرگ زخمی به این 

 کردم.مرد نگاه می

با مشت توی شیشه ماشینش زدم و یقه اش رو گرفتم در رو باز کردم و بدون توجه به 

 اومد.هاش اون رو سمت جنگل کشیدمش، ارسام دنبالم میلتماسا

 هاش اسلحه رو روی شقیقش گذاشتم و گفتم:توجه به التماساََرم رو به جلو پرت کردم بی

من بهت گفته بودم با من بازی نکن ولی گوش نکردی، چقدر پول از آروان گرفتی تا  -

 خانت رو بفروشی؟

 عصبی غریدم: صدای التماسش باعث عذابم بود

 خفه شو بی همه چیز فقط جوابم رو بده. -

 من چیزی نگرفتم. -



خورد دستی روی صورتم کشیدم و با پا محکم توی صورت هاش حالم بهم میاز دروغ

 اََرم زدم و سرش فریاد زدم:

 چقدر پول گرفتی تا من رو به اون مرد بفروشی؟ -

 شناسم.من آروان نمی -

 وع به قهقه زدن کردم.پوزخندی زدم و جلوش شر

شناسی؟ چه جالب ولی ارسام تو رو تعقیب کرده و تو رو دقیقا دیده که وارده که نمی -

 عمارت آروان شدی.

 رنگ مرد رو به روم سفید شد و از ترس به تبه تب افتاد.

کنه پس عاقل باش و بگو در ازای ببین اََرم من اگه اینجا بکشمت هیچکسی پیدات نمی -

 ن چی نصیبت شد بنال؟فروختن م

 کرد، و گفت:مرد رو به روم التماس می

 خان غلط کردم ببخشین. -

 بخشمت.اگه بگی چی گرفتی می -

 مرد خوشحال شروع به حرف زدن کرد چقدر ساده بود!

چند روز قبل اون اتفاق آروان خان یکی رو فرستاد دنبالم مبلغ پول هنگفتی رو بهم  -

خواد من هم هام میای ِخبره از بین فاحشهبرای یک شب فاحشهپیشنهاد کرد و گفت؛ فقط 

 دونستم قصدش چیه؟نازگل رو بهش دادم باور کنید من نمی

 همین؟ -

مرد تند تند سرش رو تکون داد اسلحه رو باال آوردم و به پیشونی این مرد شلیک کردم، 

 چید سمت ارسام برگشتم و گفتم:صدای شلیک داخل جنگل پی

 دفنش کن. همینجا -



ارسام سری تکون داد و سمت اتومبیل رفت بیل رو بیرون کشید، سوار اتومبیل شدم و 

 کردم.روی صندلی دراز کشیدم، خسته تر از اونی بودم که فکرش رو می

 

وقتی کار ارسام تموم شد سمت عمارت حرکت کرد وقتی رسیدیم وارد عمارت شدم 

ه دیدم دست هام رو مشت کردم اون اینجا سمت اتاق رفتم که داخل االچیق با چیزی ک

 کرد؟چیکار می

 

 "آروان"

 

کرد سوار های که به کژال زدم تنها از دور دیدن یک نفر من رو آروم میبعد از حرف

 اتومبیلم شدم و به عمارت ساالر رفتم.

 در زدم که جمشید با دیدنم تعجب زده گفت:

 خ.ا..ن -

 حترمم اطالع بده که اومدم."کنارش زدم و گفتم؛ "به دختر خاله م

 چشم خان. -

 داخل آالچیق نشستم و منتظر فریبا موندم.

باالخره بعد از کلی منتظر مونده عزیز کرده قلبم از اتاقش بیرون اومد با دیدنم چند لحظه 

ایستاد و وقتی به خودش اومد سمتم اومد، لباس سرخابی که تنش بود بیشتر از هر زمانی 

 کرد اما جلوی خودم رو گرفتم که جلو نرم.بوییدن موهاش میمن رو تشنه برای 

 جلو اومد و گفت:

 آروان خان خوش اومدی. -



 چقدر این حرفش عذاب آور بود، جدی گفتم:

 ممنونم عروس خانوم. -

 کلمه عروس خانوم رو با نیش خند گفتم؛ که فریبا اخم کرد.

 چه خبرا دختر خاله زندگیت با شوهرت طبق مرادته؟ -

 ریبا لبخندی به پهنای صورتش زد و گفت:ف

 خوام یک خبر خوب بهش بدم.من عالیم و امروز می -

 اخمی کردم و گفتم:

 چه خبری؟ -

 با دو دلی گفت:

 گی؟بهش نمی -

 سرم رو به نشونه "نه" تکون دادم.

 من باردارم. -

 با چیزی که گفت؛ دنیا روی سرم خراب شد به این زودی؟

 حق من چی؟شد پس بچه دار می

 دل من چه گناهی کرده بود؟

بلند شدم و رو به روی فریبا ایستادم توی صورتش خم شدم تمام اجزای صورتش از نظر 

 هاش ثابت موندم و گفتم:گذروندم، روی لب

 پس بزار برای آخرین بار ببوسمت. -



دیدن تا خواستم نزدیکش بشم یقه ی لباسم از پشت گرفته شد و به پشت پرت شدم، با 

 کرد.ی عصبی ساالر پوزخندی زدم که صداش پرده گوش و پاره میقیافه

 کنی؟تو اینجا چه غلطی می -

 با پرویی گفتم:

 اومدم به دختر خالم سر بزنم. -

 :ساالر پوزخند صدا داری زد وگفت

 کنی؟خوای ببینی رو دست مالی میتو هر کسی رو که می -

فریبا جیغ کوتاهی کشید، سمت اسلحه که سمتم  اش رو در آورد کهساالر عصبی اسلحه

 بود رفتم و کنار گوش ساالر تکرار کردم:

 کنی.به من شلیک کنی عشقت رو با خودت دشمن می -

دو پهلو بهش فهموندم دست از کارش برداره ساالر ُکپ کرده بود از فرصت استفاده 

 کردم و از عمارت بیرون رفتم.

 کردم.رو آروم میسمت عمارتم رفتم و باید خودم 

 

ریختم چون درصد سمت اتاق بار رفتم و روی صندلی نشستم برای خودم راکی می

خوردم ریختم، منم این کارو نکردم هر پیکی که میالکلش باال بود باید آب داخلش می

سوخت اونقدر خوردم تا خمار و مست شدم دستم رو روی صورتم کشیدم و گلوم می

 بود و پاک کردم.های که روی صورتم اشک

 

 "چندساعت قبل از اومدن آروان به عمارت"

 



 "کژال"

 

هام رو پاک کردم سمت خروجی اتاقم رفتم که با دیدن از روی زمین بلند شدم و اشک

یک چیز براق روی زمین بلندش کردم و دقیق نگاهش کردم یک انگشتر زنونه بود که 

 کلماتی روش حک شده بود.

اشتم و سمت آشپزخانه رفتم و شروع به صدا زدن شیرین انگشتر رو روی میزم گذ

 کردم:

 شیرین یک لحظه میای کارت دارم لطفا. -

 شیرین از آشپزخانه بیرون اومد و گفت:

 جانم خانوم. -

 لب و لوچم رو ورچیدم و گفتم:

گفت؛ کژکژی، تو به من نگو خانوم بهم بگو کژال یا به قول این نبات ورپریده که می -

 چی دوست داری صدا بزن غیر از خانوم.هم هر 

 چشم، حاال کژال چیکارم داشتی؟ -

 آها خوب شد یادم انداختی می شه بیای کمکم حموم برم؟ -

 شه یک دست لباس هم بهم قرض بده لطفا.لباسم ندارم اگه می

 شیرین لبخندی زد و گفت:

 بزار واست آب گرم کنم. -

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 باشه. -



ین با یک دست لباس صورتی که کمر بند نازک طالی دور کمرش بود سمتم اومد شیر

 وای خیلی ناز بود.

 .بیا کژالم -

 ممنون شیرین. -

 شیرین دستم رو گرفت و گفت؛ برو داخل اتاق خان تا برات آب رو بیارم."

سرم رو تکون دادم و سمت اتاق رفتم لباس رو روی تخت گذاشتم و منتظر شیرین موندم 

لچکم رو از سرم در آوردم و که نگاهم به موهام افتاد تا پایین کمرم شده بودن نصفش 

 کردم.روی تخت ریخته بود باید کوتاهشون می

نگاه از آینه گرفتم و منتظر شیرین موندم بالخره با دو کتری بزرگ آب داغ و آب سرد 

م مرغ هم بهم داد و سمتم اومد وارد حموم شد دمای آب رو برام ولرم کرد، و دو تا تخ

 رفت.

ها سمت حموم رفتم و لباس هام رو از تنم در آوردم هنوز جای ضربات شالق و کتک

هاشون گوشت اضافه در آورده بودن، آه... پر دردی روی پشتم جاشون مونده بود بعضی

 کشیدم و مشغول شستن خودم کردم.

رو تمیز کردم و از حموم  کرد موهام تمیز بشن، سریع خودمها کمکم میزرده تخم مرغ

ای دورم انداختم و با موهای خیس بیرون اومدم حوله رو از دور بیرون اومدم حوله

های که روش کار شده بود خیلی کمرم باز کردم و لباسم رو پوشیدم، قشنگ بود پولک

قشنگش کرده بودن حوله رو بلند کردم و جلوی آینه مشغول خشک کردن موهام شدم 

 کردم که موهام پف کرد و موج دار شد. یکمم شونشون

با صدای اتومبیل آروان شاد سمت خروجی اتاق رفتم که آروان بدون توجه بهم سمت 

 اتاقی رفت خواستم سمت اتاق برم که با صدای شیرین سر جام ایستادم.

 کژال بهتره نری. -

 متعجب پرسیدم:



 چرا؟! -

 ورود همه به اون اتاق ممنوعه. -

 چشم گرد شد وا خوب چرا؟!از حرف شیرین 

فهمم به حرف شیرین گوش کردم و سمت اتاق رفتم بی اگه اسم من کژاله باالخره می

حوصله روی تخت دراز کشیدم که یاد انگشتر افتادم سمت آینه رفتم و برش داشتم و 

دستم کردم کامال اندازه انگشت اشارم بود بعد درش آوردم و داخل کشوی میز کنارم 

 گذاشتمش.

 روی تخت افتادم و به پهلو دراز کشیدم که با صدای در هم تکونی نخوردم.

 

 "آروان"

 

رفت با دو شیشه پر راکی خورده بودم کالفه از جام بلند شدم که سرم خیلی گیج می

زحمت سمت اتاق رفتم که چند پله اول نزدیک بود بیفتم که باز زور و زحمت خودم رو 

 نگه داشتم.

جونی روی لبم اومد عجیب کردم با دیدن کژال روی تخت لبخند بیدر اتاق رو باز 

 خواست باهاش خوب باشم، سمتش رفتم و صداش زدم:امروز دلم می

 کژال بیداری؟ -

 سمتم برگشت با دیدنم سریع روی تخت نشست با صدای گرفته گفتم:

 شه کمک کنی لباس هام رو در بیارم.می -



کمکم کرد کت و پیراهنم رو در بیارم زیر لب تشکر سرش رو تکون داد و سمتم اومد 

ای داخل گلوم کردم، کردم خواست بره که دستش رو گرفتم که روی تخت افتاد خنده

روی تخت دراز کشیدم کژال و به پشت خوابوندم و بهش چسبیدم دستم رو روی کمر 

 ردم.فرمش انداختم پامم روی پاش و سرم رو داخل موهای خرمایش بباریک و خوش

حرکت بود و تمام حواسش سمت من معطوف شده حس آرامش بهم دست داد، کژال بی

خواستم جلوی این زن وا بدم برای همین گرفتم خواست گریه کنم ولی نمیبود، دلم می

 خوابیدم.

 

 "ساالر"

 

 خیلی عصبی بودم سمت فریبا رفتم و سرش فریاد زدم:

 کردین؟هیچ معلوم هست داشتین چیکار می -

 فریبا با ظاهر ترسیده گفت:

 عزیزم اجازه بده حرف بزنیم. -

 تو صورت فریبا خم شدم و فریاد زدم:

 خوره فریبا تمومش کن.از این رفتارهات حالم بهم می -

 فریبا متقابال فریاد زد:

 تو حق نداری صدات رو روی زن حامله ات بلند کنی. -

شنیدن زن حامله گنگ به این زن خواستم بزنم تو صورتش بخاطر این هرزگیش که با 

 نگاه کردم.

 بعد از کمی مکث گفتم:



 حامله؟! -

 آره ساالر خان من ازت باردارم. -

 با حرف فریبا گیج شدم من با این زن رابطه خاصی نداشتم چطور باردار شده؟!

 باید بفهمم فریبا رو کنار زدم و از این زندان به اصطالح عمارت خارج شدم.

 

 "ایمان"

 

 کرد.هام خودنمایی میخستگی و کالفگی داخل چشم

کرد که به دستور بابا قیام انگشتر رو به کژال رسوندم، اون انگشتر به ما کمک می

 شد.راحت تر کژال رو پیدا کنیم و اونم کمتر دچار آسیب می

دارن، نگرانی بدی داشتم اون شیاطین به این راحتی دست از سر این دختر بر نمی

 کنه.ها کژال رو رها نمیون جن، ذوبه به این راحتیبخصوص ا

 بزرگ ترین دشمنه کژاله. مشکل پری دخت حل شد ولی ذوبه

تونستم یک کاری برای این دختر بکنم ولی از چیزی که دیدم وحشت سراسر کاش می

 وجودم و گرفت.

توهمه و زاده  ها همهگفت؛ "ایمان اینگفتم؛ نمیدونستم به قیام بگم؛ یا نه؟ اگه مینمی

 فکر رو خیالته؟"

 تونستم درست از نیروم کمک بگیرم ای کاش...کاش یک بار می

 

 "آسو"



 

نزدیک صبح بود که تصمیم گرفتم داخل اتاق آروان برم، در رو باز کردم و وارد شدم 

پسرم و عروس خانوم داخل بغل هم خوابیدن چند دقیقه روی اجزای صورت کژال زول 

ها رو باز کردم چشمم به یک انگشتر خیلی خوشگل با سنگ قیمتی زدم که آروم کشو

افتاد روش چیزهای هک شده بود یک جوری مجذوب انگشتر شده بودم برای همین با 

 خوشحالی داخل جیبم انداختمش.

 

 "کژال"

 

صبح در وضعیت خیلی بدی از خواب بیدار شدم، چشمتون روز بد نبینه آسو خانوم مثل 

 د راستش یکم خجالت کشیدم.جن باال سرمون بو

 این زن نه ادب داشت نه شعور واقعا چطوری زن خان شده؟

 معلوم نیست چند ساعت اینجا بوده!

 های مسخ شده به پشتم زل زده بود.آدم یک جوری شده بود مثل

به پشت سرم برگشتم ولی هیچکسی نبود سمت آسو خانوم رفتم، وقتی پلک زدم از پشت 

اش گذاشتم ود سیاه داخل جسمش بود وقتی دستم دو روی شونهپلکم انگار یک موج

ترسیده جیغی زد که آروان ترسیده روی تخت نشست، صدا این زن گرفته بود! به حالت 

 کرد از رفتارش گیج شده بودم.عجیبی نگاهم می

 آروان با سر درد از روی تخت بلند شد و سمت مادرش اومد و گفت:

 مادر حالت خوبه؟ -

 صدای دورگه گفت:آسو با 

 دی.آره ولی انسان به من نچسب بوی تعفن می -



آروان گیج مادرش رو نگاه کرد، نه! شکم به یقین تبدیل شد که این زن واقعا خودش 

 نیست اما باز چرا وارد بدن آسو شدن؟!

 تنها جوابش اینکه اون رو زیر نظر داشته باشم تا ببینم قضیه چیه؟

 ادرش کمک کرد به اتاقش بره.آروان بدون توجه بهم به م

کرد و پاهاش رو روی زمین با رفتنش بوی خیلی بدی اومد، موقع راه رفتن خرخر می

 کشید.می

باید از ایمان کمک بگیرم که ببینم باز به چه دلیل وارد جسم این زن شدن؟ از روی 

و  شهتاسف سری تکون دادم هرچند یک بار که وارد جسم بشن بدن بیمار و ضعیف می

 .هاست این جن مکان مناسبی برای نفوض

ای اون جن رو بیرون حیف که قسم خوردم به جنی آسیب نزنم وگرنه با روش دیگه

 کشیدم ولی ممکن آسو اذیت بشه.می

هام رو مالوندم و خودم رو روی تخت ای باال انداختم و روی تخت نشستم چشمشونه

 ندادم که روی تخت بشینم.انداختم که در باز شد، حتی به خودمم زحمت 

 ای نگران وارد اتاق شد و پرسید:آروان با چهره

 چرا مادر اینطور شده بود؟ -

ای به معنای "ندونستن" باال انداختم که اخم کرد چند دقیقه گذشت که دستور دادن آقا شونه

 شروع شد.

 پاش و برو یه چیزی بیار بخورم. -

 باشه. -

خواست تازه داشت غالم سیاه ولی وجدانن دلم کتک نمی خواست بگم نوکر باباتدلم می

 گرفتم جلوی زبونم رو بگیرم.شد باید یاد میجاشون خوب می

 



 وارد آشپزخونه شدم که شیرین جلو اومد و گفت:

 عروس خانوم میز آماده است. -

 ی شیرین زدم و گفتم:دستی به شونه

 بگو.اسم من نه عروس خانومه نه چیزی راحت بهم کژال  -

 چشم کژال. -

 لبخندی بهش زدم که گفت:

 چینم.شما برید حاظر بشید من میز رو می -

 

 "شیرین"

 

 همین که کژال از آشپزخانه خارج شد دایه وارد شد و گفت:

 پری!خانوم میشیرین، جدیدا خیلی با عروس -

 چشم از دایه دزدیم و گفتم:

 واد باهاش حرف بزنه.خچه ربطی داره دایه کژال مهربونه آدم دلش می -

 دایه سریع به خودش گرفت و گفت:

 این یعنی من بد اخالقم؟! -

سازه پس لبخند وای خدای کژال حق داره از این زن خوشش نیاد واقعا از کاه کوه می

 زوری زدم و گفتم:



 این چه حرفیه دایه شما بهترین اخالق رو دارید ولی اگه اجازه بدید برم میز رو بچینم. -

 تمام سرعت نداشتم سمت پذیرای عمارت رفتم و تا میز رو بچینم.با 

 

 "کژال"

 

ی "باشه" تکون دادم و از آشپزخانه خارج شدم و سمت اتاق رفتم که سرم و به نشونه

 آروان گفت:

 چیزی نیاوردی؟ -

 میز داخل سالن آماده است. -

 هاش داخل دهنش برد، سرش رو تکون داد و گفت:آروان لب

 بپوش بریم.باشه،  -

موهام یک بافت ریز زدم و با شال توری که فقط مختص لباس بود  روی دو طرف

 .موهام رو جمع کردم و روی شونم ریختمشون

کرد نه به وحشی بازی از داخل آینه حوسم سمت آروان جلب شد، که به اندامم نگاه می

ا مشکل داره! با کنم این پسر واقعچند شب پیشش نه به رفتار مهربون االنش فکر می

گفتن؛ کلمه "حاظرم" از اتاق خارج شدیم سمت میز رفتیم از هر چیزی که فکرش و 

بکنید روی میز بود، تازه متوجه شدم چقدر گرسنمه؛ آروان نشست منم کنار خودش 

خواست شروع نشوند ولی این درست نبود که ما بخوریم و آسو خانوم نخوره! آروان می

 کنه که گفتم:

 انوم نمیاد؟آسو خ -

 دونم.نمی -



 خب درست نیست تا وقتی مادرتون نیومده ما شروع کنیم! -

 آروان پوفی از روی کالفگی کشید و از روی صندلی بلند شد.

 

وقتی آروان با مادرش وارد سالن شد سرم سمت زن برگشت وقتی روی صندلی نشست 

 آروانم کنارم نشست.

 آروان کپ کرده بودیم.آسو خانوم شروع به بو کشیدن کرد من و 

بعد از دو دقیقه من خودم رو زده بودم به کوچه علی چپ، با حرف آروان قصد شروع 

" تیکه گوشتی که  کردن داشتم که یادم آومد اسم خدا نیاوردم وقتی زیر لب گفتم؛ "بسم ّللاه

 دست آسو خانوم بود افتاد و یک جیغ خفیف کشید.

م اون جن داخل جسم قادر نیست با ما در خوردن دونستم با این کارپوزخندی زدم، می

 غذا شریک باشه ولی آروان نه اسمی آورد نه چیزی!

کرد، جوری با ها میجنی که داخل جسم آسو بود با ولع شروع به خوردن تکه گوشت

ریخت، های از گوشت روی زمین میکرد که تکهدندون گوشت رو از استخوان جدا می

 خورد که رو به مادرش کرد و گفت:لش بهم میفکر کنم آروان داشت حا

 مادر حالتون خوبه؟! -

 آسو با صدای دورگه گفت:

 ها انقدر لذیذ باشه.کردم غذای انسانخیلی لذیذه، هرگز فکر نمی -

هام برقی زد، دست دراز کردم ها چشمخودم رو بیخیال نشون دادم، با دیدن توت فرنگی

ها قرار گرفت و یک مشت از توت فرنگیتوت که بردارم که دست آسو خانوم روی

هایی که مونده بودن یا له شده بودن یا ها رو روی غذاش ریخت، باقی توت فرنگیفرنگی

 چهره دوست داشتنی نداشتن.



زاشت لقمه از اومد نمیبه همون نون و پنیر داخل ظرفم بسنده کردم، این بوی که می 

 خواستم باال بیارم.با کاری که آسو کرد دیگه میگلوم پایین بره، سرم پایین بود که 

آروغی زد که آروان لقمه توی دستش خشک شد اون رو روی ظرفش انداخت با کلمه 

"نوش جان" میز رو ترک کرد، با رفتن آروان از روی صندلی بلند شدم و سمت آسو 

 اش رو گرفتم و گفتم:رفتم و دو طرف شونه

من کژالم اگه بیرون نیای با دعا برای همیشه تو رو  تویی که وارد جسم این زن شدی -

 کنم.کنم پس یا بیا بیرون یا کاری که گفتم؛ رو میاسیر این دنیا می

 تو فقط یک انسانی! -

 هاش زل زدم و گفتم:توی صورتش خم شدم و به چشم

اعالم تر و برنده تر باشه، تو با من تونه از شمشیر فوالدی هم تیز گاهی یک انسان می -

 جنگ کردی پس منتظر عواقب کارت باش.

 بدون توجه به اون جن از سالن خارج شدم و سمت باغ عمارت رفتم.

 شد.تنها جایی که دیدن ایمان دردسر ساز نمی

به دورترین قسمت باغ رفتم و اسم ایمان رو توی ذهنم بردم به چند دقیقه نکشید جلوم 

 ظاهر شد.

 سالم ایمان. -

 کژال. )گفت و گو عربی بوده فقط ترجمه اش نوشته می شه.(سالم یا بنت  -

 از وجود یک جن داخل عمارت خبر داری؟ -

 ایمان اخمی کرد و گفت:

 خیر. -

 ولی یک جن داخل جسم آسِو ولی این چطور ممکنه؟! -



 کژال من انگشتری موکل دار برای شما آوردم. -

 چشم هام گرد شدن و گفتم:

 ین بود رو تو آوردی؟اون انگشتری که روی زم -

 ایمان سرش رو تکون داد و گفتم:

 موکل داشت؟! -

 ایمان گفت:

قیام یک موکل از بین جنیان انتخاب کرد و مسئول انگشتر کرد اون انگشتر فقط برای  -

 شه.شما ساخته شده اگه کسی غیر شما استفاده کنه تسخیر می

گیره اشته موکلشم داره انتقام میبا دست توی سرم کوبیدم پس آسو خانوم انگشتر رو برد

 رو به ایمان کردم و گفتم:

ایمان باید کمکم کنی تا اون جن رو از جسم آسو در بیارم ولی مطمئن نیستم، بزار برم  -

 یک نگاهی به کشو بکنم شاید اونجا باشه.

 نیازی نیست انگشتر اونجا نیست. -

 کردم و گفتم:بخاطر حماقتم خودم رو سرزنش می

 کار بکنم؟!چیپس  -

 ایمان با اطمینان گفت:

از اونجای که شما مالک انگشتر هستید فقط کافیه انگشتر رو انگشت اشاره دست  -

راستتون بکنید و به اون جن دستور بدید موظف به انجامه، انجام نده طبق قولی که داده 

 شه.توسط قوم خودش کشته می

 ی زیر لب گفتم؛ که ایمان غیب شد.باشه



 

 فریبا""

 

تا دیر وقت منتظر ساالر بودم ولی این مرد نیومد من االن به بودنش نیاز داشتم ولی اون 

 نبود.

 زنه.رفتم از اونجای که ترسو هستش الم تا کام حرف نمیباز هم باید پیش اردشیر می

هام رو با پودر مخصوصی که برام گرفتن حسابی سرخ کردم، موهام رو باز کردم و لب

های طوسیم وحشی شدن لباس تنگی اش داخل چشم کشیدم که چشمه با میلهیکم سرم

 کرد.پوشیدم که اندام نیمه تپلم هر مردی رو حریص می

سمت اتاق اردشیر رفتم که با صدای پچ پچ که متعلق به برادرش مسعود بود لبخندی به 

 فر باشه.تر از یک نتونست خیلی لذت بخش پهنای صورتم زدم رابطه با دو مرد می

در رو باز کردم و وارد شدم مسعود با دیدنم یک تای ابروش رو باال داد اردشیر با ترس 

 نگاهم کرد، مسعود رو به اردشیر کرد و گفت:

 کنم لئولئو خونه منتظرمه.خوب داداش مثل اینکه مهمون داری من رفع زحمت می -

 باشه داداش خوش اومدی. -

 رو گرفتم و گفتم: خواست بره که یقه اش مسعود می

 کجا؟ با جفتتون کار دارم. -

 صدای اعتراض امیز اردشیر در اومد:

 .تای ما رو می شکنهزن داداش ساالر بفهمه گردن هر سه  -

 با دلبری دستی به بدنم کشیدم و گفتم:



تونید یک شب بیاد ماندنی با فهمه، امشب میاگه شما دو برادر حرفی نزنید ساالر نمی -

 ه باشید.من داشت

مسعود پوزخندی زد و سمتم اومد اردشیر  جلوی خودش رو گرفته بود بیشتر از پنج 

 دقیقه طاقت نیاورد و اونم سمتم اومد و...

 خسته وسط دو برادر دراز کشیده بودم.

 که صدای مسعود در اومد:

 دونستیم!ساالر چه هلوی داشت و نمی -

 بعد دستش رو روی گلوم گذاشت و گفت:

 گیم.ین به بعد هر شب باید بیای و بهمون یک حال اساسی بدی وگرنه به ساالر میاز ا -

 از خدا خواسته با دلبری گفتم:

 بگید همونه. چشم، شما هر چی -

 مسعود سمت اردشیر برگشت و گفت:

 تو قبال با زن دادش خوابیدی؟ -

 آره یک بار. -

 لئولئو هست؟چه خوب وقتی یک زن داداش هرزه داریم چه نیازی به  -

 اردشیر گفت:

 رابطت با زنت چطوره؟! -

 حرکته.مثل یک تکه گوشت بی -

 از تشبیه مسعود خندم گرفته بود.



 

 "کژال"

 

کرد یه آشی سمت عمارت و اتاق آسو رفتم، آسو خوابیده بود و توی خواب خرخر می

 حوس رفتن تو جلد کسی رو نکنی. برات بپزم تا دیگه

انگشتر داخل جیب راست لباس آسو هستش." دستم رو روی گفت؛ "یک حسی بهم می

 های آسو باز شد که کامال سیاه بود بی رحمانه لب زدم:گلوی آسو گذاشتم که چشم

 کنم.بهت گفته بودم یا بیرونت میارم یا اسیرت می -

 تو فقط یک انسانی. -

یا بیرون آره، ولی اونقدر عزیزم که سه موکل رحمانی دارم پس خودت از جسمش ب -

 وگرنه دستور می دم داخل اون جسم تیکه تیکت کنن.

 جن شروع به خندیدن کرد و گفت:

 میره.اگه به من آسیب بزنی این زن هم می -

 

 گره دستم رو باز کردم و سمت آسو رفتم و درست رو به روش ایستادم و گفتم:

ا وگرنه طبق من مالک انگشترم پایبند به عهدت باش و از جسم اون زن بیرون بی -

دم قومت خانوادت رو جلوی چشمت به بستی اجازه می قراردادی که با موکلین رحمانیم

 های یکسان تبدیل کنن.تکه

 تونی؟تو نمی -

 سرم رو باال گرفتم و خیلی جدی گفتم:



 امتحانش کامال مجانیه. -

یم و شروع یه گفتن؛ ذکرها برای احضار سه موکل رحمانیم کردم اول رحمان، دوم رح

 سوم ایمان ظاهر شدن.

 سمتشون برگشتم و گفتم:

خوام خانواده این شه از رئیس همون قبیله میاین جن جزو هر قومی که محسوب می -

 خوام صدای جیغشون داخل این اتاق پخش بشه.جن کامال با درد بکشه، می

 دم:ایمان تعظیم کوتاه کرد و غیب شد جن با تردید نگاهم کرد که حرفم ادامه دا

ات رو داخل این اتاق شی یا صدای زجه زن و بچهیا با احترم از اون جسم خارج می -

 کنی؟شنوی کدومش رو انتخاب میمی

عجله کن زمان داره تموم می شه، سمتش حرکت کردم و خواستم انگشتر رو از جیبش 

حکم آسو بردارم که دست دراز کرد گلوم رو بگیره اما رحمان گلوی آسو رو گرفت و م

 .به دیوار کوبوندش

 زد.کرد و جیغ میکرد آسو مدام خرخر میجن تقال می

 دادم.انگشتر رو برداشتم من حریص نبودم، باید انگشتر رو به رئیس قبیله پس می

خواستم از جسم صدای جیغ کریهی داخل اتاق پخش شد واقعا هدفم کشتن نبود فقط می

 اون زن بیرون بیاد.

شد تا بالخره قطع شد جن از جسم آسو با خشم بیرون اومد و می صدا هر لحظه بلندتر

فریاد بلندی زد، ذکری رو گفتم؛ تا دیگه نتونه وارد جسم آسو بشه به سمتم حمله کرد ولی 

 نیرویی اون رو پس زد سمت شخصی برگشتم که این کار و کرده بود.

 جن از ترس گفت:

 ارباب اینجاست. -



های سفید، س قبیله جلوش حاضر بشه، جنی قوی با چشمهمین جمله کافی بود تا رئی

های دراز و استخونی به رنگ خاکستری، غباری سیاه رنگ پوشیده بود از بینی دست

 فقط دو سوراخ عمیق روی صورتش بود و دهانی که در زیر غبار پوشیده شده بود.

 و گفتم:جنی که موکل انگشتر بود با دیدن رئیسش تعظیمی کرد سمت رئیس برگشتم 

من حمایت عزیزی رو دارم که منشاء نیروی همه شماست، این انگشتر رو بگیرید و  -

 از اینجا برید .

 های من صدمه زده بودن.دونستم کارم بی احترامیه ولی اون ها به یکی از هم نوعمی

 جن بی حالت نگاهم کرد و گفت:

 مونه.ی میبرای این گستاخی متاسفم اما انگشتر در خدمت مالکش باق -

 جدی گفتم:

خوامش همون بهتر که از من و خانواده ی من دور به عنوان مالک انگشتر من نمی -

 باشه.

 رئیس سری تکون داد و گفت:

 امر، امر شماست، یا بنت کژال. -

 سمت جنی رفتم که وارد جسم آسو شده بود.

بیینم که مورد آزار خانوادت کامال سالم هستن ولی یک بار دیگه تو رو نزدیک انسانی  -

 دم که نابودت کنن.و اذیت قرار دادی این اجازه رو می

حاال هم از اینجا برید و دیگه سمت این خانواده یا من نیاید، هر دو جن تعظیم کردن و 

 غیب شدن.

 

 سمت ایمان رفتم و گفتم:



دیگه حق ندارید از یک قبیله جن کمک بخواید این سرنوشت منه و خودم با کمک  -

 کنن.جنگم نه با قدرت موجوداتی که؛ از قدرت خالقم استفاده میخالقم می

 به سه برادر اشاره کردم و گفتم:

 حاال هم برید تا به این زن بخت برگشته کمک کنم. -

 ایمان ناراحت گفت:

 خواستیم کمکت کنیم.ما فقط می -

 اخمی کردم و گفتم:

تموم بشه، خودت باشی قادری بخاطر  تونست به قیمت جون یک انساناین کمکتون می -

 این حماقت خودت رو ببخشی؟

ای در حاال اگه بخشیدی قادری به خدای خودتم جوابگو باشی؟ ایمان هیچ عذر و بهانه

دونی نه تنها تو بلکه بابا قیام هم اشتباه شه خودتم این رو خوب میدرگاه خدا پذیرفته نمی

 کرده.

 و رحیم موندن سمتشون رفتم و گفتم:ایمان بدون حرفی غیب شد رحمان 

خواد به بابا قیام بگید اگه قراره جنگی با شیاطین باشه من کامال آماده هستم ولی اگه می -

 کمک کنه جوری کمک که کسی توی خطر نیفته.

ی سکوت باال آوردم و اشاره کردم که رحمان خواست چیزی بگه که دستم رو به نشونه

 برن.

روی سرش گذاشتم و کاری که الزم بود رو انجام دادم با زور این سمت آسو رفتم، دست 

 زن رو روی تخت گذاشتم، سرم رو روی تخت کنار دست آسو گذاشتم و خوابیدم.

 



ای من رو سمت تختش کشوند، سمت تختش رفتم "داخل یک خونه بودم صدای گریه بچه

هاش و ط رنگ چشمبا دیدن دختری که شباهت خاصی به بچگیم داشت کپ کردم اما فق

 تیره بود. موهاش قهویی

کرد بغلش کنه، دست سمتش بردم ولی خیلی خوشگل بود صورت سفیدش آدم و وادار می

 دستم از توی بدنش رد شد.

 های داخل اتاق ترسیدم نکنه به بچه آسیب بزنن!با دیدن سایه

واست چشم ازش خاومدن، اونقدر بچه به دلم نشسته بود که دلم نمیسایه ها جلو نمی

 بردارم.

 

مادرش یک زن تپل بود وقتی اومد باال سرش، براش الالیی و خوند که من برای کژین 

خوندم اما؛ در اتاق یک دفعه به شدت باز شد مردی درشت هیکل که چشم ابرو می

ای سفید رنگی داشت، سمت زن هجوم برد و کتک مشکی بود، روی موهاش نشونه

گفت؛ داخل چارچوب در مردی رو دیدم با نیشخند به زنی که زد و ناسزا بهش میمی

 خندید، جیغ زدم:خورد میکتک می

 بسه، تمومش کنید. -

شنید صدای جیغ دختر بچه در اومد حدودا سه سالش بود داداشش کسی صدام رو نمی

اومد، روی زمین نشست و گریه اون رو از تخت برداشت خواست ببرتش ولی بچه نمی

های دخترش از خونه بیرون کرد حتی ن مرد بی صفت زنش رو جلوی چشمکرد اومی

 هاشم اون مرد نشنید.های یک مادر برای داشتنش بچهالتماس

 مادربزرگ دختر کوچولو جلو رفت و گفت:

 بیا دخترم اون زن بی همه چیز رو ول کن. -

 همین جمله کافی بود تا دختر بچه سه ساله تف تو صورت پیرزن بکنه.



واکنشش شکه شدم، آخه یک بچه با این سن کم چطور همچین ظلمی رو پذیرفته و در  از

 مقابلش واکنش نشون داد؟!

 پیرزن گفت:

 کنی!کنم تفم توی صورتم میخوبه وّللاه همه کارت رو می -

 دونستم.حتی اسم دختر کوچولو رو هم نمی

 نویسم(.ه اسمشون رو می)اجازه ندارم اسم خانوم رو بنویسم بنابراین فقط اسمی مشاب

 پیرزن فریاد زد:

 مهتاب تمومش کن. -

تونست من رو ببینه زد ای کاش میکرد لب به هیچی نمیزد و گریه میبچه جیغ می

 کردم کمتر غمگین باشه.حداقل کاری می

بابای دختر بچه وارد خونه شد با شنیدن جیغ دخترش چنان سرش داد زد که من با این 

 بچه که دیگه جای خود داره. سن ترسیدم اون

 بچه ترسیده بیشتر گریه کرد، مادر بزرگش کالفه شده بود اونم سرش داد زد. 

 فایده بود.شنید اما بیدید شاید صدام رو میسمتش رفتم با اینکه من رو نمی

ای سیاه رنگ سمت بچه رفت، و جلوش ایستاد بچه ساکت شده بود و انگشت َشستش سایه

 خورد.رو می

شد، گذشت مهتاب ساکت تر میمن انگار چند روز بود کنار مهتاب بودم، هر روز که می

هاش ها هیچکسی صداش رو نشنید خیلی الغر شده بود، داخل چشمتا بالخره بعد از هفته

هاش برای همیشه خاموش شده بود سردی دیگه شادی نبود انگار نور روشن داخل چشم

شخص بود انگار با غمگین و سرد شدن این دختر، هاش و اجزای صورتش مداخل چشم

 روح منم ُمرد.



ها کرد بازم ببینم، هفتهخواست از این کابوس بیدار بشم ولی نیرویی وادارم میدلم می

کرد وقتی مادرش اومد انگار چند هاشم بازی نمیگذشت مهتاب دیگه حتی با عروسک

 سال پیرتر شده بود.

، وقتی سمت مهتاب رفت دختر بچه هیچ واکنشی نشون اولین نفر پسرش رو بغل کرد

نداد حتی یک لبخند هم روی صورتش نیومد، مادرش منتظر بود که مهتاب اسمش رو 

های مادر صدا بزنه ولی سکوت مهتاب بیشتر اون زن رو نگران کرد، اشک تو چشم

 کرد دخترش برای همیشه الل شده اما..."مهتاب جمع شد فکر می

 روی شونم خورد ترسیده از خواب بیدار شدم که آسو خانوم روی سرم بود.با دستی که 

 

 کرد سرنوشت مهتاب چی شد؟ گفت؛ و من گیج به این زن نگاه مینگران اسمم رو می

به خودم اومدم تمام صورتم از اشک خیس شده بود صورتم رو پاک کردم که آسو خانوم 

 گفت:

 کژال حالت خوبه؟ -

 های متحرک شده بودم مهتاب کیه؟!رم رو تکون دادم، مثل مردهالل شده بودم فقط س

 چرا باید اون رو تو خواب ببینم!

های که از فکر و خیال خسته شده بودم سمت باغ رفتم و داخلش نشستم، صدای پرنده

های رفتم که داخل باغ خشک شده بودن داخل باغ می اومد خیلی خوب بود سمت گل

 رسن؟نمی اخمی کردم چرا به این ها

 

 "فریبا"

 



از اتاق اردشیر بیرون اومدم و سمت اتاق خودمون رفتم، حسابی به خودم رسیدم تصمیم 

تونست ی اردشیر میگرفتم این خبر خوب رو به فائزه مادر شوهرم بدم، مطمئنن بچه

 کمکم کنه که ساالر رو تصاحب کنم.

 در زدم و وارد شدم و گفتم:

 مادر شوهر من چطوره؟ -

 با دیدن صورت خندونم گفت: فائز

 خیر باشه خندون هستی؟! -

 بلند گفتم:

 خیِر، خیر.ِ.. بشینید تا براتون بگم. -

فائزه با کنجکاوی نشست و به حرف های فریبا گوش کرد با اومدن اسم "بچه" خندون و 

 گنجید.شاد شد انقدر خوشحال بود که توی پوست خودش نمی

 رفت و فریاد زد:فائز با خنده سمت سکو عمارت 

همه گوش بدن امروز خبر خوبی شنیدم که قرار مادر بزرگ بشم، تمام خدمه فردا شب  -

 به مناسبت این خبر خوب جشن داریم.

 دایه بدو بدو سمتم اومد رو بهش کردم و گفتم:

ی خان ها رو دعوت کن تا این خبر و خوام کم و کسری داخل جشن باشه همهنمی -

 بشنون.

 ن گفت:دایه خندو

 چشم خانوم جان. -

 



 "سوم شخص"

 

نهایت شکه شد، تازه پی به نقشه فریبا برده بود اردشیر با شنیدن بارداری فریبا بی

 شد اسباب بازی این زن شده!باورش نمی

ای عمیق از فریبا به دل گرفت وقتی فریبا به اتاقش رفت اردشیر بی سر و اردشیر کینه

 صدا وارد اتاقش شد.

دیدنش شکه شد اردشیر از پشت، در رو قفل کرد و گلوی فریبا رو گرفت دستش  فریبا با

 رو روی دهن فریبا گذاشت.

 فریبا ترسیده به اردشیر نگاه کرد، اردشیر کنار گوشش زمزمه کرد:

 جیغ نزن، ولی زن داداش خوب بازی کثیفی راه انداختی! -

ابطه نداشته ولی تو با من دو بچه من رو جای بچه ساالر جا زدی، ساالر با تو زیاد ر

ده بار رابطه داشتی! بازیت قشنگه ولی از این به بعد من کسیم که مهرهات رو تکون می

ات از مسعوده گم با مسعود رابطه داشتی و بچهاگه کاری که می گم رو نکنی به همه می

 لبخند کثیفی زدم که فریبا اصال انتظار این واکنش رو نداشت.

 آروم گفتم:

 ره.دارم اگه جیکت در بیاد ابروی خودت میدستم رو بر می -

 

تند تند سرم رو تکون دادم که اردشیر دستش رو برداشت با رفتن اردشیر نفسی از 

 آسودگی کشیدم.

شدم وگرنه کار اردشیر بی سر و صدا از اتاق خارج شد باید از شر این مرد خالص می

 داد.دستم می

 



 "کژال"

 

اال دادم و مشغول درست کردن باغچه شدم، از جام بلند شدم که دستی آستین لباسم رو ب

دور کمرم حلقه شد ترسیده جیغ خفیفی کشیدم و سمت شخص برگشتم، ولی هیچکسی 

پشتم نبود فکر کردم خیاالتی شدم که حس کردم دستی داخل موهام رفت واکنشی نشون 

زدیک غروب بود و هوای پیچه، نندادم که باز حس کردم چیزی دور پاهام داره می

تونم پاهام رو تکون بدم اطرافم خیلی سرد و مه گرفته شده بود، به خودم اومدم دیدم نمی

 دادم ولی بی فایده بود.ها رو محکم گرفته بود! تکونشون میانگار چیزی اون

 خیلی از عمارت دور بودم دقیقا وسط باغ داخل عمارت بودم.

گفت؛ "من واقعا حرکت بود چیزهای زیر لب میدو دست بزرگ روی کمرم در حال 

 کرد.اومد صدا مدام یک چیز و تکرار میمتوجه نمیشدم"، صدای پچ پچ بلندی می

ای شیطانی بوده، چون ِمنا سیتاما )معنیش و متاسفانه نمی دونم ولی فکر می کنم کلمه -

 های بد بودن *_*(های کژال جندشمن

خواست صدا قطع فایده بود، دلم میوشم گذاشتم ولی بیصدای جیغ بلند اومد دست روی گ

 بشه ولی با سنگینی چیزی که روی قلبم حس کردم، سرم گیج رفت و روی زمین افتادم.

جن جلوی کژال ایستاد، نفرت و کینه تنها چیزی بود که داخل وجود این جن بود 

رو رها کرد،  خواست کژال رو بکشه ولی با نقشه شومی که توی ذهنش اومد کژالمی

ی بهتری از این زن در قبال نفرتش بکنه چرا باید اون رو تونست استفادهوقتی می

 کشت؟می

اش یک های برندهسمت گردن کژال خم شد و گازی از گردن کژال گرفت، دندان

 یادگاری ابدی روی جسم کژال حک کرد.



آورد ولی تر بدست می کرد این دختر و راحتهمین کافی بود تا هر زمانی که اختیار می

ای این شیطان بود تا کرد، جادو تنها حیلهاول باید اون رو به سمت تاریکی هدایت می

شد، کژال از قلب پاک تبدیل به یک هیوالی کامل بکنه یک مدیوم تبدیل به هیوال می

کرد فقط تر میقطعا به سلطه در آوردن این زن کار رو برای نابودی نسل کژال راحت

داد و دیگه تمامی نفرتی عمیق از موکلین رحمانی در قلب این زن پرورش می باید

 رفت.هاش برای نابودی خاندان زری راحت پیش مینقشه

 

 "آروان"

 

تا دیر وقت منتظر این دختر خیر سر بودم مگه من بیرون رفتنش رو ممنوعه نکرده 

 بودم؟

 باز کجا غیبش زده؟ سمت ارسالن رفتم و گفتم:

ارسالن چند نفر رو بفرست داخل جنگل رو بگردن، خودتم با من بیا تا بریم داخل باغ  -

 رو بگردیم.

 چشم خان. -

های گفت؛ یا لقبزدم، ارسالنم یا کژال خانوم میسمت باغ رفتم هی کژال رو صدا می

 داد.جدید به کژال می

جلو رفتم که پام به  به وسط باغ رسیدم چون هوا تاریک و مه بود کژال قابل دید نبود،

چیزی خورد و محکم روی زمین افتادم سمت چیزی برگشتم که پاهام گیر کرده بود وقتی 

 بلند شدم چشمم به یک دختر خورد سمتش رفتم، کبودی زیادی روی صورتش بود.

واضح تر که نگاهش کردم متوجه شدم این دختر خود کژاله! ارسالن رو صدا زدم و 

 گفتم:

 حشی داره؟اینجا حیون و -



 نه خان چهار طرف بسته است. -

 به صورت کژال اشاره کردم و گفتم این چیه؟

 ارسالن نگاهی به صورت کژال کرد و گفت:

 دونم خان شاید کار از ما بهترون باشه.نمی -

 پوزخندی به فکر این پسر زدم و گفتم:

 های تخیلی رو باور داری!خواهشا نگو داستان -

 تخیلی نیستن.خان از ما بهترون  -

 بی حوصله گفتم:

 زنیا بیا بریم.ارسالن زیاد حرف می -

ارسالن سری تکون داد کژال رو بلند کردم و سمت اتاقم رفتم مشغول عوض کردن 

های کثیفش بودم که جای دندون روی گردنش دیدم، فکر کردم کسی قصد نزدیکی لباس

که جای پنجه یک موجود بزرگ ها رو در آوردم به کژال رو داشته، کالفه بقیه لباس

 روی قلب کژال بود، کامال سیاه و کبود شده بود.

یک حس مبهم به این زن داشتم، حداقل خوبیش اینکه هرزه نبوده ولی جدیدا دیگه باهام 

 اومد این رفتارهاش برام خیلی عجیب بود.کنه زود کوتاه میجر و بحث نمی

 بوسه روی پیشونیش زدم.دستم رو داخل موهای خرمایش فرو کردم و 

 از کارام شکه شدم و زمزمه کردم؛

 کنم؟! خاک تو سرم زده به سرم!من دارم چه کار می -

 نفس عمیقی کشیدم و از اتاق خارج شدم شیرین رو صدا بزن.

 بله خان. -



 بمون پیش کژال. -

 چشم خان. -

 

گوشه لبم گذاشتم و دستی توی جیبم کردم و از اتاق خارج شدم، یدونه سیگار در آوردم، 

 روشنش کرد.

 

 "قیام"

 

کنه که چقدر اوضاع از وقتی کژال انگشتر رو پس داده نگرانم، این دختر چرا درک نمی

 ای قدرتمند شده.وخیمه؟ ذوبه بیش از هر زمان دیگه

 موخذه کرده حقم داره نزدیک بود اون زن بمی ره. کژال هر سه موکلش رو

کرد خدایا من و مسئول حفاظت از این دختر قرار می ولی اون انگشتر رو باید قبول

 دادی امیدوارم جلوی موالی خودم و سر افکنده نشم.

ظلمت جلوم ظاهرشد خبر از آسیب دیدن کژال باز هم منو و آشفته کرد، کالفه از دست 

 سه برادر از حرص اسمشون رو برد.

 سه جن ظاهر شدن این بار خیلی عصبی سرشون فریاد زدم:

ا عقل دارید یا نه؟ ما مسئول زندگی کژالیم موالمون ناراحته که اون دختر داره شم -

 ده شما مگه موظف نیستید از کژال حفاظت کنید؟!تقاص پس می



کنید؟ ساکت نشید به چه کنه شما چیکار میوقتی اون جن راست راست کژال رو لمس می

یست رهاش کنید ما از اون موخذه کرده دلیل بر این ن خورید؟ کژال شما رودردی می

گیریم، اون جن تونسته به جسم کژال نفوذ گیریم از موالمون دستور میدختر دستور نمی

کنه و این یعنی فاجعه برای ما، کژال یک مدیوم معمولی نیست اگه ذوبه اون دختر رو 

شه یک قاتل واقعی که ما هم قادر نیستیم جلوش رو تحت اختیار بگیره اون دختر می

 گیریم یعنی انقدر بی فکر شدین؟!ب

 صدای رحمان در اومد:

 کنیم ولی شیاطین تعداشون بیشتره از ماست.ما نهایت تالشمون رو می -

تونید از شدین سه موکل رحمانی و یک جن معمولی نمیاگه بهترین نبودین انتخاب نمی -

و این یعنی  رهیک دختر حفاظت کنید؟ اگه اینطور پیش بره کژال رو به سیاهی می

نابودی نسلش ما پیش بانو و موالمون باید جوابگو باشیم بانو زینب در خواست کردن 

کژال بیشتر حمایت بشه ما به اون دختر نیاز داریم که نسلش رو حفظ کنه وگرنه هر نسل 

 شه.از اون یک مدیوم تاریک متولد می

 کون نخورید.پذیرم موظف هستید از کنار کژال تای نمیهیچ عذر و بهونه

 کنید متوجه شدین؟حتی برای آب خوردنم رهاش نمی

 کنی؟بله قیام، ولی تو مرتبه ات از ما باالتره چرا خودت حفاظت نمی -

 جدلی لب زدم:

 برای اینکه من فقط انتخاب شدم راه رو نشونش بدم شما مسئول حفاظت هستید. -

 خبر دارید ذوبه خواسته با نیروش کژال رو سیاه کنه؟

 شد االن باید ده برابر بیشتر حفاظت کنید تمام.کژال اگه تا دیروز کمتر حمایت می

دم رو بده کژال بگو روی قلبش مالش بده حاال هم برید، ایمان بمون اینی که بهت می

 بلکه کبودی از بین بره.



 چشم قیام. -

 

 "سوم شخص"

 

ی زرد شده روی تخت رسید، کژال تکونی خورد و با صورتشیرین با عشق به کژال می

 نشست شیرین نگران نگاهش کرد.

 زاشتکرد و روی سرش میکژال ظرف آبی که شیرین دستمالش رو خیس می

 کشید.جلوی خودش گرفت، شروع به عق زدن کردن شیرین روی کمر کژال دست می

کرد شکم خالیش و دل آورد درد داخل قفسه سینش خیلی اذیتش میکژال مدام باال می

زد دلش خیلی هوس تمشک کرده بود سمت شیرین برگشت و به این درد دامن میدردش 

 با صدای مظلومی گفت:

 شیرین. -

 صدای گرفته کژال شیرین رو غمگین کرد و از روی ترحم و دلسوزی گفت:

 جانم کژالم؟ -

 کژال یکم خجالت کشید که شیرین اروم گفت:

 کشی؟حرفت رو بزن چرا خجالت می -

 تمشک کرده.دلم حوس  -

های گرد شد، به دلش افتاده بود کژال بارداره! شاید های کژال چشمشیرین با شنیدن حرف

 تونست مهر کژال و توی دل آروان خان بندازه.این بچه می

 ناراحت گفتم:



 کژال ما اینجا که تمشک نداریم. -

 لبش رو برچید دلم براش ضعف رفت.

 سپارم واست پیدا کنن.می -

 رق عجیبی زد و خنده کنان گفت:هاش بچشم

 باشه. -

 

دونست چیکار کنه همیشه شد کژین نمیبی از روی جاش بلند نمیچند روز بود بی

های معصومش خیس بی بود، با یاد آوری ظاهر کژال چشماینجور موقع ها کژال پیش بی

 بی گذاشت و گریه کرد.شدن سرش رو روی دست بی

شد و جسم این زن خسته بیماریش روز به روز بدتر می بی انگار صد ساله شده بودبی

 تر، به دلش افتاده بود آخرای زندگیشه آرزو داشت قبل مرگش دخترش کژال رو ببینه.

کرد کژال زندگی خانی رو پسندیده که دیگه پیششون نمیاد ولی خبر نداشت که فکر می

 .شدنه عزیز کردش زیر دست و پای خان ها در حال خورد

های آبیش خیس از اشک شده بود اونقدر با برد و چشماسم دخترش رو زیر لب میبی بی

 آه و ناله گریه کرد تا کم کم خوابید.

 

دفاع شده ساالر که دیگه نه امیدی داشت نه چیزی این مرد در مقابل همه چیز دیگه بی

 بود.

الی بین زندگی خواست به این جنگ خاتمه بده جدنه فریبا مهم بود نه اون بچه، دلش می

کرد ولی قدرتی و عشقی که داخل قلبش بود، شاید باید عشق کژال رو داخل قلبش دفن می

شد داخل تصوراتش کژال رو جای فریبا براش نداشت، هر بار که فریبا نزدیکش می

 کرد.تصور می



 شد.گشت بیشتر سردرگم میارسام مسئول تحقیق شده بود ولی هر چی می

 اومد قطعا کژال هم همراهش بود.عمارتش می فردا شب آروان به

 

دونست فکر رسید هر کی نمیبالخره روز جشن رسید فائزه جوری به عروسش می

 کرد، فریبا عروس شاه شده!می

ها جذابیتش های سبزش داخل اون لباسساالر خیلی خوش پوش شده بود طوری که چشم

پدر براش قابل حضم نبود، لبخند تلخی شد ولی کلمه کرد، داشت پدر میرو چند برابر می

 زد که بیشتر شبیه پوزخند بود.

ها خبر بده، وقتی نامه ی دعوت ساالر به دست جمشید موظف شده بود به تمام خان

 آروان رسید. 

دونست داخل نامه کزایی چه چیزی آروان نامه رو داخل دستش مچاله کرد به خوبی می

ائد نبود شاید احساس گناه داخل قلب این مرد رشد نوشته شده، ولی حال روحی کژال مس

 ای این مرد خبر داشت.کرده بود شاید عذاب وجدان داشت فقط خدا از قلب سراسر کینه

کرد وقتی اون زن تونسته آروان رو فراموش کنه شاید شاید باید فریبا رو فراموش می

 اونم بتونه، ولی گفتنش؛ براش مثل خوردن زهر مار بود.

 شد.گذشت درد قلب این مرد بخاطر دوری از عشقش بیشتر میچقدر میهر 

 

 "کژال"

 



شد دلم هوس چیزای تُرش جدیداً خیلی حالت تهوع داشتم سر هر چیز بیخودی حالم بد می

گفت؛ نکنه بارداری حتی از فکر اینکه باردار باشم کرد شیرین میو ملس زیاد می

ترسیدم این مرد غیرقابل ز واکنش آروان میلبخندی از رضایت روی لبم اومد ولی ا

 خواست چی؟اش رو نمیپیشبینی بود اگه بچه

 کردم؟اونوقت باید چیکار می

خواد من جز تو خدایا هیچکسی و ندارم با دردی که روی گردن بابا هم دیگه من رو نمی

م هام از درد تو هدقیق جای زخم بود احساس کردم و دستم رو روش گذاشتم که اخم

 رفت.

زاشت برم پیششون تا دلتنگیم برطرف بی خیلی تنگ شده بود کاش آروان میدلم برای بی

 بشه.

کنه! افکار منفیم رو پس زدم و سمت اتاق کارش کار میخواست بدونم آروان چیدلم می

 رفتم.

دونستم کارم خوب نیست ولی بازم مشغول دید زدنش شدم، الی در اتاق باز بود می

 و باالت برم.قربون قد 

 هات، آخ چشم هات که دلم رو بدجور بهشون باختم.هیکلت مثله فیله ولی چشم

من تو عالم خودم بودم و سرم پایین آروده بودم که با بشکنی که جلوی چشمم خورد سرم 

رو باال آوردم که با پارچه شلوار مردونه رو به رو شدم سرم رو باالتر آوردم و به 

 نگاه کردم روی سرم غرید:های عصبی آروان چشم

 وایستادن کار درستی نیست؟ دونی فال گوشکنی؟ مگه نمیکار میتو اینجا چی -

 هر چند توی که داخل خانواده فقر بزرگ شدی این چیزا سرت نمی شه.

نه دیگه این مرد خیلی پرو شده تو روش خندیدم پرو شده دارم واست وایسا سعی کردم 

هاش زل زدم و دستم رو آروم آروم سینش گذاشتم و به چشم واسش دلبری کنم دستم روی

زدم که دستش آروم آروم روی کمر باال بردم آروان کپ کرده بود خودم رو به بدنش می

 خوش تراشم نشست.



 با لحنی آروم و دلربا اسمش رو صدا زدم، که یک صدای نامفهوم از دهنش خارج شد.

های که کرده بود روی پاش تک تک اذیتوقت عملی کردن نقشم بود از حرص بخاطر 

 هاش تو هم رفت.زدم که فقط اخم

نه ناله نه آخ! هیچی نگفت؛ خواستم فرار کنم که محکم کمرم رو گرفت الله گوشم رو 

 گازی گرفت و گفت:

 خانوم کوچولو حاال حاال ها مونده از دست من فرار کنی. -

 

اد بزنه تو صورتم که سرم رو توی خوآروان دستش رو بلند کرد که من فکر کردم می

هام رو بستم وقتی چند دقیقه صبر کردم هیچ اتفاقی نیفتاد قفسه سینش پنهون کردم و چشم

الی پلکم رو باز کردم که دست آروان توی هوا خشک شده بود و با ظاهر ناراحت 

 کرد، فکر کنم اصال انتظار همچین واکنشی ازم نداشت.نگاهم می

 ورد و آروم اسمم رو برد؛دستش رو پایین آ

 کژال، من... -

 سکوت کرد، خواست بره که گفتم:

 اومدم یک موضوع مهم بهت بگم. -

واسی فردا بزارش امروز دایه واست لباس میاره اون رو بپوش و حاضر باش میام  -

 دنبالت تا جایی بریم.

گرفت روی سرم و به معنای "باشه" تکون دادم، آروان سمتم قدم برداشت و سرم رو 

 موهام رو بوسید از کارش حسابی شوکه شدم، بدون حرفی از کنارم رد شد.

 های گرد شده نگاهش کردم لب زدم:داخل اتاق رفتم که ایمان جلوم ظاهرش شد با چشم

 تو اینجا چیکار میکنی؟ -



 قیام دستور داد بیام. -

 لبخندی به پهنای صورتم زدم و گفتم:

 خیلی تنگ شده بود.لطف کردی، چون دلم برات  -

 ایمان نگاهی به زخم روی صورتم کرد و گفت:

قیام چه خوش فکره این رو روی زخمت بمال تا شب هیچ کبودی روی صورتت  -

 مونه.نمی

 این چیه؟! -

کنه حرفی دونم، شاهکار قیامه هیچوقت در مورد داروهای گیاهی که درست مینمی -

 زنه.نمی

 سمت برگشت و گفت:سرم رو تکون دادم که ایمان 

 مراقب خودت و کوچولوت باش. -

 خواستم چیزی بپرسم که ایمان یک تعظیم کوتاه کرد و غیب شد.

 خوام مادر بشم!خوبه دیگه شکمون در مورد بچه به یقین تبدیل شد خوشحال بودم می

 دارو رو روی صورتم زدم و روی تخت گرفتم خوابیدم جدیداً خیلی تنبل شده بودم.

 

 ""آروان

 

کردم ساالر بسوزه باید از کنار کژال رد شدم و سمت اتومبیلم رفتم امشب باید کاری می

 ها بدرخشه بلکه حسادت فریبا برانگیخته بشه.کژال بین زن



سوار اتومبیلم شدم و سمت شهر رفتم از بین مغازه ها داشتم رد میشدم که چشمم به یک 

های لبم اومد قطعا این لباس به چشملباس مشکی رنگ پشت ویترین خورد لبخندی روی 

ها اومد تا کمر باریک و پاینش چاک داشت ولی با یاد آوری جشن که تمام زنکژال می

 پوشن منصرف شدم ولی با این حال رفتم و لباس رو خریداری کردم.لباس لری می

اومد لباسی به رنگ آبی نفتی چشمم رو گرفت کمر کژال لباس کوردی بیشتر بهش می

 کرد اونم خریدم و سمت عمارت رفتم.ای دور کمرش جذابیت لباس رو بیشتر میند نقرهب

 لباس رو به شیرین دادم و گفتم؛ "داخل اتاق بزاره."
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بی روز به روز غمگین تر بود درد قلبش اونقدر زیاد شده بود که بعضی شب ها به بی

 کشید.سختی نفس می

خونه تنها بود، دستش رو روی قلبش گذاشت دردش خیلی  همه رفته بودن و بنده خدا

های برد، اونقدر اسم کژال رو زیر لب برد که چشمشدید بود زیر لب اسم دخترش رو می

 آبیش برای همیشه بسته شدن.

 

گذشت وقتی بی میها از مرگ بیکژال ترسیده با دلشوره از خواب بیدار شد، ساعت

بی سمتش رفت و دستش مت خونه اومد با دیدن بیکژین از دوستش خداحافظی کرد س

بی رو بی، کژین رو حشت زده کرد کژین مدام بیرو گرفت ولی سرمای دست های بی

زد بی رو صدا میبی به رحمت خدا رفته بود. کژین از ناراحتی بیداد ولی بیتکون می

سفیدی روی بی اومدن پارچه ترسیده سمت بیرون دوید و کمک خواست، مردم سمت بی

 بی کشیدن.سر بی



دلیر وقتی خبر مرگ مادر زنش رو شنید هر چی توی دستش بود رو ریخت سمت خونه 

بی دید توی چارچوب در سر خورد جرئت رفت وقتی رسید پارچه سفید و روی سر بی

 نزدیک شدن نداشت.

 کرد.کژین یک گوشه کز کرده بود و فقط گریه می

بی توی بود ترسیده بود دلش شروع به درد کرد اسم بیدلشوره امون کژال رو بریده 

 ذهنش اومد، نتونست تحمل کنه بدون هیچ حرفی از عمارت بیرون زد.

دوید، وقتی به روستای خورد روی زمین باز هم میدوید هر بار میبدون هیچ هدفی می

 اش زخم شده بودن.خودش رسید سر وضع خاکیش، صورت اشکیش و پاهای برهنه

های زیادی بلند شد، در خونه باز بود روی زمین افتاد از ته به خونه رسید صدا وقتی

 زد، چهار دست و پا به داخل خونه رفت.دلش زجه می

کرد با پای گلی وارد خونه شد بابا های بی روحش به افراد داخل خونه نگاه میبا چشم

 بی و گرفت:ریخت کژین کز کرده بود سراغ بییک گوشه اشک می

 میرم.بی کجاست؟ بابا بگو دارم از دلشوره میبابا درد و بالت بخوره تو سر کژال، بی -

 اشک توی چشمم جمع شده بود و سمت بابا رفتم.
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 های اشکی بابا رو نگاه کردم و گفتم:با چشم

 خوایی بهم چیزی بگی؟!بابا نمی -

 بی کجاست؟زنه بگو بیبابا دلم شور می

 لرزید.هاش مین بابا بیشتر شد شونهشدت اشک ریخت



 کرد کژین گریه کنان سمتم اومد و گفت:حتما اتفاقی افتاده که بابا گریه می

 بی ُمرده.آجی بی -

 از چیزی که شنیدم دلم خون شد، کژین رو پس زدم شروع کردم به گریه کردن.

 ست.بی من زنده است بابا بگو که زنده اگی! بینه! نه، داری دروغ می -

 زدم توی سرم جیغ زدم:کردم میهق هق می

 خدا. -

 زدم سمت بابا رفتم و گفتم:خودم رو می

سوزه دلتون برای طفل معصوم کنید دلتون برام نمیبی من نمرده دارین اذیتم میبی -

 داخل شکمم بسوزه.

 بی کجاست؟بابا تو رو به ارواح خاک مامان بی

کردم، باورم وی شونه بابا گذاشتم و گریه میبابا من رو به آغوش کشید سرم رو ر

 بی نبود.شد که دیگه بینمی

 کنم من رو پیشش ببر.بی ببر بابا دارم دق میبابا من رو پیش بی -

 

های اشکی زیر بغلم رو گرفت و سمت ُمرده بابا دو طرف صورتم رو گرفت با چشم

خرین بار بخاطر مرگ رفت آشور خونه ده برد، پام سمت اون مرده شور خونه نمی

بی چی کار کردی با بی همه َکسم ُمرده بود، آخ بیمادرم پا به اینجا گذاشتم حاال هم بی

 دلم! آخه کجا رفتی؟

داد و بی رو غسل میی کزایی رفتم دلربا خانوم داشت بیسمت اون مرده شور خونه

ارد شدنم بشه کشید دلربا خانوم خواست مانع از وبی میدست روی صورت بی روح بی

 که گفتم:



 بی رو ببینم.دم بزار برای آخرین بار بیتو رو به ارواح خاک مادرم قسم می -

های لرزون دلربا با دیدن وضعیتم سرش رو تکون داد و با بابا از اتاق بیرون رفتن با قدم

هاش بسته بودن موهای جوگندومیش خیس بودن آه پر دردی از دلم بی رفتم چشمسمت بی

 بی رو گرفتم و گفتم:خارج شد و دست بی

 بی الهی کژال رو جات بزارن تو خاک چرا ولم کردی؟بی -

 بی چرا نموندی که باز صدای قشنگت رو بشنوم.بی

بی تو هم مثل مامان رفتی؟ مگه قول ندادی بمونی؟ درد دوریم تو رو کشت؟ الهی بی

 کژال بمی ره ببخش تو رو خدا حاللم کن.

 اومد با گریه زمزمه کردم:تی باال مینفسم به سخ

 بی چرا نموندی نتیجت رو ببینی؟بی -

بی بیدارشو تو رو جون کژال بیدارش و بگو همه این ها فقط بی رفتی اون اومد بیبی

بی من تونم دوریت رو تحمل کنم بیشه، من نمییک کابوس ترسناکه و االن تموم می

 بدون تو چیکار کنم؟

 بی گذاشتم و گریه کردم و زمزمه کردم:برهنه بی سرم رو روی بدن

 بی حاللم کن، حاللم کن.بی -

 با صدای در اتاق بابا اسمم رو صدا زد:

 کژال باید بریم. -

 با صدای نامفهوم گفتم:

 بی بمونم.خوام پیش بینمیام می -

 بابا با صدای گرفته گفت:



 گرده.شوهرت اینجاست و دنبالت می -

 جیغ زدم:

 بی بمونم.خوام پیش بینمیام می -

 با صدای آروان سمتشم برنگشتم.

 کژال حالت خوبه؟ بیا بریم بزار با آرامش بخوابه. -

 های بهونه گیر شدم و گفتم:مثل بچه

تونه بیاد پیشم، بهم روزی که مادرم مرد گفت؛ "تو یک اگه بزارنش تو خاک دیگه نمی -

زارم گید من نمیچوقت نیومد، شما هم دروغ میبینی" ولی اون روز هیروز اون رو می

 خاکش کنید.

 آروان سمتم اومد و دستی دور کمرم انداخت و گفت:

رسه شاید اون االن آزاده عزیزم بزار خاکش اگه اینطور گریه کنی اون به آرامش نمی -

 کنن.

 تونه نفس بکشه.آخه اون زیر دیگه نمی -

 آروان لبخند تلخی زد و گفت:

تونه با آرامش زندگی کنه، اون توی قلبته هیچ زاری بره پیش دخترش اونجا میاگه ب -

 بی بره؟نمی ره حاال با من بیا و بزار بی جای

 نگاهی به آروان کردم و سرم رو تکون دادم.

بی برگشتم و برای آخرین بار لبخند تلخی زد و دستم رو گرفت که ببرتم ولی سمت بی

رو بوسیدم و ازش خداحافظی کردم، آروان من رو بیرون  های نرم و سردشپیشونی، لپ

 اتاق برد.

 



 "چند ساعت قبل خروج کژال از عمارت"

 

 "آروان"

 

رفتم مطمئنن کژال اگه ها باال میهای دستم داشتن از پلهوقتی سمت خونه رفتم، با هدیه

رت پریشون کنه، تو حال خودم بودم که شیرین با صوها رو ببینه حتما خیلی ذوق میاین

 اسمم رو برد:

 خان. -

 ها ایستادم و سمت شیرین برگشتم و گفتم:روی پله

 شیرین چیزی شده؟ -

 خان کژال خانوم با یک وضع بد بدون کفش از عمارت خارج شدن. -

 جدی گفتم:

 چیزی نگفت؟! -

 شیرین سرش رو به معنای "نه" تکون داد.

 رم.می ها رو ببر باال من دنبالشخیلی خوب تو هدیه -

 تونه رفته باشه؟کردم کژال کجا میبا خودم فکر می

 با یادآوری خانوادش حتما اونجا رفته سمت اون مسیر رانندگی کردم.

 

 "سوم شخص"



 

آروان، کژال رو از اون اتاق بیرون آورد و کژال رو مهمون آغوش گرمش کرد، 

انگشت شصتش لرزید آروان دو طرف صورت کژال گرفت رو با های کژال میشونه

 هاش رو پاک کرد و گفت:چشم

 کژال باید بریم اینجا جای مناسبی نیست. -

خونه  کژال با حالتی غمگین چشم از اون اتاق گرفت و با آروان و بابا دلیر از مردشور

 خارج شد.

کرد کژال آروان تمام فکرش پیش جشنی بود که ساالر راه انداخته، به این فکر می

 ره. چطوری به اونجا بب

 آد پس تصمیم گرفت به احترام زنشم شده این یک بار کوتاه بیاد.دونست کژال نمیمی

ی بی روح کژال به خونه باباش رفت چقدر خونه سوت و کور بود، زندگی از این خونه

 رفته بود آروان در حالی که زیر بازوی کژال رو گرفته بود اون رو به داخل خونه برد.

 

 ره.بی میاباش، کژین یا حتی آروان سمت اتاق بیکژال بدون توجه به ب

ها داخل اون اتاق کوچیک بشینه و گریه کنه، اون خواست ساعتامشب عجیب دلش می

بی باز شد و کژین وارد شب هیچکسی خواب به چشمش نیومد نصف شب در اتاق بی

 هق آروم متوجه اشک ریختن کژال شد آروم گفت:اتاق شد با صدای هق

 شه بیام پیشت؟دونم بیداری میمیآجی  -

 هاش رو پاک کرد و با صدای گرفته گفت:کژال سریع اشک

 آره کژال فدات بشه، بیا. -

کژین سمت کژال دوید و خودش رو داخل بغل خواهرش انداخت، چقدر دلش برای کژال 

 داد.تنگ شده بود کژال با داغ دلش به کژین امیدواری می



ه پخش شد نبات هم یک چشمش اشک بود یک چشمش بی داخل کل دخبر مرگ بی

بی در حق نبات یا هر جون داخل ده مادری کرده بود از پس این زن مهربون خون، بی

 بود.

 بی فرا رسید.فردا رسید و بالخره زمان وداع با بی

 

ساالر تمام شب رو به امید دیدار کژال سر کرد اما نه آروان و نه کژالی وارد عمارتش 

 نشد.

کرد، فریبا و بین خان ها نشسته بود اما دل غبار زده اش در بین دنیای دیگر سیر می در

 فائزه شادتر از هر زمانی بودن انگار که دنیا به کامشون بود.

 

هیچ معطلی َرخت سیا بی به ساالر خان رسید این مرد بیفردای روز جشن خبر مرگ بی

 بی حرکت کرد.به تن کرد و سمت مزار بی

ح نه کژال و نه بابا دلیر چشم رو هم نزاشتن ولی کژین از شدت گریه خوابش برده تا صب

دید بابا دلیر بلند شده و از بی رو میبود، بالخره امروز آخرین روزی بود که کژال بی

های بی روی شونهخونه بیرون رفت کژال، کژین رو بیدار کرد اون ها هم رفتن تن بی

 رفت.تنها می مردها بود سمت اون قبرستان

 زد:دوید و جیغ میکرد دنبال مردها میبی گریه میکژال با دیدن بی

 ها نبرینش.انصافبی من عمری نکرده، بینبرینش، بی -

 زد.آروان کژال رو گرفت ولی کژال همچنان جیغ و دست و پا می

و  دوید، دل مردمبی میهای قوی آروان جدا کرد و سمت بیکژال خودش رو از دست

 بی بوده.دونستن چقدر وابسته به بیسوخت میبرای کژال می



بی بی رو زمین گذاشتن شروع به گریه شیون کردن، کژال کنار جسد بیوقتی جسد بی

 کرد.زد و گریه میبی رو توی سرش مینشست خاک اطراف تن بی

 های نبات روی کژالنبات سمت کژال رفت تا آرومش کنه ولی هیچ کدوم از حرف

 تاثیری نداشت.

بی رو بلند کردن و داخل خاک بی جدا کرد مردها جسم بیبابا دلیر کژال رو از بی

 گذاشتن کژال جیغ زد:

 تونه نفس بکشه، نامردا روش خاک نریزید.تو رو خدا اون زیر نمی -

ریختن التماس های کژال دل سنگ رو هم آب بی خاک میمردها ذره ذره روی بی

 کرد.می

 بی تموم شد، مراسم رو انجام دادن.خاک ریختن روی بی باالخره

شد باید کنارش ایمان در مراسم حضور داشت به هر حال کژال خواهرش محسوب می

 ها پنهان بودن.موند بابا قیام هم درست در کنار ایمان ایستاده بود ولی از دید انسانمی

 د، نبات سمت کژال رفت و گفت:شبی جدا نمیرفتن اما کژال از مزار بیمردم کم کم می

 شه اینجا بمونی.خدا نبات رو بکشه خواهری بیا بریم دیگه نمی -

 کژال پژمرده گفت:

 نمیام. -

زد فایده آروان سمت کژال رفت و از روی زمین بلندش کرد هرچی کژال دست و پا می

 رسید.نداشت زورش به این مرد نمی

 

 "ساالر"

 



کردم کژالم چقدر پژمرده شده بی نگاه میمراسم خاکسپاری بیزیاد جلو نرفتم از دور به 

 بود.

هام مشت شدن نگاه بی دادم که آروان سمت کژال رفت دستی برای بیاز دور فاتحه

 ازشون گرفتم و از اونجا رفتم.

 

 "سوم شخص"

 

بی گذشته بود کژال یکم بیش از حد ساکت شده بود آروان زیاد سر یک هفته از مرگ بی

 زاشت.سرش نمیبه 

خواست یکم صدای جیغ جیغ کژال رو در بیاره و بخندونتش ولی امروز دیگه دلش می

دونست چطور این کارو بکنه بنابراین ولی از اونجای که ظاهرش خیلی جدی بود نمی

تصمیم گرفت اون رو بیرون عمارت ببره پس سمت استبل رفت و دو اسب اصیل لر 

 انتخاب کرد.

 

 "آروان"

 

سب قهوی متمایل به رنگ پرتغالی روشن برداشتم این اسب ُکِرن نام داشت از یک ا

 های اصیل بود.بهترین اسب

 یک اسب سفید هم از استبل انتخاب کرد و سمت اتاق مشترکشون رفتم.

 کژال یک لباس سبک تر بپوش بیا بریم. -

 کژال تعجب زده گفت:



 کجا؟! -

 یک نیمچه لبخند زدم و گفتم:

 شته باش فقط یک لباس سبک تر بپوش که باید بریم.کاری ندا -

هاش شد وقتی از از اتاق خارج کژال سرش رو تکون داد و مشغول عوض کردن لباس

هاش رو بستم و دستش رو گرفتم و سمت ُکِرن بردمش وقتی دستش شد با پارچه چشم

 روی پیشونی ُکِرن گذاشتم شوق زده اسب رو بغل کرد.

 بهش گفتم:

 دن پا به پای من به دشت قدم بزارن؟ت و صحرا افتخار میآهوی دش -

 :کژال قهقه از روی شادی زد وگفت

 البته. -

 خنده سرخوشی سر دادم و سوار اسبم شدم.

سمت چشمه داخل جنگل بردمش قصد داشتم آبشار رو هم نشونش بدم بلکه یکم حال و 

 شتم و گفتم:هواش عوض بشه، وقتی وارد جنگل شدم کژال اخم کرد سمتش برگ

 چیشده؟ -

 ای باال انداختم.سرش رو به معنای "هیچی" تکون داد بیخیال شونه

 .خوام یک جای خوب ببرمتاز این طرف بیا می -

 باشه -

سمت آبشار حرکت کردم نزدیکاش بودم که به پشت سرم برگشتم تا به کژال بگم؛ ولی 

 کژال پشت سرم نبود!

 



 "کژال"

 

با صدای فریاد زنی اسب رو نگه داشتم انگار از روی درد رفت که آروان داشت می

دُخت بود اسب رو سمت صدا هدایت کردم که به زد چقدر صداش مشابه پریفریاد می

هاشون داخل هم پیچیده شده بود صدای یک تیکه از جنگل رسیدم درخت های که شاخه

ت بستمش و سمت اومد، از اسب پیاده شدم و به درخدخت از داخل یک غار می پری

 شد.شدم فضای داخل غار تاریک تر میغار حرکت کردم هر چقدر که وارد می

 

زدن، حسی من رو سمتش با دیدن دو گوی درخشان کهربایی داخل تاریکی که برق می

شد اسم رفتم صدای شکستن استخوان زیر پام بیشتر میکشوند جلوتر هر چقدر میمی

 پری دخت رو گفتم:

 پری تویی؟ -

 صدای التماس پری دخت رو شنیدم:

 میرم کمکم کن.کژال کمکم کن دارم از درد می -

 بینم باید یکم  داخل نور بیای.پری من اینجا چیزی نمی -

کشید تا به نزدیکی غار و بین روشنایی پری دخت خودش رو با درد روی زمین می

 رسید.

 برسه به یک جن!ی انسان هم به دنیا نیاورده بودم چه من تا حاال بچه

 شکم سیاه پری دخت خیلی بزرگ شده بود بهش گفتم:

 کار بکنم.دونم باید چی پری من نمی -

 های سیاهش دستم رو گرفت و جیغ زد:پری با دست



 میرم.کمکم کن کژال دارم از درد می -

 دونم خودت کمکم کن.خدایا من هیچی از زایمان نمی

 پس زدم و دستم رو روی شکمش گذاشتم و گفتم: ترسی که توی دلم لونه کرده بود رو

 پری زور بزن. -

ای داخل کل جنگل پیچید، پری کرد باالخره صدای دورگهپری دخت تمام تالشش رو می

 ای از سرخوشی کرد و از درد به خودش پیچید و گفت:دخت خنده

 کژال پسرم دستت امانت لطفا از اینجا ببرش نزار اونا پیداش کنن. -

 زده گفتم: متعجب

 کیا؟! -

 سازن از پسرم حفاظت کن.اونا شیطانن ازش یک هیوال می -

اومد های پری بسته شد مثل غباری سیاه از بین رفت، صداهای بدی از جنگل میچشم

داد بچه جن رو داخل لچکم پیچیدم و سوار اسبم شدم با اسبم مدام خودش رو تکون می

 تونست از این بچه مراقبت کنه.میتمام توان به پهلوش زدم قیام شاید 

به بچه جن نگاه کردم درست مثل پری دخت بود، اسب سرعتش خیلی زیاد بود صدای 

خوردن گرگ ها ها توی صورتم میها داخل جنگل چند برابر شد شاخه درختگرگ

 اومد.صداشون از پشت سر می

سر و کلش پیدا شد و با  بالخره با زور و زحمت به امام زاده رسیدم بابا قیام صدا زدم،

 خشم گفت:

 کژال این بچه اینجا جایی نداره باید پسش بدی. -

 خیلی جدی تر از خودش گفتم:



ای که بهم امانت داده بشه دست اون هیوالها شه من بچهاین بچه بین قوممون بزرگ می -

 .نمی دم

 قیام نگران و در عین حال جدی گفت:

ون ها عالوه بر نفرت از نفرین سر این قضیه هم این کارت مثل بازی با آتیشه، ا -

 شن.باهات دشمن می

 لبخندی زدم و گفتم:

شه من من خیلی وقته آماده جنگیدن با اون ها هستم، اگه این بچه باعث سقوط من می -

 آماده هستم که برای خودم و نسلم بجنگم.

 

 "سوم شخص"

 

ل دستی نوازش گرانه روی سر پسر قیام تا به حال کژال رو انقدر جدی ندیده بود، کژا

 پری دخت کشید و گفت:

 اون مثل شما یک جن خوب خواهد بود اسمش رو جعفر بزارید. -

 قیام پدرانه بچه رو به آغوش کشید و سمت امام زاده رفت قبل رفتن گفت:

کنن اسب اون مرد هم َرم کرده از ایمان، رحمان و رحیم تو رو از جنگل خارجت می -

 شدن پس جای نگرانی نیست. جنگل خارج

 

 "کژال"

 



سوار اسبم شدم و بدون گفتن؛ به قیام و بقیه از امام زاده خارج شدم، وقتی از جنگل 

اومد بدون توجه به چیزی سمت عمارت حرکت کردم شدم بوی خون زیادی میخارج می

نم زد با دیدوقتی به عمارت رسیدم آروان عصبی جلوی در فقط سر کارگراش فریاد می

 سمتم اومد.

قیافش خیلی ترسناک بود موهای سرم رو گرفت و از روی اسب پایینم آورد، با زور من 

 رو سمت اتاق برد و من رو داخل اتاق پرت کرد و سرم فریاد زد:

کجا رفتی؟ من احمق خواستم تو رو از اون حال و هوا در بیارم اونوقت تو گرفتی  -

 فرار کردی؟

 داد و گفت:و بلندم کرد، تکون می هام رو گرفتآروان شونه

ای، من احمق دونستم که تو عاشق اون مرتیکهتو پیش ساالر رفتی آره؟ باید از اولم می -

 تونم بهت اعتماد کنم و زندگیم رو بسازم.فکر کردم می

 خواستم حرفی بزنم که آروان سیلی محکمی توی دهنم زد.

ترسیدم ن بشه آروان خیلی عصبی بود میهمین سیلی کافی بود تا موهام اطرافم پریشو

 کتک بزنه و بچم چیزیش بشه.

 آروان بزا...ر -

آروان اجازه حرف زدن بهم نداد کبربندش رو در آورد و با همون ضربه روی بدنم 

ره ولی بعد از چند دقیقه زدن با احساس زد دستم رو حفاظ شکمم کردم که بچم نمیمی

 درد بدی توی دلم جیغ زدم. 

آروان با زور بلندم کرد و با تمام نیروش من رو سمت دیوار هل داد و محکم تر از قبل 

 زد.با کمر بند می

 با احساس خیسی بین پاهام سرم رو بلند کردم با دیدن خون فقط تونستم لبام و تکون بدم:

 بچم. -



 تازه متوجه درد وحشتناک دلم شدم جیغ زدم.

 آروان بچم! -

 برداشت گنگ نگاهم کرد.آروان دست از زدنم 

 بچه؟! -

 پیچیدم.کردم و مثل مار زخمی به خودم میاز درد ناله می

 آروان تعجب زده گفت:

 ای؟!تو حامله -

کرد سرم رو تکون دادم که آروان  خواست تونستم حرف بزنم دلم خیلی درد مینمی

 چیزی بگه که از درد جیغ بلندی زدم که آروان دستپاچه سمتم اومد. 

شکم در اومده بود آروان با دیدن خون که لباسم رو تیره کرده بود سمتم هجوم آورد و ا

 سریع بلندم کرد.

با سر بدون روسری از اتاق خارجم کرد، و سمت اتومبیلش حرکت کرد کنار گوش 

 کشیدم که آروان سمتم برگشت و گفت:های بلند میآروان جیغ

 کژال کر شدم کم جیغ بزن. -

شکی و صورت مظلوم به آروان نگاه کردم که سرعتش رو بیشتر کرد من های ابا چشم

رو داخل ماشینش گذاشت و بدون توجه به صدای آسو خانوم سوار اتومبیل شد و سمت 

 شهر رفت:

 تو چرا به من نگفتی؟ -

 با صورت در هم گفتم:

 چی رو؟ -



 آروان محکم روی فرمون کوبید و گفت:

 ی؟قضیه بچه رو چرا به من نگفت -

 حرصی سرش جیغ زدم:

 مگه تو گذاشتی من حرف بزنم؟ واسی خودت بریدی و دوختی. -

 آروان زیر لب غر زد:

 .ای که من سگ می شمدختره خنگ همچین موضوع مهمی رو گزاشته لحظه -

 تقصر من چیه؟ اخالق گندت رو درست کن. -

 از حرفی که زدم کپ کردم که آروان با اعصبانیت گفت:

 کردم بیرون .نگران بچمم وگرنه همینجا از ماشین پرتت میحیف که  -

 بله؟! نشنیدم چی گفتی؟ بچت یا بچمون؟ -

 بعدشم آروان خان و به حالت کشیده گفتم؛ که کامال متوجه تیکه که بهش انداختم شد؛

 کنی با من همچین کاری بکنی.شما کامال بیخود می -

 آروان از اعصبانیت اسمم رو فریاد زد:

 ژال دهنت رو ببند.ک -

هام رو روی هم یکم دلخور شدم ولی ساکت شدم تازه یاد دردم افتادم از درد دندان

 ساییدم.می

 

 "سوم شخص"



 

آروان نگران کژال رو سمت بیمارستان شهر برد، دکترها با هزار زحمت خونریزی رو 

صورت زرد  بند آوردن ولی وقتی دکتر گفت؛ "که باید تنها صحبت کنن" آروان از کنار

شده کژال رد شد و سمت اتاق دکتر رفت خانوم مسنی روی صندلیش نشست و رو به 

 آروان کرد و گفت:

 خان بفرمایید بشینید. -

 آروان جدی و نگران گفت:

 بدونه مقدمه یک راست سر اصل مطلب برید. -

 ای کرد تا صداش صاف بشه رو به آروان کرد:دکتر زنان تک سرفه

 خان اما... تون سالمهبچه -

 آروان خوشحال تکرار کرد:

 خداروشکر، اما چی؟ -

خوشبختانه بله، ولی باید بگم وضعیت خانومتون خیلی بدتره، متاسفانه بخاطر ضربات  -

 های آخر زایمانشون خطر سقط جنین رو دارن.وارد شده به بدنشون ایشون سر ماه

 آروان از حرف های دکتر متعجب زده پرسید:

 گید؟ یعنی چی؟!می دارید چی -

 دکتر سری از روی تاسف تکون داد و گفت:

متاسفانه ضربات وارد شده روی تن همسرتون و بخصوص شکمشون چند قسمت بدن  -

همسرتون آسیب جدی دیده به همین دلیل ممکنه این آخرین باداری همسرتون باشه و 

 .همینطور خطر سقط جنین در شش ماهگی هم وجود داره



گه از اتاق خارج شدم من تجاوزگر، باعث و بانی وضعیت یدم دکتر چی میشندیگه نمی

این دختر داخل اتاقم بدون توجه به هیچ چیزی سمت بیرون بیمارستان رفتم، کژال 

 بخشه.هیچوقت من رو نمی

خواستم نه باختن دلم به دختر که حاال بستری من یک حیونم فقط انتقام چیزی بود که می

 از چیزی بود که اردشیر حیون صفت گفته بود. بود، اون پاک تر

از اعصبانیت سیگاری روی لبم گذاشتم و کشیدم اونقدر از اعصابانیت و ناراحتی سیگار 

 کشیدم که حتی تعدادشون از دستم خارج شده بود.

آخرین پک رو به سیگار توتون زدم و زیر پام خاموشش کردم، سمت اتاق رفتم که کژال 

 داخلش بود.

کنه که یک زن دیگه بگیرم فهمید کژال نازا شده قطعا درخواست میاگه می مادرم

کردم روی صندلی بیمارستان ولی... کالفه تر از اون چیزی بودم که فکرش رو می

 شد.هام رو بستم، فردا کژال مرخص مینشستم و سرم رو تکیه به دیوار دادم و چشم

 

خورد، بی رو میکسی غم دوری بیهمه چیز طبق روال اولش پیش رفت دیگه کمتر 

زاشت دست به سیاه و سفید بزنه حاال کژین خانوم خونه شده بود، کژینی که کژال نمی

 االن دست هاش پر از جای زخم و سوختگی بود.

زدن قیام اون ها رو به امان خدا ول ی پدریش پرسه میهای کژال اطراف خونهدشمن

 ال بود.کرده بود ظلمت هم فقط در اختیار کژ

خواست در اختیار داشت، منتظر پایان دادن به زندگی خانواده ذوبه تمام چیزهای که می

گرفت به یک خواست کژال وارد دامش بشه، روح کژال رو اگه میکژال بود فقط می

 شد.سالح برای نابودی تبدیل می

 رسید.فقط کافی بود نفرت رو در قلب کژال پرورش بده و به بعد هدفش می

 توجه به چیزی مشغول ناهار درست کردن بود.مت خونه کژال رفت کژین بیس



ها یک دفعه بی مقدمه روی زمین افتادن و ذوبه شروع به بهم ریختن خونه کرد ظرف

 صدای بدی دادن.

کژین ترسیده هین بلندی کشید و سمت عامل صدا برگشت که با دیدن ظروف روی زمین 

 روف رفت تا جمعشون کنه.افتادن، زیر لب غرغرکنان سمت ظ

 ذوبه دقیقا پشت کژین ایستاده بود، دستی داخل موهای کژین کرد.

کم وارد دلش شد زیر لب کژین به پشت سرش برگشت، باز هم هیچ چیزی ندید ترس کم

اسم باباش رو صدا زد که ذوبه ظاهر کریهش رو به کژین نشون داد، کژین ترسیده فریاد 

 وش افتاد.بلندی زد و روی زمین بیه

 ذوبه کژین رو بلند کرد و غیب شد.

 

 "کژال"

 

با سر درد و بدن درد عجیبی از خواب بیدار شدم، دستی روی شکمم کشیدم ولی یک 

 حس مبهم داشتم یک ترس عمیق هر چی خواستم ترس رو پس بزنم ولی بی فایده بود.

د، خواستم بلند بشم یک حس غریب داشتم با تعجب به اتاق نگاه کردم چقدر اینجا سفید بو

 ولی درد دلم وادارم کرد سر جام بمونم.

لجباز تر از درد دلم بودم بلند شدم و با زور و زحمت سمت در اتاق رفتم که آروان رو 

روی صندلی دیدم، حقش بود با این کفش بزنم تو سرش پسر بد اخالق، مثل حیون بی 

 رو خان هم گذاشته! رحمه معلوم نیست توی دلش سنگه یا قلب بعد اسم خودش

دادم و تو عالم هپروت بودم وقتی به خودم اومدم آروان زیر لب مداوم بهش فحش می

 روی صندلی نبود بلند لب زدم:

 شه.مونه مدام غیب میعه وا مثل جن می -



 با تک سرفه پشت سرم دو هزاری کجم افتاد آروان پشت سرم ایستاده.

بمی ری بلکه  زاشتم از شدت خون ریزید میکه قلب من از سنگه؟ اگه از سنگ بو -

 نفسی از دستت بکشم.

 منت سرم نزار وقتی بهم دست درازی کردی و حاملم کردی. -

 

 آروان دستش مشت شد و با صدای نسبتا بلندی سرم فریاد کشید:

کجا بهت تجاوز کردم؟! زنمی وظیفه ات بود تمکینم کنی تمام، دیگه از این حرف ها  -

 زنم تو دهنت.ه همینجا با مشت میهم نزن وگرن

 با پرویی گفتم:

 وای وای ترسیدم، تو دست روی من بلند کن ببین چطوری چشمت رو در میارن. -

 آروان یک تای ابروش و باال انداخت و گفت:

 کی قادره به من آسیب بزنه؟ -

 پوزخندی به تفکرش زدم و گفتم:

 دست باال دست بسیار است. -

 دهنت رو ببند. -

دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد بعد از چند دقیقه دکتر اومد و اجازه مرخص شدنم رو 

دونستم داد، سمت خونه حرکت کردیم که آروان برام یک چیز خوشمزه خرید راستش نمی

 چی بود سفید، شیرین و خیلی سرد بود با تعجب پرسیدم این چیه؟!

 فهمه.ثل تو هیچی از این دنیا نمیبستنی، نخوردی تا حاال؟ هر چند دختر فقیری م -



این مرد آدم نبود جلوی چشمش به قول خودش بستنی رو بیرون انداختم که بلکه آدم بشه 

 و من رو اذیت نکنه.

 چرا این کارو کردی؟! -

 با حرص نگاهش کردم و گفتم:

 هر وقت یاد گرفتی مثل آدم حرف بزنی بعد با اعصاب کسی بازی کن. -

 ر چشم سفید من اون رو برای بچم خریدم نه تو.بیخود کردی دخت -

اولم بچتون نه و بچمون بعدشم من صالح ندیدم اون رو بخورم تو هم مشکل داری  -

 تونی سرت رو داخل دیوار بکوبی.می

این بار آروان کوتاه اومد تا پایان راه حرفی بین ما رد و بدل نشد، همون بهتر که حرف 

 خورد این مرد هم از دم زورگو بود.ها بهم مینزدیم حالم از این زورگویی 

 

 "ساالر"

 

مادرم و فریبا رفته بودن برای بچه خرید بکنن جمشید رو فرستادم دنبال ارسام که بعد از 

 نیم ساعت معطلی سر و کلش پیدا شد.

 سالم خان. -

 علیک؛ بشین که خیلی کار داریم. -

 گفتم:ارسام سری تکون داد و جلو نشست رو بهش کردم و 

 چی در مورد آروان دست گیرت شد. -

 هیچی خان. -



 اخمی کردم که ارسام قیافه شرمندگی به خودش گرفت روی صورتش خم شدم و گفتم:

خوام شایدم گفتش؛ باید بفهمی کجا این مرد کژال رو به عقدش در آورده؟ مدرک می -

های که فشن تا گرگهای که اطرادروغ بوده! تمام ملک و امالکش رو در بیار از جوجه

 خوام.به خونش تشنه هستن، اطالعات می

 چشم خان. -

خوام تمامی اطالعات اون مرد رو در خوام به عنوان یک وکیل میچشم الکی نمی -

 بیاری.

 بله ارباب. -

پذیرم متوجه ای نمیخوام هیچ عذر و بهانهسه روز دیگه تمامی این اطالعات رو می -

 شدی؟

 بله ارباب. -

ای کردم که بره، ارسام سریع از عمارت خارج شد پیک شرابی که دستم بود رو اشاره

کنم، از شدت نفرتی که روز محکم فشار دادم بالخره َشرت رو از زندگی کژال کم می

 بی از آروان توی قلبم بود لیوان رو داخل دستم خورد کردم.خاکسپاری بی

 

 "کژال"

 

ها رو باال رفتم ست بلندم کنه که لج کردم و خودم پلهبه عمارت وقتی رسیدیم آروان خوا

 ها شکمم یکم درد گرفت که آروان سرم غرید و گفت:وسط پله

 کژال چقدر لجبازی! بزار کمکت کنم. -

 منم مشابه خودش گفتم:



خواد بکنی چون قبال به ایی کمک رو نمیکمک؟! وای خدای من چه حرف مسخره -

 نحوه احسنت انجامش دادی.

خورد شانسی که آوردم حامله بودم وگرنه االن سرم رو زیر آب روان مدام حرص میآ

کرده بود، جلوی حرص خوردن آروان نیشم رو باز کردم که برای آرامشش هم که شده 

 کشید.هاش رو بست و پشت سر هم نفس عمیق میچشم

نداختم و سرم ها بلندم کرد و سمت اتاق برد دستم رو دور گردنش ابا حرص از روی پله

 کشیدم که صداش در اومد:رو توی گودی گردنش فرو کردم و نفس می

 کژال نکن. -

 با لحن کشید که خیلی عشوه داخلش بود گفتم:

 مرد من چی رو نکنم!؟ -

آروان وسط راه خشکش زد، خنده ریزی کردم که سری از روی تاسف تکون داد و 

 سمت اتاق برد.

واست چیزی بگه که دلم حوس یک چیز ترش و آروان من رو روی تخت گذاشت خ

 هاش و داشت که با صدای من سمتم برگشت:شیرین کرد آروان قصد عوض کردن لباس

 آروان من... -

 با صورت در همش نگاهم کرد و گفت:

 تو چی؟ -

 هیچی. -

 خواد؟!گی یا دلت کتک میکژال می -

 من دلم هوس توت، تمشک، توت فرنگی و اَنار کرده. -



دونم از کجا هاش و گرد کرد که سرم رو از خجالت مزاحمی که نمیحرفم آروان چشم با

 سر و کلش پیدا شد پایین انداختم.

آروان داخل گلوش خندید و سری از روی تاسف تکون داد و کتش رو برداشت و از اتاق 

 خارج شد.

صمیم گرفتم گذشت که توقتی رفت روی تخت لم دادم حدودا سی دقیقه از رفت آروان می

 هام رو ببندم تا ذهنم خالی بشه.چشم

 صدای جیغ ضعیفی شنیدم، صداش چقدر شبیه کژین بود...!

فکر کردم که خیاالتی شدم ولی با جیغ بلندتری که شنیدم  روی ظاهر کژین تمرکز کردم 

ی روی تخت رو محکم چنگ زدم و دنبال مکانی بودم که که با چیزی که دیدم مالفه

رفتم، تو حالت ش بود، با چشم بسته از روی تخت بلند شدم و دنبال صدا میکژین داخل

رفتم از جایی مثل پله باال رفتم صدا هر لحظه بلندتر شد اطرافم چقدر شبیه خلسه راه می

اون جنگل نحس بود جلوم انگار پرتگاه بود که کژین اونجا ایستاده بود، سمتش رفتم ولی 

 نداشتم.  قدرتی برای تکون دادن پاهام

آسمون هم رنگی به سرخی خون گرفته بود، یک چیزی شبیه هاله سیاه رنگ کنار کژین 

 ایستاده بود اسم کژین رو گفتم:

 .کژین عزیزم اونجا چرا ایستادی؟ خطرناکه بیا اینطرف الهی کژال برات بمی ره -

کبود و جای روحش کنار پرتگاه ایستاده بود همه جای بدنش های سرد و بیکژین با چشم

چنگ بود کژین لبخند خوشگلی زد که موجود کنارش اون سمت پایین پرت کرد جیغی از 

 ترس کشیدم:

 کژین! -

پاهام آزاد شدن و سمت لبه پرتگاه رفتم تا دستش رو بگیرم ولی کسی کمرم رو گرفته 

 زاشت برم.بود و نمی

 ت خلسه در آورد.کردم که صدای آشنایی من رو از حالهای بسته گریه میبا چشم



)یک توضیع در مورد حالت خلسه این حالت آدم توی خواب و بیداریه، از اونجایی که 

 کژال مدیوم بوده این حالت براش قوی تر بوده...(

 

 "آروان"

 

شه! کژال خانوم ویار کرده بودن من چه بدبختی دارم، همیشه قراره از این بهتر نمی

 ها دلش هوس چیزی بکنه؟!شب

کلی این قسمت و اون قسمت شهر رو گشتن موفق به خرید کردن شدم سمت  بعد از

عمارت برگشتم که کژال باالی پشت و بوم دقیقا نزدیک بود بیفته هر چی دستم بود رو 

 انداختم رفتم که این دختر خیر سر رو بگیرم.

واب کرد انگار تو خافتاد که کمرش رو گرفتم چه زوریم داشت و تقال میکژال داشت می

 رفته! خوبه دیگه الحمدّللاه مشکل خوابگردی نداشت که االن اون رو هم داره.راه می

 با دست داخل صورتم زدم و برای اینکه آروم بشه گفتم:

 منم کژال بیدار بشو. -

شد هاش رو باز کرد صورتش خیس بود سعی کردم آرومش کنم ولی آروم نمیکژال چشم

 خوام!"گفت؛ "اون رو میهمش می

 خواد!"گفت؛ "کی رو میولی نمی

 مادرم پایین ایستاده بود و با دیدن وضعیت کژال رو بهش کرد و گفت:

 زنی!واه واه واه خوب خودت رو به موش مردگی می -

 خجالتم خوب چیزیه.

 سمت مادرم برگشتم و گفتم:



 تمومش کن حق نداری اینطوری باهاش حرف بزنی. -

 مادرم تعجب زده گفت:

کنم چرا؟! مگه این دختر دهاتی کیه! قشنگ تر از این رو برات پیدا می اونوقت -

 بندازش بیرون.

 به زور جلوی خودم رو گرفته بودم و ارسالن رو صدا زدم:

 ارسالن کدوم گوری هستی؟ -

 بله ارباب. -

خوام یکم به شیرین بگو وسایل مادرم رو جمع کنه امروز ببرش اون یکی عمارت می -

 تنها باشم.

 مادرم عصبی گفت:

 رم.من جایی نمی -

 تو صورت مادرم خم شدم و گفتم:

ریم، ارسالن به شیرین بگو وسایل کژال رو حاضر کنه شب حرکت باشه تو نرو ما می -

 کنیم.می

 چشم ارباب. -

 رفتم که دستم توسط مادرم گرفته شد و گفت:داشتم می

 َکُس کار خوشت اومده؟از چیه این دختر بی -

 

 تر گفتم:مالیم



گی بی َکُس کار هر وقت زنه، بار آخرت باشه به کژال میاز همونی که تو ذوق تو می -

 من ُمردم این حرف و بزن.

 اما پسرم... -

 دستم رو به معنای "سکوت" باال آوردم و گفتم:

ای وسط بکشی ی منه، یک بار دیگه بحث ازدواج با زن دیگهکژال زن منه، مادر بچه -

 کار کنم. دونم با زبون شما چهیمن م

آسو تا بحال پسرش رو انقدر جدی ندیده بود یقین پیدا کرده بود که حتما جادو شده، مدام 

گریبان گیر خودش  کرد ولی هر نفرینشزیر لب کژال بی گناهه رو لعنت و نفرین می

 شد.می

 

 "کژین"

 

ود، از اینجا خوشم توی یک مکان خونه خراب بودم انگار یک روستای متروکه ب

 خواست برم خونه پیش بابا یا آجی ای کاش یکی کمکم کنه.اومد دلم مینمی

خش چیزی سمت صدا برگشتم، چیزی شبیه گرگ سمتم اومد خودم و با با صدای خش

های قرمزش که خط اُفقی سیاه رنگی توی چشمش بود دادم چشمزحمت به عقب هل می

 ژال کمکم کنه.نداخت کاش کآدم رو به وحشت می

رفتم، نزدیکم شد که از ترس اسم آجی کژال رو جیغ اومد و من عقب میگرگ جلو می

 زدم، صدایی مثل ُخرُخر از پوزه گرگ شنیدم.

 

 "کژال"

 



آروان من رو به یک خونه باغ برد یکم کوچیک بود ولی جای خیلی دنجی بود، آروان 

آویزون بود نشستم، مشغول تاب  رفت بخوابه من و توی حیاط روی تابی که به درخت

دادن خودم بودم استرس وحشتناکی داشتم خیلی وقت بود که ایمان رو ندیدم ذکرش و 

 گفتم؛ که توی تاریکی شب جلوم حاظر شد.

 رو بهش کردم و گفتم:

 حالت چطوره خیلی کم پیدا شدی؟ -

 من خوبم، اما... -

ین لب پرتگاه بود که افتاد پایین، خوشحالم که خوبی راستی یک خواب خیلی بد دیدم کژ -

 دونی تعبیرش چیه؟یکی رو نزدیکش دیدم که هلش داد تو می

دونست کژال قدرت پیشگوی و رویا بینی رو داره همین موضوع ایمان سکوت کرد می

 نگرانش کرده بود کژال ادامه داد:

 دونی کژین کجاست؟زنه میدلم شور می -

کرد و سری به معنای "نه" تکون داد کژال اخمی ایمان بخاطر وضعیت کژال سکوت 

 کرد و تو صورت ایمان خم شد.

 یک موکل رحمانی حق انکار و دروغ نداره به من راستش رو بگو. -

 ایمان سری پایین انداخت و گفت:

ما فقط موظف به حفاظت از تو هستیم، ظلمت ُمرده وقتی رسیدم جای چنگ و ناخون  -

 روی سر و صورتش بود.

ی اون چیزها رو دیدم سمت خونتون رفتم همه خونه به هم ریخته بود، خواهرتم نبود وقت

 ای از موهاش روی زمین بود.فقط تکه

 گفت؛ دستم رو مشت کرد و به صدای نسبتا بلندی گفتم:با چیزی که ایمان می

 کار کیه؟ -



 من شدن.ای که آوردی هزاران قوم جن باهات دشدونم بخاطر نفرین و اون بچهنمی -

 

 برام مهم نیست کی باهام دشمنه فقط بگو کدومشون با من دشمنی خونین دارن؟ -

 ایمان ناراحت گفت:

متاسفانه همشون، بچه جنی که تو به ما دادی متعلق به قومی که اصال ذات خوبی  -

 ندارن بنظرم بچه رو برگردون.

 اخمی کردم و گفتم:

 کارو بکنیم.تونیم این نه، اون دست ما امانته نمی -

خوای یک تنه با هزاران جن بجنگی؟ این دیوانگی محضه کژال یک قصدت چیه؟ می -

 تونی تحمل کنی.دقیقه هم نمی

کنه نه یک مشت جن جنایتکار تالفی کاری که باهام اینکه بمی رم رو خالقم انتخاب می -

 کردن رو سر اون شخص در میارم، برام اون جن رو پیدا کن.

 گفت: ایمان نگران

کنن، در قبالش ممکنه چیزهای وحشتناکی ازت اون ها کژین رو به این سادگی رها نمی -

 بخوان.

کنم تا کژین رو پس بگیرم تو پیداش کن به برادراتم بگو پیش هر کاری الزمه می -

 ها بر میام.خانوادم بمونن من از پس اون جن

 گیریم.ما از موالمون دستور می -

 کژال کالفه گفت:



رم به موالتون بگو من نیازی به هیچ محافظی ندارم من هر روز روی لبه تیغ راه می -

خودم از پس خودم بر میام تا زمانش برسه هیچ موجودی قادر نیست من رو از بین ببره 

 فهمیدی؟

 خواید کمکم کنید باید کژین رو نجات بدین و ازشون حفاظت کنید.اگه می

 کردم، ولی چه کاری؟باید یک کاری میایمان تعظیمی کرد و غیب شد، 

وسوسه شده بودم از جادو استفاده کنم، شاید این تنها راهی باشه که بتونم خواهرم رو 

 نجات بدم.

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

کمک گرفتنم از جادو فقط یک خیال خام بود، این تنها راه دشمنم برای گمراه کردنم بود 

رو به سمت تاریکی برداشتم،  کردم و با اختیار خودم اولین قدمممنم هم از جادو استقبال 

این تاریکی روی ذهنم، جسمم و روحم تاثیر گذاشت و من و از یک زن با ایمان تبدیل به 

کردم، کاش خودم رو یک هیوال بی وجدان کرد، کاش هیچوقت اون اشتباه رو نمی

 کردم کاش...دروازه نمی

 

قرارم بر گفت؛ "نباید استفاده کنم ولی دل بیه بود اما عقلم میقیام جادو رو هم یادم داد

 عقلم پیروز شد."

کرد، خواستم دست به یک طلسم برای جنی خواستم بنویسم که ذهنم اسمش رو تکرار می

 قلم بزنم که صدای قیام رو اطرافم شنیدم:

 تو به ما قول دادی که از جادو استفاده نکنی. -

 توجهی کردم که صدای ایمان بلند تر شد:اندو خیاالتی شدم و بیفکر کردم از شدت درد 



 گیرم ولی تو به ما قول دادی سر حرفت بمون.من خواهرت رو پس می -

 ناراحت گفتم:

 کنی.خوان کژین من رو بکشن و تو هیچ کاری نمیاون ها می -

 صدای قیام رو اطرافم شنیدم:

 ما منتظر دستور هستیم لطفا اشتباه نکن. -

خواست اون جن رو با جادو بکشم ولی حرف های قیام مثل ُخره تو وجودم بود، دلم می

ی من جلوی انسانیت قلبم خواستم چیکار کنم؟ خشم و کینهیاد قولم افتادم تازه یادم افتاد می

رو گرفته بود وسایل رو زیر درخت نزدیک تاب دفن کردم تکیه به درخت دادم و گریه 

 تم:گفکردم زیر لب می

 خدایا خودت با بزرگیت خواهرم رو زنده برگردون، خدایا اون جن رو نابود کن. -

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

درسته جادو رو کامل ننوشتم ولی همون وسوسه شروع خیلی اتفاقات بود نفرین چه از ته 

کرد، شاید من واقعا یک آدم خوب دلم بود چه از روی زبون بازم کار خودش رو می

کرد، منم شدم یکی مثل زری! یک نفرین که نبودم ولی نفرین یک نفرین بود فرقی نمی

ترین مجازات به نفرین دیگه دامن زد خدا هیچوقت من رو نبخشید من سزاورا بزرگ

 بودم.

 

 "کژین"

 



کشید، گرگ رو به روم سریع خودش رو عقب کشید پوزش رو مدام روی زمین می

شد، یک سایه داخل هام از تنش یک مایع خارج میمکشید جلوی چشانگار درد می

تاریکی نزدیکم شد لگد محکمی به گرگ رو به روم زد که مثل یک تکه گوشت کناری 

 افتاد.

 ترسیده جیغی زدم که صدای مردی رو شنیدم:

 کژین شما هستید؟ -

 بی صدا سرم رو تکون دادم که گفت:

 باید با من بیاید تا برتون گردونم. -

 ترسم.کی هستین، نزدیک نیا میشما  -

 ایمان با ظاهر پسری جون خودش رو نشون کژین داد و گفت:

 نگران نباشید مامورم و معذور طبق دستوری که بهم دادن باید برتون گردونم. -

 به چیزی که روی زمین مچاله شده بود نگاه کردم و اشاره کردم:

 این چیه؟! -

 و گفت:ی زد که صداش یکم خشن شد پسر قهقه

جای نگرانی نیست کسی که یکی از گرگ هاش رو برای یک غنیمت با ارزش  -

 بره که باید بیشتر از یک محافظ بزاره.زاره موقع از دست دادنش تازه پی میمی

 من با تو نمیام. -

 پسر اخم کرد و گفت:

 باشه میل خودتونه. -

 رد.بعد سمتم اومد و دستش رو روی سرم گذاشت چند دقیقه صبر ک



 

 هام رو بستم که اون پسر بلندم کرد و دیگه چیزی یادم نبود.با احساس سردرد چشم

 

 "ایمان"

 

هوش کردن کژین موفق به بلند کردنش شدم و از اون جهنم همیشه تاریک بیرونش با بی

آوردم، چقدر عجیب بود شباهت خیلی زیادی به کژال داشت دستم رو روی سرش گذاشتم 

 رفتم از چیزهای که دیدم وحشت کردم کژال زانو زده بود، اما چرا؟ و به اعماق آینده

شوکه از آینده این دختر بیرون اومدم، نفسی از روی شوکه شدن کشیدم کژین رو پیش 

 قیام بردم.

به دستور کژال، بابا قیام رحمان رو مسئول حفاظت از دلیر کرده بود، رحیم هم باید از 

 کردم.ت میکژین و منم از کژال باید حفاظ

 قیام آوردمش. -

ی سفید رنگی رو وارد دهن کژین کرد، کژین رو روی زمین گذاشتم که قیام یک شیره

کژین از خواب پرید و صورتش رو از مزه بد شیره تو هم رفت خواست باال بیاره که 

 قیام گفت:

 باید قورتش بدی. -

که چیزی نیست و باید قورتش کژین سری به معنای "نه" تکون داد قیام بهش اطمینان داد 

 بده.

 های مسخ شده کاری که قیام گفت؛ رو انجام داد.کژین مثل آدم

 



 "فریبا"

 

توجه پیش ساالر نشسته بودم فکرش یک دنیای دیگه بود از اتاق خارج شد دیگه بی

بودنش اهمیت نداشت سر خوش برای خودم بودم و دستم رو روی شکمم کشید، آخه که 

 کنه.درتمند میبودنت من رو ق

در باز شد و اردشیر وارد اتاق مشترک من و ساالر شد، خواستم جیغ بزنم که چیز تیز و 

 فلزی زیر گردنم گذاشت و گفت:

 برم.دوست داری جیغ بزن ولی منم گلوت رو می -

 سرش فریاد زدم:

 خوای بکنی؟احمق ساالر بیاد چه کار می -

 گم.ساالر میباید تمکینم کنی وگرنه می رم به  -

داد خواست دستش رو سمت لباسم ببره که یکی به اردشیر لباش رو روی لبام تکون می

 عقب هلش داد.

های برزخی ساالر نگاه کردم مثل گرگ زخمی بود خواستم حرفی بزنم ترسیده به چشم

 که سیلی محکمی توی گوشم زد، صورتم شروع به گزگز کردن کرد.

 اشک داخل چشمم جمع شد.

 

 االر""س

 



خواستم یکم از اون اتاق بیام بیرون نفس بکشم که با صدای در اتاقم سمتش برگشتم فکر 

کردم باید فریبا چیزیش شده باشه سریع سمت اتاق رفتم که با دیدن اردشیر در حال 

 بوسیدن فریبا ُکپ کردم.

ز کرد در حالی که چاقو زیر گردنش بود سمت اردشیر رفتم و محکم افریبا گریه می

 پشت گرفتم و به دیوار کوبیدمش.

 

 مشت محکمی تو دهن اردشیر زدم و سمت فریبا برگشتم و گفتم:

 اون حرومزاده داخل شکمتم از این َمردِک مگه نه؟ -

 فریبا تند تند سرش رو به معنای "نه" تکون داد سمت اردشیر برگشتم و گفتم:

 َمردک گورت رو کندی. -

برداشتم لباس اردشیر رو گرفتم و اردشیر رو زوری سریع سمت کشو رفتم و کلتم رو 

 از اتاق  بیرون کشیدم.

 دادم و اسم جمشید رو فریاد زدم:زیر لب فوحش می

 جمشید. -

 بله ارباب؟ -

 ماشین رو آماده کن زود باش. -

با فریادی که زدم جمشید خشکش زد بازم سرش داد زدم که ترسیده رفت فریبا رو از 

 سمتش برگشتم. اتاق بیرون اومد و

 زنیکه هرزه گمشو برو داخل اتاقت برگردم باهات کار دارم. -

 فائز مادرم سمتم برگشت و گفتم:



 بری؟ساالر، اردشیر رو کجا می -

 بلند تر از قبل فریاد زدم:

 اردشیری دیگه وجود نداره. -

 هام روجمشید ماشین رو آورد اردشیر رو انداختم توش سمت عمارتی بودم که دشمن

 کردم حرکت کردم.مجازات می

کشیدم سمت وقتی رسیدم شب شده بود از ماشین پیاده شدم و اردشیر رو روی زمین می

 عمارت بردمش و داخل اتاق انداختمش این مرد حال بهم زن سمتم برگشت و گفت:

 یاد که زنت با پسر عموت خوابیده؟!چیه ساالر خان خوشت نمی -

کوبیدم تو شکمش اونقدر زدم و با پا میدهنش می سمتش حمله کردم با مشت داخل

 کردم.هوش شد عصبی تر از اون چیزی بودم که فکر میزدمش تا بی

 اردشیر رو مثل قاتل ها به صندلی بستم.

وسایل شکنجم رو روی میز گذاشتم و باید بیشتر از این ها عذابت بدم و بعد با یک تیر 

 خالصت کنم.

 رسه.انگیز میبعد نوبت به اون زن نفرت 

کردم با صداش اردشیر کم کم به هوش ساتور رو برداشتم و با چاقو حسابی تیزش می

 اومد.

 مثل عزرائیل روی سرش ایستادم و گفتم:

 به شکنجه گاه من خوش اومدی. -

 زد با مالیمت و نفرت گفتم:داد و فریاد میاردشیر خودش رو تکون می

 شنوه.اد بزن کسی صدات رو نمیکفتار پیر هر چقدر دوست داری فری -



ی ساطور افتاده بود لبخندی به حالت جنون بهم دست داده بود، نور ماه به روی تیغه

کرد و پهنای صورتم زدم و به این مرد نگاه کردم، اردشیر مدام به ساطور دستم نگاه می

 داد.خودش رو تکون می

 های اردشیر کردم و گفتم:نگاهی به انگشت

 ون زن من رو لمس کردی؟با کدومش -

 انگشت دست راستش رو گرفتم و گفتم:

 با این؟ -

 کرد.اردشیر وحشت زده نگاه می

ساطور رو محکم روی انگشتش کوبیدم خون از دستش فواره بیرون ریخت و از درد با 

 دهن بسته فریاد زد.

 :انگشتش رو برداشتم و از ته دلم قهقه زدم، انگشتش رو بهش نشون دادم و گفتم

 اردشیر بدبخت، این تازه اولشه مردک بالی سرت بیارم هر لحظه فقط فریاد بزنی. -

های نیمه دونه دونه انگشت های اردشیر رو قطع کردم برای بیشتر درد کشیدنش انگشت

 ای دستش رو داخل آب نمک فرو کردم.قطع شده

رو برداشتم و روی  هاش آروم شدن پوت بنزینکرد تا باالخره نالهاردشیر فقط ناله می

 سرش ریختم خیلی بی روح شده بود کبریتی روشن کردم و سمت اردشیر پرتش کردم.

ی آتیش شروع به سوزوندن اردشیر کرد، صدای فریاد التماس آمیزش داخل این شعله

 عمارت دفن شد.

 کشیدنش نگاه کردم و پوزخندی زدم.بی روح به درد 

 تن و بالخره از عمارت بیرون اومدم.رفهای آتیش از دیوار باال میشعله



تونست پیداش کنه از این عمارت در یک جای پَرت درست شده بود هیچکسی نمی

 عمارت بیرون اومدم و به ماشینم تکیه دادم، صدای اردشیر بالخره قطع شد.

 

های به سوختن عمارت نگاه کردم تا نزدیکای طلوع خورشید نگاهش کردم بالخره تکه

افتادن، اینجا گورستان اردشیر شد چقدر عمارت جدا شدن و روی زمین از ساختمون 

رسیم سر وقت تو ببینم تا کجا دردناک سری از روی تاسف تکون دادم، فریبا حاال می

 خوای انکار کنی!می

سوار اتومبیلم شدم و سمت عمارت رفتم، وقتی رسیدم فریبا داخل بغل مادرم گریه 

 رو بَِکنم که مادرم سمتم سینه ستبر کرد. کرد سمتش رفتم که موهاشمی

 بی حالت مادرم رو نگاه کردم و گفتم:

 لطفا از سر راهم برو کنار. -

 مادرم عصبی گفت:

کنم، اون اردشیر پَست فطرت قصد دست روی این دختر بلند کنی شیرم رو حاللت نمی -

 نی؟زتجاوز به زنت رو داشته اونوقت توی بی غیرت میای به زنت حرف می

 دستم رو از حرف های مادرم مشت کردم با نفرت فریبا رو نگاه کردم.

 سمتش یورش بردم که مادرم سیلی محکمی تو گوشم زد عصبی سر مادرم فریاد زدم:

 زنم تو دهنت که دیگه بلند نشی.دهنت رو ببند وگرنه جوری می -

 فائزه خانوم از حرف پسرش شوکه شده بود.

 :سمت دایه برگشتم و گفتم

مادرم رو ببر داخل اتاقش و تا نگفتم؛ حق نداری درش بیاری به وّللاه اگه ببینم خالف  -

 کنم، جمشید به دایه کمک کن.دستورم عمل کردی دایه همینجا سنگسارت می



 چشم ارباب. -

ها پایین آوردمش، دستش رو به سمت فریبا رفتم و از موهاش گرفتمش و به زور از پله

 سرش گرفته بود.

کردم، داخل ماشین انداختمش و سمت عمارتی بردم که ا نفرت این زن رو لمس میب

 اردشیر رو کشته بودم.

 فریبا داخل ماشین از ترس شکمش رو گرفته بود.

 کردم:زیر لب تکرار می

کنم، اردشیر رو به گور فرستادم تو زنده دفنت می دعا کن بچه از من باشه وگرنه زنده -

 کشم.رو هم می

 ی به عمارت سوخته رسیدیم، سمت فریبا غریدم:وقت

 پیاده شو زود باش. -

فریبا ترسیده پایین اومد سمتش رفتم و موهاش رو گرفتم و سمت عمارت کشیدمش 

 جلوش ایستادم، فریبا رو هل دادم و گفتم:

 بینی؟فریبا خوب نگاه کن، اینجا رو می -

پای فریبا انداختم که ترسیده جیغ اینجا گورستان اردشیر شده انگشت اردشیر رو جلوی 

 بلندی کشید.

 جلو فریبا نشستم و گفتم:

کشم، وای به حالت... وای بحالت اگه بهم فریبا من یک روانیم بخوام بکشم با زجر می -

 سوزونمت.در مورد بچه دروغ گفته؛ باشی زنده زنده می

 امه داد:فریبا وحشت زده به مرد رو به رو نگاه کرد که ساالر دوباره اد

 ی داخل شکمت از منه یا اردشیر؟گم؛ بچهبرای آخرین بار می -



 فریبا سرش پایین بود و گفت:

گی هرزه! من می گم اون مرد قصد دست درازی به من کشی به من میتو خجالت نمی -

 گی! متاسفم برات.ی خودت حرومزاده میرو داشت اونوقت تو به بچه

 .زنکی این زن ها بدم می اومد چقدر از این رفتار خاله فریبا شروع به گریه کرد

 

 خیلی خوب صدات رو ببر. -

 شدت اشک ریختن فریبا بیشتر شد پوفی از روی کالفگی کشیدم و سمتش رفتم.

 

 "ایمان"

 

 قیام دستی روی سر کژین کشید سمتم برگشت و گفت:

 ومد برنگرد.این دختر رو جلوی روستا بزارش و تا زمانی که کسی سمتش نی -

سری به معنای "باشه" تکون دادم و کژین رو بردم و روی زمین گذاشتم و در تاریکی 

ای مخفی شدم که مردی مست نزدیک کژین شد به حالت یک گرگ در اومدم و خونه

خودم رو به کژین رسوندم، مرد مست نزدیکم شد که بهش حمله کردم و دستش رو گاز 

ید و با چوبی که روی زمین بود به سرم ضربه زد گیج گرفتم، مرد فریادی از درد کش

بودم که با پاهای برعکس سمتش دویدم و گردنش رو هدفم قرار دادم، با پوزم گردنش 

رو گرفتم و فشار دادم طعم خون داخل دهنم رو پر کرد، از روی نفرت پوزم رو تکون 

 خون بود.دادم که از دهنم خارج بشه به صورت مرد نگاه کردم، غرق در می

کم رنگ بدنم عوض شد و از دید به حالت جن بودنم در اومدم و کژین رو بلند کردم و کم

 ها خارج شدم.انسان



اش گذاشتم و در خونه رو زدم  منتظر بودم که پدرش در و باز کژین رو جلوی در خونه

 کنه ولی دلیر نیومد، از داخل دیوار رد شدم و وارد منزل کژال شدم، اما...

 

 کژال""

 

رفتم، اومد، سمت صدا میکنار درخت خوابم برد، صدای یک بچه داخل جنگل می

 دونستم که صدای کیه؟انسان و جن بود نمیصدای بچه شبیه 

 از این جنگل مه آلود خاطره خوبی نداشتم، جلوتر رفتم.

زنی رو دیدم که شباهت زیادی بهم داشت کنار یک مرد ایستاده بود شک کردم که این 

زن همون زری هستش، یک خطوط خاصی روی چرم کشیدن و داخل آتش انداختن، زن 

 خوشحال قهقه زد در حالی که کبودی زیادی تمام صورتش رو گرفته بود.

کرد، صدای جیغ کودک دو برابر دردناک شد و مرد کلمات ناآشنایی زیر لب تکرار می

 بالخره قطع شد.

 زن دستی به سرش کشید و گفت:

 امیدوارم این نفرین نابودت کنه. -

 مرد دست زن رو گرفت و گفت:

 کنه.زری این کارت تموم نسلت رو قربانی می -

 زری دستش رو بیرون کشید و گفت:

کنم اون ها هم حق زندگی ندارن، من شن وقتی من زندگی نمیبه درک که نابود می -

 کنم تا انتقامم رو بگیرم.اون ها رو هم قربانی می

 خورد.فهمیدن هویت زن و تموم حرف هاش مثل بتکی بود که توی سرم میاز 



خواستم صداش کنم و بگم خدا لعنتت کنه ولی جلوی خودم رو گرفتم یادم افتاد اگه می

 نفرین کنم فرقی با زری ندارم.

 فقط تکرار کردم:

 خدا ببخشتت که قلبت انقدر سیاه بوده. -

 

 "ساالر"

 

 شه، جلوی فریبا نشستم و گفتم:زود دستش رو می زنی که هرزه باشه دیر یا

 اردشیر اعتراف کرده تو باهاش رابطه داشتی. -

 فریبا وحشت زده نگاهم کرد و گفت:

 دروغ گفته؛ این بچه مال تو هستش، تو رو خدا حرفم رو باور کن. -

 کنه، زبونی روی لبم کشیدم و گفتم:چه روضه خونی می

 کنی عزیزم؟رو گفته؛ چرا انکار میاردشیر با جزئیات همه چی  -

 بهم بگو باور کن کاریت ندارم صداقت برای من خیلی مهمه.

 فریبا خودش رو انداخت بغلم و گفت:

 گم.باور کن دارم راستش رو بهت می -

 پسش زدم و با گفتن؛ "باشه" به این مسخره بازی پایان دادم.

 



 "ایمان"

 

همه چی مرتب بود سمت خونه رفتم و همه جا  وقتی از دیوار رد شدم و وارد خونه شدم

رو گشتم که دلیر رو روی سکو خوابیده دیدم، خرو پف آقا به راه بود شیشه مشروب 

 کرد آروم اسمش رو بردم که تکونم نخورد.های اطرافش حالم رو بد می

سمت گوشش خم شدم و چنان فریا زدم که بدبخت ترسیده نشست و به درخت رو به 

 روش زل زد.

کرد کوبیدم، هر کسی بود فکر میاز کارش خندم گرفت سمت در رفتم چنان به در می

 شه!میدر داره از جاش کنده 

دلیر سمت در دوید و کژین رو دید سمتش خم شد و برش داشت، با سیلی که به پشت 

کرد رحیم با حرفی که سرم خورد سرم رو بر گردوندم که رحمان با نیشخند نگاهم می

 دم روش و زدمش.زد پری

 ایمان دختره رو خوردی! -

 خوای تو رو هم بخورم؟آره می -

 رحمان محکم تر از قبل من رو زد و گفت:

 خوب چیزیه تو مثال یک موکل رحمانی هستی این حرف ها چیه؟خجالتم  -

زدم که نیشم برای رحمان باز کردم که رحیم محکم زد داخل دلم زیر لب بهش حرف می

 ام رو شنیدیم هر سه پوفی کشیدین و پیشش رفتیم.باز صدای قی

 

 "کژال"

 



با تکون های شدید که بهم می خورد بیدار شدم که به چشم به خون نشسته آروان نگاه 

 کردم که روی سرم غرید:

 چرا اینجا خوابیدی؟! -

 هام رو بردم باال و مظلوم نمایی کردم و گفتم:چشم

 دعوا کنی؟خوابم برد بابایی دلت میاد ما رو  -

 کرد که خندم گرفته بود به قیافش خندیدم که گفت:آروان مدام قیافش رو عوض می

 خندی؟دختر سر به هوا به چی می -

 به تو. -

 شوکه گفت:

 به من؟! -

 .دم که دیگه دلت هوس خندیدن به من رو نکنهاالن یک خنده ای نشونت می

ونه باغ برد با صدای تلپ داخل آروان از روی زمین بلندم کرد و سمت استخر داخل خ

 آب افتادم.

شم، آروان لباسش و در آورد رو پرید داخل زدم که مثال دارم خفه میالکی دست و پا می

 خواست خودتت رو داخلش تصور کنی!آب رنگ آب هم سبز شده بود اصال دلت نمی

یکه، چشمم به جمال روی تن برهنه آروان افتاد، به به عجب چیزی بود شکم چند ت

 آوردم که با صدای آروان سرم رو باال آوردم.همینجوری داشتم هیز بازی در می

 شه.تموم شد بزار برای بعدا نیازت می -

 به حالت گیج نگاهش کردم که تازه فهمیدم منظور آقا چیه؟ سریع جبهه گرفتم و گفتم:

 بله؟ آخه تو چی داری که نگات کنم سیاه سوخته. -



 همه جام رو از نظر گذروندی؟واسی همین بود  -

 با پرویی گفتم:

ای هستی یدونه پسر سیاه سوخته با همچین می گه از نظر گذروندم انگار چه تحفه -

 های بی رنگی دیگه انقدر خودت رو دست و باال نگیر.چشم

 آروان شوکه گفت:

 ایه؟!رنگ دیگه چه صیغهبی -

 ای که من رو عقد کردی.همون صیغه -

 فم آروان لحنش جدی شد و گفت:با این حر

 شنا کردن که بلدی بیا بیرون. -

وا این ِچش شد مگه من رو عقد نکرده؟! ول کن خل و چله کال همه خان ها یک تختشون 

 ای باال انداختم و با زحمت بیرون اومدم.کمه. شونه

 هاش نه به وحشی بودنش!وّللاه سر از کار این مرد در نمیارم نه به مهربونی

هام رو هیچکدوم دوست ی از روی تاسف تکون دادم و سمت خونه باغ رفتم، لباسسر

های خیسم رو از تنم در آوردم بدن بلوریم نمایان شد، دلم هوس کرده نداشتم همه لباس

های آروان رو بپوشم سمت وسایلش رفتم و یک پیراهن بلند برداشتم و تنم کردم بود لباس

آستیناهاشم تا زدم، همنجوری با پاهای برهنه سمت حیات سه دکمه باال رو باز گذاشتم 

 رفتم و روی صندلی نشستم.

 

 "ساالر"

 



فریبا رو بلند کردم و سمت عمارت بردمش حوصله اون عمارت کزایی رو نداشتم فریبا 

 رو دست جمشید دادم و گفتم:

 به هیچ عنوان حق بیرون رفتن نداره. -

 رفتم ببینم این وکیل باهوش من چه کرده؟جمشید سری تکون داد و سمت ارسام 

 وقتی به جلوی دادگستری رسیدم سمت اتاق کار ارسام رفتم و در باز کردم.

 هاش بود.سرش داخل پرونده

 سرش رو باال آورد با دیدنم سریع بلند شد و سمتم اومد.

 ارباب خوش اومدی. -

 کنجکاو پرسیدم:

 ؟چه خبر ارسام خان کم پیدایی کارها چطوره -

 بشنید خان باید صحبت کنیم، چیزی میل دارید؟ -

 اخمی کردم و جدی گفتم:

 نه، حرفت رو بزن. -

طبق دستورتون پیگیر شدم متاسفانه هیچ جای این عقد ثبت نشده، چیز بدتر این که االن  -

 کنم اینکه کژال خانوم زن عقدی آروان خان نیستن.دارم بهش فکر می

 کنم آروان حاال ببین.ت رو زیر آب میدستم رو مشت کردم من آخر سر

 ارسام ادامه داد:

 تعداد افراد آروان خان خیلی زیاده، نزدیک به َده خونه باغ، هشت عمارت دارن و... -



یکی رو برای تعقیب آروان خان گذاشته بودم با کژال خانوم سمت یکی از خونه 

روان خان ارسالنه همه هاشون رفتن، معروفترین و قابل اعتمادترین دست راست آباغ

سپاره، ارسالن تک فرزنده خانوادش ُمردن و خواهرش چند چیز رو دست این پسر می

 گیره.شه و آروان خان هم ارسالن رو زیر پر و بال خودش میسال پیش سنگسار می

 تونه فقط یک زن به حرف بوده باشه نه عمل خان.ها کژال خانوم میی اینجدا از همه

 نمی خورد با همون لحن جدی گفتم: خون خونم رو

 دونه؟بنظرت خودش می -

دادن این کار در قوانین دونستن مطمئنن واکنشی نشون میکنم خان اگه میفکر نمی -

 ها رو زیر پا گذاشتن.ممنوعه هر چند آروان خان خیلی از قوانین

 سری تکون دادم و گفتم:

 همین؟ -

ره یکی از کارگرها دیده که نصف شب خان میخیر چند ماه قبل اردشیر پیش آروان  -

 مبلغ هنگفت پولی از آروان خان گرفته و چیزی رو به ایشون داده.

 نفسم رو بیرون دادم و گفتم:

خوام پیگیر بشی آروان در گذشته کسی رو اردشیر... گورش رو کندم، ارسام من می -

 دوست داشته؟

 خوام بدونم.چند نفر رو کشته همش رو می

 دم.رسم خدمتتون همه اطالعات رو دقیق بهتون میچشم فردا می -

 مردونه با ارسام دست دادم و از اتاق خارج شدم.

 

 "کژال"



 

دادم که یک دفعه صندلی ایستاد، روی صندلی لم دادم و خودم رو با صندلی تکون می

رتم در هاش از اجزای صوهام رو باز کردم که آروان باال سرم ایستاده بود. چشمچشم

های هام ثابت موند سرش آروم آروم پایین آورد، لبگردش بود که باالخره روی لب

هام هام گذاشت از سر جام بلند شدم و دستی روی تنش کشیدم، دستداغش رو روی لب

 رو پشت گردنش بردم.

 بوسیدمش.های بزرگش و زیر لباسم برد دور کمرم حلقه کرد، خیلی ناشیانه میدست

ندم کرد و روی صندلی نشست منم روی پاهاش گذاشت مثل آهن ربا به هم آروان بل

چسبیده بودیم خیال جدا شدنم نداشتیم گاز ریزی از لبم گرفت و باالخره نفس کم آوردم و 

 زدم.نفس میعقب کشیدم سرم رو داخل گودی گردنش فرو کردم و نفس

 سر آروان پیاده کنم. ها بودم این روش تصمیم داشتممن عاشق گاز گرفتن لپ بچه

کشیدم انتظار چیزی بیشتر رو نداشت یک دفعه چنان گازش صورتم رو به لپ آروان می

آخ" بلند از بین دندان های کلید شدش خارج شد برزخی نگاهم کرد و خودم " گرفتم یک

 رو به مظلوم بودن زدم که من و از سر پاش بلند کرد و سرم غرید:

 اجازه داشت انجام بده نه تو فهمیدی؟این کار رو فقط اون  -

 سوال بزرگی تو ذهنم اومد آیا قبل من آروان دختری رو دوست داشته؟

 از دادی که زد دلم گرفت، از وقتی که باردار شده بودم خیلی دل نازک شده بودم.

دادم، زمین یکمی آروان عصبی داخل خونه رفت روی سکو نشستم و پاهام رو تاب می

ی سردی قلبم، دستم رو دو طرف بدنم گذاشتم و به آسمون نه به اندازهسرد بود ولی 

 ابری زل زدم.

 من کی هستم؟

 دختر کژال یا خود کژال؟



 چرا از بین این همه آدم من شدم یکی مثل زری؟

 ی بی وجدان من یا یک جادوگر!؟زری کیه؟ خاله

نشستم، موهام و  با صدای رعد و برق از افکار ترسناکم بیرون اومدم و زیر بارون

 هام خیس شده بودن ولی بازم از رو نرفتم.لباس

کردم، شایدم بودم قطعا آروان کسی رو دوست داشته به دختر احساس اضافه بودن می

های طوسی مال اونه... کاش جای اون دختر من قبل خودم حسودی کردم که این چشم

 مالک قلبش بودم.

ندگی باشم اگه خالقم این رو حکم کرده من کیم که ای زشاید این سرنوشت منه که بازیچه

 جلوش رو بگیرم. 

خورد، چقدر روی سکوی خیس شده دراز کشیدم قطرات بارون روی سر و صورتم می

 هام باز نشن.خواست دیگه چشملذت بخش بود دلم می

 

 "ساالر"

 

ارت سیاه باالخره بعد از دادگستری به عمارت برگشتم ای کاش این عمارتم مثل اون عم

 زاشتم وسطش تا از این بار مصیبت خالص بشم.کشیدم خودمم میبه آتش می

سمت اتاقم رفتم، فریبا روی تخت خوابیده بود چه بهتر کاش صداش برای همیشه قطع 

هام رو از تنم در آوردم و روی تخت نشستم موهای خیسم رو به باال زدم ولی بشه لباس

 ریخت.های آب روی سر و صورتم میافتادن قطرهفایده بود روی صورتم میبی

های همیشه سردم بازم خاطرات گذشته تنها چیزی بودن که لبخند تلخی رو روی لب

 آوردن.می



های اومد چشمدختر کوچولوی رویایی من سر ذوق داشت چقدر اون لباس آبی بهش می

 درشت آبیش بیشتر توی چشم بود.

 خت تا با عشق ببوسمشون، ولی...ندالبای سرخش من رو به هوس می

یاد روزی افتادم که بخاطر عصبانیتم آهوی وحشیم رو دست اون گرگ سپردم چطور 

 هیچ چیزی رو ازش در خواست نکردم؟

 اون حتما بهش دست زده، دست زده که کژال من حاال قراره مادر بشه.

 وشبخته.آوردم حتما آروان کنارش خیلی خچقدر غریبانه اسمش رو به زبون می

ها باال انداختم و تصور کردم فریبا همون کژاله از این ای از این فکر و خیالشونه

ها به تن این زن پنها بردم زنی که تمام جای جای بدنش بوی عطر تن یک مرد سختی

 داد.رو می دیگه

 هام رو بستم و به خواب رفتم.چشم

 

 "آسو"

 

کردم که اینطور پسرم رو با لعنت و نفرین میرفتم کژال رو با دایه داخل اتاق راه می

 خودم دشمن کرده بود.

 دایه باید شر این دختر رو کم کنیم. -

 دایه التماس آمیز به آسو نگاه کرد و گفت:

کنیم هر چی چطور از بین ببریمش مثل گربه هفتا جون داره، هر چی زندونی می -

 زنیم نَُمرد باید با اسلحه بکشیدش.شالقم می

 سر تکون داد و به فکر کشتن کژال افتاد سمت دایه برگشت و گفت: آسو



یکی که خیلی در تیر اندازی مهارت داره پیدا کن باید کژال بمی ره و وجودش در این  -

 سرزمین لر زبان پاک بشه.

های قدیمی دایه با سر خوشی سری تکون داد، لباس سیاهی به تن کرد و سمت محله

 ن این مرد فقیر یک ُکولی پیدا بشه.لرستان رفت شاید در بی

از بین مردم پرس و جو کرد همه توَره رو پیشنهاد کردن مردی خشنی که هیچ موجودی 

 اش جون سالم به در نمی برد.از زیر ضربات اسلحه

دایه با زحمت توَره )در زبان لری یعنی شغال، گرگ گاهی اوقات سگ هم خونده 

 شه.( رو پیدا کرد.می

و رفته ای رو زد مردی خشن با یک چشم و صورتی آفتاب سوخته در رو در رنگ و ر

 باز کرد.

 مرد با صدای زمختش گفت:

 خواد!یک پیرزن اونم در خونه ی توَره چی می -

 دایه لبخندی کثیف زد که ابروهای مرد باال رفتن، دایه گفت:

ک عمارت ها رو حس کن، از طرف خانوم یاول مهمونت رو دعوت کن بعد بوی پول -

 دیم.خوایم برامون انجام بده هر چقدر طال و پول بخوای بهت میاومدم کاری رو که می

 توَره لبخندی چندش آورد به پهنای صورتش زد و گفت:

 اسمش بگو و کار رو تموم شده بدون. -

 دایه سرخوش خندید و گفت:

 اسمش کژاله زن آروان خان. -

 یک خان مثل بازی با مرگ بود. توَره با شنیدن خان منصرف شد بازی با

 .ها در نمیفتمنه من با خان -



 دایه اخمی کرد و گفت:

ده تا آخر عمرت کفافت رو می ده دیگه نیاز نیست سر پولی که خانوم بهت می -

 گنجشک زیر آب بکنی.

 توره کمی فکر کرد و گفت:

 تونم اون دختر رو پیدا کنم؟باشه، کجا می -

سری از روی لذت تکون داد و آدرس کژال رو به توَره داد، مرد دایه برای این موفقیت 

استرسی عجیب گرفته بود بالخره فردا رسید توره اسلحه به کمر بست سوار اسب مشکی 

رنگش شد و سمت عمارتی رفت که کژال در اونجا بود، مرد از اسب پایین اومد و از 

 اومدن شد.ها مخفی شد و منتظر بیرون دیوار باال رفت. پشت بوته

 

 "کژال"

 

با احساس دل درد زیر بارون بلند شدم و سمت خونه رفتم موهای بلند خرمایی رنگم رو 

با حوله خشک کردم لباسی بلند پوشیدم و روی تخت دراز کشیدم مالفه رو تا باال سرم 

کشیدم و با صورت اخمو گرفتم خوابیدم که با باال پایین رفتن تخت متوجه نشستن آروان 

 شدم.

 هام رو بستم که دستش دور کمرم حلقه شد.بدون هیچ حرفی پلک

 سرش رو سمت گوشم آورد و گفت:

 زدم ببخشید.نباید سرت فریاد می -

هاش گرفت مک عمیقی زد و شد، که الله گوشم رو با لبکیلو کیلو توی دلم قند آب می

 بعد بوسید.



هاش رو داخل ذاشت، دستاش گمن رو با زور سمت خودش برگردوند و سرم روی سینه

 موهای نیمه خیسم فرو کرد و برام با زمزمه آهنگی رو خوند.

 شدم.خیلی متنش قدیمی بود به سختی متوجه کلماتش می

 

 کسی ِدل خوش ِو ئی ُدنیا نِمی ِکرد

 

 "کسی دلخوش به این دنیا نمی کرد"

 

 اگر وا هوِز عاشق تا نِمی ِکرد

 

 "اگر با عاشق جماعت تا نمی کرد"

 

 اگر دیری نِوی عشقی نِمی َمن

 

 "اگر دوری نبود عشقی نمی ماند"

 

 َکسی نِه عاشقی رسوا نِمی ِکرد

 



 "کسی را عاشقی رسوا نمی کرد"

 

 اگر شیرین ِو خسرو دل نِمی َوست

 

 "اگر شیرین به خسرو دل نمی بست"

 

 ِچنو فرهاِدِن شیدا نِمی ِکرد

 

 "فرهاد را آنچنان شیدا نمی کرد"

 

 مجنون ِمِوی هُمراز لیلیاگر 

 

 "اگر مجنون می شد همراز لیلی "

 

 خوِشه آواَره هر صحرا نِمی ِکرد

 

 "خودش را آواره صحرا نمی کرد"

 



 اگر چوپونی وا نِی عاشقونَش

 

 "اگر چوپانی با نی عاشقانه اش"

 

 تیلَه َره ِعشِق نِه پیا نِمی ِکرد؟

 

 "باریکه راه عشق را پیدا نمی کرد؟"

 

 تار ُو پو ِدل دُِم سختیکسی ِو 

 

 "کسی با تار و پود دلش دام سختی را"

 

 سِر َره نازنینی وا نِمی ِکرد؟

 

 "سر راه نازنینی باز نمی کرد؟"

 

 ِموی ُظلماتی ئی ُدنیا سراسر

 



 "سراسر این دنیا ظلماتی می شد"

 

 اگر عاشق تَشی ِو پا نِمی ِکرد

 

 "اگر عاشق آتیشی بپا نمی کرد"

 

 ه ئی چتِر کیاو َهمِگمو میِکم ک

 

 بگمانم که این آسمان آبی هم""

 

 ِد داغِ عشق یه گر سا نِمی ِکرد

 

 آمد""از داغ عشق یک لحظه بارانش بند نمی

 

 "اطالعاتی از متن شعر وجود نداشت منم از شعر موردعالقم استفاده کردم!"

 

خوابیدم چقدر گرم وقتی شعر خوندن آروان تموم شد بوسه به موهام زد، با آرامش گرفتم 

 ای این مرد برداره.خواست سر از روی سینهو نرم بود، آدم دلش نمی



های که اون خورد منم چند ساعت تو همون حالت بودیم که آروان بلند شد با تکون

 هام رو باز کردم.چشم

 بیدار شدی! تو بخواب. -

 ری؟نه باید بلند بشم، تو کجا می -

 آروان لب زد:

 م خرید کنم انتظار نداری جای غذا که تو رو لیس بزنم.خوام برمی -

 هام گرد این مرد چقدر پرو بود.ی که کرد چشماز تشبیه

 حرصی جیغ زدم:

 آروان خیلی بی ادبی. -

 آروان آروم خندید و گفت:

 گیرم.یک زن دیگه می ریزه منم می رمدونم ولی کمتر حرص بخور موهات میمی -

 کردم و گفتم:صورتم رو از اخم جمع 

 در اونجاست بفرما. -

 

 دریایی مثل تو دارم بقیه کی هستن؟ تا وقتی چشم -

 از تعریفش غرق در لذت شدم ولی به روش نیاوردم و رو بهش کردم و گفتم:

 ها دیگه جواب نمی ده.خان این روش -

 متعجب زده پرسید:



 کدوم روش؟! -

 یری، راستی آروان!گهمونی که داری برای اذیت کردنم در پیش می -

 سرش رو تکون داد و گفت:

 هوم؟ -

 شد گفتم:های که ریزشون کردم به قول نبات یک جور دلبری حساب میبا چشم

 برام آلو، تمشک، توت فرنگی، زردالو هم بگیر لطفا. -

 آروان از این همه پرویم تعجب کرد و گفت:

 ترکی! جاش بیا این رو بخور.یا خدا کم بخور می -

 شدم منظورش چی بود؟!شکه 

 آروان من رو تو اون حالت گیج بودن رها کرد و سریع از اتاق فرار کرد.

وقتی به خودم اومدم پالشت رو سمت در پرت کردم و اسم آروان رو جیغ زدم که صدای 

 خندش بلند شد.

های سفیدی که روش بود تنم کردم کمر سریع بلند شدم و یک لباس خوشگل طوسی با گل

و دور کمرم انداختم و موهام رو آزاد اطرافم ریختم، شاد و شنگول سمت بندش ر

 خروجی خونه باغ رفتم.

هاشون گرفتم های گل رز رفتم که داخل باغ رشد کرده بودن، دستی به غنچهسمت بوته

که با صدای افتادن چیزی سر جام ایستادم فکر کردم گربه هستش برای همین تصمیم 

دادم، که با تی رسیدم روی تاپ نشستم و خودم رو تکون میگرفتم سمت خونه برم وق

اش رو سمتم گرفته بود از روی تاب بلند شدم و دستم رو حصار دیدن مرد که اسلحه

ای بلند شکمم کردم ولی... صدای شلیک و درد وحشتناکی که داخل دلم پیچید از درد ناله

 کرد.کردم، که مرد داشت فرار می



تم رو روی شکمم گذاشتم و سمت جلوی در خونه باغ رفتم ولی درد نگران بچم بودم، دس

 بهم غلبه کرد با صورت خیس از اشک روی زمین افتادم.

 

 "آروان"

 

مشغول خرید کردن بودم که چشمم به یک لباس صورتی مخملی افتاد دلم خیلی 

 خواستش سمتش رفتم و خریدمش.می

 

 "ایمان"

 

هام رو برای جیب دردی وحشتناک گرفت چشمهای قیام سرم عبدون توجه به گفته

 ای بستم. لحظه

خونی کژال، قیام رو پس زدم و پیشش رفتم داخل خونه باغ ظاهر شدم،  با دیدن چهری

 کردم. اطراف رو از نظر گذروندم بوی خون رو به خوبی حس می

کار خواستم ببینم تونستم کاری بکنم، فقط میسمتش رفتم کژال غرق در خون بود نمی

کیه؟ دستی روی سر کژال گذاشتم با دیدن مرد، آسو و دایه فریادی بلند زدم که صدام به 

 رسید، برای اولین بار قصد ریختن خون یک انسان رو داشتم.گوش هر آدمیزادی می

 کردمزد، گوش نمیرحمان مدام صدام می

 سمت اون فردی رفتم که به کژال شلیک کرده بود. 

رقصید با نفرت بهش زل زدم که با صدای در خندید و میخوش میوقتی رسیدم مرد سر 

 ی مرد شد.ی رنگ و رو رفتهخونه پیرزنی وارد خونه



 صدای ضمخت مرد بلند شد:

 کار تمومه. -

 پیرزن سرخوش سری تکون داد و گفت:

 مزد کارت. -

خواست خارج بشه با یک اشاره در مرد پول رو گرفت مشغول شمردن پول شد زن می

 کامال بستم.

 

 دایه سمت توَره برگشت و گفت:

 در خونت گیر کرده مرد بیا بازش کن. -

 فایده بود.زد بیتوَره غرغر کنان سمت در رفت تا بازش کنه، هر چی زور می

 فایده بود.سمت چکش رفت تا قفل در رو بشکنه، باز هم نتجیه بی

 سمتم برگشت ولی چیزی ندید.های اونطرف رو سمت توَره پرتاب کردم که ترسیده متکا

هام رو زیر گلوش گذاشتم اونقدر فشار داد که به زور نفس سمتش دویدم که و دست

 کشید، زیر لب تکرار کرد:می

 کی اینجاست! -

با ترسناک ترین ظاهر خودم رو نشونشون دادم و با صدای چند رگه از شدت عصبانیت 

 غریدم:

 است. دشمنی که به خونت تشنه -

 رو بیشتر فشار دادم و گفتم:گلوش 



 زنه "مرگه"...سزای کسی که به خانواده من صدمه می -

 زد یک دفعه ولش کردم و غریدم:توَره از ترس و حس خفگی مدام دست و پا می

ولی نه یک مرگ آروم بلکه یک مرگ پر از درد و زجر این کبودها کم کم تو رو از  -

 پا در میاره.

 زار بودم و گفتم:ز این زن بیسمت دایه برگشتم چقدر ا

 مار هفت خط باالخره کار خودت رو کردی؟ -

کرد، دایه رو محکم سمت دیوار پرت کردم و جلوش ایستادم به فریاد و دایه ِمن ِمن می

دستورهای قیام توجهی نکردم با تمام نیروم توی شکم دایه زدم که خون باال آورد جلوش 

تونست پاهاش رو تکون بده خودش رو روی نمی نشستم که جیغی از روی ترس کشید،

 کشید به دیوار تکیه زد. زمین می

 سمتش برگشتم و گفتم:

فهمی نقشه این تازه شروع دردهاته زمانی که مورد تمسخر اطرافیانت قرار گرفتی می -

 برای یک زن باردار نکشی.

های از سیاهی و ههای آبی که رگکرد با چشمدایه وحشت زده اسم "کژال" رو تکرار می

 خون داخلش بود بهش زل زدم و گفتم:

رسه که ی ما گذاشتین مرگی دردناک خواهی داشت زمانی میدست روی عزیز کرده -

 باید به موالی من جوابگو باشی.

خواستم کامال فلجش کنم که نیرویی پسم زد با صورت عصبی رحمان مواجه شدم از 

 عصبانیت فریاد زد:

 کنی؟کار میداری چی دونیایمان می -

 مثل خودش فریاد زدم:

 گیرم.کنم، دارم انتقام میکار میدونم دارم چیآره می -



 رحمان سرم فریاد زد:

ها رو جایگاهت رو فراموش نکن ما فقط موظفیم از کژال حفاظت کنیم همین نه انسان -

و مجازات گیری بکشیم و مجازات کنیم مگه تو خالق هستی که جای خالق تصمیم می

 کنی؟می

 ی پر از درد فریاد زدم:با خند

ریم هر اش هستیم ولی همیشه دیر به کمکش میما مسئول حفاظت از اون دختر و بچه -

کنه، تو اسم خودت رو موکل رسیم یا اون دختر ُمرده یا داره از درد جون میوقت می

 رحمانی گذاشتی ؟

 اش حفاظت کنیم.اون دختر و بچه ما رحمانی نیستیم، رحمان وقتی نتونستیم از

 خیلی جدی تو صورت رحمان زل زدم و گفتم:

ی حاظرم یک موکل ساده باشم تا مثل تو بازیچه من مقام رحمانی بودن رو نمی خوام -

 دست قیام بشم.

 رحمان عصبی و ناراحت اسمم رو برد:

 گیریم.گیریم فقط از موالمون دستور میایمان ما از قیام دستور نمی -

 شه بپرسم زمانی که این مرد به کژال شلیک کرد تو کجا بودی؟جدا؟! برادر می -

 دستم رو به نشونه سکوت باال آوردم و گفتم:

 جلوی قیام در حال سر خم کردن بودی. -

 رحمان بغلم کرد و گفت:

 اش از ما باالتره ماموریم و معذور باید انجام بدیم.قیام مرتبه -

 دم دور کردم و گفتم:رحمان رو از خو



 دم هر بار که گوش دادم جون کژال در خطر افتاد.من دیگه گوش نمی -

 اگه قرار باشه کسی به موال جوابگو باشه منم نه تو!

 رحمان سری از روی تاسف تکون داد و رفت رحیم، ایمان رو بغل کرد و رفت.

حمانی بودنش رو از دونستن که ایمان بخاطر کارش جایگاه رهر دو برادر بزرگتر می

 شه.ده و دیگه هرگز در قوم پذیرفته نمیدست می

 

 "آروان"

 

خسته از خرید تصمیم گرفتم سمت خونه باغ برم، کژال حتما این لباس بچه گونه رو ببینه 

 شه.خیلی ذوق زده می

وقتی رسیدم سمت خونه رفتم، کژال رو صدا زدم ولی با چیزی که دیدم هر چی دستم 

 کردم، سمت کژالی که غرق در خون بود رفتم. بود رو رها

های سفید شده اش خارج نشد سریع از سمتش رفتم و اسمش رو صدا زدم، جوابی از لب

 دونست چقدر اینجا تنها بوده!روی زمین بلندش کردم و سمت اتومبیل بردمش، خدا می

روی  شکنم، سمت بیمارستان بردمش وقتیکسی که این کار رو کرده گردنش رو می

 ها پشت اون در کزایی منتظر بودم.تخت گذاشتمش دکتر اومد باال سرش ساعت

باالخره بعد از چند ساعت دکتر با سری خمیده خبری رو بهم داد که از خودم بدم اومد 

 افتاد.رفتم هیچکدوم از این اتفاقات نمیاگه نمی

ت؛ کژال قدرت راه دادم، دکتر گفبچم ُمرده بود لباس صورتی رو توی مشتم فشار می

 رفتنش رو از دست داده چقدر شنیدن حرف هاش سخت بود.

 دکتر میانسال مردونه به پشتم زد و گفت؛ "امیدواره خوب بشه."



دونست بعد از بدون هیچ حرفی روی صندلی نشستم، بچه ُمرده، یک عشق فلج خدا می

 فهمیدم کار کیه؟این چی در انتظارمه... باید می

 کنم.گه پیداش کنم زنده زنده دفنش میخورم اقسم می

هوش اومدن کژال سمتش رفتم بدون حرفی رو ازم گرفت، با موهاش بازی  بعد از به

 کردم و سعی کردم آرومش کنم ولی اون زیادی آروم بود بدون اینکه سمتم برگرده گفت:

رو  بخشم به همون خدای که بزرگیشرحمی رو در حقم کرده رو نمیکسی که این بی -

کنم امیدوارم یک مرگ پر دردی داشته باشه چون حق زندگی رو از دیدم واگذارش می

 بچم گرفت.

 سرم رو سمت گوشش بردم و گفتم:

 کنم.کنم و مجازاتش میپیداش می -

صدای ناله مانندی از دهنش خارج شد با صورتی که از درد جمع شده بود سمتم برگشت 

 و گفت:

 کنه ما کی هستیم که جای اون حکم بدیم و مجازات کنیم؟تا خدا هست که مجازات  -

از حرفش شکه شدم در مقابل این درد باز هم انقدر خونسرد بود سرم پایین بود که ادامه 

 داد.

 بینه.دنبالش نگرد یک جا تو اوج خندهاش شکست و نابودی خودش رو می -

 

 متعجب زده پرسیدم:

 یدی؟دونی کار کیه ظاهرش رو دکژال تو می -

یک مرد سیاه بود صورتش آفتاب سوخته یک چشمش نابینا بود و صدای زمختی  -

 داشت.



 ای" زیر لب گفتم؛ سرش رو بوسیدم و از اتاق خارج شدم."باشه

 موند باید کسی که این کار رو کرده پیدا کنم.امشب باید اونجا می

ر رو باز کرد سمتم از بیمارستان خارج شدم و سمت عمارت رفتم وقتی رسیدم ارسالن د

 اومد و چشمم به مادرم افتاد که خیلی جدی بهم زل زده بود از این نگاهش خوشم نیومد.

 بود سمت ارسالن برگشتم و گفتم:ای زیر نیم کاسه میباید کاسه

 بیا داخل اتاق کارم، باهات کار دارم. -

 چشم ارباب. -

 گفت: با ارسالن سمت اتاق رفتم روی صندلی نشستم که ارسالن

 بله ارباب چیزی شده؟ -

 مشخصات اون مردی رو دادم که کژال گفته بود.

 ارسالن مشغول فکر کردن شد و گفت:

های کثیف و قدیمی زندگی هاست اون های که داخل محلهاین ویژهگی مال کولی -

 کنن.می

 روی میز خم شدم و گفتم:

 خوام نابودش کنم.پیداش کن می -

 م.کنچشم خان پیداش می -

 با رفتن ارسالن سمت اتاق مادرم رفت در زدم بدون اینکه حرفی بزنه وارد اتاقش شدم.

 صدای اعتراض آمیزش بلند شد:

 آروان از وقتی با یک دختر دهاتی ازدواج کردی ادب و شعورم یادت رفته! -



 ها شدم یاد گرفتم مثل خودشون رفتار کنم.نه از وقتی همنشین گرگ -

 پرسید:مادرم اخمی کرد و 

 بینمش.عروس خانوم کجاست؟ نزدیکت نمی -

 خواستم واکنشش رو ببینم گفتم:می

 یک آدم نادرست بهش شلیک کرد و کژال دوام نیاورد فوت شد. -

 مادرم تعجب کرد و گفت:

 واقعا؟! -

 شروع به زمزمه کردن کرد متوجه نشدم ادامه داد:

من بهترینش رو برات انتخاب  یک مراسم براش بگیر ولی تو نیاز به یک زن داری -

 کنم.می

 عصبی هر چی داخل اتاقش بود رو بهم ریختم و سرش فریاد زدم:

اگه فکر اینکه زنی رو جای گزین زنم بکنی به سرت خطور کرده بیرون بندازش  -

 هستی می دم بکشنت. کنم مادرمفهمیدی وگرنه مراعات نمی

 آسو فریاد زد:

َکس و کار چی داره که تو بخاطرش به من بیمن مادرتم اون دختر خنگ و  -

 کنی اگه زنده مونده لعنت به توَره که نتونسته کارش رو تموم کنه.احترامی میبی

 ای خشکم زد مادرم دستور مرگ کژال رو داد بود؟!برای لحظه

 چی؟! -

 تو چیکار کردی؟!



 لیوان رو برداشتم محکم داخل شیشه کوبیدم و فریاد زدم:

کشمت لعنت به روزی که مادرم ت کنه بچم رو کشتی قاتل بی همه چیز میخدا لعنت -

 شدی.

 

 "ایمان"

 

سمت دایه رفتم خشمگین بودم گردنش رو گرفتم چیزی وارد بدنش کردم که قدرت تکلم 

 رحم گرفت.رو از این زن بی

 صدای موالم من رو وادار کرد از کشتنش دست بردارم.

 ایه کردم و با صدای خیلی وحشتناک گفتم:در خواست کرد پیشش برم رو به د

 زارم.دیگه در بیداری و در خواب برات آرامش نمی -

لرزید سمت موالی خودم رفتم وقتی جلوشون ظاهر شدم قیام، رحمان، رحیم و دایه می

 موالی خودم اونجا بودن.

 سروری که از طرفش مامور بودم رو به من کرد و گفت:

 مثل یک موکل شیطانی قصد صدمه زدن نباید داشته باشه.یک موکل رحمانی هرگز  -

خوام نزارم اتفاقی تونم این حس گناه رو از بین ببرم هر زمان که مییا موال من نمی -

ای که کنه و این دقیقا همون لحظهبرای اون طفل معصوم بیفته قیام ما رو احضار می

 شه.میره یا زخمی میکژال یا می

 پوشانده بود لبخندی مهربان زد و گفت:این مرد که صورتش 

دم که احضارتون کنه و تا زمانی که خالق هستیگر جهان نخواد من به قیام دستور می -

 میره ولی باید از میزان ایمانی که داره مطمئن بشیم.اون دختر نمی



 ولی... -

بیفته دیگه  بخشمت ولی آگاه باش که اگه باز هم اتفاقیات میبخاطر وفاداری پانصد ساله

 بخشش در کار نخواهد بود.

 های اون زن برام بگو!قیام تو مسئولی، از قدرت دشمن

ی هزار ساله خوب خودش رو در قیام به ظاهر اصلیش در اومده بود این مرد فرشته

 چهره یک پیرمرد هفتاد ساله جا زده بود.

ه دزدین کژال هم خواهند ها دیر یا زود اقدام بذوبه به خانواده کژال نزدیک شده، اون -

 کرد.

 موال جواب داد:

 مانع بشید این دختر عزیزه نباید بزارید اتفاقی براش بیفته. -

 قیام سری تکون داد، رحمان و رحیم سمتم اومدن و بهم گفتن:

 خوشا به سعادت ایمان موال چه تعریفی ازت کرد. -

 هاشون پوزخندی روی لبم اومد،از حرف

 گفتم:

 شم مگه نه رحمان؟ه من ارادت دارن گاهی اوقات خیلی ناسپاس میچقدر همه ب -

 رحمان متوجه تیکه کالمم شد و اخمی کرد و گفت:

فراتر از حدت قدم بزاری ایمان، با رحیم مسئولیم بکشیمت مراقب حرف هات و  -

 کارهات باش.

 پوزخندی به تمام حرف هاش زدم و گفتم:



شناسی و قصد کشتنش رو ه برادرت رو نمیاونقدر جایگاه رحمانی بودن مهمه ک -

 داری؟

 رحمان خواست چیزی بگه که از جلوی چشمش غیب شدم.

 

 "آروان"

 

 صندلی رو محکم تو آینه کوبیدم صدای شکستنش داخل جیغ مادرم گم شد سرش داد زدم:

 ازت متنفرم، خیلی پَستی! چطور تونستی نوه خودت رو بکشی؟! -

 مادرم اخمی کرد و گفت:

 اش رو ببرن.زنی مردشور خودش و بچهک دختر دهاتی چی داره که سر من داد میی -

دستم رو بلند کردم و قصد زدن تو گوشش رو داشتم اما بعد دستم توی هوا مشت کردم و 

 گفتم:

 گی دهاتی؟تو مادر نیستی یک دیوی، تو به بچه من می -

 خودش در آورد؟ اونوقت نکنه خودت دختر خان بودی که پدرم تو رو به عقد

 ببینم تو پَر قو بزرگ شدی؟

 گی؟!تو کی هستی به بچه من دهاتی می

باید بخاطر کشتن بچم بکشمت بی انصاف، با این ظلمی که در حق کژال کردی اون 

 شم.شه منم دیگه پدر نمیدیگه باردار نمی

 مادرم که صورتش پر از اخم بود حالت شادی گرفت و گفت:



 دختره نازا شده؟! -

 با مشت توی دیوار کوبیدم و گفت:

 من مادری به اسم آسو ندارم، تف به روزی که من رو به دنیا آوردی. -

خواست از اون جهنم رم فقط دلم میدونستم کجا میسریع از اتاق خارج شدم و نمی

 بیرون بیام. 

 داد.همون بهتر بیمارستان برم حداقل کژال تنها کسی که بهم آرامش می

کرد روی ویلچر بشینه، چقدر ناراحت بود که دیگه دم پرستار داشت کمکش میوقتی رسی

 تونه راه بره.نمی

 سمتش رفتم و جلوش زانو زدم و گفتم:

 کژالم خوبی؟ -

سرش رو به معنای "آره" تکون داد، چه دروغ دردناکی که حتی برای گفتنش؛ از 

 زبونش استفاده نکرد!

 رو به پرستار گفتم:

 رده؟دکتر مرخص ک -

 بله فقط بیاید هزینه رو بدید. -

 ها پایین بردم.ای" زیر لب گفتم؛ به سختی کژال رو از پله"باشه

شد کژال تا آخر عمرش باید روی این ویلچر مسخره بشینه اونوقت مادر من باورم نمی

 باید از نازا شدن کژال َکل بکشه!

 

 "آسو"



 

 کژال نازا شده. بعد رفتن آروان از ته دلم خندیدم، خداروشکر 

رقصیدم حاال که کشیدم و میداخل دلم عروسی بود برای خودم از روی شادی َکل می

 کشه.تونم این مسئله رو توی سرش بکوبم بیشتر عذاب مینمرده راحت می

 

 "آروان"

 

گرفتم، عجب ماه عسلی اصال انتظار این شور بختی باید واسش یک سری دارو هم می

 رو نداشتم.

کامال ترخیص کردنش سوار اتومبیل کردمش، من از این وضعیتش حرص بعد از 

کرد که انگار پرسید جوری رفتار میها رو میخوردم اون با کنجکاوی اسم ساختمونمی

 اصال اتفاقی نیفتاده.

 دیدمش؟دونست من چرا باید یک مسئله جدی میوقتی اون این مسئله رو یک مشکل نمی

کنم که اونم این مسئله اذیتش نکنه، موضوع بچه خیلی تصمیم گرفتم جوری رفتار 

 زد. کرد قطعا مادرم دست به انجام هر کاری میناراحتم می

 راستی اون از کی تا حاال انقدر با کژال دشمن شد؟

از عمارت افتاد دایه با صورت خیلی کبود  یباالخره به عمارت رسیدیم، چشمم به گوشه

تونست ومبیل نگاه کرده بود دلیل ترسش از کژال چی میشده با ترس به دختر داخل ات

 باشه؟

 گیج شده بودم کژال رو بغل گرفتم و سمت اتاق بردم روی تخت گذاشتمش.

 از اتاق خارج شدم و شیرین رو صدا زدم:



 شیرین... شیرین کجایی؟ -

 شیرین با عجله از مطبخ خونه)آشپزخونه( بیرون اومد و جلوم رسید و گفت:

 ن؟بله خا -

کنی فقط کار کژال با تو هیچ کار دیگه نباید بکنی از این به بعد به کژال رسیدگی می -

کسی دستور داد بگو خان گفته؛ اگه مجبورت کردن به خودم بگو ساکتشون کنم متوجه 

 شدی؟

 بله خان. -

 نفسم رو بلند فوت کردم و گفتم:

 خوبه پس برو. -

 ومدم و سمت دایه رفتم جلوش نشستم و گفتم:ها پایین اشیرین پیش کژال رفت، از پله

به به دایه کی زدتت که یک بادمجون پای صورتت کاشته؟ دایه که همیشه زبون داره،  -

 امروز خیلی ساکته!

 ای از عمق گلوش بیرون اومد.خواست حرف بزنه ولی تنها نالهدایه می

 سمت یکی از کارگرا برگشتم و گفتم:

 لیه؟سر وضع دایه چرا این شک -

 ارسالن جلو اومد و گفت:

وّللاه خبر ندارم خان امروز صبح دایه رو جلوی روستا پیدا کردم قدرت راه رفتن و  -

 حرف زدن نداره.

 

 شن.ابرویی باال انداختم سمت دایه برگشتم چه خبره! همه دارن فلج می



 هام رو بستم.های پشتم تکیه دادم و چشمحوصله فکر کردن نداشتم به پشتی

 

 "ایمان"

 

خواستم یک موکل کرد باهام صحبت کنه تصمیمم قطعی بود نمیرحمان مداوم سعی می

 رحمانی باشم. 

 کردم.از همون اول هم نباید این جایگاه رو قبول می

هام به دایه برای اینکه پیدام نکنه حفاظی دور خودم کشیدم و به عمارت کژال رفتم، چشم

 افتاد.

 خوبی قادر بود من رو ببینه به هر حال روحش آسیب دیده بود.اون بعد اون اتفاق به 

داد و جلوش رفتم و سرم رو نزدیک صورت دایه بردم مدام خودش رو تکون می

 کشید، با صدای کژال دست از سر دایه برداشتم.صدا میهای بیجیغ

 کنه.ایمان تمومش کن، صداش اذیتم می -

ای از دیوار زل زده بود سمت رده به گوشیهجلوی کژال ظاهر شدم که با صورت اخم ک

 شیرین برگشت و گفت:

 شیرین جان من ناهار میل ندارم لطفا از اتاق برو بیرون. -

 مطمئنی؟! -

 کژال سری به نشونه "آره" تکون داد و شیرین بیرون رفت.

هاش شروع به حرف زدن بالخره بعد از چند دقیقه سکوتی که بینمون رد و بدل شد لب

 .کردن



 کارت درست نبود که دایه رو فلج کردی. -

 هام از شدت تعجب گرد شدن و با تعجب گفتم:چشم

 تو چطوری این رو فهمیدی؟ -

 کژال اخمی کرد و خیلی جدی رو بهم کرد و گفت:

سوالت یکم بیش از حد مسخره بود، ایمان من یک مدیومم زمانی که تو اون رو کتک  -

شنیدم حتی دیدم چی رو وارد بدنش کردی هاش رو میزدی من به خوبی صدای نالهمی

 ایمان این رو خوب توی گوشت فرو کن.

 بخاطر من حق نداری از دستور موال سر پیچی کنی.

 اگه این کار رو بکنی...

 کژال سکوتی کرد که پرسیدم:

 کنی؟اگه از رحمانی بودنم خارج بشم چی کار می -

 تر از قبل گفت:یدم جدیهای کژال دسردی و خاموشی رو داخل چشم

 کنم که قصد کشتنم رو دارن.اگه این کار رو بکنی خودم رو تسلیم همون شیاطینی می -

 شوکه گفتم:

 تونی!نمی -

رم مطمئن باش دونی همیشه روی لبه تیغ راه میامتحانش کامال مجانیه خودت می -

این به بعد آسیب بزنی و جرئت دارم که این کار رو بکنم، حق نداری به کسی از  اونقدر

 جایگاهت رو بخاطر من به خطر بندازی بردار متوجه شدی؟

 از روی ناچاری مجبور به قبول کردن شدم.

 



 "ساالر"

 

چند روز از قولی که ارسام داد بود گذشته بود خواستم بگم؛ "جمشید بره دنبالش" که با 

ت شد به حالت صدای در عمارت پشیمون شدم، سمت شخصی برگشتم که وارد عمار

 بدی ارسام رو نگاه کردم.

 با سری پایین نشون از شرمندگی جلو اومد و گفت:

 رسیدم کار مهمی برام پیش اومد.شرمنده ارباب باید زودتر می -

 هاش پرسیدم:بدون توجه به گفته

 نتیجه کارت رو بگو. -

 با دیدن فریبا اخمی کردم و گفتم:

 نباش.هام زود برو پایین جلوی چشم -

 فریبا متقابال اخمی کرد و رفت.

 بهت گفته؛ بودم یک روز زمان داری نه سه روز تا االن کجا بودی؟! -

 بیمارستان بودم. -

 کرد به حالت تعجبی به ارسام نگاه کردم که ادامه داد؛مسئله داشت کنجکاوم می

ست دادن، با های کژال خانوم رفتم و در کمال تاسف ایشون بچشون رو از ددنبال کار -

 دکتر صحبت کردم قدرت باروریشون رو خیلی وقته از دست دادن.

هام رو از روی عصبانیت بستم، بسه هر چقدر اون دختر رو اعصابم بهم ریخت چشم

 اونجا گذاشتم فردا جنازش رو باید از عمارت آروان بگیرم.

 ریم کژال رو پس بگیریم.ارسام بلند شو، می -



حرفم توجه نکرد سمتش رفتم و یقه اش رو گرفتم و زوری بلندش  ارسام نشست بود و به

 کردم و فریاد زدم:

 گم بلند شو.بهت می -

 ارسام دستش رو روی دستم گذاشتم و تکرار کرد:

 ای نداره.کژال خانوم فلج شدن خان اگه االنم دنبالش برید فایده -

 خشکم زد فقط تکرار کردم چطور؟!

 زی کردن بچه ُمرد و ایشونم فلج شدن.شخصی به ایشون تیر اندا -

 ارسام رو پس زدم سمت اتاقم رفتم این بار مسمم بودم که کژال رو پس بگیرم.

 ریزم.ِخشاب ُکلتم رو عوض کردم امروز واقعا خون آروان خان رو می

 از اتاق خارج شدم و سیلی پشت سر ارسام زدم و با فریاد گفتم:

 همراهم بیا... عجله کن. -

 کنجکاو نگاهم کرد بدون توجه به این عجوزه از عمارت خارج شدم.فریبا 

 ارسام وحشت زده بهم نگاه کرد و اسمم رو زمزمه کرد:

 خان. -

 عصبی غریدم:

 ی)منظور سر ارساِم( پوکت نکردم.دهنت رو ببند تا یک گلوله حروم اون َکله -

 با حرفم ارسام به کل ساکت شد.

 



 ارسام سمتم برگشت و گفت:

 خان کجا بریم؟ -

ریم کژال رو داری و با مامور میبرو اداره نظمیه هر چیزی الزمه از مدارکت بر می -

 از اون جهنم دره در میاریم فهمیدی؟

ارسام نگران سری تکون داد سمت محل کارش رفت داخل اتومبیل نشستم تا بیاد بعد از 

 کلی معطل کردن تشریف آورد سمتش برگشتم و گفتم:

 رو آوردی؟مدارک  -

 ارسام سری تکون داد و کیف رو روی صندلی عقب ماشین گذاشت.

 خان کجا برم؟ -

 اخمی کردم و گفتم:

 خوام دست و پا زدن آروان رو ببینم.اداره نظمیه برو می -

به جلوی اداره نظمیه رسیدیم از اتومبیل پیاده شدم که منتظر ارسام موندم، باالخره از 

 اتومبیل خارج شد.

اداره شدیم سمت اتاق اَرکال رفتم و با چند تقه به در و با اجازه وارد اتاق شدم وارد 

 اَرکال از جاش بلند شد مردونه باهام دست داد.

 ارباب خوش اومدی. -

 ممنون. -

های براق سیاهش زیر انبوهی از مژه های پر پُشت دفن مردی جدی، سیبیل کلفت چشم

 شده بود.

 خان امرتون؟ -



 در هم گره زدم و گفتم:هام رو دست

 خوام از یک خان شکایت کنم، اما...می -

 باید برید دادگستری شکایت رو تنظیم کنید اما چی؟ -

 به وقتش اما اول باید چیزی که از من دزدیده شده رو پس بگیرم. -

 بفرمایید خان من باید چه کاری براتون بکنم؟ -

 اون دختری از ده من رو دزدیده و... -

دیدم یکدفعه از های این مرد میجزئیات رو برای اَرکال گفتم؛ عصبانیت رو در چشمتمام 

 جاش بلند شد کتش رو برداشت و گفت:

طبق قوانین و با مدارکی که دارید این کار خالف قوانیِن بنابراین موظف هستیم اون  -

 دختر رو به خانوادش پس بدیم.

 .پوزخندی زدم و سری از روی رضایت تکون دادم

های زندون با اَرکال سمت عمارت آروان خان رفتیم، خان کوچولو وقتی بیفته پشت میله

 اونوقته که حساب کار دستش میاد.

 شه.فقط نگران شرایط روحی کژال بودم قطعا خیلی ناراحت می

 

 "کژال"

 

رفتم، در با شدت باز شد سرم رو طرف ی لباسم ور میداخل اتاق نشسته بودم و با گوشه

 شخص مورد نظر برگردوندم با دیدن آسو خانوم گفتم:

 خوش اومدین. -



 حسم کشید و گفت:های بیای کرد و سمتم اومد دستی به پاخنده

خواد زن بگیره تو هم خواد امروز بهم گفت؛ میآروان دیگه زن فلجی مثل تو رو نمی -

 خوری؟که فلجی و نازا آخه به چه دردی می

خیلی ناراحت شدم حقم داشت، من فلج بودم یک زن کامل  های آسو خانوماز حرف

 نبودم.

تونستم در برابر نیش زبان این زن انجام بدم که بازم سکوت کردم تنها کاری بود که می

 ادامه داد؛

 ره.کنه و تو رو یادش میکم آروان با عروسش نزدیکی میبچتم که ُمرد کم -

و بسوزونم سکوت بسه هر چقدر به احترامش سرم رو بلند کردم وقتش بود منم این زن ر

 ده.سکوت کنم اون بیشتر ادامه می

ها خواد زن بگیره! خوب بگیره، من مشکلی ندارم ولی رها کردن من به این سادگیمی -

دارم که طرفم من رو نخواد اینکه شما بگید اون نیست من زمانی دست از جنگیدن بر می

خوام استراحت کنم آروان ت باید خودش بگه؛ االنم میخواد برای من سند نیسمن رو نمی

 ورود هر کسی رو به اتاق من رو ممنوعه کرده لطفا برید بیرون.

 

 آسو خانوم از شدت عصبانیت قرمز شده بود ولی به روی خودش نیاورد بهم گفت:

 عزیزم خسته نشدی از پس داخل این اتاق بودی؟ -

، که لبخندی عجیب زد و مجبورم کرد روی از لحنش تعجب کردم و سری تکون دادم

 کرد پوزخندی زد.ویلچر بشینم، وقتی من رو از اتاق خارج می

 از رفتارش خوشم نیومد استرس عجیبی گرفته بودم صدای ایمان رو شنیدم:

 چرا به حرفش گوش کردی؟ -

 آردم زمزمه کردم:



 دونم.نمی -

 های ریزه آسو گم شد.صدای حرصی ایمان توی خنده

 ها برد چند سانت فاصله داشتم که ایستاد و کنار گوشم گفت:آسو من رو جلو پله

ببین عروس خانوم مرگ خیلی باهات فاصله نداره ولی مثل گربه هفتا جون داری به  -

 شه.ها شرت کم نمیاین راحتی

 سمت آسو سرم رو برگردوندم و گفتم:

 چرا از من بدت میاد؟ چه ظلمی در حقت کردم! -

 جلو اومد و رو به روم ایستاد و گفت:آسو 

بخاطر تو پسرم با من دشمنه، تو لیاقتت زیر خواب بودن کارگرهای این ده نه یک  -

 خانزاده دختر فلج و نازای مثل تو باید بمی ره یا گورش رو از این عمارت گم کنه.

 

 "سوم شخص"

 

عمارت آروان رفتن و بساالر و اَرکال به عمارت آروان رسیدین با مامورها جلوی در 

 در زدن، ارسالن در رو باز کرد با دیدن ساالر خان و مامورها اخمی جدی کرد و گفت:

 بفرمایید؟!  -

 اَرکال با صورت خشنش گفت:

 آروان خان کجاست؟ -

 



 "آروان"

 

با صدای صحبت الی پلکم رو باز کردم با دیدن مامورها جلوی در عمارت دستی به 

بلند شدم و سمت در عمارت رفتم با دیدن ساالر کنار مامورها  صورتم کشیدم و از جام

 اخمی جدی کردم و روی شونه ارسالن زدم.

 ارسالن چی شده؟ -

 ارسالن نگران بهم نگاه کرد از نگاهش نگران شدم که مامور گفت:

 آروان خان شما هستید؟ -

 جدی شدم و با صدای گرفته گفتم:

 خودمم بفرمایید؟! -

 خانوم باید با ما به اداره نظمیه بیاید لطفا سند ازدواجتون رو بیارید.شما و کژال  -

هام به ساالر افتاد پوزخندی زده بود معلوم بود چشمش هنوز دنبال کژاِل، لعنت چشم

 بهت.

 سری تکون دادم که با صدای جیغ کژال سرم رو سمتش برگردوندم.

 

 "کژال"

 

 آسو خانوم خیلی ناراحت بود و ادامه داد:

 وقتی تو بمی ری منم پسرم رو بدست میارم. -



ها بودم، ولی در آسو با هُلی که به ویلچر داد جیغی کشیدم هر آن منتظر افتادن از پله

 ها ثابت ایستاده بود صدای ایمان اومد:کمال تعجب ویلچر لبه پله

 نترس. -

وان سمتم لرزید صدای ترسیده آسو اومد آرلبخندی زدم و چونم از شدت بغض گلوم می

 های خیسم سمت مادرش رفت.اومد با دیدن چشم

 با نفرت گفت:

 خوایی؟چی از جون زن من می -

 هاش سفید شده بود صدای ایمان بلند شد:لرزید چشمآسو بدنش می

 .انشاّلله که بمی ری -

 خواست کامل بکشتش که داخل ذهنم اسمش رو بردم:

 بهش آسیب نزن. -

برگشت مظلومانه نگاهش کردم پوفی از کالفگی کشید و صورت عصبی ایمان سمتم 

 غیب شد.

 

 "ساالر"

 

 وارد عمارت آروان شدم و رو به آروان کردم و گفتم:

کژال رو پس بده آروان خان وگرنه مرد نیستم اگه همینجا جلوی کارگرهات و  -

 خانوادت رو نکنم چه حیون پَستی هستی.

 آروان جدی گفت:



 آستینت داری؟رو کن ببینم چی توی  -

 خواستم انگ هرزگی بهش بزنن گفتم:هام به کژال افتاد نمیچشم

 کردی!اگه مرد بودی و ابروی زنت واست مهم بود این کار رو نمی -

 آروان فریاد زد:

 رو کن ببینم چی داری؟ -

 اخمی کردم و گفتم:

 گم چی دارم.اداره نظمیه بریم بهت می

 آروان گفت:

 همین جا بگو. -

 واستم باعث رنجش کژال بشم اما باید بدونه به کی تا االن لقب همسر داده.نمی خ

 باشه خودت خواستی. -

 رو سمت کارگرها کردم و گفتم:

زنه، بهش خان محترمتون یک حیون پَسته، دختری رو بازور خودش زنش جا می -

ها دن و از شدت کتککنه، خانوادش دستور قتل عروسشون رو میدست دارزی می

 خوایی یا بازم بگم برات؟ختر سالمی که از ده من بردی رو فلج و نازا کردی مید

هام به کژال افتاد تعجب کرده بود و گیج و گنگ نگاهش بین من و آروان در گردش چشم

 بود.

 

 "کژال"



 

هام چکید، حرف آسو راست بود با چیزایی که ساالر گفت؛ اشکی لجباز از گوشه چشم

 بودم! اسم آروان رو تکرار کردم:من واقعا هرزه شده 

 گه؟آروان، ساالر راست می -

 

 آروان سکوت کرده بود که صدای آسو در اومد:

 آروان پسرم تو واقعا این گدا صفت رو به عقد خودت در نیاورده بودی؟ -

 با چیزی که از دهن آروان خارج شد دلم خیلی شکست.

 آروان کالفه بود انگار راهی برای فرار نداشت؛

 نه. -

 صدای ساالر رو شنیدم؛

 چی نه آروان خان! بلند بگو همه بشنوم چه ذات کثیفی داری. -

های سردش بهم زل زد چقدر شبیه روزهای اول شده بود آروان سمتم برکشت و با چشم

 که گفت:

هات چی داری رو کنی ساالر کژال زن من نیست عشق منه، تو برای ثابت کردن گفته -

 خان؟

 اومد و گفت: ارسام جلو

 اگه کژال خانوم زن عقدیه شماست چرا اسمتون در هیچ جای ثبت نشده؟ -

کنید؟ عقد نکردم که نکردم هر بخاطر این مسئله دارین با ابرو حیثیت من بازی می -

 زنی که قرار نیست به عقد یک خان در بیاد.



ی این مرد؟ مردونه ی برای لذت و خاموش کردن حسشد من شده بودم وسیلهباورم نمی

 واقعا مرد یکم زیاد بود "نر" براش کافی بود.

 

 "آروان"

 

 رو به ارسالن کردم و گفتم:

 خوام یک نفر داخل عمارت باشه.همه رو بیرون کن نمی -

 طبق دستور خان همه بیرون رفتن، آروان جلوی روی ساالر ایستاد و گفت:

؟ خوب بایدم باشی وقتی تو حیون چیه ساالر خان ناراحتی عروس قلبت رو دزدیدم -

 ی من رحم نکردی من چرا باید به عشق تو رحم کنم؟صفت به عشق پانزده ساله

 هام گیج شده بود که تکرار کرد:ساالر از حرف

 عشق تو کیه؟! -

 آروان پوزخندی زد و فریاد زد:

 م.فریبا، دختری بود که من دوسش داشتم اما بخاطر تو من عشقم رو از دست داد -

 سمت کژال برگشتم و گفتم:

چیه؟ چرا ناراحتی خوب تو هم مثل فریبا بازیچه شدی، تو روی ناموسم دست گذاشتی  -

منم روی ناموس تو، االنم بیا عشق فلج و نازایی که داری رو ببر ولی خوب بهم 

 سرویس داد خیلی لذیذ بود.

 

 "کژال"



 

آروان زد اون ها مشغول زدن ساالر یقه ی آروان رو گرفت و مشت محکمی توی دهن 

 هم بودن.

های ظریفش رو مشت کرد های کژال پر از اشک شده بود و دستآخ کژال... آخ... چشم

چطور این مرد به ظاهر عاشق اون رو خوار کرد تازه کلمه عشق رو به گند کشیده بود، 

 خواست باور کنه عقلش بهش نهیبی زد و مجبورش کرد این سرنوشت تلخشدلش نمی

 رو بپذیره.

خواستش خواست پیش پدرش پناه ببره ولی اونم دیگه نمیچقدر مظلوم شده بود دلش می

هیچوقت انقدر احساس پژمردگی نکرده بود، توی سن نوزده سالگی حس یک زن پنجاه 

 ساله رو داشت.

 شروع به التماس پیش ساالر کرد:

 من رو از اینجا ببر ساالر خان من رو از اینجا ببر. -

رکال از آروان خواست به ادره نظمیه بیاد بعد از کلی کتک خوردن آروان، ساالر سمت اَ 

کژال رفت و از روی اون ویلچر بلندش کرد و سمت خروجی رفت برای آخرین بار 

 های اشکی شیرین خورد.های اشکی کژال به چشمچشم

 

 شیرین از این سیاه بختی کژال دلش خون شد و گفت:

 این خان و این خانواده نگذره.خدا هیچوقت از  -

 

 ساالر من رو داخل اتومبیلش گذاشت و کنارم نشست، به نیمرخش نگاه کردم.

ی پسری شدم که دوستش داشتم وقتی دید بهش زل زدم اسمم لبخندی تلخ زدم من بازیچه

 رو زمزمه کرد.



 هام رو دزدیم و به پنجره زل زدم یعنی االن باید ازش تشکر کنم!؟سریع چشم

خواست، نه صحبت زیر لب شعری خیلی قدیمی رو زمزمه ولی االن دلم سکوت می

 کردم.

 کردم، ولی چرا نجاتم داد؟نگاه ساالر رو روی خودم حس می

ای زیر نیم کاسه باشه گرفت باالخر هر کاسهای محض رضای خدا موش نمیهیچ گربه

 شه.رو می

مارت ساالر رسیدیم یک عمارت فضاش خفقان آور بود، به ع به ده خودمون رسیدم

دونست داخل این عمارت چی در انتظارمه صد مرتبه به شیاطینی که به بزرگ خدا می

 خونم تشنه بودن حداقل دشمنیشون با من معلوم بود.

 جمشید جلوی ساالر اومد وقتی چشمش بهم خورد اول تعجب زده شد و بعد اخم کرد.

شدن متقابال اخمی کردم که ساالر من رو به آغوش  هللا" همه باهام دشمنعالیه! اول "بسم

گرفت و به عمارت برد وقتی بغلش بودم یکم خجالت کشیدم فریبا برای استقبال از 

 همسرش جلو اومد با دیدن من بغل ساالر اخمی کرد و گفت:

 کنه؟کار میجا چیاین زنیکه این -

 ساالر اخمی کرد و گفت:

انوم از این به بعد مهمون ما هستن تا زمانی که قدرت زنیکه نه کژال، بعدشم کژال خ -

 مونه.راه رفتنش رو به دست بیاره پیش ما می

 صدای اعتراض آمیز فریبا بلند شد:

 َکس و کار هیچوقت خوب نشد اونوقت چی؟شاید این فقیر بی -

های اشکیم رو نبینه، ساالر سر سرم رو از شدت بغض گلوم پایین انداختم تا کسی چشم

 فریبا فریاد زد:



تونی آدم رو ی خدا فقط میتونی یک امیدواری بدی همیشهدهنت رو ببند هیچوقت نمی -

 خورد کنی؟

کردم؟ خدا رحم کنه از همین االن این مسائل کار میخوب فریبا حق داشت من اینجا چی

 پیش اومده خدا به آخر عاقبتم رحم کنه.

 تخت گذاشت لبخند مهربونی زد و گفت:ساالر من رو به اتاق مهمون برد و روی 

 کنی، چیزی نیاز داری بهم بگو خودم واست میارم.از این به بعد اینجا زندگی می -

 ای گفتم:روم رو ازش گرفتم و با صدای گرفته

 نه ممنونم برای تمام زحماتتون. -

 های خمیده از اتاق خارج شد.کنمی زیر لب گفت؛ و با شونهساالر خواهش می

 

 م رو سمت دیوار برگردوندم به اتاق نگاه کردم، یکم برای من زیادی زیبا بود.سر

دلم برای راه رفتن خیلی تنگ شده بود چقدر عجیب بود یک حس مبهم بهم غلبه کرده 

های که در حقم کرده بودن، های طوسی بود ولی با یادآوری ظلمبود. دلم پیش اون چشم

 دونستم ببخشمشون یا نه!نمی

یدن صدای راه رفتن سرم رو سمت صدا برگردوندم انگار صدا توی ذهنم بود از با شن

 هام رو بستم.این همه فکر و خیال باالخره خستگی بهم غلبه کرد و چشم

 

های رنگ و رو رفته نشسته بودم، به خودم نگاه "وسط یک خونه خیلی قدیمی با دیوار

که درد بدی توی کل بدنم پیچید از کردم شکمم خیلی بزرگ شده بود، دستی روش کشیدم 

 ی کسی بلند شد.روی درد جیغی کشیدم که صدای خنده

 کنم؟!کار میکرد همه چی مخروبه و تاریک بود من اینجا چیتا چشم کار می



بلند شدم در کمال تعجب روی پاهام ایستاده بودم و ایمان رو صدا زدم تنها صدای پخش 

 پیچید.ی متروکه مید که داخل خونهشده در این تاریکی صدای خودم بو

 چیزی نبود!با احساس چیز مثل دست داخل موهام سمت شخص برگشتم هیچ 

جلوتر رفتم درست مقابل یک آینه نیمه شکسته ایستادم به خودم نگاه کردم، با دیدن لباس 

 های خشک،های پوسیدم جیغی کشیدم. درست مثل ُمردها شده بودم لبسفید تنم و انگشت

های آبیم بیشتر از هر روح... خیلی الغر شده بودم طوری که چشمهای سرد و بیچشم

 زد.چیزی توی ذوق می

بر نگردوندم به آینه زل زدم  با حس اینکه کسی دستش رو دور کمرم حلقه کرد سرم رو

 ی خفیفی به اندامم انداخت.خدای من چیزی که مقابلم بود لرزه

های بلند و سیاهش روی خودم رو ثابت نگه داشتم دست با حسی چیز تیزی روی گردنم

 شکمم در گردش بود.

هام نامنظم شده بود انگشتش و داخل شکمم فرو کرد انگشتش رو وسط شکمم گذاشت نفس

 که صدای ناله مانند از گلوم خارج شد صدای خنده جن کنارم بلند شد.

 

ن انگشتش وارد شکمم کرد کشید، یکدفعه چنابا انگشتش چیزهای فرضی روی شکمم می

خندید انگار های از روی دردم میزدم و اون به نالهکه جیغ بلندی کشیدم، نفس نفس می

 برای این زجر الیق بودم دستی نوازشگرانه روی اندامم کشید. 

باز هم حس فلج بودن کردم اون قصد چیزی بیشتر از نوازش رو داشت قدرت تکون 

هاش بود با کشیدم برق پیروزی توی چشمهای خفیف میخوردنم نداشتم که مدام جیغ

زد ازش توی اون تاریکی و مخروبه در خواست صدای مردی که اسمم رو صدا می

 کردم.کمک می

 ی که جن تو صورتم پاشید ترسیده جیغی زدم و از خواب پریدم."که با حس مایه

 لرزید.ها میضزدم بدنم از شدت این همه افکار و تعرپشت سر هم نفس نفس می



ساالر کنارم نشسته بود سعی داشت آرومم کنه من رو به آغوشش دعوت کرد سرم رو 

هاش بیش اش گذاشتم که صدای زنی توجهم رو جلب کرد، برق کینه توی چشمروی شونه

 کرد. از هر چیزی خودنمایی می

 فریبا اعتراض آمیز اسمم رو با لحنی پر از تمسخر به زبون آورد و گفت:

 زنی تا این و اون بغلت کنن!کژال جان خوب خودت رو به موش مردگی می -

 ساالر از جاش بلند شد و سمت فریبا رفت و بازوش رو گرفت از اتاق بیرون بردش.

 سمت پنجره برگشتم و به آسمون زل زدم و گفتم:

 کنیخدایا عظمتت رو شکر ولی دیگه خستم بهم رحم کن، بین تمام بندهات فکر نمی -

 کنی؟یکم زیادی داری در حقم ظلم می

طوری من رو اسیر این و اون کردی که احساس یک عروسک خیمه شب بازی رو 

 کنم بهم رحم کن.می

 اشکی سمج از گوشه چشمم پایین ریخت، سریع پاکش کردم.

 که ساالر با فریبا وارد اتاق شدن ساالر با مهربانی گفت:

 نباش. کنه نگران چیزیفریبا بهت کمک می -

 خدا رحم کنه این زن بیشتر به خونم تشته بود تا کمک کردن.

ای بستم شکل فریبا هام رو برای لحظهساالر بعد از این گفته؛ از اتاق خارج شد چشم

هام رو باز کردم درست به شکل یک حیوان دیدم، درست مثل یک روباه بود وقتی چشم

 فریبا کنارم ایستاد.

 کنار تخت نشست و گفت:

 الهی آروان مثل یک هرزه از تنت بهره برد و مثل یک تیکه آشغال دورت انداخت؟ -

 اخمی کردم که با خنده ادامه داد:



 دونی کی بچت رو کشته؟ عالوه بر فلج بودنت اللم که هستی! می -

 گنگ به این زن نگاه کردم که ادامه داد:

هرت نه فراموش کردم مادر شوهرت دستور مرگت رو صادر کرد، نه وایسا مادر شو -

 تو فقط یک هرزه هستی.

 هام رو مشت کردم که نگاه فریبا به دستم افتاد.دست

 

 پوزخندی زد و گفت:

 خواد.یک خان بچه یک دختر دهاتی رو نمی -

 در مقابل حرفش لبخندی زدم و گفتم:

 دهاتی بودن من حرمت داره به تویی که از روباه هم مکارتری، ارزش من باالتر از -

ها در قلبش پرشدن و های شماست پس خودم رو برای گفته های کسی که حسرتگفته

 دم.کنم چون ارزشی ندارن و بهایی بهشون نمیهای زیادی داخل دلشه خسته نمیکینه

دست فریبا مشت شد سمتم حمله کرد و موهام رو توی دستش گرفت خواست موهام و 

 بکشه که گفتم:

 کنن.ها سراغت میان و مجازاتت میزنی اونترین آسیبی بهم بکوچیک -

فریبا گنگ نگاهم کرد و به حرفم اهمیتی نداد سیلی محکمی توی صورتم زد در مقابل 

 کارش فقط یک چیز گفتم:

 شب با آرامشی رو برات آرزومندم البته اگه زندت گذاشتن. -

 فریبا جیغ بلندی زد و گفت:

 کنی؟َکس و کار داری من رو تهدید میتوی بی -



 سری به نشونه "نه" تکون دادم و گفتم:

 نه اصال فقط وظیفه داشتم بهتون هشدارش رو بدم. -

 با چند تقه که به در خورد یکی از خدمه با سینی غذا وارد شد فریبا با خیز پرسید:

 تو چرا اومدی؟ -

 دختر ترسیده گفت:

 خان دستور دادن. -

 اومد گفت:زدی خونش در نمیفریبا کارد می

 که خان گفته! -

 بعد سینی رو از دختر گرفت و سمت دختر برگشت.

 .بیرون برو خودم بهش می دم -

دختر بیرون رفت و فریبا سینی رو درست یک متر دورتر از من گذاشت، لبام خشک 

 خوای؟شده بود فریبا متوجه منظورم شد و لیوان آب رو برداشت و گفت؛ این رو می

 هام روی زمین ریخت و بهم گفت:رو جلوی چشمتوجهی نکردم که لیوان آب 

خورن تو هم باید مثل یک سگ زمین رو لیس بخور دیگه ببین گداها اینطوری می -

 بزنی تا تشنگیت برطرف بشه.

 شه.اون قصد خوار کردن من رو داشت ولی خبر نداشت خودش چقدر فقیر دیده می

 رو بهش گردم و گفتم:



لوه دادنم قابل تحسینه ولی اصال خبر ندارید که خودتون سعی و تالشتون برای خوار ج -

دید، شما االن سعی دارید فقیر بودن من رو توی رو با این رفتارها چقدر فقیر جلوه می

چیزهای رو دارم که هر مردی  سرم بزنید ولی خبر ندارید من از شما خیلی ثروتمندترم

ای استفاده کنم پس نگاهی به خودت هرو جلوی خودم به زانو در میارم بدون اینکه از حیل

 بنداز بعد فقیر بودن خودت رو توی سر افرادی مثل من بزن.

 

 فریبا حرصی موهام رو کشید و سرم فریاد زد:

 دختره دهاتی دهنت رو ببند. -

سوخت برای اینکه دست از سرم برداره آروم هلش دادم که چند قدم عقب کف سرم می

 رفت و هیچیش نشد.

 کار کردی؟تو چی -

 بزار االن اگه کاری نکنم از عمارت بیرونت کنن فریبا نیستم.

های غذا رفت و همشون رو روی زمین ریخت از کارش شوکه شدم فریبا سمت بشقاب

از قصد جیغ زد و خودش رو روی زمین کوبید یک دفعه در با شدت باز شد و فائزه 

 ر بازوش رو گرفت و بلندش کرد.خانوم وارد اتاق شد با دیدن فریبا سمتش رفت و زی

 برد و با نفرت نگاهم کرد فریبا به دروغ گفت:مدام اسم فریبا رو می

 این دختر وقتی خواستم غذا رو بهش بدم هلم داد، آخ دلم... -

 فائزه خانوم سمتم اومد و گفت:

، روی یک سفره نون می - وجدانی هستی که یک زن خوریم اونقدر دختر بیخوبه وّللاه

 شکنی؟خوری هم نمکدون رو میدی هم غذا میامله رو هل میح

 فائز سمتم اومد و تف توی صورتم کرد و گفت:

 خدا ذلیلت کنه، خدا کنه همین جا جون بدی تو الیق کمک کردن نیستی. -



 صورتم رو پاک کردم و به فائز خانوم گفتم:

، یک روز سر افکنده رسیاین دنیا اونقدر کوچیکه که یک روز از عرش به فرش می -

شی. یک روزی میاد تو جلوی خالقت سرت پایین فائزه خانوم ببینم اون روز چطور می

خواهی بگی یک زن فلج اونقدر قدرت داره که یک زن حامله رو جوری هل بده که می

 باعث دردش بشه؟ 

 کردی کهای کل زندگیت رو نگاه میکاش به جای این اعتمادت یک بار با دید دیگه

 رید، خدا با اون بزرگیش از سر تقصیراتتون بگذره.چطور روی لبه تیغ دارید راه می

 فائزه خانوم جلو اومد و محکم سیلی به صورتم زد و گفت:

همه خدا،  گی کجاست؟ اینخدایی وجود نداره، ببین من کتکت زدم  این خدایی که می -

 کنم؟م زخمی میکنی کجاست که ببینه من تو رو زیر مشت و لگدخدا می

این چیزها برای امیدواری به بدبخت بیچاره های مثل تِو! برای اینکه بیشتر برای ما 

 حمالی کنید.

 فائزه خانوم رو صدا زدم به قلبم اشاره کردم و گفتم:

کنه یک روز جوری جلوی همه خدایی که می گم تو قلبمه اون امروز مجازاتت نمی -

بینی امه زندگیت نداری از غضبش بترس تو اون نمیکنه که رویی برای ادخوارت می

گیری یا فردا ولی مطمئن بینه این دنیا هر چی بکاری جوابش یا امروز میولی اون می

 بینی.باش تو همین دنیا جواب کارت رو می

 فائزه پوزخندی زد و گفت:

 های تو هدرشون بدم.من وقتی ندارم برای چرت و پرت -

هام رو تکون بدم برای همین با دست روی تونستم پااتاق نشستم، نمیبا رفتن فائزه داخل 

تخت گذاشتمشون و از تخت اویزونشون کردم، من از این حالت فلج بودنم خیلی  لبه

خسته شده بودم باید بلند بشم تا این خانواده ببینن من ذلیل نیستم، باید بفهمن من دختری 

 ها بلرزم.نیستم با این باد



تونه راه بره ای مدیتیشن کردم و تصور کردم همون دختریم که هنوزم میهبرای لحظ

تر از گذشت و هوا تاریککردم که پام رو تکون بدم، یک ساعت از تالشم میسعی می

 خوره.قبل شد با حس اینکه پام تکون می

 هام رو باز کردم.سریع چشم

 

شه پاهام یکم تکون اورم نمیکردم خدایا شکرت بداخل اون تاریکی به پاهام نگاه می

ها باال میاد پاهام رو سریع با دست بلند کردم و روی خوردن با حس اینکه کسی از پلهمی

 تخت گذاشتم، سرم رو روی بالشت گذاشتم و جوری تظاهر کردم که انگار خوابیدم.

 

 "سوم شخص"

 

عود با فکر بعد از رفتن ساالر از عمارت فریبا شخصی رو دنبال مسعود فرستاد، مس

 اینکه قرار تن فریبا رو لمس کنه سر لئولئو بوسید و از خونه خارج شد.

وقتی به عمارت ساالر رسید مستقیم سمت اتاق عروس خانوم رفت فریبا چنان لباس 

کرد برای خودش خانوم این عمارته هر دونست فکر میبازی پوشیده بود هر کسی نمی

 کشید.ر نبود فقط به اسم خانوم عمارت رو یدک میچند واقعا هم بود ولی مالک قلب ساال

اش و خوش تراشش رو روی هم انداخته بود در حالی که لباسی باز فریبا پاهای برهنه

هاش زد لباهاش هوس انگیز شده بود مسعود بدون پوشیده بود پودری سرخی رو به لب

 در زدن وارد اتاق شد و در قفل کرد.

ی چندش آوری زد حقا که این زن خودش هرزه بود، مسعود فریبا با دیدن مسعود لبخند

هاش رو روی بدن فریبا سمت فریبا رفت بدون حرف شروع به بوسیدنش کرد دست

کشید صدای ناله مانند از گلوی فریبا بلند شد مسعود هر لحظه قصد فراتر رفتن رو می

 داشت که فریبا عشوه صداش زیاد کرد و گفت:



 تونی بیرونش کنی؟ینجا که باعث آزار منه میمسعودم یکی اومده ا -

 مسعود با حالتی مثل خماری که تمام افکارش پیش لمس کردن فریبا بود گفت:

 اسمش؟ -

 فریبا خودش و بیشتر به مسعود مالید و گفت:

 ده.یک دختر فلج به اسم کژال، ساالر خیلی بهش اهمیت می -

 مسعود تعجب زده گفت:

 گی؟کژال دختر دلیر رو می -

فریبا سری به نشونه "آره" تکون داد، صورت مسعود از اخم به خنده باز شد فکر 

تونه بدستش بیاره تصاحب کژال همیشه در ذهنش بود حاال که فلج شده راحت تر می

 ای گفت:مسعود با خوشحالی مخفی شده

 باکره است؟ -

 فریبا با خوشحالی گفت:

کشه و کنه بچشم آسو میو بهش تجاوز می زنهنه، آروان الکی اون رو زنش جا می -

 شه.کژالم فلج و نازا می

 :مسعود کنجکاو می گه

 آروان کیه؟  -

 فریبا با ناز میگه:

 ی من.آروان خان پسر خاله -

 مسعود سری تکون داد که فریبا ادامه داد:



من میرم پیش کژال وقتی هوا تاریک شد برو یک دل سیر اون برای خودت تصاحب  -

 تونه بکنه.لجم هست کاری نمیکن ف

های مسعود لباس بازش رو در آورد و یک لباس بلندتر پوشید و از اتاق فریبا جلوی چشم

 خارج شد.

 

 "کژال"

 

هام بسته بود منتظر بودم ببینم کیه؟ که اومده دنبالم که صدای در اتاق اومد، با دیدن چشم

هام رو کسی که باال سرم چشم های نامنظمهای براق روی کف زمین و صدای نفسکفش

 دیدم.بسته بودم ولی به خوبی یک مرد سیاه پوش رو می

 

هام تا آخرین حد بزرگ شدن مرد دستش رو سمت نقاب دستش روی دهنم گذاشت چشم

 روی صورتش برد و برش داشت با دیدن مسعود اخمی کردم.

 که دستش رو گرفتم. کرد دستی به گردنم کشیدمثل یک گرگ گرسنه به اندامم نگاه می

رسید واقعا احساس یک "هرزه" رو زدم اگه امروز به دادم نمیخدا رو توی دلم فریاد می

 داشتم.

 مسعود پوزخندی زد و گفت:

کژال چیه؟ دیدی بعد اون همه سلیطه بازی باالخره بهم رسیدیم چه بهتر االن فلجم  -

 هستی بدست آوردنت برام راحت تره.

توی تنم پاره کرد خدا هیچوقت ازت نگذره، حاال لخت روی تخت  وجدان لباس هامبی

 مالوند.بوسید و خودش رو بهم میزدم مسعود تنم رو میبودم ایمان رو صدا می

 کردم، خدایا بهم رحم کن تو رو به عزیزترین کست کمکم کن.احساس حقارت می



دا رو جیغ زدم با دست توی دهن مسعود زدم که دستش رو برداشت از ته دلم اسم خ

 سوخت.طوری که گلوم از شدت جیغم می

های عصبی کسی رو توی اتاق مسعود ترسیده دستش رو روی دهنم گذاشت، صدای نفس

 چید.پی

 زیر لب گفتم:

 بهش رحم نکنید، بکشینش. -

همین جمله کافی بود تا سه جن رحمانی سمت مسعود حمله کنن مسعود محکم به دیوار 

 ای روم کشید تا تنم مخفی بمونه.پارچهبرخورد کرد ایمان 

های مسعود از حدقه داد که چشمرحمان چنان گلوی مسعود رو گرفته بود و فشار می

 بیرون زده بودن. 

زد و چنگی سمت قلبش گرفت تونست کتک بخوره کتک میرحیم تا جایی که مسعود می

 مسعود فریادی از روی درد کشید و دستش رو سمت قلبش برد.

کرد انگار واقعا به خونش هاش جوری به مسعود نگاه میان عقب کشید و با چشمرحم

 تشنه بود.

 ای که داخل اتاق پیچید گفت:با صدای که چند رگه

 از اینجا برو وگرنه جنازت رو هم پیدا نخواهند کرد. -

 ایمان سمت مسعود رفت چنان با پا تو شکم مسعود کوبید که مسعود خون باال آورد.

 د ترسیده فرار کرد ایمان سمتم اومد و لباسی سفیدی که دستش بود رو بهم داد.مسعو

دونم چه حکمتی توش بود که این بار قیام دستور داد برادرام این رو قیام فرستاد نمی -

 بیان.

 



 ناراحت بودم و حرفی نزدم که ایمان ادامه داد:

 رسیدم بازم مثل همیشه دیر کردم.باید زودتر می -

 ی زدم و به ایمان نگاه کردم و گفتم:لبخند

 همین که االن اینجایی یک دنیا برام اهمیت داره، ایمان بابام و کژین چطورن؟ -

 ایمان اخمی کرد و گفت:

 کنن بابات چند سال پیرتر شده، خواهرتم خانوم خونه شده.هیچی زندگیشون رو می -

 دلم برای بابا سوخت کاش ببخشتم ایمان صدام زد و گفت:

خانوم مدیوم تا کی قراره روی این تخت مسخره دراز بکشی تا این و اون سمتت بیان  -

پاش و همون کژال سابق رو نشونشون بده همونی که هیچ مردی قادر نبود انقدر 

 شکستش کنه، کژال حاال حاالها راه در پیش داری. 

بدتر از این  االن زمان کم آوردن نیست اگه دست رو دست بزاری باید منتظر بالهای

خواد ساالر رو از دستش نجات بده که باشی اون زن وجودت رو توی این عمارت نمی

 سوزه، اون جونت رو نجات داد تو هم زندگیش رو نجات بده.بدبخت داره توی آتیش می

 تا خواستم چیزی بپرسم سه برادر غیب شدن، یعنی چی؟

 یعنی ساالر کنار زنش خوشبخت نبود!

 گذره!عمارت چی می خدایا توی این

هام معلوم اومد، سر شونهلباسی که ایمان داد رو تنم کردم وقتی پوشیدمش خیلی بهم می

 کشید.بود سفید مثل برف دور کمرش ِکش داشت طوری که کمر باریکم رو به رخ می

ها بود، پام رو از تخت اویزون کردم با یاد خدا خواستم بلند بشم که نشد مثل لباس ملکه

 م تالش کردم.باز



حسم وایسم ولی پاهام قدرت اونقدر تالش کردم که باالخره توستم روی پاهای نیمه بی

سوخت نگاهش کردم یکم می تحمل وزنم رو نداشتن و روی زمین افتادم مچ دستم کمی

 های چوب باعث خراشیده شدنش شده بود.لبه

داشتم و بازش کردم یه چیزی ی سبزرنگی افتاد که روی تخت بود برش چشمم به پارچه

مثل کره بود نرم و چرپ بوش کردم بوی چندان خوبی نداشت برش داشتم و روی تخت 

 .گذاشتمش

 

 "مسعود"

 

 وحشت زده از اتاق کژال بیرون اومدم سمت فریبا رفتم، با دیدنم سمتم اومد و گفت:

 کارش رو یکسره کردی؟ چته جن دیدی؟ -

 زده گفتم: کشیدم و وحشتتند تند نفس می

 اونا...  -

هام رو باز کردم با دیدن کبودی روی قلبم یک دفعه قلبم تیر کشید سمت آینه رفتم و دکمه

هین بلندی کشید بدون توجه بهش از اتاق خارج شدم و  وحشت زده شدم فریبا با دیدنم

سمت حیاط عمارت رفتم، دردم یک دفعه خیلی زیاد شد طوری که دو زانو روی زمین 

 دم و فریادی از درد کشیدم.افتا

داد نفسم داشت دستم رو روی جای کبودی گذاشتم انگار چیزی از درون قلبم رو فشار می

 شد.قطع می

 

 "کژال"

 



خودم و روی تخت کشیدم و به پنجره رسوندم از پشت پنجره چشمم به مسعودی افتاد که 

 زمزمه کردم:زد، جلوی همه قفسه سینش رو گرفته بود و به زور نفس نفس می

 تجاوزگر، خدا ازت نگذره. -

جمشید سمت مسعود رفت و زیر بازوش رو گرفت، مسعود چنگی به بازوی جمشید زد 

 کرد.و التماسش رو می

 جمشید افراد خان رو صدا زد تا به مسعود حیون صفت کمک کنن.

خواست توی عمرم تا امروز آرزوی مرگ کسی رو نداشتم ولی امروز واقعا دلم می

 مسعود وجودش از روی این خاک پاک بشه.

روی تخت دراز کشیدم منظور ایمان چی بود واقعا ساالر خوشبخت نیست؟ ولی چرا 

 مگه خان نیست!

 تونستم واقعا گناه من چیه که مستحق این همه بال هستم؟تصمیم گرفتم بخوابم ولی نمی

ت خوشبحالش... نفسی شدم که همتا نداشبی بود اونقدر با حرف هاش آروم میکاش بی

 پر صدا از دهنم خارج شد.

 خودم رو وادار به خوابیدن کردم.

نصف شب با صدای فریاد کسی بیدار شدم خودم رو روی زمین انداختم و خودم رو 

 ها کشیدم چقدر صداش شبیه مسعود بود!سمت پله

 

 "سوم شخص"

 

زه خانوم وحشت کرده مسعود با کمک جمشید و چند نفر دیگه به سمت خونه برده شد فائ

 بود سمت جمشید برگشت و گفت:



 برو از شهر دکتر بیار. -

 جمشید سریع گفت:

 چشم خانوم. -

جمشید به سرعت از عمارت خارج شد وقتی مسعود رو روی تخت گذاشتن فائز کنارش 

 نشست و گفت:

 پسرم فائزه فدات بشه کی این کار رو باهات کرده. -

داشت ولی چندان موفق نبود طوری که زبونش داخل  مسعود سعی در بردن اسم کژال

 چرخید.دهنش نمی

شاید واقعا آخرای عمرش بود وقتی چند ساعت مسعود از درد فریاد زد دکتر با جمشید 

 وارد اتاق شد، دکتر مشغول معاینه شد ولی دلیل کبودی براش نامعلوم بود.

 دکتر شروع به حرف زدن کرد:

 چیزی رو ندیده بودم.در تمام عمرم جای همچین  -

 فائزه عصبی سر دکتر داد زد:

 یعنی چی مگه تو دکتر نیستی؟ -

 دکتر ترسیده گفت:

 هستم ولی در سی سال سابقه کاریم کبودی این شکلی ندیدم. -

 فائزه بدون مقدمه دکتر رو بیرون کرد.

 

ای فائزه زیر بازوی مسعود رو گرفت اون رو با زور سمت اتومبیل برد جمشید رو بر

 کمک صدا زد وقتی سوار اتومبیل شدن.



های قدیمی های قدیمی ببره، جمشید با تعجب به خونهفائزه دستور داد جمشید سمت محله

 نگاه کرد باید این رو به خان بگه یا نه؟

وقتی به خونه مورد نظر رسیدن فائزه جلو رفت و به صورت رمزی سه بار به در زد 

 نگاه کرد. جمشید با دقت به حرکات فائزه

ای در خونه رو باز کرد فائزه زیر دست جمشید رو گرفت و به زور بدون اینکه پسر بچه

 حرفی به جمشید بزنه وارد خونه شد.

 بحیرا با دیدن فائزه و مسعود لبخندی به پهنای صورت زد.

 با چرب زبونی گفت:

 !؟گیریدخوش اومدین، موقع که درد بال سراغتون میاد سراغی از من می -

 فائزه عصبی جیغ زد:

 میره.بحیرا دهنت رو ببند بیا تو که پسرم داره می -

 چشم خانوم. -

بحیرا به مسعود کمک کرد تا وارد خونه بشه وقتی رسیدن لباس مسعود رو پاره کرد با 

کرد نگاه کرد و متعجب زده دیدن جای کبودی با وحشت به مسعودی که از درد ناله می

 گفت:

 کردی که اینطور کبودی روت به وجود آورده!با کی دعوا  -

 مسعود انگار که توی این دنیا نیست نالید:

 .خیلی ترسناکی، از من دورشو -

 بحیرا کبودی لمس کرد که صدای فریاد مسعود بلند شد.

 فائزه گفت:



 دم.نجاتش بده هر چقدر پول بخوای بهت می -

جوابی که موکلش داد مثل پتکی بحیرا با تصور پول سریع موکلش رو احضار کرد ولی 

 توی سرش بود.

 با ترس و لرز گفت:

 مونه.اون زنده نمی -

 فائزه جیغ زد:

 خوری!جادوگر احمق یک کاری بکن پس به چه دردی می -

 تر ادامه داد:بحیرا محکم

تونم جای زخمی که یک موکل رحمانی روی تن پسرت به وجود آورده رو من نمی -

در خدمت شخصی بوده که من و تو هم قدرتی برای پذیرفتن درمان کنم، اون جن 

 وجودش رو نداریم متاسفم خودتون برای مرگ این مرد اونم فردا آماده کنید.

 

فائزه شروع به گریه کردن کرد و پسرش رو که از مردی دیگه بود رو بلند کرد و از 

 خونه بحیرا خارج شد.

پسرش زنده بمونه ولی زمان مجازات  کرد تاتا رسیدن به خونه زیر لب التماس می

 ای آخر بخششی در کار نیست.توسط خداوند وقتی وسط بیاد دیگه لحظه

گرفتن شد مگر زمانی که حاللیتش و از زنی میهای این زن در درگاه شنیده نمیالتماس

 که باعث تمام دردهای زندگیش این خانواده بود.

 شد ولی...ود درمان میبخشید تا زخم مسعکژال باید از ته دل می

 باالخره صبح شد فائزه پا به پای فریادهای پسرش اشک ریخت.



کم هاش رو به سیاهی رفت و کمی مسعود بیشتر شد طوری که چشمصبح درد و ناله

 هاش بسته شد.چشم

زد ولی مسعود مجازات شد یک داد و اسمش رو صدا میفائزه پسرش رو تکون می

 ا الیق یک مرگ پر درد بود.مجازات الهی شاید واقع

ها به ی پلهفائزه از ته دل جیغی زد که همه عمارت به اتاق مسعود رفتن کژال از گوشه

 کرد.رفت و آمدها نگاه می

 با سری باال فقط یک فاتحه برای مردی فرستاد که قصد تعرض بهش رو داشت.

 دش آور باشه!تونست چنفریبا به فکر چیزهای دیگه بود واقعا این زن چقدر می

 

 "آروان"

 

باید کژال پس بگیرم اون مال منه نه اون ساالر فرصت طلب لیوان رو توی آینه کوبیدم 

 که مادرم وارد اتاق شد و گفت:

 کنی؟آروان چه خبرته! پسرم بخاطر اون عجوزه فلج اینطور رفتار می -

 گیرم اون کیه؟ترین دخترهای خان رو برات مییکی از خوشگل

 مادرم داد زدم که ساکت شد: چنان سر

 ی تو اینطور شد وگرنه من اون دختر رو هنوز داشتم.ساکت شو بخاطر کینه -

ی ننگه! تو مادر من ازت متنفرم از این اتاق بیرون برو، وجود مادری مثل تو مایه

 نیستی مادر من مرده.

 مادرم رو از اتاق بیرون انداختم.



 

های که های بلند، چشمصورتم عوض شده بود ریش های خورد شده رفتم چقدرسمت آینه

 گود شده بود، یک اعصاب متشنج و صدای که بعد رفتن کژال همیشه گرفته بود.

این خونه بزرگ چقدر خسته کننده شده بود حتی دیگه شادی هم داخلش نبود، اون دختر 

 سهم منه نه ساالر من باید پسش بگیرم.

های لرزون سمت در رفتم م بیرون رو شنیدم با قدمصدای مادرم رو که از اتاق انداخت

 اونقدر توی افکارم درگیر بودم که به صدای اون زن هم دقت نکردم.

از اتاق خارج شدم و سمت زنی رفتم که سرش غرق در خون بود، سری که شکسته بود 

 و چنان اسم شیرین رو فریاد زدم که رعشه به چهار ستون عمارت افتاد.

 مادرم سمت چهار دیواری بهم ریختم رفتم اون الیق مرگ بود.بدون توجه به 

 

 "کژال"

 

آقا جمشید برای احترام به مسعود خان خواست وارد اتاق بشه اما چشمش به منی که از 

 کردم افتاد چنان اخمی کرد که احساس بدی پیدا کردم.ها نگاه میگوشه پله

 حضورم وارد اتاق شد.چشم ازش گرفتم که با صورت جمع شده بدون توجه به 

های سیاه دل های فائزه بیشتر شد این عمارت واقعا یک عمارت سیاه بود با آدمشدت زجه

 دونست پایان این راهی که دارم ادامه می دم چیه؟خدا می

کرد واقعا خدا بخواد مجازات کنه بد های فائزه دل سنگ رو هم آب میصدای التماس

 اری نیست.کنه طوری که راه فرمجازات می

منتظر بودم که جنازه مسعود رو ببینم که باورم بشه این کابوس تجاوز به روح و جسمم 

 تموم شده.



های قوی هیکل ساالر خان وارد اتاق مسعود شدن و جسدش رو روی چندتا از آدم

هاشون گرفتن وقتی جسد مسعود رو آوردن با سری که باال بود به جسدش نگاه شونه

های به خون نشسته از اتاق بیرون اومد انگار با دیدنم روی انوم با چشمکردم که فائزه خ

 ذغال گذاشته بودنش.

 سمتم اومد و گفت:

 دلت خنک شد؟ بخند دیگه خوشحال باش. -

راستش دروغ چرا خوشحال بودم که َشرش از روی این خاک پاک شده ولی دلمم 

 سوخت برای زن رو به روم.می

 که فائزه ادامه داد:

ختر بد قدم از زمانی که اومدی هر روز یک بال سرمون میاد گورت رو گم کن مگه د -

 مامان و بابا نداری؟

برو توی همون کورَمنی)یعنی خونه ولی خوب برای خورد کردن غرور کژال گفته شده 

 شه(.یک جور حرف بد هم محسوب می

 خوای؟از من، زندگی پسرم و عروسم چی می

 رد گمشو برو.پسرم بخاطر قدم بد تو مُ 

حق داشت من چرا اینجا بودم از کی تا حاال اونقدر فقیر شده بودم که نیازمند خان و 

 افراد خان بودم؟ پس اون دختری که همه پسرها ازش وحشت داشتن کجاست؟

 چطور انقدر خوار و خفیف شدم؟!

 ها هلم داد.فائزه گوشه لباسم رو گرفت و سمت پله

 



تونستم اینجا بمونم با قدرتی برای نگه داشتن خودم نداشتم، نمیحسی پاهام بخاطر بی

زاشتم و سری که شکسته بود خودم و به زور جمع کردم و دستم رو روی زمین می

فهمیدم که هیچکسی دیدم تا میکشیدم شاید باید خوار شدنم رو میخودم رو روی زمین می

 رو ندارم.

کشیدم، پوست پاهام از شدت کشیدنم پایین میها خودم رو با هزار زخمت از روی پله

 کردن.سوخت، همه یا با ترحم یا با تمسخر نگاهم میرفته بود و به شدت می

با خزیدن خودم رو از اون عمارت سیاه بیرون آوردم و سمت بیرون رفتم جمشید 

 خواست کمکم کنه ولی پسش زدم و گفتم:

 اطر یک سایه باالسرم اونقدر خودم رودرسته فلجم ولی اونقدر بدبخت نیستم که بخ -

 خوار کنم از خان هم تشکر کنید.

جمشید چند قدم عقب رفت و با اخم بهم زل زد، جای برای رفتن نداشتم خونه بابا هم 

 بی برم.َکس شده بودم؟ تصمیم گرفتم سر خاک بیجای نداشتم واقعا بی

روی زمین کشیدم تا باالخره به اونجا تنها جایی بود که منتی سرم نبود تا شب خودم رو 

 بی رسیدم سمتش رفتم.مزار بی

هام رو حصار خاک سردش هام رو بستم دستسرم رو روی خاک سردش گذاشتم و چشم

 داد.بی رو میکردم خاک بوی بی

 بودم.حق داشتن یتیم 

 بودم؟بی میشد امروز مهمون بیچی می

 شد امشب خوار نشم؟میچی

شد لباس تنم کم سرد میمه درد خیس شده بود هوا هم داشت کمصورتم از شدت این ه

 زیادی برای این فصل نازک بود.

 کم از شدت گریه، خستگی بهم غلبه کرد و خوابیدم. کم



 تونست ببینه رو دیدم.باید بگم بهترین خوابی بود که یک انسان می

ت بود برای داخل همین گورستان بودم ولی هر مزار بسته به شخصش منزلش متفاو

 بعضی مخروبه برای بعضی بهشتی بود.

خورد بی افتاد مزارش مثل یک خونه کوچیک بود که پله به پایینش میچشمم به مزار بی

 زد:بی رو شنیدم که اسمم رو صدا میصدای دلنشین بی

 کژالم بیا مادر خوش اومدی. -

ش روی موهام رو بی با لباس سفیدی که تنش بود جلو اومد و طبق عادت همیشگیبی

 بوسید من رو به منزلش دعوت کرد که زمزمه کردم:

 بی من فلج شدم.بی -

 بی لبخند پر مهری زد و گفت:بی

کی گفته کژال من فلجه؟ وقتی اینجایی یعنی اونقدر عزیزی که این دردت از بین رفته  -

 بلندش و کژالم کی گفته تو فلجی؟

 در این آزمایشت قبول شدی بلند شو.

بی رو نگاه کردم که زیر بغلم رو گرفت و بلندم کرد با تردید بلند شدم لبخند جای بی گیج

 کردم!صورت اشکیم رو پر کرد پاهام رو حس می

 

ای بود که ی جدیدش برد اونجا قبر نبود بلکه خونهبی دستم رو گرفت و سمت خونهبی

 مد.اوکرد بوی عشق از هر گوشه اون خونه میبی توش زندگی میبی

 های کمر باریکش ریخت و جلوم گذاشت.بی چایی داخل لیوانبی

 اسمش رو صدا زدم:

 بی اینجا خوشبختی؟بی -



 بی غذا جلوم گذاشت و گفت:بی

 آره مادر راضیم، بخور کژالم چقدر از بین رفتی! -

هاش بی گذاشتم دستبی رفتم، سرم رو روی پای بیبدون توجه به چایی جلوم سمت بی

ای از سیب رو بهم داد و گفت؛ "که باید بخورم" دلم داد تکهسرم حرکت می رو روی

 نیومد دستش رو رد کنم. 

خوردم انگار چندین اولین گازی که زدم طعم شیرین سیب حس خوبی بهم داد با لذت می

بی بازم برام پوست گرفت اونقدر خوردم که دیگه نای سال بود چیزی نخورده بودم، بی

 نداشتم.تکون خوردن 

 بی صدام زد که بلند گفتم:بی

 جانم الهی کژال فدات بشه. -

 ای زیر لب گفت و پرسید:خدانکنه

 خوایی؟چیزی نمی -

 سرم رو پایین انداختم که گفت:

شه فقط امیدت رو از دست نده، هر چی که بشه من و اون خدای همه چی درست می -

 نکن. که همیشه هست همیشه کنارتیم، وجودش رو فراموش

 بی رو بردم و گفت:اسم بی

بی ولی باور کن خیلی خستم کاش االن بخوابم وقتی بیدار هات خیلی قشنگن بیحرف -

ها کردیم کاش تمام اینی خودمون بودم تو هم بودی و مثل قبل زندگی میشدم داخل خونه

 شد.یک کابوس بد بود و تموم می

د شدنم رو بشنوه بعد روی خوب زندگی خواد خوب صدای خورانگار خدای باال سر می

 رو نشون بده هر چند سیاه بختی مثل من زندگی خوبی نداره.

 بی بوسه روی پیشونیم زد و گفت:بی



کشه تو هم شه دشواری زیاد میتو سیاه بخت نیستی ولی هر کی عزیز کرده خدا می -

 های که نباید وجودش رو فراموش کنی.یکی از اون

 نم خارج شد یکدفعه با فکری که به ذهنم رسید رو به زبون آوردم.آه پر درد از ده

 شه منم اینجا بمونم؟بی میبی -

 بی صورتش غمگین شد و گفت:بی

 شه.دخترکم هنوز وقتش نشده هر زمان بیای مهمون منزل منی ولی تا ابد نمی -

 ناراحت گفتم:

 آخه چرا یعنی دیگه دوسم نداری؟ -

 بی ناراحت گفت:بی

 این چه حرفیه؟! -

 کشی.ای و نفس میمن ُمردم کژالم ولی تو زنده

 خدا اون روز رو نیاره ولی اگه قسمتت بشه پیش ما میای.

 ولی تا اون موقع باید مادر بشی، همسر بشی و زندگی کنی.

 ناراحت گفتم:

من نازا شدم کی حاضره با یک نازا ازدواج کنه اونم زنی مثل من که یک خان بهش  -

 ز کرده؟تجاو

 بی مهربون تر از همیشه گفت:بی

 کژالم کی گفته تو نازا هستی؟ -



ی تو هستن که اون سرش ناپیدا است فقط چرا نباید بیاد مطمئن باش دو مرد چنان شیفته

 هر کدومشون یا قربانی حسشون و یا قربانی سرنوشتشون شدن.

 بی به قلبم اشاره کرد و گفت:بی

بدترین لحظه دستت رو گرفتن هم توی شادی هم خنده پات هر کدومشون که توی  -

 موندن بدون توجه به مقام و جایگاهشون همون رو انتخاب کن.

حاال هم مادر فکر غم زده به دلت را نده خدا بزرگه بخواب که باید بجنگی، هم با 

 سرنوشتت و هم برای اینکه نشون بدی هنوزم کژال سابق هستی.

 شدم ولی گوش کردم و عطر تنش رو بو کشیدم و خوابیدم.بی گیج های بیاز حرف

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

ها رو فراموش نکنم شاید دختری از نسلمم باور نکنه ولی من شاید هیچوقت اون لحظه

 !بهشتیش، واقعا اونجا وجود داره بی و میوهایبی  اونجا بودم بین خونه

 د داره.واقعا خدای برای پاداش و مجازات وجو

شاید اون خواب که بیشترش واقعی بود یک معجزه بود که بهم ثابت کنه کسی هست که 

 همه جوره حواسش بهم باشه.

از اون شب من قدرت راه رفتنم رو بدست آوردم شاید همین حمایتم دلیل محکمی برای 

 ناامید کردن دشمن هام بود.

 

 "ساالر"

 



ا تصمیم گرفتم به عمارتی برگردم که تنها خسته از سر زمین و سر کله زدن با کارگره

 دلیل بودنم اونجا بود.

خواستم سوار اتومبیلم بشم که جمشید پیشم اومد صورتش غمگین شده بود برام مهم می

 نبود که خواستم از کنارش رد بشم که اسمم رو صدا زد:

 خان. -

 سر جام ایستادم و با کالفگی گفتم:

 جمشید چی شده؟ -

 ان فوت کردن و...خان مسعود خ -

 زد.هاش موج میمتعجب سمت جمشید برگشتم کالفگی تو چشم

 از این کالفگیش حس خوبی نداشتم که پرسیدم:

 و چی؟! -

 جمشید با ِمن ِمن گفت:

 مادرتون کژال خانوم رو از عمارت بیرون کردن اطالعی ندارم کجا رفتن. -

 نسبتا بلندی سرش فریاد زدم: اخمی کردم که جمشید ترسیده یک قدم عقب رفت با صدای

گی کژال تو چی گفتی؟ مگه من نسپردم بهت حواست به همه چی باشه االن میای می -

 رو بیرون کردن؟! چه ساعتی بیرونش کردن؟

 جمشید با سری که از شرم پایین بود گفت:

 دیشب. -

 عصبی سمتش رفتم و یقه اش رو گرفتم از سطح زمین جداش کردم و گفتم:



 گی؟کژال من رو بیرون کردن و تو االن به من میدیشب  -

جمشید رو سمت مخالفم پرت کردم و از کنارش رد شدم که صداش من رو سر جام نگه 

 داشت.

 خان مسعود خان فوت کرده! -

 کالفه گفتم:

 به کاراش رسیدگی کن تا برم دنبال کارم و بیام. -

 "چشم اربابی" زیر لب زمزمه کرد.

گفت؛ سر زدم ولی دریغ از یک خبر و به هر جای که فکرم می سوار اتومبیلم شدم

 دونست اون کجاست!هیچکسی نمی

 

بعد از خیلی گشتن و بی نتیجه بودن نفسم رو فوت کردم و سرم رو به فرمون تکیه دادم، 

شد که با چند هام کم کم داشت گرم خواب میهیچی به ذهنم نمی اومد خسته بودم چشم

 رو بلند کردم که صورت یک پسر بچه نمایان شد. ضربه به پنجره سرم

 گونش گفت:شیشه رو پایین دادم که با صدای بچه 

 برای چی اینجا خوابیدید؟ -

 های خشک شده و صدای گرفته گفتم:با لب

 گردم ولی نیستش.دنبالم عشقم می -

 پسر بچه لبخند موزی زد و گفت:

 کشید انگار که فلج بود.قبرستون مینصف شب من زنی رو دیدم که خودش رو سمت  -



پلکی زدم که هیچ اثری از پسر بچه نبود فکر کردم توهم زدم ولی تصمیم گرفتم سمت 

 قبرستون برم و یک سری بزنم.

بی پیداش با سردرگمی به قبرستون رسیدم با چشم دنبالش بودم، بالخره کنار مزار بی

ه ُمرده باشه دستم رو زیر بینیش گذاشتم کردم، سمتش رفتم بدنش سرد بود ترسیده از اینک

 های آرومش باورم شد که زنده است.بخاطر نفس

اش انداختم، نفسی از روی آسودگی کشیدم بدنش یخ بود کتم رو در آوردم و روی شونه

 زیر پاش رو گرفتم و بلندش کردم.

های سمت اتومبیلم بردمش، روی صندلی گذاشتمش و سمت عمارت بردمش با تکون

 های خمارش گفت:تومبیل الی چشمش رو باز کرد با دیدنم اخمی کرد و با چشما

 نگه دارید. -

 بدون توجه به حرفش به کارم ادامه دادم که حرصی جیغ زد:

 لطفا نگه دارید. -

 با صدای خش دار از خستگی گفتم:

 ساکت شو برای چی خودسر از عمارت بیرون اومدی؟ -

 بست و گفت: های سرخش نقشپوزخندی روی لب

نهایت مهمون نوازی خانوادتون رو دیدم بخاطر اون همه لطفی که در حقم کردن  -

اونقدر آدم پستی بودم که زدم نمک دون شکستم آدم های بدی مثل من اینطورین درست 

 شن.نمی

 های کژال شدم برای همین گفتم:به خوبی متوجه ناراحتی و تیکه کالم

متاسفم ولی تو جایی نداری پس مثل یک دختر خوب ساکت می من بخاطر رفتار مادرم  -

 شی و همراه من میای.

 با لحن بدی گفت:



 گیرن؟ها برای من تصمیم میاز کی تا حاال خان -

 از این حرفش عصبی شدم و گفتم:

از االن و تو هم برده منی پس ساکت شو وگرنه دستور می دم بابا و خواهرت رو از  -

 این ده بیرون کنن.

 هام زل زد و گفت:کژال توی چشم

 دونی چیه؟خان زاده می -

برید اگه اسم همتون از یک تخم حرومید همتون پستین با زور همه کارهاتون رو جلو می

 دم ازم سوء استفاده کنید.من کژال دیگه اجازه نمی

 

هاش در گردش بود که ها و لبپوزخندی زدم و فک کژال رو گرفتم نگاهم بین چشم

 تم:گف

زاشتم دادم میوجود نجات نمیخانوم شجاع اگه انقدر من پَستم تو رو از دست اون بی -

 همون طور که بهت تجاوز کرده بازم بکنه پس من رو با اون یکی ندون.

 کژال دو دل پرسید:

دلیل کاری گیره تو هم بیای محض رضای خدا موش نمیچرا نجاتم دادی هیچ گربه -

 کنی؟نمی

 

 "کژال"

 

بعد از حرفم ساالر ساکت شد سکوتش فکرم رو مشغول کرد چرا اون اینجا بود مگه من 

 اومد؟کی بودم که برای نجاتم 



شاید اونم واسی انتقام اومده چرا همه برای ضربه زدن به هم دیگه از "من" استفاده 

 کنن!می

دادم و  با افکارم سردرگم شده بودم بنابراین سکوت کرد و سرم رو به صندلی تکیه

 خوابیدم.

 

 "ایمان"

 

زاشتم کژال بیشتر از اون داخل گورستان بمونه بنابراین خودم رو شکل پسری نباید می

 کرد.داد میهاش بیدر آوردم و نزدیک مردی رفتم که نگرانی داخل چشم

سمتش رفتم که با چند تقه به شیشه ترسیده نگاهم کرد لبخند مرموزی زدم که اخم کرد 

فتن؛ جای کژال اطمینان پیدا کردم شیطنت بهم غلبه کرد و غیب شدم بوی وقتی از گ

 کردم.ترس و سردرگمی اون مرد رو حس می

خندیدم که پس اجازه دادم تو همون حالت ترس باقی بمونه، با خیال راحت برای خودم می

س کنم از پباز صدای غرغر قیام بلند شد واقعا من آخر َسر این فرشته رو زیر آب می

 شده سوهان روح من.

 دلخوشی ازش نداشتم ولی بخاطر قولی که به کژال دادم مجبور بودم تحملش کنم.

کرد که نباید نزدیک انسان غیب شدم و جلوش ظاهر شدم بازم مثل همیشه امر و نهی می

ها بری، نباید خودت رو نشون بدی، اِل بکنی... بِل بکنی... پوفی از روی کالفگی 

 ساکت شد. کشیدم که قیام

 محکم و جدی گفتم:

خواهشا من رو نصیحت نکن تو همش هزارسال عمر کردی فقط پانصدسال از من  -

 ی دست تو هستم؟دونی حق نداری من رو بیخود احضار کنی مگه من بازیچهبیشتر می



 قیام عصبی جلو اومد و گفت:

 کنی.کاری نکن به موال بگم از دستوراتم سر پیچی می -

 ونم زدم و روی صورت قیام خم شدم و گفتم:دستی زیر چ

 دی؟ترسونی؟ آخرش مرگه دیگه پیرمرد چرا انقدر خودت رو زجر میبچه می -

 

 "قیام"

 

 کرد؟از رفتارهای ایمان عصبی بودم این پسر چه مشکلی داشت؟ چرا اینطور رفتار می

 چرا؟ نگران بودم واقعا ایمان دیگه قصد نداشت جایگاهش رو داشته باشه! اما

 فقط بخاطر یک انسان حاضر به ترد شدن بود؟!

 سری از روی "تاسف" تکون دادم و سکوت کردم.

 

 "کژال"

 

ساالر از حرفم خیلی ناراحت شد اخمی کرد و بدون حرفی به کارش ادامه داد زیر لب 

 غرغر کردم:

 ی موزی، این از آروانم موزی تره!پسرِ  -

دار شد خندم گرفته بود سرم رو برگردوندم که ساالر لب برچید که قیافش خیلی خنده 

 خندم رو نبینه.



 که آروم تر از خودم گفت:

 کی بهت حرف زد از عمارت رفتی؟ -

 ناراحت اخمی کردم و گفتم:

 .هیچکسی -

 ساالر ابروهاش رو باال داد و لبش کش اومد مرموز گفت:

 آورده! عجیبه! کژالی که من رو از زمینش بیرون کرده امروز انقدر کم -

هام گرد شد که ساالر اتومبیلش رو نگه داشت و سمتم برگشت زبونی روی لب چشم

 پایینش کشید و ادامه داد:

اومدی خونم و تا از شه تویی که هر روز با اسلحه میدونی کژال باورم نمیمی -

 هام بگی و اعتراض کنی امروز انقدر ساکت شدی.زورگویی

 ...من هنوزم همون دخترم ولی -

 راستش حرفی برای گفتن؛ نداشتم حق داشت من عوض شده بودم.

 ساالر کنجکاو پرسید:

 ولی چی؟ -

 لبم رو داخل بردم که مک بزنم دنبال راه فرار بودم، که ساالر ادامه داد:

دیگه اجازه نداری با آروان یک کلمه حرف بزنی اعتراض هم نکن حق نداری  -

 فراموش کنی چطور به بازیت گرفتن.

زارم به نفعت کنه پس یک راه جلوت میشی، پدرتم دیگه قبولت نمیاز ده هم خارج نمی

 قبولش کنی وگرنه باید توهین این مردم رو به جون بخری.

 اخمی کردم و از روی کنجکاوی پرسیدم چه کاری باید انجام بدم؟



 زن عقدی من بشو اونوقت هیچکسی حق نداره یک کلمه هم بهت حرفی بزنه. -

 

هام رو گرد کردم که لبخندی خوشگلی روی لب ساالر نقش بست با صدای که شبیه چشم

 جیغ بود گفتم:

 تو االن از من خواستگاری کردی؟ -

 ساالر دست و پاش رو گم کرد که ناراحت ادامه دادم:

 شم.چرا از منی که بهش تجاوز شده خوشت میاد؟ منی که حاال فاحشه محسوب می -

 ا گفت:ساالر با صدای رس

اگه یادت باشه چند سال پیش منم به عنوان فاحشه ده شناخته شدم ولی نه من و نه تو  -

 هیچکدوممون فاحشه نبودیم و نیستیم.

 ناراحت گفتم: 

 این درست نیست شما زن دارید. -

ساالر از حرفم ناراحت شد و سریع از اتومبیل خارج شد کنار خیابون رفت و نشست 

مین فاصله داشت، از اتومبیل پایین اومدم و سمتش رفتم بهش نگاه سطح خیابون یکم از ز

کردم ناراحت بود. سیگاری کنار لبش بود با دیدنم سریع اون رو توی دستش خاموش 

کرد صدای جلز ولز با بوی سوختن گوشت اومد ساالر اخمی کرد و به روی خودش 

 نیاورد.

 کنارش نشستم و پرسیدم:

 طرافم شما قبول کردید ازم حمایت کنید؟های اچرا بین تمام آدم -

کنم نفسش رو هاش رو ازم دزدید وقتی دید منتظر نگاهش میساالر سکوت کرد چشم

 فوت کرد و سمتم برگشت، دستم رو گرفت و گفت:



 شاید واسی اینکه چهل سال از زندگیم گذشته و منتظر بودم به چشمت دیده بشم. -

 شکسته شده بود.به مرد رو به روم نگاه کردم خیلی 

 اگه دوستم داشتی چرا هیچوقت سمتم نیومدی؟ -

 ساالر کالفه گفت:

 اومدم پسم زدی. -

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:

دونستم تو من رو نه من که تو رو پس نزدم تو خودت جلو نیومدی من از کجا باید می -

 خواستی!؟می

دی خواهرت خواستم ببینم چه واکنشی نشون میمن اومدم ولی به عنوان خواستگار  -

 دیدم که ارسام رو خوب بیرون کردی ازت خیلی شاکی بود.

 حرصی گفتم:

 حقش بود. -

 ای کرد و گفت:ساالر تک خنده

ای مثل دی زنم بشی یا باید حاال حاال نازتو بکشم، هر چند تحفهخب باالخره افتخار می -

 تو ناز کشیدنم مگه داره؟

 از خودش گفتم:پرو تر 

بره به زور سرمه اَرزم چشم دارم از اونا که دل میوّللاه من هزار برابر از زنت می -

 کنم.بزرگشون نمی

 

 آره وّللاه چشم داری ولی عقل نداری... کژال، فریبا عشق من نیست فقط... -



 های ساالر زل زدم و پرسیدم:کنجکاو به چشم

 فقط چی؟! -

پیش بابات بعد بریم زن عقدیم کنمت که حداقل از این مصیبت هیچی، پاش و بریم  -

 راحت بشی.

این یک بار پام رو از توی یک کفش در آوردم و قبول کردم که این کار به صالحمه 

داد احساس ولی من دوست نداشتم زن دوم کسی باشم حس هَو بودن بهم دست می

 ریزه.کردم، زندگیشون بخاطر حضور من بهم میمی

 

 های کژال"متی از یاداشت"قس

 

کرده فقط روزگارش رو ولی خبر نداشتم که ساالر هیچوقت کنار فریبا زندگی نمی

 گذرونده.می

بی چیزی که خدا روی کردم ولی به قول بیمن خودم رو برای خیلی چیزها سرزنش می

 پیشونیت بنویسه هیچکسی قادر به عوض کردنش نیست، نمی دونم چرا دلم می گفت؛ که

انتخابش کن و عقلم بهم می گفت؛ این کار اشتباهه شاید واسی این بود که مردهای که 

 توی زندگیم بودن واقعا "مرد" نبودن.

دلم می خواست این یک بار پا روی احساساتم بزارم و به مردی تکیه کنم که از عشقی 

ار و بازیش که سالیان سال تو قلبش بود گوش کنم، حماقتم باشه دیگه از این رسم روزگ

آزورده خاطر شده بودم... دل بی صاحبم نخ کش شده بود و بوی نا می داد برای همین 

 از احساسات ظریفم گذشتم.

 

 "آروان" 



 

 شیرین رو صدا زدم که سریع پیشم اومد و گفتم:

 برو ببین چه باالی سر اون زن اومد. -

ریش هام حسابی بلند شده بود و ها پایین رفتم که نگاهم به خودم داخل آینه افتاد، از پله

هام رو دونه دونه از تنم در آوردم دقیقا برهنه وسط عمارتم دادم لباسبوی عرق می

های بلندم رو زدم و حسابی به خودم ایستاده بودم سمت حمام رفتم و خودم رو شستم ریش

 رسیدم.

 بود فکر کردم. های که برای انتقام از ساالر تو سرمداخل وان دراز کشیدم و به نقشه

فقط باید دستور بدم ارسالن زحمت گرفتن عروسکم رو بکشه و بعد همه چی طبق نقشم 

گیرم البته فرستم، فریبای عزیزم رو پس میره، ساالر رو مستقیم اون دنیا میپیش می

 اگه دم به تله بده و بیاد.

کنه، با یادآوری کژال دم به یکی که کیلومترها اون رو از اینجا دور ی ساالرم میتوله

دلم بدجور نگاه مهربونش رو خواست اما این رو می دونم که دیگه پیشم بر نمی گرده 

 مگه با زور!

ساعتی داخل وان بودم، ازش بیرون اومدم و شیرین رو صدا زدم و در خواست یک 

 حوله کردم.

 هم بکنم؟دختره وارد حموم شد چطوره برای موقعی که کژال میاد یه سودی از شیرین 

 حوله رو از دست شیرین گرفتم، دستش رو گرفتم سمت دیوار هلش دادم.

 ترسیده نگاهم کرد بهش گفتم:

 امشب باهام باش به وجود یک زن نیاز دارم. -

 شیرین ترسیده گفت:

 ره تو رو خدا ازم بگذرید.خان تو رو خدا رحم کنید بهم دست بزنید حیثیتم می -



دستم رو سمت لباسش بردم که با حرفی که زد دستم توی هاش گوش نکردم به التماس

 هوا خشک شد:

 جون کژال خانوم ازم بگذرید. -

 مشتم رو توی کاشی کوبیدم که شیرین ترسیده جیغی زد.

 

موهای شیرین رو گرفتم از حموم بیرون انداختم حوله رو دورم پیچیدم از حموم بیرون 

یکی از خدمه دستور دادم غذا درست کنه اومدم، مشغول خشک کردن موهام بودم که به 

 و به اتاقم بیاره.

شراب ریختم و جامش رو سمت لباب بردم و شروع به مزه مزه کردنش کردم یک دفعه 

 ُکِلش رو سر کشیدم.

خودم رو روی تخت انداختم لباس کژال پایین تختم بودم برش داشتمش بوش کردم هنوز 

یفم با خودم معلوم نیست از طرفی دلم می کرد، تکلهم یاد آوریش ناجور حریصم می

خواست باهاش ساالر بازم زمین بزنم و فریبا رو خواست بدستش بیارم از طرفی دلم می

 پس بگیرم.

با چند تقه به در لباس رو زیر بالشتم مخفی کردم و اجازه ورود رو به خدمتکارم دادم با 

فتم و مشغول خوردنم شدم بعد دیدن سینی غذا، خیلی جدی چاقو و چنگال رو به دست گر

از اتمامش دستمالی دور دهنم کشیدم و سمت کمدم رفتم و بازش کردم پیراهنی سفیدی 

های استینش بستم، کت و شلوار خوش دوختی به تن کردم و از برداشتم و پوشیدمش دکمه

 اتاقم خارج شدم که ارسالن سمتم اومد.

 جانم خان، گفتید؛ با من کار دارید. -

 کون دادم که سوالی نگاهم کرد که جدی بهش زل زدم و گفتم:سری ت

ویالی قدیمیم رو دستور بده تمیز کنن به هیچکسی هم اجازه نده بفهمه قضیه از چه  -

 قراره متوجه شدی؟



 بله ارباب خیالتون کامال راحت باشه. -

ی هونهشدم سمت عمارت ساالر خان رفتم به ب از عمارت بیرون اومدم رو سوار اتومبیلم

 دیدن فریبا ولی هدف اصلیم کژال بود.

کردن جوری با حرف از دور چشمم به دایه افتاد خدمه با تحقیر زیرش رو تمیز می

 کردن که انگار صد ساله فلجه.هاشون تحقیرش می

 

 "سوم شخص"

 

فائزه خانوم خیلی ناراحت شد که ساالر برای تشیع جنازه مسعود نمیاد، این رو از چشم 

 گناهی وسط یک مشت گناهکار بود.دید... بیچاره کژال مثل بییکژال م

 

جمشید قصد داشت که ساالر خان هم در تشیع جنازه مسعود خان باشه که یک وقت پشت 

ده مسعود رو به ُمردشور خونه خان عزیز کردش حرفی زده نشه برای همین دستور می

 ببرن که امشب رو حداقل اونجا باشه.

شد کژال باهاش راه اومده حاضر بودن گنجید باورش نمیخودش نمیساالر توی پوست 

 کل دارایش رو بده که کژال نصیب خودش بشه.

هاش در ی چشم به کژال نگاهی انداخت اخمکرد از گوشهسمت خونه دلیر رانندگی می

دونست ولی مهم این بود که خودش بهتر از هم بود ساالر به خوبی ناراحتی کژال رو می

 دونست به فریبا اونقدری که باید دست نزده بود.سی میهر ک

داد ولی این آهوی وحشی با اینکه زنش بود ولی تمایل چندانی برای داشتنش نشون نمی

 کرد.خوب توی قلبش خودنمایی می

 



 "کژال"

 

های سیاهی افتاد که داشتن جلوی ما حرکت داخل اتومبیل ساالر بودم چشمم به هاله

 کردن.می

که رفتیم مردی روی زمین افتاده بود ساالر روی ترمز زد و از اتومبیل خارج  جلوتر

 کرد.ای کنار جسد مرد ایستاده بود و گریه میشد پسر بچه

ساالر سمت جسد مرد رفت دستی زیر بینش گذاشت که سری از روی تاسف تکون داد 

 گفتم:های بلند خودم رو بهشون رسوندم و از اتومبیل خارج شدم و با قدم

 زنده است؟ -

ساالر سری به نشونه "نه" تکون داد با حس اینکه کسی از کنارمون رد شد سرم رو بلند 

 ای سفید رنگی روی سر مرد دیدم.کردم هاله

دو سایه سیا زیر بازوی مرد رو گرفتن و به زور اون رو از کنار جسد دور کردن، یک 

پیدا کرد اطرافم آتیش بود همه  دفعه تصویر از حالت یک هاله شکل واقعی به خودش

هاش در حال سوختن بود، دو مرد با ظاهرهای ترسناک روح اون مرد رو چی در شعله

 کشیدن.با خودشون روی زمین می

کم محو شدن چشمم به پسر بچه افتاد با حالتی مثل شنیدم ولی کمصدای مرد توی ذهنم می

دنش داشتم که مدام بخاطر رفتن سر گیجه سمتش رفتم و بغلش کردم سعی در آروم کر

 زد.پیش پدرش پسم می

 

شد وسط پیشونیم دردی وحشتناکی گرفت که دستم رو روش گذاشتم پسر بچه آروم نمی

ساالر نگران سمتم اومد تصاویری از مهتاب بود، توی تاریکی گیر کرده بود فریاد 

 شد.شنیدم ولی فقط تاریکی سمتش حمله ور میکمکش می



رسید، با چیزی که در تاریکی خواست که کم کم صداش کمتر به گوش می اونقدر کمک

گرفت و بهش تکرار کرد نفس توی سینم حبس شد نه... نه... اون نباید از خالقش رو می

 کرد.پشت می

تصاویر پاک شدن باز هم تصویری جدید اومد. مهتاب وسط شیاطینی ایستاده بود که 

رفتن و چیزهای جدید دیدم مهتاب گوشه دیوار کز کرده کرد، باز هم تصاویر دلربایی می

کرد، ترس توی کشید و خودش رو لعنت میبود اون نگران و عصبی بود موهاش رو می

 زد که با صدای در وحشت زده نگاهش رو به در دوخت.هاش موج میچشم

هم های ساالر به خودم اومدم روی زمین نشستم پشت سر نگران صداش زدم که با تکون

 کشیدم که بلکه حالم خوب بشه.نفس می

با خستگی سمت پسر بچه رفتم دستی روی سرش کشیدم مثل یک تیکه چوب روی زمین 

افتاد خواستم تکونش بدم که با یک بار پلک زدن فقط جسد مرد بود نگران سمت ساالر 

 برگشتم و گفتم:

 ای که اینجا بود کجا رفت؟پسر بچه -

 ساالر متعجب زده پرسید:

 کدوم پسر بچه اینجا که کسی نیست! -

 الکی خندیدم و بعد اخمی کردم و گفتم:

 ای که اینجا کنار جنازه بود کجا رفت؟بچه -

 ساالر سمتم اومد و گفت:

 کژال داخل ماشین بشین انگار حالت خوب نیست کسی غیر این مرد اینجا نیست. -

مبیل بشینم تمام فکرم درگیر آب دهنم رو قورت دادم که ساالر وادارم کرد داخل اتو

 مهتاب کوچولوم بود.



دونست چی در انتظارشه برای یک لحظه آرزو کردم که ای کاش یک مدیوم خدا می

 نبودم.

 

 "آروان"

 

جلوی عمارت ساالر رسیدم سمت در رفتم که جمشید در رو باز کرد با دیدنم اخمی کرد 

 وارد عمارت شدم.ای زدم بدون توجه بهش و خوش آمد گفت؛ بهش طعنه

نهایت در سمت سکو رفتم و داخل آالچیق نشستم که فریبا بهم پشت کرد بیرون اومد بی

 هوس داشتنش بودم بدنش کمی تپل شده بود و باسنش توی دید بود.

 بدون توجه بهم از کنارم رد شد که گفتم:

 کنی!محلی میچطوری دختر خاله خوب بی -

هاش برقی زدن با عشوه و ترسیده سمتم برگشت چشم فریبا با شنیدن صدام هینی کشید

سمتم اومد و کنارم داخل آالچیق نشست پاهای تپل و سفیدش رو روی هم انداخت خیلی 

 تحریک آمیز شده بود سمتم خم شد و گفت:

 پسر خاله خوش اومدی. -

 ای کردم و گفتم:تک خنده

 ممنون. -

 ند گفتم:لباسش زیادی باز بود بهش نگاه کردم و با پوزخ

 گذره؟رسی ساالر چطور ازت میخوب به خودت می -

 فریبا صورتش غمگین شد ولی زود خودش و جمع کرد و گفت:



 همه چی رو به راهه اونم دوستم داره. -

 ای زدم و گفتم:قهقه

زنی؟ من که چقدر دوست داره! االن کجاست؟ پیش کژاله! فریبا کی رو گول می -

 ..دونم بینتون چه خبره.می

 از سر جام بلند شدم و رو به روش ایستادم توی صورتش خم شدم و گفتم:

برم و بهت زندگی می دم که هنوزم فرصت داری تو بخواه من تو رو از این جهنم می -

 کم بیدار بشه.حست کم

 فریبا دو دل نگاهم کرد و گفت:

 تونم.نه من نمی -

 به حالت خاصی نگاهی بهش کردم و گفتم:

تونی روم حساب کنی دستی دوست داری ولی اگه نیاز داشتی تعارف نکن میهر طور  -

 روی کمرش کشیدم که صدای از ته گلوش بیرون اومد.

 شناختم کجا و این زن کجا؟!داد فریبایی که من میپوزخندی زدم چه زود وا می

ه سود اما حاال که با ساالر رابطه داشته اون حس بیدار شده پس طبیعیه خوب ساالر دار

شه! لبخندی زدم که از چشم فریبا دور بره منم یک سودی ببرم چیزی از کسی کم نمیمی

 نموند.

 

 "کژال"

 



با ساالر سمت خونه بابا دلیر رفتیم وقتی رسیدیم قدرتی برای رفتن نداشتم ساالر متوجه 

حال بدم شد و دستم رو گرفت زن های که جلوی در خونه بودن با دیدن خان کنارم پچ 

شنیدم سعی کردم توجه نکنم و به جلو قدم کردن صداشون و خیلی ضعیف میپچ می

گفت؛ "صبر کنید" دلم بردارم ساالر در خونه بابا دلیر رو زد با صدای دختری که می

 برای کژین لَک زد با باز کردن در چشمش بهم افتاد.

 ورد.برای چند لحظه متعجب زده بود یک دفعه اسمم رو با جیغ به زبون آ

 کژال! -

 سریع بدون توجه به حضور ساالر داخل بغلم پرید، خوشحال تر از خودش بغلش کردم.

دو طرف صورتش گرفتم و شروع به بوسیدن سر و صورتش کردم که صدای ساالر در 

 اومد:

 زارید بیایم داخل یا قرار تا صبح هم دیگه رو بغل کنید؟کژین خانوم می -

و ما رو به داخل دعوت کرد ولی زیر چشمی بهم نگاه  کژین خجالت زده ازم جدا شد

 خندید.کرد و ریز ریز میمی

از خندهاش خندم گرفته بود ساالر اول گذاشت من وارد خونه بشم بعد خودش، به امید 

 دیدن بابا وارد خونه شدم ولی بابا نبود.

اومد رو بهش  ساالر به پشتی تکیه داد منم کنارش نشستم که کژین با سینی چایی جلومون

 گفتم:

 کژینم، ماشاّلله خانومی واسی خودش شده! -

 کژین از خجالت سرخ و سفید شد با خجالت گفت:

 شیم راست گفته؟نبات از شیرین شنیده داریم خاله می -

ساالر با شنیدن این حرف از دهن کژین اخمی کرد نگاهش کردم کالفه شده بود چشم از 

 کردم و گفتم:ساالر گرفتم و رو به کژین 



 نه عزیزم حامله نیستم اشتباه متوجه شدیم. -

 کژین آه غمگین مانندی از ته گلوش بیرون اومد که سرش رو بوسیدم و پرسیدم:

 راستی بابا کجاست؟ -

تا کژین خواست چیزی بگه صدای در خونه اومد کژین بلند شد و سمت در رفت 

 شاره کرد "بشین".خواستم بلند بشم که ساالر دستم رو گرفت و امی

به حرفش گوش کردم و نشستم، که تن خمیده بابا داخل چارچوب در مشخص شد چقدر 

 الغر و ضعیف شده بود!

گذشت که پدرم رو عذاب دلم براش سوخت خدا هیچوقت از سر تقصیرات من نمی

 دادم.می

 

داشتم با دیدن بابا با دیدنم اخمی کرد که دلم گرفت حق داشت انتظار چیزی بیشتر از اینم ن

 ساالر کنارم گفت:

 خان، خوش اومدین. -

بابا بدون توجه به من دستی با خان داد و نشست که ساالر یک نگاهی به چهره غمگینم 

 کرد و رو به بابا دلیر کرد و لب زد:

 خوایم مردونه صحبت کنیم.شه با کژال برید ما میکژین خانوم می -

ینه یک نگاهی گذرا کرد ناراحت به ساالر چشم دوختم نگران نگاهی به بابا کردم که با ک

 هاش رو به نشونه "خیالت راحت باشه" باز و بسته کرد دو دل همراه کژین رفتم.که چشم

 

 "کژال"

 



 ای کردم، تا گلوم و صاف بشه رو به دلیر کردم و گفتم:تک سرفه

 آقا دلیر، چیزهایی مربوط به کژاله که باید بشنوید. -

 کرد و لب زد:دلیر اخمی 

 خوام بشنوم.من چیزی از یک هرزه نمی -

 هام رو بستم تا به خودم مسلط بشم و ادامه دادم:چشم

کنید نیست آروان به دروغ کژال رو زن خودش جا زده هیچ چیز اونجوری که فکر می -

 و اون بالها رو سرش آورد.

 ه منم ادامه دادم.های دلیر دیدم کم کم صورتش رنگ غم گرفت کتعجب رو داخل چشم

خرم ولی باید رضایت قانونی بدی که دلیر با من و کژال راه بیا ابروی دخترت رو می -

شه اگه آروان روزی دست از پا خطا کرد با زنم بشه اینطوری دیگه زن عقدی من می

 قانون جلو میام.

 ن بشه.ی پدر بودنت رو بجا بیار و اجازه بده کژال قانونن زن ماین یک بار وظیفه

.نمی -  دونم وّللاه

ببین دلیر این آخرین باریه که می گم رضایت بده وگرنه باید هر روز کلمه فاحشه یا  -

 هرزه رو دخترت یدک بکشه.

 دلیر ناراحت گفت:

 مونی؟مردونه پاش می -

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 مونم.می -

 .پس هر کاری صالحه، بگو انجام بدیم -



 یدم و گفتم:دستی روی لبم کش

 صالحش عقد با منه. -

ای نداشت اونم مجبور به پذیرفتن بود وگرنه دلیر باالخره قبول کرد کژال هم چاره

 شد.زندگی خواهرشم جهنم می

دلیر کتش رو روی تنش انداخت و کژال رو صدا زد ولی اون رو به آغوشش مهمون 

 تونه از سر خجالت بوده باشه..."نکرد "دلیل می

دلیر کنارم هم داخل اتومبیل نشستن سمت محضر رفتیم از قبل دستور به ارسام کژال و 

 داده بودم که یک چادر سفید بخره.

وقتی به محضر رسیدیم ارسام منتظرمون بود از اتومبیل پایین اومدم و که ارسام سمتم 

 اومد و گفت:

 خان اَمانتیتون. -

 گشتم و گفتم:سری تکون داد و زیر لب "تشکری کردم" سمت کژال بر

 لچکت رو بردار و این رو سرت کن. -

خواست وارد محضر شدیم کژال یک گوشه سریع چادر رو سرش کرد بگم دلم نمی

 بوسش کنم دروغ بود.

وقتی سرش کرد راهنمایش کردم داخل اتاقی که عاقد اونجا بود وقتی نشستم عاقد کتابی 

 ت و گفت:رو دستش گرفت و خوند بعد از تموم شدنش سمتم برگش

دوشیزه سرکار خانوم کژال آیا آقای ساالر "اجازه بردن فامیلی ها رو ندارم از این  -

 پذیرید؟بابت ببخشید" به همسری می

 بله. -

 عاقد همین سوال رو از ساالر پرسید اونم قبول کرد.



 ای رو دستم کرد ساده و طالیی رنگ بود.ساالر حلقه

 قد بلندش خم شد و پیشونیم رو بوسید.دستش رو دو طرف سرم گذاشت بخاطر 

 اسمم رو چنان عاشقانه تکرار کرد که من به عقلش شک کردم:

 کژالم، همه َکسم حاال دیگه هیچ احدی جرئت توهین بهت رو نداره. -

لبخندی نه چندان شاد زدم که ساالر خندون تر از قبل گفت؛ باید بریم وسیله برات بگیرم 

 عروسم شدی کم چیزی نیست.

 ناراحت گفتم:

 بی نیومده که ما عقد کردیم.هنوز چهلم بی -

 ساالر اخمی کرد و ناراحت تکرار کرد:

کرد تو شاد باشی مطمئن باش راضیه اگه نبود اگه اونم بود مطمئن باش قبول می -

 .امروز اتفاق نمیفتاد

 

بره" بابا میبا حرفش قانع شدم، و سری تکون دادم که ارسام گفت؛ "بابا دلیر و به روستا 

 سمتم اومد گفت:

 کنم خوشبخت بشی.دفعه قبل نتونستم بهت تبریک بگم دخترم اما االن آرزو می -

رفت دلم برای عطر تنش تنگ شده بود سمتش رفتم بغلش بابا با سری پایین داشت می

 کردم دستش رو نوازش گرانه روی پشتم کشید.

 نکه سوار اتومبیل ارسام بشه گفتم:سرم رو بوسید و ازم جدا شد که بره قبل از ای

 من حاللتون کردم خودتون رو سرزنش نکنید. -



لبخند مهربونی روی لب های بابا نشست و سوار اتومبیل ارسام شد و رفت، ساالر دستم 

های باکالس لرستان شدیم که جلوی مغازها رو گرفت و سمت اتومبیلش برد وارد محله

 نگه داشت و رو بهم کرد و گفت:

 خوایم خرید کنیم.پیاده شو می -

 اما... -

ی چشم نگاهش کردم که با سر ساالر اخمی کرد که حرف کال توی دهنم ماسید، از گوشه

 اشاره کرد پیاده بشم.

شدن یا با های که اطرافمون رد میهای محلیم کنارش ایستادم زنمنم پیاده شدم با لباس

 کردم.م کنجکاوتر از خودشون نگاشون میکردن یا از سر کنجکاوی! منخنده نگاهم می

برو داخلش هر چی دوست داری انتخاب کن من این مغازه رو به روی یک کاری  -

 دارم میام.

های شیکی تنش بود با ای" زیر لب گفتم؛ و وارد مغازه شدم خانوم جونی که لباس"باشه

 دیدنم سمتم اومد و گفت:

 .اینجا مناسب شما نیست بفرمایید بیرون -

بدون اینکه اجازه بده حرفی بزنم بیرونم کرد، چند دقیقه بیرون ایستادم که ساالر پیشم 

 اومد و لب زد:

 تو که هنوز اینجایی چرا نرفتی؟ -

 وّللاه خانومه اصال نزاشت حرف بزنم بیرونم کرد. -

پایینش رو کشید دستم رو گرفت و  ساالر ابروهاش رو از تعجب باال داد و پوست لب

 مغازه برد. داخل

هاش گرد شد که زنی که بیرونم کرد به استقبال ساالر اومد با دیدنم کنار ساالر چشم

 ساالر با صدای که از روی اعصبانیت و دلخوری نسبتا بلند شده بود پرسید:



 دلبر خانوم شما زن من رو بیرون کردید؟ -

 زن با شنیدن کلمه "زن" از دهن ساالر کُپ کرد و ترسیده گفت:

 دونستم اون همراه شماست.من نمی -

 ساالر دستش رو باال آورد و گفت:

های زنانتون رو برای کژالم بیارید اون الیق خوام زیبا ترین لباسعذر و بهانه نمی -

 بهترین هاست.

 

تر اورد یکی از یکی خوشگلهای مارک دار رو برام میسدلبر خانوم انواع اقسام لبا

اومد بنابراین تصمیم های تیره خوشم نمییره بودن، از رنگهای تولی بیشترشون رنگ

 گرفتم سوال کنم:

 هاتون رنگشون تیره است؟ یا فقط برای من تیره میارید؟ی لباسشما همه -

 ای کرد و گفت:دلبر خانوم به حالت شرمندگی خنده

 هاست، لباس رنگ روشنم هست ولی... مدل امسال همین -

 خیلی مودبانه به زبون آوردم. سکوت کرد ادامه حرفش و

های که رنگ روشن تری های تیره ندارم اگه ممکنه لطفا لباسای به لباسمن عالقه -

 دارن واسم بیارید.

های های خاصی رو جلوم گذاشت دروغ چرا عاشقشون شده بودم رنگدلبر خانوم لباس

 ای و...قرمز، آبی فیروزه

افتاد برش داشتم و جلوی ساالر رفتم که لبخندش از بینشون چشمم به یک کت دامن قرمز 

 پر کشید و جاش رو اخم پُر کرد.

 سمتم اومد و لباس رو ازم گرفت با اخم گفت:



 این نه. -

 خواستم اعتراضی کنم که دلبر خانوم گفت:

هاشون فروش های لباسیه که آوردیم از دیروز تا حاال خیلیاین یکی از بهترین مدل -

 درخشن.م که خانومی زیبا هستن قطعا در این لباس میرفته کژال جان ه

 ظاهرم رو مظلوم کردم که ساالر دستی روی صورتش کشید و لب زد:

 جلوی خودم بپوش نه هیچ احد دیگه باشه؟ -

 دونم از کجا پیداش شد سری تکون دادم.با خجالتی که نمی

 ر بود لباس رو عوض کنم.ای هم برداشتم سمت اتاقکی رفتم که قرالباس بلند آبی فیروزه

لباس رو با کمک دلبر خانوم عوض کردم که دلبر دهنش خود به خود باز شد، شیطنتم 

خواست با ساالر بازی کنم به حالتی خاص سمتش قدم برداشتم چند بیدار شده بود دلم می

های سفید و خوش تراشم وسط صندلیش گذاشتم سانتی مونده بود که بهش برسم پام

 پام افتاد بزاق دهنش قورت داد سمتش خم شدم، یقه ی لباسش رو گرفتم.نگاهش به 

 اون آروم با حرکت دستم از روی صندلی بلند کردم وقتی جلوم ایستاد.

هاش رو دور کمرم انداخت، سرش رو داخل موهام یک سر و گردن ازم بلندتر بود دست

صورتم پریشون شده های که از روی لجبازی روی فرو کرد شروع به بوییدن کرد مو

هام زل زد و بعد سرش رو کج کرد و بودن رو با دستش کنار زد و عمیق به چشم

 ی نرمی روی گونم زد، حس عجیبی پیدا کردم بدنم مور مور شد.بوسه

هام رو ازش دزدیدم که مردونه خندید و دست راستم رو گرفت و بلند کرد وادارم چشم

بار چرخشم زرق و برقش رو بیشتر به نمایش  کرد یک دور بزنم لباس بلندم با هر

 زاشت.می



ای رنگی بود یقه ی گرد با جلوی آینه ایستادم و به خودم نگاهی گذرا کردم لباس فیروزه

های آبی پرنگ بود به خودم توی آینه زل دامنی بلند و توری دور کمرش سنگ دوزی

و به خودش تکیه داد و  زدم که ساالر کنارم اومد و کمر باریکم رو توی دستش گرفت

 زمزمه کرد:

 تو کژال منی. -

 ای روی موهام زد و دلبر خانوم رو صدا زد:بوسه

 ای که باید تقدیم کنم چقدره؟خوب دلبر خانوم هزینه -

 رو گفت؛ مغزم سوت کشید خواستم حرفی بزنم که ساالر گفت: وقتی دلبر هزینه

 م.شبیا بریم خونه که دارم از خستگی هالک می -

 سری به نشونه "باشه" تکون دادم و دنبالش راه افتادم.

 کشیدم.ها تشکر کردم ولی نگاهش نکردم خجالت میازش بابت لباس

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

اون روز بهترین روزی بود که بعد این سختی داشتم، شاید من عاشق ساالر نبودم ولی 

 قدم مثبتی بود که به آرامش برسم. مردونگیش رو بهم ثابت کرد شاید این اولین

 های من شروع شدن.اما با برگشتنمون سمت عمارت باز هم کابوس

 اون روستا برای من حکم جهنم رو داشت که قرار بود هر روز توی آتیشش بسوزم.

 



وقتی به عمارت رسیدیم، یکم نگران بودم درسته کارم درست نبود ولی ناچار بودم تن 

 و گرفت.بدم، ساالر وسایل ر

سمت در عمارت رفت وقتی در زد جمشید در رو باز کرد پشت ساالر ایستاده بودم که 

 دید ساالر به پشت برگشتم و دستم رو گرفت و به عمارت برد.جمشید من رو نمی

وقتی وارد عمارت شدیم فائزه خانوم سمتمون اومد و با دیدن من دست در دست ساالر و 

 وسایل خرید.

ه کرد تا خواست موهام رو بکشه ساالر مادرش رو گرفت صدای جیغش فائزه سمتم حمل

 داد:داخل عمارت رو پر کرده بود زیر لب بهم فحش می

دختره پَست از وقتی وجود نحست رو آوردی توی این عمارت و زندگی پسرم همه  -

چی رو به گند کشیدی، خدا ازت نگذره زنیکه هرزه فقط شدی زیر خواب این و اون 

 .ارم بمی ریامیدو

 هاش زل زدم و گفتم:من گناهکار نبودم پس بدون اینکه سرم رو پایین بندازم به چشم

های غلط هیچ چیزه این خانواده ربطی به من نداره اگه شما االن اینجایید بخاطر تصمیم -

 خودتونه نه من!

 زنه.ببین عفریته داره هنوزم حرف می -

 رزه به تن منم افتاد.ساالر چنان سر مادرش فریاد زد که ل

تونی از این عمارت بری کسی بسه... کژال زن منه ولش کن، مشکلی داری می -

گی، مونی بفهم چی از دهنت در میاد که بهش میمجبورت نکرده بمونی ولی وقتی می

احترامی به کژال بی احترامی به منه ببینم اون همتون این رو توی گوشتون فرو کنید بی

 کنم هیچ خانی اجازه وارد شدنش به هیچ دهی نده.کنم کاری میرون میشخص از ده بی

کنی و قصد داری تو داری بخاطر یک دختر هرزه و زیر خواب با مادرت بحث می -

 کنی؟بیرونم 

 کژال عروس من نیست فقط فریبا عروس منه.



 داد.فائزه خانوم انگشتش رو جلوی صورتم به نشونه تهدید تکون می

 دم به فلک بکشنت.ببینم به عروسم حرفی بزنی میفقط  -

سرم رو باال گرفتم و جوری نگاهش کردم که از نگاهم اخمی کل صورتش رو گرفت در 

 کمال احترام گفتم:

های تو من کاری به فریبا خانوم ندارم اما... اما اگه از حدشون فراتر برن مثل بقیه زن -

 دم.ب میشینم مثل خودشون جواسری خور ساکت نمی

 

 فائزه یک دقیقه ایستاد و به من زل زد پوزخندی گوشه لبش نشست و گفت:

 وای... وای کژال خانوم خوب بلدی نقش بازی کنی! -

 کژال فلج کجا این کژال کجا؟

 کنی!دونستم نقش بازی میدختره پَست می

عا ها واقکردن اینکردن، چقدر راحت غرور کسی رو خورد میچقدر خوب قضاوت می

 آدم هستن؟

ساالر هم تازه انگار یادش افتاده بود من فلج بودم گنگ نگاهم کرد که لبخندی زدم و 

 گفتم:

گید خدای با عظمتش وجود نداره من االن نتیجه بزرگی همون خدام فائزه خانوم شما می -

زنم واسی اینکه یکی رو دارم که قدرت همه بینی راست راست جلوت قدم میاگه می

هاش چیزی به های بندهها و تهمتبینم از حرفاز خودشه تا اون هست دلیلی نمی هاآدم

 دل بگیرم.

 

 "فریبا"



 

های خمار آروان گرفتم و سمت سکو رفتم با از چشم با صدای فریاد مادر شوهرم چشم

هام رو مشت کردم ولی اصال به روی خودم نیاوردم چون دیدن کژال کنار ساالر دست

هام رو بستم خیلی های کسی روی باسنم چشمساالر میفتادم، با حس دست بدتر از چشم

دادم مثل اینکه آروان فهمیده بود کنار گوشم زمزمه کرد فردا به عمارتم بیا لبم زود وا می

رو به دندون گرفتم سری تکون دادم که چشم آروان به کژال افتاد اصال انگار این زن 

 مهره مار داشت!

 اومد باید حتما بالیی سرش می آوردم تا شرش کم بشه.بدم از کژال می

چشم ساالر به آروان افتاد برای حمایت از کژال کنارش ایستاد آروان به سمت کژال 

 رفت و گفت:

فائزه خانوم کژال فلج بود ولی مهم اینکه نازا است، ساالر خان با زن نازات خوش  -

 باش.

 ن افتاد.ساالر، آروان رو محکم هل داد که روی زمی

های ساالر آروان خنده کنان بلند شد کنار گوش ساالر چیزی رو زمزمه کرد که دست

 های خشم روی پیشونیش نمایان شد.مشت شدن رگه

 :شه غرویدبا صدای که معلوم از فرط عصبانیت کنترول می

کنم، جمشید کجا از عمارت من بیرون برو و دیگه به اینجا نیا وگرنه سالخیت می -

 ی؟هست

 بله ارباب؟ -

 خان آروان رو به بیرون راهنمای کن دیگه هم نبینم اینجا راهش بدی. -

 چشم ارباب. -

 آروان با لبخند حرص داری گفت:



بری ساالر خان!؟ تو های من رو میکژال رو که حسابی دست مالی کردم پس مونده -

 سوزه.چقدر فقیری دلم برات می

 آروان بزنه که کژال دستش رو گرفت و گفت:ساالر خواست مشتی رو توی دهن 

حیا بودن خودشون دیگران از سر راهشون کنن با بیاز ما فقیر تر افرادین که سعی می -

 بردارن ولی خبر ندارن که چقدر بدبختن.

 آروان خواست حرفی بزنه که ساالر دستور داد بیرونش کنن.

 

 "ساالر"

 

تونم با زن باردار رابطه مونه من نمیاتاق میاز این به بعد کژال با من داخل یک  -

 داشته باشم.

اتاق مهمون رو برای فریبا خانوم آماده کنید، وسایل کژال خانوم هم به اتاق مشترکمون 

 ببرید.

های برزخی فریبا یکی از خدمه جلو اومد و کژال رو سمت اتاق راهنمایی کرد چشم

 تو بود. روی کژال دیدم؛ فریبا خانوم حاال نوبت دور

 

 "کژال"

 

خدمتکار تا داخل اتاق همراهیم کرد، از کنار فریبا گذشتم صدای تند تند نفس کشیدنش رو 

 کرد.  شنیدم معلوم بود خودش رو به زور کنترول میمی

 وارد اتاق شدم خدمتکار وسایلم رو با وسایل فریبا جا به جا کرد.



متکار تموم شد و ازم اجازه گرفت روی تخت نشستم و به فضای اتاق نگاه کردم کار خد

 که بره تو حال و هوای خودم که صدای زمزمه وار ایمان اومد.

 کژال بانوی عمارت شده! -

 هام گرد شد.چشم

 وا، ایمان خل و چل شدی رفت. -

 ای کرد و گفت:ایمان جلوم ظاهر شد که خنده

 باید صحبت کنیم. -

 سری تکون دادم و که گفت:

ی تموم افرادی بینه سر پایی من قصد داشتم حافظهمیاد دنبالت و میامروز که ساالر  -

شه ی قیام پیدا میشدم که سر و کلهکه این اتفاق رو شاهد بودن پاک کنم، داشتم موفق می

شم که فقط برای یک مدت کوتاه ذهنشون رو از این اتفاق شه منم مجبور میو مانع می

 پاک کنم.

 به خودش اومده بود. که مثل اینکه فائزه زودتر

 ناراحت اما با کنجکاوی پرسیدم:

 شه؟خوایی بکنی یک مانع میقیام چرا برای هر کاری که تو می -

 ایمان کنارم نشست و گفت:

چون من یک جنم کژال اما نه یک جن عادی رحمانیم این کارها حق ما نیست ما فقط  -

 موظف به انجام کارهای درست مثل حفاظت کردن هستیم.

 کنم خالف کارهای یک موکل رحمانیه.این کارهای که من می

 ندازی؟خوب برای چی بخاطر من خودت رو به خطر می -



 ایمان لبخندی به پهنای صورتش زد و گفت:

 چون برای من مهم هستی. -

 اجازه سوال کردن بیشتر نشد و غیب شد.

 شه.داره وارد اتاق میدر اتاق هچین بدون مقدمه باز شد که انگار یک گله گوسفند 

فریبا با لبخندی موزی وارد شد و رو به روم قرار گرفت برام دست زد و قهقه زد و 

 گفت:

وای کژال خیلی مارمولکی! اول زن آروان خان شدی؛ االنم زن ساالر تو چه مهره  -

 ماری داری؟

 کنی؟های آبیت هست که واسی همه دلبری میوای نکنه با این چشم

 اومد و فکم رو توی دستش گرفت و گفت: فریبا سمتم

 ببینم وقتی صورتت و به لجن کشیدم بازم ساالر دوست داره؟ -

دستش رو پس زدم و به عقب هلش دادم ولی نه اونقدر که روی زمین بیفته سر جام 

 ایستادم و محکم گفتم:

 رسی؟زارم به هدفت بخواد بکن ولی نمیمن تو سری خور تو نیستم هر کاری دلت می -

دونم چه آدم نادرستی هستی... ولی من کژالم به وقتش گرگم به وقش یک آهوی می

تونم با یک اشاره زندگیت تونی من رو از سر راهت برداری ولی من میوحشی، تو نمی

 رو عوض کنم مثل االن که شوهرت رو تصاحب کردم.

 

اسم من کژاِل های فریبا مشت شد صداش از فرط عصبانیت عوض شده بود، اگه دست

 باید زور گفتن؛ به من رو باید با خودت به گور ببری.



فریبا سمتم حمله که تا موهام رو بکشه منم مثل خودش کارش رو انجام دادم مشغول 

دعوا بودیم که فریبا چنگی زیر چشمم زد دردم اومد منم با تمام توانم موهاش رو کشیدم 

 خواستم ازش فاصله بگیرم.می که جیغ بلندی کشید خسته از گیس و گیس کشی

اصال حواسمون به در نبود چشمم به ساالر افتاد که کنار دیوار تکیه زده بود دست به 

 سینه به ما زل زده بود.

 سمتمون اومد که فریبایی که مدام در حال کشیدن موهای من بود رو ازم دور کرد.

 فریبا ولش کن. -

 فریبا حرصی با صدای نسبتا بلندی جیغ زد:

 .نه باید بکشمش دختر پست اومده َهوی من شده -

ساالر، فریبا رو از اتاق بیرون کرد با موهای پریشون روی تخت نشستم که ساالر پُرو 

 هاش و در آورد.پُرو لباس

 ای کرد و گفت:چشم هام رو گرفتم که تک خنده

 گیری انگار تا حاال ندیدی.هات رو میهمچین چشم -

 شیطون با باالتنه لخت سمتم اومد.اخمی کردم که 

 ای بودم؟دونی چقدر منتظر همچین لحظهمی -

 ی "نه" تکون دادم.گیج نگاهش کردم و سری به نشونه

 ای کرد و لب زد:خنده

گفتن؛ و تو هم بهشون زور از اون روزی که جلوی عمارتمون پسرها بهت زور می -

 گفتی.می

 با تعجب گفتم:



 یعنی چی؟ -

 اینکه تو عشق بچگی منی، تو از اون روز کژال قلب من شدی.یعنی  -

 ساالر بدون مقدمه من رو مهمون آغوشش کرد.

خواست به یک مرد تکیه کنم، یک مرد واقعی نه کسی مثل آروانی که هر روز دلم می

 در حال تالش بود تا عذابم بده.

هام دلبری کردم ا چشمیکم از ساالر فاصله گرفتم و چهار زانو روی تخت نشستم و یکم ب

 که لبخندی خیلی قشنگی زد انگشت دست راستم رو باال آوردم و گفتم:

 دی که مثل کاری که آروان باهام کرد تو نکنی؟قول مردونه می -

 ساالر انگشت کوچیک دست راستش و باال آورد و گفت:

 کنم.کنم نه مثل آروان باهات رفتار میبه شرفم قسم نه بهت خیانت می -

از خوشحالی جیغی زدم و بی مقدمه خودم رو به ساالر آویزون کردم که تعادلش رو از 

 دست داد روی تخت افتاد.

کردم، که دستش و روی سمت راست صورتم گذاشت و پیشونیم از خنده داشتم قش می

 رو بوسید.

 خواست وقتی این مرد دوستم داره چرا من نداشته باشم چونمنم زن بودم دلم حامی می

هاش با خبر بشم واقعا دوستم تونستم راحت افکارش رو بخونم و از حسمدیوم بودم می

 داشت، آروم آروم بهم نزدیک شد و...

 

هاش رو بسته بود آروم اسمش رو زمزمه سرم رو از روی بازوی ساالر برداشتم و چشم

لباس ها رفتم یک دست کرد فکر کنم خوابیده بود روی لپش رو بوسیدم و سمت لباس

 خواب قرمز بیرون آوردم و پوشیدم بدنم حسابی توی دید بود.

 کنن؟های شهری اینطوری دلبری مییعنی زن



شونه رو برداشتم تا موهام رو شونه کنم توی حال و هوای خودم بودم که با حس دست 

کسی روی شونه هام سرم رو باال آوردم با دیدن ساالر شونه رو روی میز گذاشتم، و 

 های ساالر قرار دادم.رو روی دست هامدست

 ساالر خمار شده بود سرش رو داخل گودی گردنم فرو کرد و شروع به بوسیدن کرد.

از کارش غرق لذت شدم دستم رو سمتش سرش بردم و سمتش برگشتم شروع به بوسیدن 

 هاش کردم.لب

ی بدنم زد دستش رو همه جااونقدر بی تحمل بود که بعد از چند دقیقه نفس نفس می

 کشید اما طاقت نیاورد و من و با یک حرکت روی دستش بلند کرد و سمت تخت برد.می

هام رفت و شروع به در بردم سمت لباسبوسید از کارش لذت میبا لذت زیر گلوم می

 آوردنشون کرد تا...

 نفس نفس کنارم روی تخت افتاد که زمزمه وار گفت:

 شه بگذره؟میبهترین شب عمرم بود، کنار تو مگه  -

هام رو بستم که ساالر سر من و روی اومد، چشمای ریزی کردم خیلی خوابم میخنده

 کرد.قفسه سینش گذاشت و با موهام بازی می

 بازم افکارم سمت آروان رفت من چرا به راحتی تونستم افکار ساالر بخونم؟

 ولی نتونستم ذهنیت کثیف آروان رو ببینم؟

بودم نفس عمیقی کشیدم و خودم رو اول دست خدا بعد دست این  ها خستهاز فکر و خیال

 سرنوشت سپردم.

 

زاشت گشتم، ولی تاریکی نمی"داخل یک اتاق تاریک بودم با چشم دنبال چیزی می

چیزی رو ببینم برای همین از چشم سومم استفاده کردم تصاویر داخل اتاق رو به رنگ 

 دیدم.آبی می



بودن نگاه کردم سه سایه ولی تصاویر واضح شد در واقع سه  های که داخل اتاقبا سایه

جن بودن، یکی شبیه پیرزن، گرگ و بقیه هم با ظاهرهای غیر قابل شناسایی قهقه 

 زدن چشمم به مهتاب افتاد گوشه اتاق کز کرده بود.می

ها به قدری زیاد بود که دیدم لرزشسه جن نزدیکش رفتن لرزش های تن مهتاب رو می

 هاش تا مغز و استخونم رفت.دویدم دستش رو گرفتم سرمای دستسمتش 

 زدم به این امید که حالش خوب بشه.های تشنجی شده بود ترسیده بودم صداش میمثل آدم

هاش سرما حالت روی زمین افتاد داخل چشمهای تنش زیاد شد و یک دفعه بیولی لرزش

 بود بی توجهی بود.

 داد:هاش آزارم میزمزمه

 دای وجود نداره، من دختر تاریکیم.خ -

 سرش جیغ زدم:

این حرف رو نزن، مهتاب به خودت بیا باید باهاشون بجنگی اون ها تو رو وادار به  -

 کنن از خدا رو نگیر دور نشو.این کار می

تونستم کاری بکنم، دلم های آینده بودم نمیدید انگار توی اتفاقاتمهتاب من رو نمی

و از جسم این دختر چهارده ساله در بیارم ولی تا خود مهتاب خواست اون جن ر

 تونستم."زاشت نمینمی

 

 "ساالر"

 

های کژال از خواب بیدار شدم صورتش خیس عرق شده بود، دست روی با صدای جیغ

 پیشونیش گذاشتم فکر کردم مریضه ولی نه، خداروشکر نبود.



دونست اون زد خدا مین رو جیغ میشد اسم یک زسعی کردم بیدارش کنم ولی بیدار نمی

 کیه؟

 کژال، بیدارش و تو رو خدا. -

شد ترسیده سمت لیوان آب رفتم و روی صورتش ریختم وحشت فایده نداشت بیدار نمی

 زده بیدار شد.

سمتش رفتم و روی تخت نشستم سریع بغلش کردم ترسیده بود بازوم رو چنگی انداخت و 

 زد.پشت سر هم نفس نفس می

 ش رو نوازش کردم و گفتم:موها

 عزیزم نترس فقط یک خواب بوده. -

 دستم رو نوازش گرانه روی پشتش کشیدم و روی موهاش رو بوسیدم.

گفت؛ ولی کرد، از کشتن میخودش رو از بغلم بیرون آورد و زمزمه های نامفهوم می

 کی رو کشتن؟

 کژال حالت خوبه؟! -

بلند کرد وقتی نگاه گنگم رو دید نفسی از  وحشت زده انگار چیزی یادش اومده سرش رو

 سر آسودگی کشید.

به بدن خیس از عرقش نگاه کردم سری برای "تاسف" نشون دادم بغلش کردم که از فکر 

 بیرون اومد و جیغی کشید.

 زنی یا نه؟تک خنده ای کردم و گفتم؛ ببینم وقتی خودم بردمت حموم بازم جیغ می

 با باالتنه لخت سمت حموم بردمش. های درشت و آبیش گرد شدنچشم

هاش رو گرفته بود هاش برهنه ایستادم چشمروی سکو داخل حموم گذاشتمش جلوی چشم

 شد خندم گرفته بود.از پس سرخ و سفید می



 هاش رو از تنش خارج کنم که یک قدم عقب رفت.جلو رفتم و قصد داشتم لباس

 کنی؟من که دیدمت کوچولو دیگه چی رو ازم مخفی می -

لب پاینش رو گازی گرفت و سرش رو پایین انداخت سمتش رفتم انگشت شصتم رو 

 اش کشیدم.روی چونه

 هاش بیرون کشیدم و سرم رو سمت گوشش بردم و گفتم:هاش رو از بین دندونلب

 کنی!های یاقوتیت رو ازم مخفی میحیف نیست این لب -

 .ون آومدزبونی روی گوشش کشیدم که صدای از ته گلوش بیر

 

ای به های آبیش خمار شده بود وحشی تر از هر زمان دیگهسرم رو باال آوردم که چشم

 خواست تن ظریفش رو لمس کنم.رسید دلم باز هم مینظر می

لباسش رو از تنش در آوردم و دستی دور کمر باریکش انداختم و به خودم چسبوندمش 

 هاش گذاشتم.هام رو روی لبلب

داد و در آخر دور گردنم انداخت مثل رو روی سینه برهنم حرکت میهاش کژال دست

 هاش رو هیچ زنی نداشت.بوسیدمش عطر تنش، شیرینی لبقحطی زده ها می

 کرد ازش جدا شدم که لباهاش منتظر دوباره بوسیدن بودن.به خوبی همراهیم می

 انگشتم از روی پیشونیش تا روی بینیش کشیدم و گفتم:

 خوام مریض بشی.ن کافیه نمیدیگه بوسید -

شروع به شستن تنش کردم با دیدن موهای موج دار و بلندش دستم رو داخلشون فرو 

ای که نزدیکم کردم مثل ابریشم نرم بود یکم باهاش بازی کردم با دیدن خستگیش حوله

 بود دور تنش پیچیدم. 



داده بود سمت اتاقم خسته و خمار خواب شده بود بلندش کردم که سرش رو تکیه به سینم 

بردمش و موهاش رو خشک کردم با عشق موهاش رو شونه کردم لباس جدیدی تنش 

شد از کارش خندم زد و با دست من از خواب بیدار میکردم هر از گاهی چرت می

 لرزید که صدای اعتراض آمیزیش بلند شد.هام رو از شدت خنده میگرفت شونه

 عه نخند! -

کمرش رو گرفتم و سمت تخت پرتش کردم که از پشت روی تن  محکم به بازوم زد که

 هاش رو با یک دست قفل کردم.خودم افتاد برش گردوندم و دست

 زد.شروع به قلقلک دادنش کردم از شدت خنده دیگه جیغ می

 زاشتم!کرد ولش کنم ولی مگه میالتماس می

چند بار پشت سر هم هام کردم و هاش رو قفل دستدلم براش سوخت و ولش کردم دست

 بوسیدمش.

با التماس و صدای خواب آلودش اجازه دادم بخوابه کنارش دراز کشیدم و دستم رو دور 

 کمرش انداختم و به خودم چسبوندمش که صدای خواب آلودش بلند شد:

 کنی!داری خفم می -

 هیس... ساکت، بخواب جای من خوبه. -

 زورگو. -

 به خودمم بعد چند دقیقه خوابم برد.تو گلو خندیدم، اجازه دادم بخوا

 

 "سوم شخص"

 



ها افتاد فقط سرش شکست بعد از چند روز سالمتش رو به آسو خانوم بعد از اینکه از پله

 دست آورده بود.

اومد واقعا دیگه شک کرده بود آروان پسرش باشه! هر شب مست با یک زن به خونه می

 و روز خواب رو ازش گرفته بودن.ها داخل اتاق پسرش شب های زنو صدای ناله

کرد حتی آروان به شیرینم رحم تو فکر یک زن برای پسرش بود ولی آروان قبول نمی

نکرد بهش نصف شب تجاوز کرد، برای اینکه زندگی اون دختر خراب نشه به یکی از 

 کارگرها پول داد و بی سر رو صدا شیرین رو به عقد اون مرد در آورد.

 رفت.ین هیچوقت از جلوی چشم آسو کنار نمیهای اشکی شیرچشم

کردن اتاق قدیمی گوشه عمارت رو بهش مهری میدایه هم که فلج شده بود همه بهش بی

داده بودن که باقی عمرش رو اونجا بگذرونه خدمتکارها در راه خدا زیرش رو تمیز 

گ زدن که هر روز آرزوی مرکردن ولی اونقدر این موضوع توی سر دایه میمی

 کرد.می

کرد ولی از وقتی که شیرین از عمارت رفته فقط شیرین بود که بدون منت کارش رو می

 بود دیگه دایه آرامش نداشت یک چشمش کاسه خون اون یکی فقط اشک بود.

تونست دونست قرار نیست دیگه روی آرامش رو ببینه کاش میچقدر ظلم کرده بود می

 زاشتن.ر ولی این پاهای بی جونش نمیدوباره پیش کژال بره و حاللیت بگی

 

آروان خان هم که معلوم نبود با خودش چند چنِد به ارسالن دستوراتی داده بود که 

 ارسالن به عقل خان شک کرده بود.

کرد دونست اروان عوض شده ولی فکر نمیاز افکار خان لرزه به تنش افتاده بود می

ن رو اونم کی! زنی که متعلق به ساالر خان انقدر پَست شده باشه که بخواد زندگی یک ز

 رو به آتیش بکشه.

دونست پای عزیز قلبش در میون باشه دشمنش رو سالخی شناخت میساالر خان رو می

 کنه.می



 

 "کژال"

 

صبح داخل آغوش ساالر بیدار شدم، دستش رو چنان حصار تنم کرده بود که قدرت 

 ریخت.تکون خوردن نداشتم ولی داشت می

 هام ساالر بیدار سشد و با صدای خواب آلود گفت:خوردم که با تکونم تکون میمدا

 خوری؟کژال بگیر بخواب چرا انقدر تکون می -

 حرصی گفتم:

 ریخت. -

 های که پف کرده بود و صدای خواب آلودش گفت:ساالر با چشم

 چی ریخت؟! -

 میرم.ولم کن بزار برم دارم می -

باز کرد اجازه داد برم، با تمام قدرتی که داشتم پا تند کردم و هاش رو ساالر حصار دست

 داخل سرویس بهداشتی رفتم.

 ساالر انگار تازه منظورم از ریختن فهمید صدای خندش بلند شد.

 زیر لب غرغر کردم:

 کوفت، پسر بی ادب. -

 آخیش سبک شدم، صورتمم شستم بیرون اومدم که ساالر شیطون گفت:

 سبک شدی؟ -



 سمش و جیغ زدم:حرصی ا

 ساالر! -

قهقه زد که حرصی بالشت رو برداشتم تو سرش کوبیدم... با زانو رو تخت رفتم و مدام 

زدم که کمرم رو گرفت روی تخت انداخت سرش رو توی بالشت رو تو سر و پشتش می

 گودی گردنم فرو کرد و مک عمیقی زد گوشه لبم رو بوسید و بلند شد.

میام سر وقتت جون داشته باش چشمکی زد کیلو کیلو حرص بگیر بخواب که شب  -

 خوردم.می

هام از این همه پرویش گرد شدن لبخند بدجنسی زد و مشغول عوض کردن چشم

 هاش شد زیر پتو رفتم و گرفتم خوابیدم.لباس

 

 "ساالر"

 

های بسته کژال افتاد کتم رو برداشتم سمت هام رو عوض کردم که چشمم به چشملباس

 ل رفتم موهای روی صورتش رو کنار زدم، بوسیدمش و از اتاق خارج شد.کژا

 اومد نگران شدم قضیه چیه؟صدای اشک ریختن مادرم از اتاقش می

خواستم وارد اتاق بشم که شنیدن اسم مسعود سرم رو باال آوردم... چرا مادرم مسعود رو 

 زد؟!پسرش صدا می

 کردم.و درست میاول باید برای تشیع جنازی مسعود کارها ر

 از در اتاق فاصله گرفتم و سمت پله ها رفتم.

ها پایین اومدم جمشید سرکارگر باغ بود پیشش رفتم و ببینم برای مسعود چه کاری از پله

 انجام داده؟



 کردن.به بقیه کارگرها نگاه کردم هم لباس سیاه به تن داشتن و کار می

 

 احوالپرسی کرد متقابال جوابش رو دادم و گفتم:یکی از کارگرها سمتم اومد و باهام سالم 

 جمشید کجاست؟ -

 داخل باغه خان. -

 بگو بیاد کارش دارم. -

 چشم ارباب. -

 زیر سایه درخت ایستاده بودم که بعد از چند دقیقه سر رو کله جمشید پیدا شد.

 جانم خان؟ -

 بدون اینکه حالتی توی صورتم به وجود بیاد پرسیدم:

 کجاست؟ جنازه مسعود -

 داخل مردشور خونه. -

 سری تکون دادم و گفتم:

مراسم تشیع جنازش رو انجام بده درست نیست مرده رو اینطور ول کرد پیش لئولئو  -

 هم بفرست خبر فوت شوهرش رو بده.

 جمشید ناراحت لب زد:

 چشم خان. -

 رو باال انداختم و گفتم: یک تای ابروم



 جمشید چته؟ -

 ؟ناراحت به نظر میایی

 شن.هیچ وّللاه خان موندم چی به لئولئو خانوم بگم قطعا خیلی ناراحت می -

 مردونه به پشتش زدم و گفتم:

 شه کرد.مرگ حقه کاریش هم نمی -

 جمشید سری از روی غم تکون داد و رفت.

 دستی روی صورتم کشیدم و کالفه به درخت تکیه زدم.

 

 "سوم شخص"

 

 عود رو شستن و داخل پارچه سفید پیچیدن.طبق دستور ساالر خان جسم مرده مس

ی مسعود رفت و به لئولئوی که خوشحال اسم مسعود جمشید شرمسار جلوی در خونه

 هاش ماسید.میاورد ولی با دیدن جمشید پشت در لبخند روی لب

 شد.گفت؛ و شدت اشک ریختن لئولئو بیشتر میجمشید با سری پایین از فوت مسعود می

 تونست بکنه.سوخت، ولی کاری نمیدختر کم سن و سال میدلش برای این 

 زیر بازوی لئولئو رو گرفت و سمت عمارت ساالر خان رفت.

 

 "ساالر"



 

سمت مطبخ خونه رفتم و دستور دادم که حلوا بقیه کارهای مربوط به فوت مسعود انجام 

 بدن.

 بدن.ها خبر کنیم که به بقیه خانبه بقیه سپرد غروب مسعود رو دفن می

 مشغول کارها بودم اصال نفهمیدم چطور بعدظهر شد.

 

 "کژال"

 

با حس خفگی تقال برای نفس کشیدن کردم که با پا محکم تو شکم کسی زدم که بالشت رو 

 روی سرم گذاشته بود که جیغی از روی درد کشید.

کشید بالشت رو کنار زدم با دیدن فریبا هاش شل شد و روی زمین افتاد جیغ میدست

 هاش غرق خون بود ترس برم داشت.روی زمین که تمام لباس

 دونست که از قصد نبود اتفاقی بود، ترسیده سمتش رفتم که هلم داد و جیغ زد.خدا می

 بچم رو کشتی! -

گشتم اصال حواسم به دست پاچه شده بودم سمت در رفتم و با چشم دنبال ساالر می

 های تنم نبود.لباس

تکیه داده بود و پاهای برهنه سمتش رفتم و اسمش رو صدا زدم که ساالر کنار درخت 

 پام به چیزی گیر کرد و افتادم ولی بازم بلند شدم به دویدن ادامه دادم.

اسم ساالر رو جیغ زدم که از عالم هپروت بیرون اومد و سمتم دوید با دیدن لباس های 

 تنم عصبی داد زد:

 این چه سر و وضعیه؟ -



 دستپاچه گفتم:

 خواستم چیزی...ش بشه بالشت رو سرم گذاشته بود.فریبا.. بخ...دا نمی -

 هام جاری شد ساالر نگران پرسید:اشک روی گونه

 فریبا چی شده؟ -

بخدا نخواستم بهش صدمه بزنم بخاطر تقال از خفگی پام خورد توی شکمش االن  -

 خونریزی داره.

 ساالر از کنارم رد شد و سمت اتاق رفت.

 ه سمت در اتاق رفتم از گوشه در به ساالری نگاه کردم که نگران بچش بود.دستپاچ

یک لحظه دلم هوس بچه کرد، فریبا حالش بد بود که ساالر ناراحت اومد بیرون و نگاهم 

 کرد سرم از شرمندگی پایین بود.

 ساالر داد زد:

 یکیتون پاشید برید قابله رو بیارید. -

رفت و هر چند بار من اش میئزه خانوم قربون صدقهکشید فافریبا چند ساعت درد می

 کرد.رو نفرین می

قابله خانوم بالخره بعد چند ساعت به عمارت اومد و سمت اتاق رفت درخواست پارچه و 

 آب ولرم کرد.

 یعنی انقدر وضعش وخیم بود؟

م اومد قابله خانوفکر کنم کیسه آبش رو پاره کرده بودم صدای جیغ فریبا از اتاق می

 خوشحال از اتاق بیرون اومد و گفت:

 خوش خبرم خان. -



 

ساالر شاد و شنگول شده بود که قابله خانوم پسر کوچولویی که داخل پارچه پیچیده بود 

 به ساالر داد.

ترسیدم بهش دست بزنم و چیزیش بشه قطعا فریبا اینبار جرئت نزدیک شدن نداشتم می

 ریخت.خونم رو می

 ل زده بود، باالخره لبخند روی لبش اومد.ساالر به صورت بچه ز

 ساالر سمت اتاق فریبا رفت و بچه رو بهش داد سر فریبا رو بوسید.

موند، اومدن ولی من تا عمرم داشتم حسرت بچه به دلم میچه زوج خوشبختی به نظر می

هام جمع شد و پاهام رو توی قفسه سینم جمع کردم و اشک های مزاحم اشک توی چشم

 رو خیس کردن.صورتم 

 کشیدم؟سرم رو روی پاهام گذاشتم گناهم چی بود که باید فقط درد می

 آه... عمیقی کشیدم که صدای ساالر اومد.

 کژال بیا بگیرش ببین چقدر کوچولو هستش؟ -

 اشک هام رو پاک کردم دلم خواست بغلش کنم که جیغ فریبا بلند شد:

 رو بکشه.خواست بچم بچم رو دست اون زن نده اون می -

 ناراحت چند قدم از ساالر و بچه فاصله گرفتم.

 فقط زمزمه کردم:

 قدمش با خیر و برکت باشه. -

 نگاه غمگین ساالر رو روی خودم حس کردم ازش فاصله گرفتم.

 وارد باغ شدم اطراف عمارت ساالر فقط باغ بود.



 غ رفتم.خواست با هیچکدومشون رو به رو بشم سمت تاریک ترین قسمت بادلم نمی

 کرد ولی خوشحال بودم که بچه چیزیش نشد.خودم سرزنش می

 خوردم و خودم رو سرزنش می کردم.وگرنه باید تا آخرین روز زندگیم تو َسری می

به یک درخت تکیه دادم یکم این قسمت باغ خوف داشت دماش هم سردتر بود با اینکه 

 همه طرفش بسته بود.

های داخل باغ رو شنیدم این قسمت باغ روی برگ سرم پایین بود که صدای راه رفتن

 ها بود.تر از بقیه قسمتخیلی تاریک

 های کسی روی شونم سرم رو بلند کردم که هیچکسی باالی سرم نبود.با حس دست

 کردم.ولی سنگینی یک دست رو روی شونم حس می

 صدای مثل زمزمه داخل باغ پیچید:

 کژال سیاه بخت... کژال شوم بخت. -

 ای داخل کل باغ پیچید.پشت بند این حرفش قهقه

 اومد.صدای جیغ یک دختر بچه می

 صدای باز هم تکرار شد؛

 سوزن.نگاه کن... ببین چطور کل نسلت در آتیش نفرت من می -

 

 دستم روی گوشم گذاشتم جیغ زدم:

 زارم مهتاب چیزیش بشه.ساکت بشید، من نمی -

 ای زمزمه کرد:شد صدای گرفتهنسانی سیخ میصدای قهقه شنیدم، مو به تنم هر ا



 تا اون موقع تو دیگه وجود نداری، هیچکسی نیست کمکش کنه. -

 خوای که به اون دختر بچه آسیبی نزنی؟میچی  -

 چیزی که از زری از من گرفته! -

 تونی به من صدمه بزنی! من موکل دارم.تو نمی -

 اش بلندتر شد و گفت:صدای خنده

 شی.کنن و تو تنها میها خوش نکن به زودی ترکت میبه اوندلت رو  -

 گیرم که تا آخر عمرش فقط زجر رو تحمل کنه اما...من چیزی رو از اون دخترم می

 فایده بود پرسیدم:چرخیدم بلکه ببینمش ولی تالشم بیبا چشم دنبالش بودم داخل باغ می

 اما چی؟ -

 ها رو به من بدی.تو یکی از همون -

 می کردم و گفتم:اخ

 خودت رو نشون بده! -

ها و خش خشش تنها چیزی بود که توی اون فضا پخش صدای راه رفتن روی برگ

 شد.می

 ندازه.ظاهر من حتما تو رو به وحشت می -

 سرم رو باال گرفتم و گفتم:

ترسم نه از یک نشونم بده، هر چیزی که باشی برام اهمیتی نداره من تنها از خالقم می -

 کنن.ها مخفی میمشت جن که از روی ترس خودشون از دید انسان

 ای که به پشتم خورد سمت کسی برگشتم که بهم ضربه زده بود.با ضربه



های سرخش که خط افقی سیاهی چیزی مشابه به شنل یا غبار قرمز رنگ تنش بود، چشم

ره روی های درازش، بینی که فقط دو حفهای سیاه و انگشتداخلشون بود، دست

 صورتش داشت و دهنی که ازش هیچ چیز مشخص نبود.

 ازش موجودی کامال ترسناک درست کرده بود.

 دست از سر من و نسلم بردار. -

 کنم که بهاتون رو پس بدید.زمانی ولتون می -

 تو باید اون رو از زری بگیری نه من! -

 اید تو تقاص بدی!زری ُمرده و تو تنها کسی هستی که ویژهگی اون رو داری پس ب -

 اسمت چیه؟ -

 های جن دیدم که گفت:برقی تو چشم

 ذوبه. -

از من و خانوادم فاصله بگیر به خصوص کژین اگه ببینم بهش آسیبی زدی نابودت  -

 کنم.می

 فکر نکن یادم رفته چه بالی سر کژینم آوردی.

 

دم جوری که از کنار اون جن رد شدم که سر درد بَدی گرفتم از درد روی زمین افتا

چرخید و باالخره رو به روم ایستاد صدای زمختش و شدم، ذوبه دورم میداشتم خفه می

 کنار گوشم شنیدم:

 نگاه کن. -

 باز هم مهتاب، خدایا خودت نجاتش بده. -



 رحم شده بود.کرد، بیاز همه چیز رو گرفته بود خودش رو دختر شیطان معرفی می

 زد.ها قهقه میاز درد آدم

شدن، مهتاب کز کرده بود شدن و باز هم چیزهای جدید جایگزین میتصاویر پاک می

 کرد.کشید و بعد زمزمه میخیلی بداخالق شده بود سر هر چیز جیغ می

زد و پشت بند کارش قهقه های جلوش حرف میکشید و با آینهموهای سرش رو می

 زد.می

شد بدنش زمانی که وارد جسمش میدیدم، یک جن پیر رو توی جسم دختر کوچولوم می

 کرد.زد و شروع به لرزیدن مییخ می

اومد، با صدای مظلومش سعی داشت سوخت و کاری از دستم بر نمیدلم براش می

 شه ولی...خودش آروم کنه که این درد االن تموم می

ود صدای جیغش از درد بلند شد به اتاقی نگاه کردم که مهتاب داخلش بود، خیلی ساده ب

 کرد.مهتاب با سختی خودش رو جمع و جور می

گفت؛ و اومد یک چیز میدادن، پدرش میهاش از سرما سرد بود همه آزارش میچشم

 بقیه هم همینطور..!

 تصاویر پاک شدن باز هم یک سری تصاویر جدید دیدم:

 دید.خواست ولی هیچکسی رو نمیمهتابم پشیمون بود کمک می

کردم، مثل خودم بود ولی قدرت رو توی وجودش حس می غمگین بود و ضعیف شده

 حس مبارزه طلبی داشت با چیزی که از زبونش شنیدم لبخندی از روی خوشحالی زدم.

 با لبخند پیروزی به این جن رو به رو نگاه کردم و گفتم:

ی دست زاره که دختر نسلم بازیچهنسل من قویه، درست مثل من مطمئن باش اون نمی -

 .تو بشه

 جن خندید و گفت:



 گی؟بزار ببینم وقتی روحش رو تمام و کمال ازش بدون اجازه گرفتم این رو می -

شه ولی راه درست رو در کنه مجازات میخالقم از تو قدرتمندتره، مهتاب اشتباه می -

 گیره.پیش می

 

گرگ  ایمان رو احضار کردم به ثانیه نکشید جلوم ظاهر شد ایمان با دیدن ذوبه مثل یک

 کرد منتظر حمله کردنش بودم که ذوبه غیب شد.زخمی اون جن رو نگاه می

 ایمان عصبی جلو اومد و گفت:

 چرا زودتر احضارم نکردی؟ -

 اخمی کردم و گفتم:

 صالح ندیدم، برادرهات کجا هستن؟ -

 کنن.از خانوادت دارن حفاظت می -

 سری تکون دادم و از باغ بیرون اومدم.

 ر رفتم، وقتی رسیدم صورت نگران ساالر جلو اومد گفت:سمت عمارت ساال

 کجا رفته بودی؟ -

 سرد جواب دادم:

 داخل باغ بودم. -

 نفسی از سر آسودگی کشید و گفت:

 دم تو هم مادر بشی.کژالم غم نخور قول می -

 لبخند تلخی زدم و گفتم:



 دم بهم دست بزنی.شم چون اجازه نمیمن دیگه مادر نمی -

 اخمی کرد و گفت:ساالر 

 یعنی چی؟ زنمی حرف نزن! -

 لبخندی حرص داری زدم و گفتم:

 ات باشی؟کنی به جای بحث کردن با من باید کنار زن و بچهاالن پدر شدی فکر نمی -

 ساالر خواست چیزی بگه که فائزه خانوم سر رسید و گفت:

 مونه.اش میبچهکژال از این به بعد داخل اتاق مهمونی عروس گلم کنار شوهر و  -

 لبخند مهربونی زدم که خود فائزه هم از رفتارم متعجب شد.

بدون توجه به هیچکدومشون سمت اتاق رفتم و در رو پشت سرم بستم، به زور جلوی 

هام رو گرفته بودم تکیه به در زدم و از پشتش سر خوردم روی زمین نشستم اشک

، صدای من برای اشک ریختن هام جاری شدن تا باالخره کل صورتم خیس شداشک

 لرزید.هام میهمیشه خاموش بود، شونه

 سرم رو روی پاهام گذاشتم و دستم رو دور پام حلقه کردم.

 گفت؛ " نه"گفت؛ آروان رو نفرین کن که این بال سرت آورده اما، قلبم میعقلم می

 

 "سوم شخص"

 

 فریبا خوشحال ولی کژال غمگین و ساالر کالفه بود.

 داد.اید مراسم تشیع جنازه مسعودم انجام میساالر ب



 از طرفی زنش بچه آورده بود توی مصیبت گیر کرده بود.

 سمت اتاق مشترکشون با فریبا رفت و بهش گفت:

 از اتاق بیرون نیا و لباس سیاه بپوش. -

 فریبا سری تکون داد.

پایین بره که  هاخواست از پلهمادرمش از طرفی شاد بود و از طرفی غمگین، ساالر می

 با صدای کژال ایستاد.

 خوام باهات به تشیع جنازه مسعود بیام.منم می -

سری تکون داد که کژال به همراه بقیه مردها و مادر ساالر سمت قبرستون رفت هر 

 ها هم اونجا بودن.کدوم از خان

 

 "کژال"

 

و بانی کرد دلم براش سوخت ولی هر کسی خودش باعث فائزه خانوم خون گریه می

 سرنوشتشه من گناهی ندارم.

 جمشید و بقیه مردم ده مسعود رو سمت قبرستون یا همون جایگاه ابدیش بردن.

اومد ولی شاد هم وقتی به قبرستون رسیدیم، همه عزادار بودن هیچ اشکی از چشمم نمی

 نبودم کامال خنثی به جسد ُمرده مسعود نگاه کردم که روی دوش مردم بود.

 ای داد.اومد و براش فاتحهآقایی  حاج

زاشتن به احترامش هر خان یک بار خاک رو روش مسعود رو داشتن توی خاک می

 ریخت نزدیک قبر رفتم و با سری بلند شده نگاهی بهش انداختم و گفتم:می



رسه، ازت بََدم میاد ولی خدا با مسعود خان بخواب که زمان مجازات تو هم می -

 بگذره.بزرگیش از سر تقصیراتت 

 کم پارچه سفید زیر خروار خاک دفن شد.کم

 ای دادم.های که در حقم کرده بود براش فاتحهبا تمام ظلم

زاشت، های که در حقم کرد بود نمیخواست ولی ظلمتونستم ببخشمش... دلم میولی نمی

 شد.مراسم تموم شده بود ولی فائزه خانوم بلند نمی

 مثل پسرش دوست داشته سمتش رفتم که پسم زد.گناه داشت مثل اینکه مسعود رو 

 برو اونطرف زنیکه عفریته. -

شد یک بار زد! اشکی از گوشه چشمم ریخت چی میخدای من اینجا هم به من حرف می

 کرد؟فائزه خانوم با مهر مادر قبولم می

بازم  منم انسان بودم تا حدی تحمل داشتم ولی خسته بودم... خیلی خسته... ولی انگار باید

 تحمل کنم.

 شدیم.ساالر زیر دست مادرش رو گرفت و بلندش کرد داشتیم از قبرستون خارج می

 که صدای مثل فریاد همه رو سر جاشون میخکوب کرد.

 اومد.ساالر سمت صدا رفت از قبر مسعود صدای فریاد می

 گشت.اش میفائزه مثل مادری بود که زیر خاک دنبال جگر گوشه

 ها رو کناری ریختن.کند، ساالر و جمشید سمت قبر رفتن و خاکمی با دست زمین رو

ای سفید رو از روی صورت مسعود برداشتن با بوی سوختنی فائزه هین بلندی پارچه

 کشید... شوکه شده بود.

 کرد.بوی جنازه سوخته داشت حالم رو بد می



هایی بود فقط دندون تمام بدن مسعود سوخته بود، سیاه بود و هیچ چیز از ظاهرش نمونده

 مونده بود که از گوشت بیرون زده بود.

 ساالر اخمی به پهنای صورتش کرده بود صدای زمزمه ایمان و شنیدم:

زنه مرگه دختر عزیز خداست... سزای کسی که به دختر و عزیز کرده خدا آسیب می -

 و عذابه.

 

 از روی ترس کشید.فائزه خانوم انگار از شوک زدگیش بیرون اومده بود که جیغی 

 داخل ذهنم با ایمان گفتم:

 باید ببخشمش؟ -

 صدای دلنشینش توی ذهنم پیچید و گفت:

 به خدا بسپار. -

 ولی اون فوت کرده درست نیست بیشتر از این عذاب بکشه. -

 ایمان حرصی گفت:

 خواست بهت دست درازی کنه.فعال باید بکشه یادت که نرفته می -

 ناراحت گفتم:

 کشه.اون درد میاما  -

 با ناراحتی ادامه دادم:

 کنم.گذرم، حاللش میازش می  -

 ایمان پوفی کشید و دیگه ساکت شد.



ساالر سعی داشت مادرش رو آروم کنه ولی موفق نبود جمشید باز هم مسعود رو دفن 

 کرد.

 فائزه از آغوش ساالر بیرون اومد مشتش رو پر از خاک کرد و سمتم اومد.

 شومت. تف به قدم -

 ریخت.خاک ها رو توی سرم و صورتم می

 سرم پایین بود اجازه دادم ناراحتیش رو سرم خالی کنه... داغ دیده بود.

 کرد.ساالر اومد و جلوی مادرش رو گرفت مادرش مدام لعنت و نفرینم می

کردم شاید هم تقصیر من بود منم در حد خودم گناهکار بودم، چرا پس هر چی نگاه می

 دیدم؟و فقط یک قربانی میخودم ر

 ساالر مادرش رو آروم کرد اما من چی؟

 ها هم بهم ملحق شدن ساالر خواست چیزی بگه که گفتم:یکم ازشون فاصله گرفتم که اون

 من ناراحت نیستم. -

یکم سریع تر راه رفتم و ازش فاصله گرفتم تا باالخره به اون عمارت رسیدم، صدای 

 اومد ساالر ذوق زده سمتش رفت و بغلش کرد.می جیغ بچه تا جلوی در عمارت

 شد فریبا آسی سرش داد زد:کرد آرومش کنه ولی بچه ساکت نمیسعی می

 اَه... دیگه ساکت شو اعصابم رو بهم ریختی. -

ها باال رفتم و از کنار بچه رد شدم، خواستم وارد اتاقم بشم که صدای ساالر من رو از پله

 سر جام متوقف کرد:

 شه کمک کنی آرومش کنیم؟می -

 سری تکون دادم و بچه رو خواستم بگیرم که فریبا سلیطه بازیش راه افتاد.



 بچم رو دست این زن نده. -

 ساالر فریادی سر فریبا زد:

گم؛ کژال باید بگیره تو ساکت شو ببینم من اینجا خانم فراموش نکن، فهمیدی؟ االنم می -

 گی؛ نه؟کی هستی که می

دادم شعر بچگیم رو توی گوشش دست ساالر قاپیدم و آروم آروم تکونش می بچه رو از

 کردم کنجکاو پرسیدم:زمزمه می

 اسمش رو چی گذاشتید؟ -

 ساالر و بقیه ساکت شدن متعجب زده پرسیدم:

 چیزی نزاشتید؟! -

 

گفت؛ در های عجیب غریب زیاد میساالر سری به نشونه ی "نه" تکون داد و فریبا اسم

 شد آخرم با فریادی که ساالر سرش کشید به کل ساکت شد.هام گرد میکه چشمحدی 

 با صدای آرومی لب زدم:

 آسا اسم قشنگیه به معنایی عزیز هم هست. -

 مثل اینکه ساالر از اسمی که گفتم؛ خوشش اومد فریبا اخمی کرد و گفت:

من اسم انتخاب  هی من نه تو کژال نازا... بعدشم به چه حقی برای بچنه این بچه -

 کنی مگه مادرشی؟می

 کامال مشخص بود وجود من براش غیر قابل تحمله بنابراین با لطافت جواب دادم:

 کنید نه من!من فقط نظر دادم شما خودتون انتخاب می -

 ادبانه گفت:فریبا با لحن بی



 خوبه، پس دهنت رو ببند. -

 ساالر سمت مادرش برگشت و گفت:

 ه داده که وسایل فریبا رو داخل اتاق من و کژال بیارید؟کی بهتون اجاز -

 ای مصلحتی کرد و گفت:مادرش خنده

 اون که بچه نمیاره مادر حداقل تو حواست به زن و بچه ات باشه. -

 ساالر زبونی روی لبش کشید و گفت:

 کنید.وسایلش رو جمع کنید اونجا اتاق کژاله نه فریبا دیگه هم سرخود کاری نمی -

 الر خواست حرفش رو ادامه بده که گفتم:سا

 شه شما مراقب زن و بچتون باشید.نه حق با مادرتونه من که چیزیم نمی -

از اون محیط خفقان آور بیرون اومدم سمت اتاقم رفتم یکی دو هفته از اون موقع که بچه 

 گذشت ساالر همیشه خدا اخم کرده بود.اومده بود می

 

 "ساالر"

 

خواست کرده بود بره خونه خالش منم برای اینکه یک نفسی بکشم قبول  فریبا امروز در

 کردم.

االن که بچه اومد فریبا تا ابد بیخ ریشمه، امروز عجیب فریبا به خودش رسیده بود این 

 همه تَر و تازه شدن بخاطر خالشه!

 تونم خودم رو راضی کنم.عجیبه که نمی



 بیم بود.بیخیالی زیر لب گفتم؛ همه فکرم پیش چشم آ

 

 "فریبا"

 

خوام با آروان وقت بگذرونم، داد امشب میهای تنم حسابی هیکل تپلم رو نمایش میلباس

بچه هم آوردم، کژال رو دور کردم خوب دیگه ساالر مال منه فقط باید نقشه بدیم رو 

 اجرا کنم تا کژال رو برای همیشه از این عمارت بیرون بندازم.

 االر گفتم؛ "اجازه داد با آقا جمشید برم."لبخندی بدجنس زدم و به س

وقتی به عمارت آروان رسیدم، بدون مقدمه وارد اتاق آروان شدم که آروان کنار دو تا 

 ای زد.رحمانهزن دراز کشیده بود با دیدنم اول شوکه شد و بعد لبخندی بی

 به به فریبا خانوم انتظار نداشتم بیایی. -

 با حالت نازی گفتم:

 عاشقتم بخاطر ساالر جدامون کردن وگرنه من...من که  -

 الکی سرم رو پایین انداختم که آروان با باال تنه لخت سمتم اومد و گفت:

 هیس... مهم اینکه االن اینجایی عروسکم. -

 

 "آروان"

 

ای رو آماده کرده بودم که وقتی اومد بیهوشش کنم، از کی تاحاال فریبا انقدر از قبل پارچه

 ود؟!هرزه شده ب



 سمتم برای بوسیدن پیش قدم شد فریاد زدم:

 هرزه ها پاشید برید بیرون. -

 زن های دورم برهنه بیرون رفتن.

 دیر کردی؟ قرارمون یک هفته پیش بود؟ -

 فریبا سرش رو پایین انداخت و گفت:

 بخاطر کاری که کژال کرد زایمان کردم. -

 سری تکون دادم و گفتم:

 دستش درد نکنه. -

 تعجب زده گفت:فریبا 

 یعنی چی؟! -

 یعنی اینکه باعث شد من همیشه تو رو داشته باشم. -

هاش رو بسته بود منتظر بوسیدن بود که پارچه رو روی بینیش فریبا رو گرفتم و چشم

 زد با نفسی که کشید بیهوش روی زمین افتاد.گذاشتم با وحشت دست و پا می

یک راه برای پس گرفتن کژالی ازت لذت  نوچ، نوچ، نوچ... فریبا خانوم تو تنها -

 شد.دیدم باورم نمیبرم، کژال هرزه نبود ولی تو هستی اگه تا االن نمیمی

هام رو عوض کردم و فریبا ای تکون دادم امروز همه رو مرخص کرده بودم، لباسشونه

واقع رو روی دوشم انداختم و سمت مکانی بردم که قبال دستور داده بودم تمیز بشه، در 

 شکنجه گاهم یا کشتارگاه!

ی خودش کرده و االن با چه رویی اینجا این زن به اصطالح "عاشق" من رو بازیچه

کنه! من بخاطر این دختر اون همه ها فقط به زیر خواب بودن فکر میاومده؟ مثل هرزه

 بال سر کژال آوردم؟



 کشه این زن هم باید درد بکشه.اگه کژال بخاطرش درد می

 رسید.یالیی رفتم که خیلی قدیمی بود به عقل جن هم نمیسمت و

وقتی رسیدم در رو باز کردم و فریبا رو روی دوشم انداختم سمت اتاقی تاریک بردمش 

 هاش و دهنش رو بستم.هاش رو پاره کردم و دست، پاروی صندلی نشوندمش، لباس

 شکنجه هم اصول داره، منم با اصول شکنجه خودم جلو میام.

نداختم یکم آب توی صورتش ریختم، ی توی دستم گرفتم و روی تن فریبا خراش میچاقو

 هوش بودن در اومد مثل عزرائیل باالی سرش بودم.از حالت بی

بلند شدم و دور فریبا چرخیدم سیگارم رو روشن کردم، پک عمیقی زدم و دودش رو 

 توی صورت فریبا فوت کردم:

کردی ی تویی که این همه ادعای عاشق بودنم رو میدونی فریبا خیلی مایه حقارتممی -

 االن چرا زیر خواب ساالر شدی ها؟ صندلی رو سمت خودم کشیدم و فریاد زدم:

 های خودت رو پای اون دختر نوشتی.ای که هرزگیتو فقط یک هرزه -

 کرد.کشید و گریه میصدا میی فریبا خاموش کردم جیغ های بیسیگار رو روی سینه

 دادم: ادامه

خوابی دادم و در کمال وقاحت آب از لب و  اوج تعجبم زمانی بود که بهت پیشنهاد هم -

 لوچت سرازیر شد!

 چاقو رو روی دستش کشیدم که خون ریزی دستش شروع شد.

 کردم و گفتم:ها نگاهش میمثل دیوانه

 شناسه.کنه اینجا رو هیچکسی نمیساالر جنازتم پیدا نمی -

 ری البته اگه کژال من بیاد و تو بری.میتو اینجا می



 ای زدم که صدام داخل ویالی تاریکم پخش شد.پشت بند این حرفم قهقه

های من، از شکنجه در اینجا لذت ببر فردا بازی جدید داریم... یک بازی با سگ -

 های من و درد کشیدن تو...خنده

های که داخل ویال سگفریبا رو در اون حالت رها کردم و از اتاق خارج شدم سمت 

 بودن رفتم.

 

کار های براق کافی بود بگم چیهام رفتم همشون سیاه رنگ بودن و با چشمسمت سگ

 دادن.کنن بالفاصله انجامش می

 ولی تنها سگی که دوسش داشتم اَژَدر بود.

 دستی روی سرش کشیدم و گفتم:

 اَژَدر همراهم بیا. -

 کرد.خورد و التماس میداخلش بود، با دیدنم تکون میبا اَژَدر وارد اتاقی شدم که فریبا 

 دستی روی سر سگم کشیدم و رو به فریبا کردم و گفتم:

های منم عشق قدیمی دیدم چطور بهم وفادار بودی! تو که با همه خوابیدی بیا با سگ -

 بخواب.

 سمت فریبا رفتم و موهاش رو گرفتم و کشیدم کنار گوشش فریاد زدم:

 به ساالر فروختی ها؟ نکنه چون اون موقع خان نبودم! چرا من رو -

زندگیم رو نابود کردی بخاطر تو زندگی یک دختر رو جهنم کردم... تو هرزه چی 

 داشتی! چی داشتی که عاشقت شدم؟

 سیلی تو گوش فریبا زدم و فریاد زدم:



 ای مثل تو من زندگی یک دختر رو به آتیش کشیدم.بخاطر هرزه -

 ن فریبا قرار دادم و گفتم:چاقو زیر گرد

 ده چیه؟دونی! مجازات کسی که من رو بازی میمی -

هاش رو باز کردم روی میز گذاشتمش چکی بهش زدم و فریبا وحشت زده شده بود دست

 گفتم:

 مجازتشون درد و عذابه. -

وقتی خوب به تخت بستمش برهنه بود بهش نگاه کردم سمت چاقوی رفتم که قصد داشتم 

 نم.داغش ک

 گذرم.من تو رو دوست داشتم ولی تو چیکار کردی؟ خیانت! من از خیانت نمی -

 چاقو رو گذاشتم داغ بشه سمت اژَدر رفتم و گفتم:

 هات ببینم.خوام خون رو الی دندونتونی گازش بگیر میپسر خوب تا جای که می -

شد، چاقو رو می های فریبا خفههمین کافی بود تا سگم سمت فریبا حمله کنه صدای جیغ

 حسابی داغ کردم و داخل لپام رو باد کردم و رو به فریبا کردم و گفتم:

 دونی بعد اینکه رفتی چه بالی سرم اومد؟ روانی شدم.می -

شه فریبا تند تند سرش رو کنم ولی اگه جیغ بزنی اَژَدر بهت نزدیک میدهنت رو باز می

 تکون داد... دهنش رو باز کردم.

 هاش زل زدم و گفتم:چشمبا اخم به 

 به غیر از ساالر با چند نفر خوابیدی؟ -

 

 ادامه دادم:



 زارم.حواست باشه دروغ بگی اون چاقوی داغ رو روی صورتت می -

 ای گفت:فریبا به حالت ترسیده

 تونی بهم صدمه بزنی؟گی دوسم داری چطوری میتو که می -

 ابروی باال انداختم و گفتم:

زمانی دوست داشتم البته تا قبل از هرزه شدنت ولی االن... چنگی به هی... آره یک  -

 موهاش زدم و سرش رو جلو آوردم و گفت:

 گی تو هرزه شناخته شده.گناهی شدم که بخاطر هرزهاما االن عاشق دختری بی -

 جواب سوالم رو بده فریبا با کیا خوابیدی؟

مه بودم؟ من عاشق رابطم این کژال مهره مار داره! برات مهمه من زیر خواب ه -

کنه منم مجبورم نیازم چیزی که من هستم، مردی که شوهرِم ولی نیازم رو برطرف نمی

 رو با مردهای دیگه برطرف کنم.

 هام از عصبانیت سرخ شدن توی گوشش زدم.چشم

 با صدای که از فرط عصبانیت دو رگه شده بود گفتم:

 هاشون رو بگو!قط بگو با چند نفر بودی اسمرو به زبونت نیار ف هرزه، اسم کژالم -

عرضه بودی که نیومدی نجاتم بدی خوای از رابطم بگم؟ تو اونقدر اون روز بیمی -

 کنی؟حاال اومدی چی رو ازم باز خواست می

کردن خانزاده تو که انقدر ادعای عاشقی کردی چرا شب عروسیم که زن ساالرم می

 کاری نکردی؟

فهمی؟! تو به کژال تجاوز کردی منم زیر انسانم نیازاتی دارم می منم خون نکردم منم

 خواب اردشیر و مسعود شدم.

 



 "فریبا"

 

کرد عصبی سمت چاقوی داغ شده رفت و برش داشت آروان احساس شکستن غرور می

هام گذاشت، از درد سمتم قدم برداشت، ترسیده جیغ زدم که چاقو رو روی دو طرف گونه

 زدم.دست و پا میجیغ می کشیدم و 

 کنار گوشش غرید:

های تو شده، کژال هم ها سنگساره ساالر بدبخت هم قربانیه هرزگیمجازات هرزه -

 شرف به اینجا رسید.بخاطر تو بی

 دارم.تا خونت رو نریزم فریبا دست از سرت بر نمی

 "آروان"

 

یچید بی اعتنا پهای فریبا داخل اتاق میریخت التماسخون از جای سوختی بیرون می

 بودم، حقش بود.

 کشم اونم باید بکشه باید عذاب بکشه.اگه من درد می

 های سگم روی تنش بود.های فریبا نگاه کردم جای دندونبه دست

 ی فریبا گذاشتم و گفتم:کلتم رو در آوردم روی شقیقه

 ی دنیام شدی!لعنت به روزی که همه -

 کردم و گفتم:هام رو پاک اشک صورتم رو پر کرد اشک



نه... نه، تو نباید با آرامش بمی ری باید خوارت کنم باید درد بکشی باید مثل اون دختر  -

گناه تو سری بخوری! حاال هم نوبت درد کشیدن تو رسیده، من مطمئنم اون بچه از بی

شه؟ از اون عمارت ساالر نیست ولی وقتی به ساالر بگم بچتم حتی از اون نیست چی می

 ندازن.زنت بیرون بخاطر سوختگی صورتت توی صورتتم تف نمیندامی

 

 "کژال"

 

کردم که صدای جیغ بچه بلند شد دلم براش سوخت شونه رو زمین موهام رو شونه می

گذاشتم و با موهای پریشونم سمت اتاقی رفتم که بچه داخلش بود در زدم ولی کسی 

 توی اتاق به امون خدا گذاشته بودن.حرفی نزد، قفل رو باز کردم دلم گرفت بچه رو تنها 

هاش عجیب من و یاد اردشیر می نداخت، از روی تخت بلندش کردم و بغلش کردم چشم

 دادم.پیشونیش رو نوازش کردم و تکونش می

های که به زور خوندم با نوازش روی پیشونیش آروم شد با چشمکنار گوشش الالی می

 پیشونیش رو بوسیدم. کرد لبخندی زدم وباز بودن نگاهم می

 با صدای بچه گونه گفتم:

 خوایی بخوابی؟شیر پسر تو نمی -

انگشتم رو روی بینیش کشیدم و روی تخت نشستم و پاهام رو دراز کردم و بالشت رو 

 روی پاهام گذاشتم.

 کم خوابش برد.دادم کمآسا رو هم روی بالشتی که روی پاهام بود گذاشتم و تکون می

ندش کردم و روی تخت گذاشتمش دستم رو دورش انداختم و کنارش دراز از روی پام بل

 کشیدم.

 اصال متوجه گذر زمان نشدم و خوابم برد.



هام رو مالیدم که ساالر مهربون بهم زل زده بود با حس نوازش کسی بیدار شدم چشم

 خواستم بلند شم که با دستش سمت تخت هلم داد که روی تخت افتادم

هام گذاشت دید های داغش رو روی لببکنم که روم خم شد لبخواستم اعتراضی 

 کنم دستش رو زیر لباسم برد، که سد مقاومتم جلوش شکست.همراهیش نمی

هام جدا کرد و سرش رو توی گودی گردنم فرو هاش رو از لبهاش برقی زدن لبچشم

 بوسید و می مکید.کرد، می

 

ز شد و فائزه خانوم داخل اومد ساالر خواست پیشروی کنه که در بدون مقدمه بامی

 عصبی سمت در برگشت و فریاد زد:

 برو بیرون تا یادم نگرفتی در بزنی حق وارد شدن نداری. -

زدم توی پشتش تا آروم بشه ولی بی فایده زد آروم میبچه بیدار شد و از ترس جیغ می

 بود.

 فائزه خانوم باز زبونش مثل نیش عقرب شد و گفت:

زنی! ساالر این دختر هرزه رو عقد کردی چیزی نگفتم؛ به نََوم دست می برای چی -

 ولی حق نداری توی اتاق عروسم با این دختر کثیف رابطه برقرار کنی فهمیدی؟

 ساالر عصبی سمت مادرش رفت و سمت در خواست هلش بده که سمتش رفتم و گفتم:

 متاسفم.شدم، نه ساالر حق با مادرته من نباید بهت نزدیک می -

 زد:کرد و حرف میفائزه خانوم دستش رو به نشونه تهدید بلند می

 ها نداریم.آره برو بیرون، ما جای برای هرزه -

هام رو بستم و سعی از اتاق اومدم بیرون در رو پشت سرم بستم از این همه توهین چشم

 کردم خودم رو آروم کنم.می



 م ولی چه کنم که دست و بالم بسته است.خواست از این عمارت جهنمی خارج بشدلم می

کردن هر دو سمت آالچیق رفتم و روش نشستم نه گذشته و نه آینده هیچکدوم رهام نمی

 دادن.هاشون رو زیر گلوم گذاشته بودن و فشار میشون دست

 دونم تا کجا موفق به تحمل این زندگی سیاهم هستم.نمی

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

دونستم مثل ماهی بودم که گذروندم فقط این رو میدونم چطور زندگیم رو میمن نمی

پریدم تا نفس بکشم ولی زندگی من چیزی بیشتر از این رو توی خشکی باال و پایین می

 برام رقم زده بود.

 جنگیدم برای "زندگی" زاده نشده بودم.من فقط باید می

 

اومد سر اون طفل معصوم هم فریاد می صدای جر و بحث مادر ساالر و خودش تا اینجا

 زدن.می

 کنم شاید زندگی روی خوشش رو بهم نشون بده.چاره چی بود بازم صبر می

کشید دلم خیلی هوس کرده بود که دوباره خانوادمون کنار هم دلم برای بابا و کژین پر می

 بی برامون نون تنوری درست کنه.جمع بشن و بی

 شتم و خوابیدم به امید فردای بهتر.همون جا روی پشتی سر گذا

 

 "ساالر"



 

 از کار مادرم به شدت عصبی بودم و سرش فریاد زدم که صدای بچه بلند شد.

کژال خواست آرومش کنه ولی نتونست، مادرم رو خواستم بیرون کنم که نزاشت احترام 

 گذشتن رو بلد بود دلم براش بیشتر از هر بار لرزید.

کردم تا یکم حال و هواش عوض بشه با یادآوری اینکه ی میباید براش یک فکر اساس

تونست بازم دلبر یک نیمه عرب و ایرانی بود لبخندی زدم، قطعا فکری که داشتم می

 های کژالم بیاره.لبخند رو روی لب

 با فریاد مادرم از فکر بیرون اومدم و گفتم:

 چیه؟ -

 کنی زنت خونه نیومده؟فکر نمی -

 بستم و گفتم: هام رو حرصیچشم

 تو رو خدا بچه رو آروم کن. -

 شد!مادرم سمت بچه رفت و بغلش کرد مگه آروم می

ها پایین برم که چشمم به خواستم و از پلهاز اتاق بیرون اومدم و در به هم کوبیدم می

 آالچیق افتاد.

سمتش رفتم و با دیدن کژال که به حالت جنینی تو خودش جمع شد بود ناراحت نگاهش 

 کردم، مادرم باهاش بد بود اونم بدتر همه چیز رو به کام خودم و خودش َزهر کرده بود.

 کشیدم.هم نفس می دستی تو موهام کردم و شروع به کشیدنشون کردم، پشت سر

شد، بلندش کردم و سمت اتاقش موند قطعا مریض میهوا یکم خنک بود بیشتر بیرون می

 بردم.



نوازش گرانه داخل موهاش فرو کردم اما بعد دستم رو  روی تخت گذاشتمش و دستم رو

 دو طرف صورتش گذاشتم و روش خم شدم.

شد، دادم بیدار میهای سرخش بوسیدم عطش برای بوسیدنش داشتم ولی اگه ادامه میلب

 بوش کردم و روی گونش رو بوسیدم پتو رو روش کشیدم و از اتاق خارج شدم.

 نفر دیگه رو خبر کردم، جمشید رو صدا زدم:ها رفتم، جمشید و دو سمت پله

 جانم ارباب؟ -

 کالفه گفتم:

 همراه دو نفر دیگه برو عمارت آروان خان و فریبا رو برگردون بچم هالک شد. -

 چشم آقا. -

 فریبا خیلی خودسر شده بود باید یکم تنبیهش کنم.

هام در آوردم و با با بوی که حس کردم از خودم بدم اومد سمت اتاق کژال رفتم و لباس

 آب نیمه سردی که داخل حموم بود سر و تنم رو شستم.

کرد با با بدن خیس و برهنه از حموم خارج شدم در حالی آب از روی موهام چکه می

همون حالت خیسی کنار کژال دراز کشیدم به عاقبت کارم فکر نکردم و فقط خواستم 

 کنارش به آرامش برسم.

 

های هام عشقم بیدار شدم کژال با چشمخوردم که با تکونکون میبا بد بودن جام مدام ت

 هاش رو گرد کرد.خمار خوابش سمتم برگشت و با دیدنم چشم

 با لذت، نگاهم داخل صورتش در گردش بود که گفتم:

 خوام لمست کنم.هات رو از تنت خارج کن و کنارم دراز بکش میلباس -

 هاش رو گرد کرد و گفت:چشم



 بم میاد کی حوصله داره لباس در بیاره.من خوا -

بعد بهم پشت کرد و خوابید حرصی روی تخت نشستم و سمت خودم برش گردوندم و 

 گفتم:

 کشم.باشه در نیار خودم زحمتش رو می -

 

 "کژال"

 

تو خواب بیداری ساالر هم حسابی حوصله داشت و با سماجت من رو سمت خودش 

اش نبود وقتی م کرد حواصم اصال به بدن برهنههابرگردوند و شروع به کندن لباس

 چشمم افتاد جیغی زدم و روی تخت نشستم و گفتم:

 ساالر خدا نکشتت! این چیه؟ -

 چشمکی زد و گفت:

 مالکش تو هستی. -

هاش شقیقم رو مشتی توی قفسه سینش زدم که قهقه زد و تو صورتم خم شد هرم نفس

 بیارم ساالر دستم رو گرفت و گفت: کرد مشتم رو تا خواستم پاییننوازش می

 .هات مثل نوازش کردنهتالش زیاد نکن مشت زدن -

هام رو باز کرد، سرش رو اخمی کردم که انگشت شصتش رو بین دو ابروم برد و اخم

کردم که زبونی روی هام حس میهای داغش رو روی لبنزدیک صورتم آورد لب

 هام کشید و گفت:لب

 حسابی هوس انگیز به نظر میاد.های داغت کژال لب -



دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به خودش نزدیک کرد تن داغمون به هم مماس 

 شد، ساالر خمار شده بود.

خواستم همراهیش کنم ازم فاصله ای که میداد لحظهدستش رو روی تنم حرکت می

 گرفت تا اشتیاق من رو ببینه.می

 با لحن خسته و خمارش گفت: دستش رو دو طرف صورتم گذاشت و

 امشب انجامش بدیم؟ -

های سبزش بین دریای مژهاش سرم رو از خجالت پایین انداختم که لبخندی زد چشم

 کرد.بیشتر از هر چیزی من رو وابسته خودش می

 بهم نزدیک شد و...

خسته بودم مثل اینکه اون امشب سیراب نشده بود بعد از رابطمون من رو سمت خودش 

 ردوند از خجالتم سرم رو توی گودی گردنش فرو کردم.برگ

 کرد.هاش حصار تنم شد، نوازشگرانه تنم رو نوازش میدست

 انقدر نوازشم کرد تا خوابم برد.

 

 "آرون"

 

خواستم شلیک کنم اسلحه رو از روی سر فریبا برداشتم و روی شقیقه خودم گذاشتم می

کردم حقش بود از این عذاب راحت بشه،  های که بهشکه یاد کژال افتادم بخاطر ظلم

 رفتم.شاید باید از زندگیش می

کردم کژال سهم من نیست... خودم اون از فریبا بد رو دست خورده بودم، باید قبول می

 کشه.آهو از چنگالم فراری دادم االن زیر پوزهای یک گرگ پیر نفس می



 گرگی که مالک جسم و روحش بود.

با کنجکاوی نگاهم کرد. شاید اگه این خوبی رو در حق کژال به خودم اومدم فریبا 

 کرد.کردم من رو حالل میمی

دونم چند چند بودم ولی عشق خیالیم داشت تمام هوش و حواسم رو ازم با خودم نمی

 گرفت.می

به خودم نگاه کردم جز انتقام هیچی توی افکارم نبود به فریبا نگاه کردم زیبای این روباه 

 رو گرفتم تا دیگه کسی رو قربانی نکنه.حیله گر 

 با صداش سمتش برگشتم:

 تو از کجا با خبر شدی که من با کسی هم خوابی کردم؟ -

 پوزخندی به این لحن کثیفش زدم و گفتم:

شه به کام مرگ کشوند چون غیر پول یا لذت در رابطه دنبال هرز رو همه جوره می -

 چیزی نیست.

 عصوم کرد و گفت:بازم مثل گذشته صداش رو م

 مهری خسته شدم!هنوزم دوسم داری؟ من از بی -

هام در حال نظاهره کردن اجزای سمتش برگشتم و روی صورتش خم شدم با چشم

 صورتش بودم و گفتم:

 یک زمانی برام حرمت داشتی ولی االن برام ارزش یک سگم نداری. -

بود که دشمنی رو کنار  فریبا خواست چیزی بگه که از اتاق خارج شدم، شاید وقتش

 داشتم.ای که وارد زندگیم شد یک قدم عادالنه بر میبزارم و بخاطر فرشته

دادم من که خوشبخت نبودم حداقل کژالم باید چهره واقعی فریبا رو نشون ساالر می

 کرد.خوشحال زندگی می



دوم کرده های آبی که با معصومیتش جاچطور انقدر کوتاه اومدم؟ شاید بخاطر همون چشم

 بود.

یک سیگار توتون روشن کردم و پک عمیقی بهش زدم و سمت اتاق فریبا رفتم و خوب 

 بستمش اَژَدر رو کنارش گذاشتم.

 در قفل کردم و از اتاق خارج شدم.

گفتم؛ کجا به ایستن سوتی زدم که چهار سگم جلو اومدن آموزش دیده بودن کافی بود می

 دقیق همونجا بودن.

گفتم؛ داخل باغ پخش شدن از در ویال خارج شدم و سمت عمارت خودم وقتی بهشون 

فرسته وقتی به عمارت رسیدم چند رفتم مطمئن بودم که ساالر کسی رو دنبال فریبا می

 دقیقه بعد افراد ساالر اومدن و پی فریبا رو گرفتن با گفتن؛ اینکه "اون اینجا نیست".

دراز کشیدم حتی زحمت عوض کردن راهیشون کردم سمت اتاقم رفتم و روی تخت 

 هامم به خودم ندادم.لباس

 

 "کژال"

 

هاش رو عوض کرد و نصف شب با صدای در اتاق ساالر کالفه و خمار بلند شد و لباس

 سمت در رفت با شنیدن صدای جمشید نگران شدیم.

 ساالر بیرون اتاق رفت کنجکاوی بهم غلبه کرد و با تن عریان پشت در رفتم و فالگوش

 وایسادم.

 گفت؛ فریبا خونه آروان نرفته گیج شدم پس کجا رفته؟جمشید می

به من چه خیری ازش بهم نرسیده همیشه خدا واسم َشر بوده ولی دلم رضا نبود اتفاقی 

 واسش بیفته!



 روی تخت نشستم که ساالر اومد توی اتاق و گفت:

 فریبا گم شده باید برم پیداش کنم. -

 .امیدوارم پیداش کنی -

 ساالر سمتم اومد پیشونیم رو بوسید و رفت.

 نگران روی تخت دراز کشیدم و ایمان رو احضار کردم.

 کنی؟تو خواب و خوراک نداری هی زرت و زرت من رو احضار می -

 هاش رو بست.لبخند دندون نمای زدم که اشاره به تنم کرد و چشم

 گفتم:تازه فهمیدم جلوش لختم سریع مالفه رو باال کشیدم و 

 هات رو باز کن.چشم -

 هاش رو باز کرد و مهربون از هر زمان دیگه گفت:با حرفم چشم

 امرتون بنت کژال؟ -

 دو دل گفتم:

بینم که توسط شیاطین اذیت می شه تو دلیلش من دختری به اسم مهتاب رو در آیندم می -

 دونی؟رو می

 ایمان اخمی کرد و گفت:

 و به اون دختر انتقال پیدا کنه.ممکنه نفرین پا برجا بمونه  -

 ناراحت شدم و گفتم:

کشید تو رو خدا ایمان هر کاری ازت بر دونی چطور درد میباید راهی باشه تو نمی -

 دونی چقدر معصوم و خوشگل بود.میاد نزار آسیبی بهش بزنن، نمی



اونقدر دلنشین هاش و موهاش تیره بود ولی شباهت زیادی به من داشت با این تفاوت چشم

 بود که نگو!

 ایمان نزدیک اومد و گفت:

 مونم.من تا آخرین لحظه زندگیم نزدیک نسلت می -

 لبخند از سر شادی زدم که ایمان تعظیمی کرد و رفت اما قبل غیب شدنش گفت:

 زمینی که نفرینش کردی خشک شده. -

 تعجب زده گفتم:

 کدوم زمین؟ -

 زمین پدرتون. -

 غیب شد و من در عالمی از سوال تنها گذاشت. پشت بند این حرفش

 

 "آروان"

 

صبح همه خدمه اومده بودن عمارت سر حال از روی تخت بلند شدم امروز پرونده فریبا 

 شد.برای همیشه داخل قلبم بسته می

کت و شلوار مشکی پوشیدم و سمت میز صبحونه رفتم خدمتکار صبحونه رو برام آورد 

 یز کردن دور لبم رو به خدمه کردم گفتم:و بعد از چند لقمه و تم

 پرویز و بهادر بگو بیان اینجا. -

 خدمتکار تعظیمی کرد و گفت:



 چشم ارباب. -

 هام اومدن پرویز گفت:بعد از چند دقیقه انتظار بالخره دو تا از قلچماق

 جانم خان. -

د چیزی خوام با یک زن رابطه براقرار کنیدم برید اونجا میبهتون یک آدرس می -

 جلوشون انداختم و گفتم:

 شه رابطتون طوالنی باشه.خوام تا جای که میاینم بدین بپوشه می -

 برید.دختر خوشگلیه مطمئنن شما هم لذت می

 های بهادر رو دیدم و پوزخندی زدم.برق خوشحالی توی چشم

خارج کردم از سالن آدرس رو بهشون دادم االن مهمترین بخش نقشم رو باید عملی می

 شدم و سمت عمارت ساالر خان رفتم.

 زد.بعد از در زدن قیافه خسته جمشید رو دیدم ساالر کالفه بود و مدام غر می

 بدون توجه به جمشید سمت ساالر رفتم و گفتم:

 ساالر خان باید مردونه حرف بزنیم. -

 سالر عصبی سمتم اومد خواست بندازتم بیرون که گفتم:

 گیرم.دارم و فقط چند لحظه وقتت رو میصبر کن مرد کارت  -

 ساالر عصبی نفسش رو فوت کرد و سمتم اومد و گفت:

 فقط ده دقیقه و بعد از اینجا برو. -

 سری تکون دادم و گفتم:

 بیا داخل اتومبیل صحبت کنیم. -



 سری تکون داد و دنبالم راه افتاد وقتی داخل اتومبیل نشست گفتم:

 خوام روی واقعی فریبا رو نشونت بدم.هاتم اما میپشیمونم برای تمام اشتبا -

 حاضری چهره واقعی فریبا رو ببینی؟

 ساالر گنگ نگاهم کرد و گفت:

 یعنی چی فریبا پیش تو بوده؟ -

 سری تکوت دادم و لب زدم:

خوام روی واقعی فریبا رو نشونت بدم که چه زن حوس من و تو بازیچه فریبا بودیم می -

 کن و همراهم بیا.بازیه بهم اعتماد 

 

 "ساالر"

 

 هاش اخمی کردم و گفتم:خواد بگه؛ با شنیدن حرفکنجکاو بودم که آروان چی می

 برم.اگه حرفت دروغ باشه سرت رو می -

 دونستم!آروان سری تکون داد و سمت مکانی روند که هیچ چیزی ازش نمی

 

 "فریبا"

 

صدای در اتاق و دو تا مرد وارد دادم که خالص بشم ولی با شنیدن خودم رو تکون می

 اتاق شدن.



کشتمون، تا موقعی که ارباب میاد بیا یکم حال کنیم نظرت دونه وگرنه میارباب نمی -

 چیه؟

 بود بخصوص که خیلی وقته رابطه نداشتم.بدمم نیومد باید لذت بخش هم می

 

 هام رو باز کردن یکیشون لباسی داد بهم و گفت:دو تا مرد دست

 دیم حسابی لذت ببری.دلبری کن ببینیم چی بلدی و بعد رابطمون قول میاول  -

 لباس رو برداشتم و با ناز جلوشون تنم کردم که جفتشون سمتم اومدن و...

 

 "ساالر"

 

با آروان به ویال رفتیم وقتی رسیدیم به اطراف این ویالی درندشت نگاه کردم پرنده هم 

 اومدم:زد با صدای آروان به خودم پَر نمی

 ساالر، بیا. -

 وارد ویال شدم، من رو سمت داخل هدایت کرد و گفت:

 اون راه رو برو و وقتی رسیدی داخل نرو و فقط نگاه کن. -

شدم صدای زمزمه بیشتر دو دل سری تکون دادم هر چقدر که نزدیک اون اتاق می

 شد.می

کردم از دم باور نمیدیوقتی جلوی در اتاق نیمه باز رسیدم به چیزی که با چشمم می

 خوابید!طرفی خوشحال بودم دستش رو شده، فریبا با دو تا مرد داشت می



کردم، خواستم برم داخل که آروان شونم رو گرفت و گفت؛ باور نمیاگه کسی بهم می

 گفت:

من ظلم در حق کژال زیاد کردم چشمم کور عشق فریبا بود ولی این کار رو کردم تا  -

هام جلوی چشم زنت بخشیده بشه، االنم داخل نرو مثل یک خان واقعی یک گوشه از ظلم

ی ی تو نیست بچهکنی اون بچهفریبا رو قصاص کن و اون بچه که داری بزرگش می

 اردشیِر...

 شد آروان ادامه داد؛باورم نمی

سپارم کژال تنها رم و خان بودنم رو دست بزرگ های خان میمن از این کشور می -

 وفادار به من و بعد به تو بود.زنیه که 

های فریبا زل زدم حسابی خواستم تو دهن آروان بزنم ولی بعد پشیمون شدم به چشممی

 برد بدون مقدمه وارد اتاق شدم که فریبا با دیدنم شوکه شد.خمار بود و لذت می

 اسمم رو به حالت ترسیده گفت:

 س...ا...ل.ار... -

 ش فریاد زدم:سمتش رفتم و تو دهنش زدم... سر

فهمی خیانت به من دی؟ وقتی پدرت رو در آوردم میخدا لعنتت کنه من رو بازی می -

 !بازی با حیثیتم چه حکمی داره

اونقدر زدمش که سر رو صورتش خونی شد جای چند زخم روی صورتش بود، به 

 .درک اهمیتی نداشت

 فریاد زدم:

 رمت.خوام به جهنم ببلباس هرزگیات رو تنت کن می -

کرد آروان داخل چارچوب در با پوزخند به فریبا نگاه فریبا با ترس به ساالر نگاه می

 کرد و زمزمه کرد:می



 اینجا آخر راهته. -

 هاش رو تنش کرد ساالر سمتش رفت و به موهاش چنگی زد.فریبا لباس

 اون رو با زور از داخل ویال بیرون کشید که آروان سمت ساالر رفت:

 من برید. با ماشین -

 ساالر زیر لب "تشکری" کرد و با کتک فریبا رو از ویال خارج کرد.

 

عصبی فریبا رو تو ماشین پرت کردم و یکم از آروان فاصله گرفتم و سمت فریبا برگشتم 

 و فریاد زدم:

 یا هرزگیات؟ شدی؟ بخاطر لذتتهرزه بخاطر چی زیر خواب این و اون می -

رو توی دستم گرفتم و با تمام قدرتم کشیدم دستم زیر  فریبا ساکت شده بود که موهاش

 گلوش گذاشتم و فریاد زدم:

خیانت چرا کردی؟ حقته بیچارت کنم پدرت رو جلوی خاص و عام خورد کنم! تف به  -

 شرف نداشتت.

تا خود عمارت اعصبانیتم رو کنترول کردم و وقتی به عمارت رسیدم وارد شدم فریاد 

 زدم:

 خوام ریخت هیچکسی رو داخل عمارت ببینم.ون تا فردا نمیهمتون برید بیر -

 بعد از چند دقیقه متفرق شدن مادرم پیشم اومد و گفت:

 شده نکنه باز کژال گیس...پسرم چی -

 با شنیدن اسم کژال فریاد زدم:



ساکت باش کژال فرشته است بهتره از فریبای عجوزت بپرسی و سمت اتومبیل رفتم و  -

 گرفتم کشون کشون سمت عمارت آوردم و جلوی مادرم انداختم و گفتم: موهای فریبا رو

فهمی؟! با حیثیت من بازی زدیش، هرزه است میبفرما عروسی که انقدر تو سرت می -

 کرده؟

 مادرم شوکه شده بود سمت فریبا برگشت و گفت:

 گه مگه نه؟ فریبا!دروغ می -

 کار کردی؟شد، دختر چیهای فائزه خانوم سکوت فریبا باعث ریختن اشک

 

 "کژال"

 

های تو حیات سمت حیات رفتم با دیدن صورت اشکی فائزه و خشم ساالر با صدای فریاد

 نگران شدم.

 یعنی چی شده؟

 ها رفتم و ساالر رو صدا زدم:سمت پله

 ساالر چی شده؟! -

 ساالر با دیدنم یکم آروم شد که صدای فریبا در اومد.

ضی از وقتی پات رو توی خونه و زندگیم گذاشتی من به اینجا تقصیر تِو... دختر عو -

 رسیدم.

 ساالر با پا محکم تو دل فریبا زد و گفت: 

 دهنت رو فقط ببند. -
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 مادرم فریاد زد:

 بسه عروسم رو کشتی مادره بچته باید سکوت کنی! -

 ابرویی باال انداختم و خندیدم:

 مادر بچم؟! -

دونستم نداری عروست زیر خواب مسعود و اردشیر بوده من میکجای مادر که خبر  -

بچه مال من نیست چون من هیچوقت به عروست از جلو دستم نزدم اون پارچه خونی هم 

 فقط دادم که دهن تو رو ببندم.

 های ساالر کپ کردم که ادامه داد:مادرم هین بلندی کشید، با شنیدن حرف

 

ست اونقدر به این هرزه رو دادی زیر خواب این و مادر حاال باز بگو کژال هرزه ا -

 اون شده.

 مادرم ناباور لب زد:

 گی؟دروغ می -

 های خودم دیدم، حاال فریبا خانوم حکم قصاصت رو باید پس بدی.با چشم -

 دارم.دونست حرفی بزنم دست بر نمیمادرم با شنیدن قصاص ترسید... می

 شه.باالخره سایه نحست از زندیگم کم می -



 دست فریبا رو گرفتم و داخل انباری انداختمش.

 .کژال رو پس زدم سمت ویالی خان مصطفی رفتم بلکه بیاد دخترش رو جمع کنه

 سمت ویال خان مصطفی روندم وقتی رسیدم با دیدنم خوش آمد گفت؛ فریاد زدم:

رت کنم برای وداع با دختچه خوش آمدی؟ اومدم بهت بگم فردا دخترت رو قصاص می -

 بیا.

 مادر فریبا، فهیمه خانوم گفت:

 چرا خان زاده مگه دخترم عزیز و دسته گلم چیکارت کرده؟ تازه بهت پسرم داده! -

 کنم.فهمی با ابروی من بازی کرده، زنده زنده دفنش میشرفه میدخترت یک بی -

 رو به مصطفی خان کردم و گفتم:

همه سنگسار  دا دخترت رو جلوی چشمشه فربالخره این ازدواج مسخره منم تموم می -

 گم.کنم که هرزگیاشم دونه دونه جلوی همه میمی

 شد.از عمارت بدون حرف بیرون اومدم سمت عمارت برگشتم خان مصطفی باورش نمی

 به عمارت خودم رسیدم که جمشید جلو در بود و گفت:

 خان. -

 سری به معنیه چیه؟ تکون دادم که گفت:

 ر امری دارید در خدمتم.من جای نمی رم ه -

 فردا برو وسط روستا و به همه بگو وقت قصاص رسیده. -

گفت؛ به اون بچه رحم کرد میداخل خونه رفتم و در رو بهم کوبیدم مادرم خون گریه می

 کنم، برام مهم نبودن.



 هاش سمت اتاق رفتم، کژال دنبالم دوید و گفت:بدون توجه به گریه

 باهاش چیکار کنی؟خوایی صبر کن، می -

 فهمی.فردا می -

 .کژال رو پس زدم و روی تخت دراز کشیدم

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

های زندگیم بود هیچوقت یادم نرفت که چطور زنی که اون شب یکی از شوم ترین شب

 برام دام گذاشت خودش با پای خودش وارد دامش شد.

 اون شب خانواده فریبا به عمارت اومدن.

 ان مصطفی با ساالر هم عقیده بود که باید فریبا قصاص بشه.خ

 ها بشه.تونه مانع خاندونست نمیکرد میمادرش جای اشک، خون گریه می

کرد، ولی من ساالر هم خوابی فریبا رو با مردها دیده بود و هیچ چیزی آرومش نمی

اونقدر قدرت دارم که کژالم... اگه تونستم یک خان رو از تمام کارهاش پشیمون کنم، 

 مقابل این سنت قرار بگیرم.

سنتی چند ساله که هر کسی مقابلش ایستاد کشته شد ولی من این سنت رو ریشه کن 

 کردم.

 

 "کژال"

 



اون شب ساالر اجازه نداد آرومش کنم برای همین از اتاق بیرون رفتم و مقابل آسمون 

 اشت.تاریکی ایستادم که هر کسی زیر سقف خونش یک درد د

فریبا ترس از مرگ، فهیمه ترس از مرگ دخترش و فائزه ترس از مرگ عروس شوم 

 بختش.

ساالر غیر قابل پیش بینی شده بود، من درسته از فریبا خیلی آسیب دیدم ولی به خداوندی 

 خدا قسم هرگز آرزوی مرگش رو نداشتم.

دونستم نمیباالخره با هر چی خستگی و درد بود صبح روز قصاص فریبا رسید من 

شه! مادر فریبا به خاک دست و پام افتاده بود که دخترش رو نجات فریبا کجا قصاص می

 بدم.

دلم گرفت من مادر نداشتم ولی وقتی عشق فهیمه رو به دخترش دیدم قلب لرزید، تنم سرد 

 شد... لرزیدم از این تنهایی.

نومی کن و ببخش، رحم کن کژال خانوم دستم به دامنت دخترم نجات بده ظلم کرد تو خا -

 به دختر بی عقلم رحم کن.

 روی زمین افتادم و فهیمه رو بلند کردم و گفتم:

گردونم فقط بهم بگو ساالر اون رو کجا قصاص اگه کژالم دخترت رو سالم بر می -

 کنه؟می

 فهیمه با صورتی که از شدت اشک قرمز شده بود گفت:

 وسط روستا بردنش تا سنگسارش کنن. -

رفت تا مرگ یک شنیدن سنگسار احساس حقارت کردم هم جنس من، هم نوع من می با

 زن رو ببینه؟!

ناراحت شدم از اون محیط خفقان آور بیرون اومدم و سمت استبلی رفتم و یک اسب 

 بیرون آوردم. 



سوارش شدم سمت جای رفتم که فریبا قرار بود سنگسار بشه وقتی رسیدم تا نصفه تو 

 دنش.خاک گذاشته بو

دونم با چه عقلی و منطقی خودم رو حفاظ اون زن خواستن سنگ سمتش پرت کنن نمی

 کردم کارم درسته،کردم ولی هر چی بود احساس می

 گفت:حسم می

 "آفرین از خودت از زن بودنت حفاظت کن."

 ره.ساالر با دیدن من که فریبا رو به آغوش کشیدم عصبی بود نگاهش رو یادم نمی

 رد ولش کن حقشه.کاشاره می

خواستن فریبا رو های کردم که میکنار فریبا ایستادم و رو به ساالر و بقیه مردها و زن

 سنگسار کنن با صدای رسا گفتم:

 بکشی که از روی جنازه من رد بشی. تونی این زن رو؟ساالر خان زمانی می -

 ساالر اخمی کرد گفت:

 کنی؟از چی این دفاع می -

 فتم:لبخندی زدم و گ

کنم از زنی که مثل خودمه، تو کی هستی که جای خدا من از یک هم نوعم دفاع می -

 دی؟شی و حکم میقاضی می

ده نه بنده های که فقط کلمه اگه قرار باشه فریبا تقاص بده اون رو خالق جهان انجام می

 کشن.خان بودن و مرد بودن رو یدک می

خوای اون رو بکشی من خودم رو سپر ه میزمانی مردی که بخشش کنی نه سنگسار! اگ

 کنم.بالش می

 



ساالر سمتم اومد دستم رو گرفت که از جلوی فریبا بیارتم کنار تا اون رو قصاص کنه 

 متقابال مثل خودش رفتار کردم و پسش زدم.

 های تخس رو بهش کردم و گفتم:مثل بچه

 بزارم اون رو بکشی. خوای سنگ بزن ولی اول باید خون من رو بریزی تااگه می -

 خان مصطفی پدر فریبا فریاد زد:

 کنیم.باشه پس تو رو هم همراهش سنگسار می -

 فریبا ترسیده جیغ زد اخمی به خان مصطفی کردم و گفتم:

بینم، تک تکتون کنم شکل یک کفتار رو ازتون میدونید وقتی نگاهتون میخان می -

 ؟ظاهر حیونی دارید نگاهی به خودتون کردید

هر کسی ذاتش مشابه یک حیونه، شما هم بخاطر خوی ترس و پست بودنتون کامال 

 مشابه یک کفتار هستید.

 خان مصطفی خواست سنگ رو پرت کنه که ساالر مچش رو گرفت و گفت:

 کنید.فراموش نکنید دارید سنگ رو سمت زن من پرت می -

 کندم.دست خاک رو می خان مصطفی دستش رو پایین آورد من سمت فریبا برگشتم و با

 اش رو شنیدم:که صدای گرفته

 کنی؟ این همه عذابت دادم!چرا بهم کمک می -

کنن تو هم اشتباه بخاطر اینکه من چیزی از کارات رو بخاطر نمیارم، آدما اشتباه می -

 کردی من کیم که تو رو نبخشم؟

 ها برگشتم و گفتم:زن سمت

 وایستید؟ یا برای کمک میاید؟قراره مثل چوب خشک اونجا  -



 صدای آشنایی رو شنیدم سمت صاحب صدا برگشتم و با دیدن نبات شوق زده شدم.

 سمتم دوید و جلوی چشم همه بغلم کرد و گفت:

 کژکژی دلم برات یک ذره شده بود. -

 حرصی گفتم:

 کژکژی و بال، منم دلم تنگ شده بود بیا این زبون بسته رو در بیارم. -

 بعدم رو به حالت تحقیر آمیز گفتم:جمله 

 بینم.بینم، ولی "نر" زیاد میبیا این زن رو از تو خاک در بیاریم من اینجا مرد نمی -

اومدن ها دونه دونه میزدیم، زنها رو کنار میزدیم و خاکبا نبات زمین رو چنگ می

 کمکمون تا بالخره بعد از چند ساعت زمین کندن فریبا رو در آوردیم.

 

های به خون نشسته ولی کرد بعضی هاشونم با چشمها یکی با تحسین نگاهم میمرد

 نگاهشون برام ارزشی نداشت من زنی نبودم که با نگاه مردها پا پس بکشم.

ریخت، نبات سمتش رفت و با لچکش یکم فریبا با صورتی که گرد و خاکی بود اشک می

 صورت فریبا رو پاک کرد.

و گرفتم و سمت اسبی بردم که تا اینجا من رو آورده بود با کمک زیر بازوی فریبا ر

 نبات فریبا رو سمت اسب بردم که صدای مصطفی خان رو شنیدم.

 با دم گرگ بازی کردی؟ -

 ایستادم و رو به نبات گفتم:

 کنی؟فریبا رو سوار اسب می -

 نبات سری تکون داد و با فریبا رفت.



 رو به خان مصطفی کردم و گفتم:

خان من قصد توهین به شما رو نداشتم اما من یک زنم، یک زنی که اجازه نمی دم  -

 مردی تحقیرم کنه یا هم نوعم رو جلوی چشم از بین ببره.

 شناسن،ی این روستا من رو میهمه

دونن من چطور زنی هستم اما این مهم نیست مهم اینکه به عنوان یک زن لر اونقدر می

 نتونستن من رو زمین بزنن.غیرت دارم که خانزادها 

ها نتونست شم ولی هیچکدوم از ایندار نمیخان آروان به من تجاوز کرد من نازام بچه

 کاری بکنه که کژال از روی زمین بلند نشه.

نازن چون ها به قدرت، شجاعت و به زن بودنشون میی لرم، زنمن یک اصیل زاده

ها تجاوز نازن که باهاش به زنی میواقعا زن هستن اما مردها فقط و فقط به چیز

 کنن.می

 جلوی خان مصطفی رفتم و گفتم:

کنی... مرد واقعی باش مثل یک پدر پشت دخترت باش اگه خانی، اگه ادعای مرد می -

 نه مثل آدم های جاهل کمر به قتل عزیز کردت ببندی.

متاسفانه تو الیق پدر ی پدر بودنت رو درست انجام بدی ولی زمانی یک پدری که وظیفه

 بودن نیستی تو َمرد هم نیستی فقط از مرد بودن اسمش رو داری.

 خشم چهره مصطفی خان رو دیدم و ادامه دادم:

اگه دخترت آدمم بکشه حتی اگه به قول شما هرزه شده باشه بازم باید مثل یک پدر  -

خترهای که پدرهای پشتش باشی نه مثل ترسوها پشتش رو خالی کنی. فریبا، من و تمام د

 مثل تو دارن، برای ما مایه ننگه.

 منتظر واکنش هیچکدومشون نبودم و سمت نبات رفتم و ابسار اسب رو گرفتم و گفتم:

 ممنون خواهری. -



 نبات بغلم کرد و گفت:

واقعا باید همه دل تو رو داشته باشن مهربون و بزرگ مثل دریا، زالل مثل آب و  -

 بسالمت. ریا مثل کژال.. بروبی

لبخندی زدم و ازش خداحافظی کردم تا خود عمارت سکوت کردم پاهام از شدت درد 

 ترکید ولی ناله هم نکردم.داشت می

 جلوی در عمارت به فریبا کمک کردم از اسب پایین بیاد با حرفش شوکه شدم.

 چرا تو باید بین همه محبوب باشی؟ ولی من هیچکسی دوستم نداره! -

 

نیست که کسی دوستم داره یا نه! مهم اینکه کسی که من رو به وجود  من برام مهم -

 شه.آورده دوسم داره اونقدر بهم نیرو داد که کمرم زیر این همه مشکل خورد نمی

 تو باید سعی کنی اون دوست داشته باشی تا همه هم بتونن روی خوبت رو ببین.

 رو نداشتم. دونم از من خوشت نمیاد ولی هیچوقت آرزوی این روزتمی

 حاال هم برو پیش مادرت خیلی نگرانت بود.

 فریبا بی مقدمه بغلم کرد و گفت:

 بخاطر ظلم هام حاللم کن. -

 دستی روی پشتش آوردم و گفتم:

ای نیستم خیلی وقته حاللت کردم از همون روزهای که هر روزش من رو من کینه -

 کردی.اذیت می

و سمت مادرش رفت فهیمه خانوم با دیدن فریبا فریبا با صورت قرمز شده ازم جدا شد 

 بوسیدش.کرد و میبغلش می



اشکی سمج توی چشمم حلقه زد رو گرفتم که کسی اشکم رو نبینه فائزه خانوم با دیدن 

 فریبا با زبونش برای نیش و کنایه باز شد.

 واه... واه... ببین چه رویی هم داره! -

 آورد و گفت: فهیمه خانوم روی حرف فائزه خانوم حرف

است، جون دختر من رو نجات داده! من  وجدان شدی! این دختر فرشتهفائزه چقدر بی -

 و تویی که قدرت مقابله با این سنت رو نداریم اون در مقابلش ایستاد.

 .پسر ندارم ولی ای کاش داشتم، شیر زن عروسته... خوشبحال پسرت

 داد.مادر می فهیمه سمتم اومد و مثل یک مادر بغلم کرد بوی

 ای روی سرم کاشت و گفت:بوی مهر مادریش دلنشین بود، عطر تنش رو بویدم که بوسه

 زنده باشی. -

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

های اطرافم حض کرده بودن، بیشترشون که دادم زنباالخره باید یک خودی نشون می

 بودن.کمک کردن فریبا رو از خاک در بیارم مادرهای داغ دیده 

 همون مادرهای که دختراشون رو سر همین قضایا از دست داده بودن.

اون شب ساالر با خان مصطفی خیلی ازم عصبی بودن طوری که اون شب ساالر باهام 

 تا صبح صحبتی نکرد.

 برام مهم بود ولی نه در حدی که شاهد مرگ یک انسان باش و هیچ کاری نکنم.

 هرگز... هرگز... از این کارم پشیمون نیستم.من کار درستی رو انجام دادم و 



 

 "سوم شخص"

 

وقتی فهیمه خانوم صورت ِگلی فریبا رو پاک کرد با دیدن جای سوختگی روی صورتش 

 گریه کرد و کسی که این کار رو کرده بود رو نفرین کرد. 

فردای اون روز خان مصطفی چشم دیدن فریبا رو نداشت اجازه هم نداد دخترش رو با 

 دش به خونش ببره فریبا رو توی خونه ساالر به امون خدا ول کرد.خو

خواست بیرونش کنم این مرد لیاقت اینم نداشت تف تو از رفتارش بدم اومد دلم می

 صورتش بکنم.

 سمت فریبا رفتم و گفتم:

 کنم روی پای خودت وایستی و منت کسی هم روی سرت نباشه.غم نخور کمکت می -

 با برگشت و گفت:مصطفی خان سمت فری

 خوامش.هرزه شده نمی -

 با شنیدن کلمه هرزه انگار روی تنور داغ گذاشتنم حرصی گفتم:

ای هستید که یک هرزه به گید هرزه شده... می شه بپرسم چرا داخل خونهاالن که می -

 .قول شما داخلشه؟ هرزه شماید و با افکار پوسیدتون

 صدای اعتراض آمیز ساال در اومد:

 ال ساکت باش.کژ -

 سمت فریبا رفتم و گفتم:



پاشو... عزیزی، حرمت داری تا هر زمان که بخوایی اینجایی فراموش نکن زن اول  -

 ساالر خان هستی.

 تونه بره.کسی ناراحته در عمارت پایینه می

 دست فریبا رو گرفتم و داخل اتاق مهمون بردم و گفتم:

 کسی تحقیرت کنه. زارمحرف هیچکسی برات مهم نباشه من نمی -

 ساالر سمتم اومد و گفت:

 این زن اینجا نمی مونه باید بره. -

 منم مثل خودش جواب دادم:

 خوایی بره باید حق زن بودنش رو بدی.اگه می -

 ساالر پوزخندی زد و گفت:

 حق زن بودن؟ یا حق زیر خواب بودنش؟ کدومش کژال خانوم؟ -

 ناراحت گفتم:

اگه اشتباه کرده تو مرد بودنت رو نشون بده! باید یک خونه حق زن بودنش رو بده  -

داخل شهر برای اون و بچش بگیری و هر ماه هزینش رو بدی اینطوری یکم مرد باش، 

 مثل مصطفی خان کلمه مرد بودن رو الکی یدک نکش.

ساالر تو اوج ناباوریش رها کردم و سمت اتاقم رفتم موهام رو باز کردم و لباس خوابی 

 دم.پوشی

زیر پتو خزیدم و خوابیدم با حس نبود ساالر از خواب بیدار شدم چشمم به جای خالیش 

 خوابیدم.بود تا با آرامش میافتاد کالفه بودم باید حتما کنارم می

 



از روی تخت بلند شدم از اتاق بیرون رفتم با دیدن ساالر کنار سکو یکم دلم گرفت 

لقه کردم و سرم رو تکیه گاه بازوی سفت و سمتش رفتم و آروم دستم رو توی دستش ح

 اش کردم.مردونه

سرش سمتم برگشت و دستش رو از دستم در آورد، دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من 

 رو به خودش نزدیک کرد.

 سرش رو روی سرم گذاشت و گفت:

 خوابی؟!چرا نمی -

 به حالت ناز گفتم:

هاش رو داخل موهام کنه و مجبورم دست کسی که باید باشه نیست تا اون هم نباشه که -

 بره.نکنه سرم رو توی گودی گردنش مخفی کنم خوابم نمی

 ساالر بدون توجه به حرفم گفت:

سپارم فریبا رو به ویالم ببره و اونجا زندگی کنه، از کار آروانم فردا به ارسام می -

 تونه هرزگی کنه.ممنونم که صورتش رو سوزند دیگه نمی

 کشیدم و گفتم:آه عمیقی 

 تکلیف اون بچه چی می شه؟ -

 دونم شاید گذاشتم تو مادرش بشی!نمی -

 سمت ساالر برگشتم و گفتم:

خواد اون بچه از مادرش جدا بشه، اگه خدا الیق بدونه بهمون بچه نه! من دلم نمی -

 ده... شاید االن وقتش نیست.می

 ای زیر لب گفت؛ و دیگه ادامه نداد.ساالر باشه



هاش گذاشتم هام رو روی لبخواست َمردم رو آروم کنم برای همین لبن شب دلم میاو

 بوسید، دستم رو گرفت و سمت اتاق برد.و با لذت می

صبح به دستور خان... ارسام، فریبا و آسا رو با خودش به شهر برد دلم برای اون 

 رش کنم.تونستم از مادرش دوکوچولو تنگ شد ولی خوب اون بچه من نبود نمی

های فائزه خانوم تمومی نداشت ساالر سر گذشت نیش و کنایهیک هفته از رفتن فریبا می

 خوش پیشم و اومد گفت:

 خوام یک جایی ببرمت.کژال لباس شهری بپوش که می -

ای پوشیدم و کالهش رو روی موهای هام رفتم و لباس زنونهکنجکاو شدم و سمت لباس

 هام زدم و کمی سرمه داخل چشمم کشیدم.رو روی لب خرمایم گذاشتم، پودر قرمزی

 ها پایین اومدم و دست ساالر رو گرفتم.سریع از پله

 ساالر نگاهی بهم کرد و گفت:

 برمت.پشیمون شدم نمی -

 های گرد شده گفتم:با چشم

 وا چرا؟! -

 هام کرد و گفت:ای به لباشاره

 پاک کن. -

 بدجنس گفتم:

 ودت پاک کن.دستمال همراهم نیست خ -

 



ساالر جلوی چشم مادرش و کارگرها لبم رو بوسید جوری هم بوسید که کل پودر قرمز 

 اطراف لبم پخش شد با خنده گفت:

 عروس خانوم خوشگل شدی. -

 بیخیال خودم رو نشون دادم که ساالر به زور خودش و نگه داشته بود که نخنده.

 گفت: سوار اتومبیل شدم که ساالر دستمالی بهم داد و

 دور لبت رو پاک کن انگار خون خوردی. -

 بدجنسی زیر لب نسارش کردم و دور لبم رو پاک کردم.

جلوی مغازه دلبر خانوم رسیدیم ساالر بهم گفت؛ "پیاده بشم" فکر کردم برای خرید 

 اومدیم.

 من که لباس دارم چرا اینجا اومدیم؟ -

 .بیا مفهمی -

زه شدیم دلبر خانوم با اون هیکل تپلش سمتم اومد و ای" زیر لب گفتم؛ و وارد مغا"باشه

 گفت:

 آقا خوش آمدین، شما هم خوش اومدین. -

 تشکری کردم که ساالر گفت:

 دلبر خانوم طبق قولی که بهم دادی عمل کن. -

 کنجکاو نگاهشون کردم که دلبر خانوم به عربی چیزی رو به ساالر گفت:

 زدن.در مورد سوپرایز کردن من حرف میبابا قیام عربی رو خوب یادم داده بود 

 فکرم رو به زبون آوردم.



 قراره چطوری من رو سوپرایز کنید؟ -

 های گرد شده سمتم برگشتن و گفتن:جفتشون با چشم

 تو عربی بلدی؟ -

 با خباثت گفتم:

 خواید چیکار کنید؟بله... االن که دستتون رو شده بگید ببینم می -

سریع از مغازه خارج شد خواستم دنبالش برم که دلبر خانوم دستم رو کار  ساالر به بهونه

 گرفت و گفت:

 کجا؟ -

 ای کرد و گفت؛ من نیمه عرب و نیمه ایرانی هستم.به عربی جوابش رو دادم که خنده

دلبر خانوم اون روز چنان شیفته صحبت کردن من شده بود که خودم در تعجب بودم، 

 رد و لباس خیلی بازی بهم داد و گفت:دستم رو گرفت و سمت اتاقی ب

 خوام رقص عربی یادت بدم.این رو بپوش می -

 کنجکاو پرسیدم:

 چطوریه؟ -

خواست یاد بگیرم سریع سمت داد دلم میشروع به رقصیدن کرد و به بدن تپلش موج می

یک گوشه رفتم و لباس رو پوشیدم از لباس فقط یک نیم تنه ی تزئین شده، لباس زیر و 

 من رو داشت دامنش قرمز بود و کال توری بود.دا

 

 چندتا زن وارد اتاق شدن و شروع به زدن یک وسیله موسیقی کردن کنجکاو پرسیدم:

 دلبر خانوم این چه سبک موسیقیه؟ -



 صورت تپلش خندون شد و گفت:

 عربی، لباس رو پوشیدی؟  -

 خجالت زده گفتم:

 شه بیام.بله ولی روم نمی -

می کرد و سمتم اومد دستم رو گرفت و وادارم کرد یک دور، دور خودم دلبر خانوم اخ

 بچرخم.

خم شد و چیزی رو به پام بست که پولک داشت و طالی بود فکر کنم همون پابند 

 خودمون بود.

 ها موسیقی رو زدن که دلبر خانوم گفت:زن

 .دم پس با دقت به حرکاتم نگاه کندم و نشونت میفقط یک بار توضیع می -

 چشم. -

داد همون موج به اندامش وارد کرد و موج به دستش میدستش رو آروم آروم خم می

 کرد و باال تنه اش رو تکون داد.

رقصید محو کارش شدم بعد از تموم شدن با ریتم آهنگ موهای لختش رو تابی داد می

 رقصش چیزی مشابه یک چوب دستش گرفت و گفت:

 زنمت.جای خطا بری با این می -

هاش کرد انجام دادم ها کرد طبق کاری که خودش با دستلبم رو گزیدم که اشاره به زن

 با حس سوزش فهمیدم جای رو اشتباه رفتم.

معلم سر سختی بود تا غروب خیلی خوب کبودم کرد باالخره موفق شدم موج دادن به 

 دستم رو یاد بگیرم.

 شب ساالر اومد دیدنم که ببرتم عمارت.



 کبودم حرصی سمت دلبر برگشت و گفت: با دیدن دست

 چرا دستش رو کبود کردی؟ -

برای اینکه خطا زیاد کرده این کار منه نه شما خان ولی خانومتون بدن نرمی دارن  -

 گیرن.تمرین کنن به راحتی یاد می

ساالر یکم جر و بحث کرد که از فردا حق نداری عروسم رو بزنی و فالن کار رو 

 بکنی.

شد منم تالشم گذشت هر روزم دلبر خانوم سخت گیرتر مین هیچ کاری مییک هفته بدو

کردم با هزار زور و زحمت بود رقص عربی رو یاد گرفتم یادم رو برای رقص می

 ره چقدر اون روز بدنم با اون چوب کبود شد.نمی

 دو روز دیگه تولد ساالر بود نیشم باز بود تصمیم داشتم حسابی براش دلبری کنم.

همون روز سپرده بودم خدمه عمارت رو تمیز کنن و شام رو تمام چیزهای که نیاز از 

 بود رو درست کنن.

هام رفتم که لباس عربی که دلبر خانوم بهم داد بود رو حسابی تمیز کردم و بین لباس

 مرتب گوشه تخت گذاشتم.

 

ود ولی چه شد و من به بیست سالم بتصورشم یکم خنده داره ساالر داشت چهل ساله می

 ارزشی داشت سن فقط یک عدد بود.

 شد چیزی فهمید.توی افکارم غرق بودم که فائزه خانوم وارد اتاق شد و از نگاهش نمی

 یک قدم سمتم برداشت و دورم چرخید به پشتم رسید خواستم برگردم که فریاد زد:

 هرزه برنگرد. -

گشتم با دیدن موهام توی سر جام ایستادم که با صدای خورد شدن چیزی وحشت زده بر

 دست فائزه خانوم غمگین به چهرش نگاه کردم لب زدم:



 چرا این کردین؟ -

 پوزخندی زد:

 گداها نباید مو داشته باشن. -

 موهای که تا پایین کمرم بودن حاال تا زیر گردنم بودن.

اتاق  های بلند از اتاق خارج شد اشکم در اومد، موهام رو خیلی دوست داشتم گوشهبا قدم

 کز کردم و تا شب از اتاق بیرون نیومدم.

 

 "فائزه"

 

با خوشحالی موهای کژال رو بریدم و سمت خونه بحیرا رفت، جادوگر یهودی با دیدن 

 فائزه خانوم لبخند چندش آوری زد.

 رو به فائزه خانوم کرد و گفت:

 آوردین؟ -

 فائزه سری تکون داد و موهای کژال رو توی دستش گرفت.

کرد و موهای کژال رو داخل آتیش سوزوند جنی از ناآشنایی زیر لب تکرار میکلمات 

 ها بیرون اومد کامال مشابه کژال بود.خاکستر

 رفت و الل بود.هاش اون کمی رو به سبز بودن میبا این تفاوت که چشم

 فائزه خانوم گفت:

 خوام این جن کژال رو از چشم ساالر بندازه.می -



 به جن گفت؛ اون متقابال سری به نشون "چشم" بودن پایین آورد.بحیرا کلماتی رو 

 

 "کژال"

 

 جلوی آینه رفتم و به خودم داخل آینه نگاه کردم، یکم زشت شده بودم.

 .لبام آویزون شدن که با حس دستی روی شونم سمت شخص برگشتم

فت که اومد ولی قدرت دیدنش رو نداشتم، وسط پیشونیم دردی عجیب گرصدای ایمان می

 .دستم رو به میز گرفتم تا نیوفتم

داد فائزه خانوم رو دیدم که در مقابل هیوالیی که ساختن چیزی رو به اون جادوگر می

کرد اون جادوگر خود شیطان بود، فائزه خانوم لرزید شد با شیطان معامله میباورم نمی

 گزین روحش شد.و چیزی از بدنش بیرون کشیده شد و چیزی مشابه هاله سیاه رنگ جای

 

 خواستم ببینمش که همه چیز تاریک شد.چیزی کنار جادوگر ایستاده بود می

 اومد:رفت خدا به خیر بگذرونه صدای نگران ایمان میسرم گیج می

 ...زاریم چیزیت بشه، نمیما نمی -

 صدا قطع شد خسته شدم از این دشمنی کاش تموم بشه.

 زد.شنیدم که صدام میاالر رو میداخل حصاری از تاریکی بودم، صدای س

سمت صداش رفتم ولی از چیزی که دیدم وحشت سر تا پام و گرفت، زنی با صورتی 

هایی دور گلوم حلقه شدن مشابه من در آغوش ساالر بود عصبی بودم و نگران که دست

 دادن.و فشار می



 با اسم ّللاه که تنها سالح من برای جنگیدن بود پسش زدم.

 رفت.هاش خمار بود و رو به سیاهی میرفتم، چشم سمت ساالر

دونستم کار فائزه است همه چی رو زد، میدید اون زن رو صدا میمن رو نمی

 دونستم.می

خواست اون زن رو به آتیش بکشم برای دومین بار نفرین کردم ولی ای کاش دلم می

 کردم!نمی

مریضی بگیری که هیچکسی قدرت کنم سپارمت نفرینت میفائزه به درگاه خود می -

 درمانت رو نداشته باشه.

 صدایی زد برق پیروزی داخل چشمش بود.جنی که کنار ساالر بود قهقه بی

 با حس سوزش روی قلبم چنگی به قلبم زدم که کسی من رو از اون تاریکی بیرون کشید.

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

کردم مسبب مرگ های که میدونستم نفریننمیشدن من های من باز هم تکرار مینفرین

شن، نفرین در خانواده من پا برجا بود من با نفرین فقط بدبختی رو به دامن نسلم می

 دادم.انتقال می

انگار من فقط برای زجر و کتک به وجود اومدم ولی منم انسانم صبر و تحمل حدی 

 تونست من رو خیلی شکسته کنه...داشت، نبود َمردم می

 من عاشق بودم، عاشق َمردم و زندگیم...

 



ساالر اون شب از کوتاه شدن موهام عصبی بود کلی سرم فریاد زد ولی نگفتم؛ "کار 

 مادرته" گفتم؛ "خودم کوتاهشون کردم."

تا روز تولدش باهام قهر بود خودم رو جمع و جور کردم رفتار فائزه خانومم غیر قابل 

 تحمل بود.

رفت تا اینکه فائزه خانوم به بهونه کار طبق ُمرادم پیش می همه چیز اون شب داشت

 داشتن من رو سمت اتاقش کشوند و بعد با درد بدی که توی سرم پیچید روی زمین افتادم.

هام رو باز کردم، داخل انباری بودم دست و پای بستم اجازه تکون خوردن رو وقتی چشم

 داد.بهم نمی

استم سکته کنم با چشم برزخیم دنبال عشقم بودم ولی با خوزد تا حدی که میدلم شور می

کشیدم که با حس آزاد دیدن اون پری کنارش حرصم گرفت، خودم رو روی زمین می

 کردم.دیدمش فقط حسش میشدنم ایمان جلوم ظاهر شد ولی نمی

 اومد.صدای نگرانش می

شدنت خیلی سخت کژال نباید بزاری اون پری ساالر رو لمس کنه وگرنه راه خالص  -

 شه.می

ایمان با نیروش به در انباری ضربه زد و دستم رو باز کرد با ترس و لرز، بدنی نیمه 

 برهنه سمت اتاقم دویدم.

وقتی رسیدم اون پری قصد نزدیکی با ساالر رو داشت، ایمان گلوی پری رو گرفت و 

 شده بود. داد سمت ساالر برگشت و جوری به ساالر زل زد که هیپنوتیزفشار می

 ایمان سر پری رو زیر پاش گذاشت و قبل دیدن من غیب شد.

 سمت ساالر رفتم و داخل صورتش زدم که با دیدنم لبخندی روی لبش نقش بست.

کردم اون لحظات رو فراموش کنه وگرنه توی کار کنم ولی باید کاری میدونستم چینمی

 افتادم!دردسر بدی می



 چ آهنگی جلوش شروع به رقصیدن کردم.بنابراین بلند شدم و بدون هی

 دادم.اندام حوس انگیز زنانم رو تکون می

دادم پای خوشتراشم و روی تخت گذاشتم سمت ساالر رفتم در حالی که بدنم رو تکون می

 انگار به خودش اومد و گفت:

 عروسک نشونم بده ببینم دلبر چی یادت داده! -

ز ساالر فاصله گرفتم و دستم رو هوس انگیز تنم رو با عشوه چرخوندم با حرکت بدنم ا

 کشیدم.روی تنم می

ساالر بلند شد و سمتم اومد پای راستم رو روی پاش کشیدم و من رو سمت تخت کشوند، 

 هام گذاشت و...های داغ و نرمش رو روی لب لب

 

صبح با حس خفگی از خواب بیدار شدم با دیدن دست ساالر که روی گردنمه خواستم 

بندازمش که تکون نخورد، صداش زدم دریغ از یک تکون به خرس گفته بود کنار 

 زکی...

 نفس کم اوردم که جیغ زدم:

 ساالر. -

کرد وقتی به های خمار روی تخت نشست اطراف رو نگاه میبدبخت وحشت زده با چشم

 خودش اومد اخمی کرد و سمتم برگشت، نیشم رو براش باز کردم.

بکشه  که لبخند دندون نمای زدم و به حالت ناز منتظر بودم دارزپرو زیر لب نثارم کرد 

 که روی شکمش بشینم.

وقتی دراز کشید پُرو... پُرو... رفتم روی شکمش نشستم که با حس نفس کم آوردن 

 هاش رو گرد کرد.سرش رو از زیر بالشت در آورد و با دیدن من چشم

 بلند خندیدم روی تنش خم شدم و گفتم:



 زاری برم؟نه بابام میعشقم خو -

 های آبیم حسابی خمار و درشت شدن.ابروی باال انداخت که قیافه مظلومی گرفتم که چشم

 بزار دیگه. -

 ابرویی باال انداخت و گفت:

 شرط داره. -

 کنجکاو گفتم:

 هر چی باشه قبوله. -

 قهقه زد و بدجنس اشاره به تن لختم کرد و گفت:

 خوام حسابی لذت ببرم.لی اینبار با ریتم موسیقی میشب باید بازم برام برقصی و -

چقدر پرو بود ولی خوب برای دیدن بابا سریع قبول کردم که لپم رو بوسید و من رو 

 روی تخت انداخت و بلند شد.

ای تنم کردم و که از کمر به سریع یکم بدنم رو شستم و یک لباس کوردی آبی فیروزه

ز پایین ساده بود موهای خرمایم که کوتاه بود لچکم رو باال کال منجق دوزی شده بود و ا

 بستم و منتظر ساالر بودم.

 

 آقا بالخره رضایت دادن، از حموم بیرون اومد و با دیدنم ابروی باال انداخت و گفت:

 خواد بره که به خودش رسیده؟عروس خانوم کجا می -

ت بلند شدم و با ناز سمتش خواستم یکم اذیتش کنم ببینم چقدر جنبه داره از روی تخمی

 رفتم و دستم رو روی تن خیسش گذاشتم و گفتم:

 یک جای خوب فقط باید قبلش یک کاری کنم. -



خوام ببوسمش ولی ریشش گنگ نگاهم کرد که با زور روی پام بلند شدم و فکر کرد می

 رو گرفتم و کشیدم.

با خنده از دستش در بگریتم که  ای گفت؛ که دلم براش ضعف رفت خواست"آخ" مردونه

 رفتم و یکی از پاهام داخل اتاق بود اون یکی بیرون اتاق که زبونی براش در آوردم.

 سمتم خیز برداشت که از اتاق سریع بیرون رفتم.

رفتم که ارسام وارد عمارت شد، پسر بدی نبود ازش خوشم داشتم باالی سکو راه می

 بد جور تو برجکش زدم...اومد معلوم بود پسره آقایه ولی دفعه قبل می

با دیدنم سرش رو پایین انداخت و زیر لب "سالمی" کرد بدبخت از خجالت سرخ رو 

 شد.سفید می

 ساالر بعد از کلی معطل کردن باالخره بیرون اومد و مردونه با ارسام دست داد.

 ارسام سکوت رو شکست و گفت: بالخره

 جانم خان. -

 و رسا بشه گفت:ای کرد تا صداش بلند ساالر سرفه

نیومدن زمینش چیه! تو کژال رو به  من امروز باید برم سر زمین دلیر ببینم مشکل بار -

 خونه ی پدرش ببر.

ای باال انداختم که صدای ارسام خواستم سوالی از ساالر بپرسم که از کنارم رد شد شونه

 پاهام رو وادار کرد سوار اتومبیلش بشم.

های مشکیش و چونه که ند، هیکل عضالنیش چشمارسام خوش چهره بود قدی بل

 اومد.مستطیلی شکل به نظر می

اش می اومد خجالت کشیدم پسر مردم رو بینی خوش تراشی داشت که به صورت مردونه

 قورت دادم.



سرم رو سمت پنجره برگردوندم و وقتی رسیدیم شاد و شنگول سمت در خونه بابا دویدم 

 ی کژین در اومد.تند، تند در زدم که صدای حرص

 در رو کندی اومدم. -

 خنده ریزی کردم که وقتی در باز شد کژین با دیدنم جیغی کشید و بغلم پرید.

 

حس کردم کسی پشتمه با دیدن ارسام که به کژین زل زده بود با آرنج کوبیدم تو شکم 

 ارسام که به خودش اومد.

 کژین ما رو دعوت کرد داخل که گفتم:

 کنی ما هم میایم.ایی دم میآجی تا تو یک چ -

 به سر پایین ارسام نگاه کردم و گفت:

دختر مردم رو درسته با چشم قورت نده کاری داشتی برو با بزرگترت برای امر خیر  -

 بیا.

ارسام از حرفم کپ کرده بود انتظار نداشت این حرف رو بزنم بعد برای اینکه حال و 

 هواش عوض بشه گفتم:

 یشه خوشمزه هستن بیا تو هم بخور.های کژین همچایی -

 ارسام خجالت زده گفت:

 نه کژال خانوم من بیرون منتظرتونم. -

 دستی کنار لبم آوردم تا خندم رو نبینه.

 ای" زیر لب گفتم؛ و وارد خونه شدم."باشه



سمت آشپزخونه رفتم که کژین با دیدنم هل شد و ظرفی رو زمین انداخت با بدجنسی 

 دم و گفتم:نگاهی به کژین کر

 های عاشق اصال تو این دنیا نیستی! نکنه ارسام دلت رو برده؟چی شده مثل آدم -

 ای کرد و گفت:کژین وحشت زده از اینکه دستش رو شده باشه تِپ تپ خنده

 آجی عاشق کجا بود؟ -

 ابروی باال انداختم و گفتم:

شما دو نفرم رو  مونه بالخره دستزنین، خورشید پشت ابر نمیجفتتون مشکوک می -

 شه.می

 کنی!گذره چی رو ازم مخفی میدونم تو دل عزیز کردم چی میمن که می

 کژین خجالت زده سرش رو پایین انداخت و لپای سفیدش از خجالت گل انداخت.

 سمتش رفتم و لپش رو کشیدم که جیغش در اومد.

 خوام.من که فقط خوشبختیت رو می -

 گفتم:بعد به سینی اشاره کردم و 

 خیره برای که این رو انقدر با عشق چیدی؟ -

ای کردم که کژین سینی رو برداشت و فرار کرد تعقیبش کردم و از پشت در به خنده

 کژینی نگاه کردم که با عشق چایی رو سمت ارسام گرفته بود.

 داد گلوش گیر کرده بود.پسره ورپریده با چشم خواهرم رو قورت می

 

 "کژال"



 

یر بودم به خاکش دست زدم خشک بود و زمینش ترک برداشته بود انگار سر زمین دل

 بیابون بود.

 سمت کارگرها برگشتم و گفتم:

 این زمین چند وقته اینطوریه؟ -

 کرد و آخر گفت:کارگره متفکر فکر می

فکر کنم دو سال باشه خان ما فکر کردیم از کم آبیه ولی هر چی گندم کاشتیم این زمین  -

 نیاورد.بار 

 شاید ایراد از بذرها باشه. -

کاریم اینجا هم کاشتیم ولی بازم نه وّللاه خان هر چیزی رو که داخل زمین خودمون می -

 خاک بار بر نبود قدرت بار وریش رو از دست داده.

 های این روستا بوده.امکان نداره زمین دلیر یکی از بهترین زمین -

 

اخل زمین نداشتم احساس سرما توی اون گرمای فکرم درگیر زمین بود حس خوبی د

 شدید کالفم کرده بود.

های مسخ شده سمت جنگل رفتم به صدای کارگرها توجه زمین رو ترک کردم و مثل آدم

 اومد چقدر صداش آشنا بود.نکردم انگار صدای شیون زاری یک بچه می

به چشمه نزدیک شدم ترس برم داشته بود پا به جنگل گذاشتم که صدای گریه بیشتر شد 

ی سیاه رنگی روی سرش بود و کنار یک جسد گریه و با دیدن یک بچه که پارچه

 کرد.می

 زد.زد و کلمه مامان رو جیغ میتوی سرش می



به جسد زن نگاه کردم حتی لباسشم آشنا بود جلوتر که رفتم جسد تیکه تیکه شده یک زن 

 بود از صورتش هیچی مشخص نبود.

اش گذاشتم کرد دستی روی شونهای رفتم که پیش جسد مادرش گریه میسمت دختر بچه

 نداخت.هاش لرزه به تنم میهاش، عمق چشمسرش و سمتم برگردوند چشم

 چرخیدم.های گیج دور خودم میپلکی زدم که جناز و بچه نبودن مثل آدم

نش از جنگل گشتم ولی هیچی نبود با فکر تهوم بوددستی پشت سرم بردم و دنبال بچه می

 خارج شدم ولی بدجور افکارم رو درگیر کرده بود.

 ظاهر اون بچه مشابه...

 پوفی کشیدم و با گفتن؛ "خیاالت ذهنمه" خودم رو آروم کردم.

خواستم سمت اتومبیلم رفتم و بدون توجه به کارگرها از اون محیط فرار کردم فقط می

 برم جایی که ذهن آشفتم آروم بشه.

داد آروم بشم، یک ترس عجیب یک سرمای اون زن و بچه اجازه نمیفکر و خیال 

 کرد.منجمد کننده تا مغز و استخونم رو داشت منجمد می

 کردم:مدام زیر لب تکرار می

 اون زن کی بود؟ -

 هاش آشنا بود؟چرا لباس

 نداخت ولی کی؟های اون بچه مظلومیتش من رو یاد کسی میچشم

 

 سیگار توتونی روشن کردم و پک عمیقی زدم. محکم روی فرمون کوبیدم و

 



 "کژال"

 

کردم کلمه به اسم عشق توی وجودش جوانه زده به کارهای کژین دقت کردم حس می

زدم برای اینکه در آرامش رهاشون کنم ازشون رو گرفتم و داخل حیات خونمون قدم می

 موند.بی همیشه اونجا میسمت اتاقی رفتم که بی

تادم نفسم رو حبس کردم و لبخند تلخی زدم بازم به یاد گذشته در زدم و پشت در اتاق ایس

 بی اجازه بده تا داخل اتاق برم ولی سکوت کره کننده حاکم اون اتاق بود.انتظار داشتم بی

بی می اومد همون داروی گیاهی نعنای که به در رو باز کردم هنوز هم بوی عطر تن بی

 م بشه.زد تا درد کف پاش آروپاهاش می

بی داخلش بود بازش کردم فقط جا نمازیش بود و لباس های بیسمت بقچه رفتم که لباس

 های هم رنگ لباس روش بود.آبی نفتیش که گل

نفسم رو غمگین بیرون دادم که دستی روی شونم قرار گرفت و صدای دلنشین ایمان رو 

 شنیدم.

 اون حالش خوبه و البته خوشبخت. -

 ست که بدون اینکه سمت برادرم برگردم گفتم:لبخندی روی لبم نش

 آره اون خوشبخته، ولی... -

 ایمان کنجکاو پرسید:

 ولی چی کژال؟ -

 حرفم و ادامه دادم:

 کنم.ولی من دارم در نبودش ِدق می -

 های براقش بهم زل زد و گفت:ایمان سرش رو خم کرد و با چشم



 خوام در مورد یک چیز باهات صحبت کنم.می -

 ت کردم که ادامه داد:سکو

بینم شما هم نبینید این یک یادته زمین رو نفرین کردی؟ گفتی؛ اگه ما خیری ازش نمی -

 نفرین بود و حاال نفرین زری رو بخاطر بیار.

 شه مرده متولد بشه" درسته؟ای از اون جن زاده میاون گفت؛ "امیدوارم هر بچه

 سری تکون دادم که ادامه داد:

 دو نفرین گرفت؟ کژال چرا دو نفرین انجام شد؟بنظرت چرا  -

 از چیزی که فهمیدم لرزه به تنم افتاد محکم توی سرم زدم و گفتم:

 وای نگو، نگو وای خدای من... من چیکار کردم! -

 شه.تو هرگز نباید کسی رو یا چیزی رو نفرین کنی وگرنه نفرینی جدید به پا می -

این اشتباه رو بکنه اگه نفرین کنید زندگی اون شخص نه تنها تو بلکه نسل تو هم نباید 

 شه، نفرین کردی و زمینی که پر بار بود دچار بی برکتی و خشکسالی شد.جهنم می

تو از نسل زری هستی، اون نفرین کرد و تو هم کردی درست مثل اون اشتباه کردی 

 ولی نزار دختر نسلتم این اشتباه رو بکنه.

 

 شد.ه این نفرین دامن زده بودم، خدا لعنتم کنه باورم نمیشد من بازم بباورم نمی

 ایمان ادامه داد:

گه ما باید تو رو رها کنیم ولی رحمان، رحیم و من جلوش قیام خیلی عصبانیه اون می -

ایستادیم و راضیش کردیم که باز هم کنارت بمونیم، اما نباید نفرین کنی نباید به جادو 

 کنن.است که قیام، رحمان و رحیم رهات میدست بزنی وگرنه اون موقع 



 دونم که ناخواسته از روی خشمت فائزه رو نفرین کردی.من می

 سری از روی شرم پایین انداختم که دستش رو روی شونم گذاشت و گفت:

ولی هر چی بشه حتی اگه جایگاهم رو از دست بدم، من کنار تو بودن رو انتخاب  -

 کنم.می

رد من یک هیوال بودم که نتونستم خشمم رو کنترول کنم و اشک صورتم رو خیس ک

 گذره.نفرین نکنم من به مهتابم از روی خشمم صدمه زدم! اون دختر از من نمی

 رم.گیرمه حتی اگه برای همیشه بمیآهش همیشه دامن 

 اشکی سمج از گوشه چشمم سرازیر شد پاهام رو توی دلم جمع کردم.

 بلند شدم گفتم:

 ارم چوب اشتباه من رو مهتاب بخوره.زمن نمی -

بدون توجه به ایمان از اتاق خارج شدم و صورتم رو پاک کردم سمت ارسام رفتم که 

 کژین با دیدنم گفت:

 کجا؟! آجی بمون ناهار درست کنم. -

 لبخندی ظاهری زدم و بوسیدمش و گفتم؛

 شه عزیز دلم باید برم.نمی -

 مارت رانندگی کرد.از کژین خداحافظی کردم ارسام سمت ع

وقتی به عمارت رسیدم سمت استبل رفتم و یک اسب بیرون آوردم، سیاه رنگ بود و 

 های عسلی رنگی داشت.چشم

بدون توجه به غرغر کردن های فائزه خانوم از خونه خارج شدم زین رو گرفتم، خودم 

 رو باال کشیدم.



 کردم.هدفم نامشخص بود کنار پهلوی اسب زدم و سمت کوه هدایتش 

 کرد.اومد احساس گناه داشت خفم میدوید از خودم بدم میبا سرعت می

سعی کردم به اعصابم مصلت بشم وقتی به دامنه کوه رسیدم ازش باال رفتم و روی تخت 

سنگی نشستم، و به روستا زل زدم که صدای یک پیرزن دورَگرد که بیشتر به ُکولی 

 خورد توجهم رو جلب کرد.می

 کرد:خورد اخمی کردم و بهش زل زدم که اسمم رو تکرار میصورتم مینور تو 

 کژال سیاه بخت، کژال عزیز کرده، کژال شوم بخت... قربانی هوس... -

 شد که صداش زدم:از کنارم داشت رد می

 خانوم. -

 با برگشتنش سمت پشتم خم شدم و که لبخند دندان نمای زد.

های زرد و تیزی خون قرمز بود، دندان هاش مثلصورت چروکیدش سیاه بود چشم

 و زمختی گفت: داشت، صورتش آفتاب سوخته بود با صدای دورگه

 بله؟ -

 

صداش رو دوست نداشتم حس بدی داشتم احساس یک فاجعه بزرگ، پیرزن از افکارم 

 قهقه زد که اخمی کردم.

 فکرم رو به زبون اوردم:

 کنین؟شما چرا اسم من رو زیر لب تکرار می -

شد با اون عصای چوبیش که بیشتر شکل یک لبخند دندون نمایی زد که حالم داشت بد می

مار کبرا بود سمتم اومد سنش برای یک زن هفتاد ساله بود ولی مثل یک انسان چهل 

 رفت وقتی روی تخت سنگ نشست بدنم از وجودش کنارم مور مور شد.ساله راه می



 افکارم بیرون کشید. بهش خیره شد که صدای زمختش من رو از

 انسان به من زل نزن. -

به لباسش نگاه کردم، طرح های قدیمی روشون بود انگار که دست بافت یک انسان بود 

های لباس کشیدم چقدر ها و طرحدونستم کارم درسته یا نه!؟ ولی دستی روی نقشنمی

ودم انگار زمان من بافتشون برام آشنا بود به چند سال قبل برگشتم زمانی که من اصال نب

 رو بازیچه خودش کرده بود.

هاشون زد، مدام از طرح بافت فرشصدای مادرم رو شنیدم که با خاله زری حرف می

های رو فرش بافت راضی نبود در حالی که طرحزدن خاله زری هر چی میحرف می

م های بود که توی کل عمرم دیده بودم از گذشته بیرون اومدیکی از بهترین طرح

 های پیرزن روی دستم نشست.دست

 خواستم دستم رو عقب بکشم که محکم گرفت و گفت:

 ها گذاشتی چی دیدی؟وقتی دست روی طرح -

 با گیجی زمزمه کردم:

 گذشته مادرم و خالم رو. -

 پیرزن آهی کشید و گفت:

 این لباس رو زری برای من بافته. -

لبخندی زد که ظاهرش ترسناکتر شد و ابروی باال انداختم که بر خالف ظاهر ترسناکش 

 گفت:

 هر کسی که ظاهر ترسناکی داره باید براساس ظاهرش باطنش هم یکی دونست؟ -

 سری به معنای "نه" تکون دادم که ادامه داد:

زری قبال زن خوبی بود، اونم مثل تو شجاع و قوی بود ولی همیشه قدرت بیشتری  -

 کرد.می خواست و بیشتر به منافع خودش توجهمی



 شناختمش اونم خیلی زیاد...می

 اخمی کردم و گفتم:

اگه انقدر خوب و مهربون بود پس چرا این نفرین رو توی دامن من انداخت! نفرینی که  -

 .ممکنه نسل بعدمم در بر بگیره

 پیرزن لبخندی زد و گفت:

رو زد ترس توی چشم تو من ماه دخت هستم اما زری همیشه من رو ماهی صدا می -

های های اونم بود این رو بدون هر کسی قربانی تصمیمروزی که من رو دید داخل چشم

اشتباه خودشه زری پاک و معصوم بود تا اینکه راه جادوی سیاه و در پیش گرفت و 

شیاطین به زندگیش پا گذاشتن و اون رو در تاریکی خودشون غرق کردن، قلب پاکش 

دادن اون کالفه و پرخاشگر جوابشون رو هش گیر میکم سیاه شد وقتی پدر و مادرش بکم

کرد تا زمانش رسید و اون به جنگل پا داد احترام خانوادش رو زیر پاش خورد میمی

گذاشت و بخاطر مدیوم بودنش و قلب سیاهش از ما، از خانوادش و خالقش رو گرفت و 

 پشت کرد.

تونه زری زد همه چی میجادوی که اون روی اون جن پیاده کرد و آسیبی که جن به 

 یک امتحان سخت بوده باشه.

ها زری بخاطر آسیبی که دید کل بدنش دچار کبودی شد حتی با قطع شدن دستش کبودی

 کم کل بدنش رو گرفتن.از بین نرفتن بلکه چندین برابر شدن تا کم

 ه.ای فوت کرد و حاال نفرین به تو سرایت کرداون در تاریکی و تنهای بدون هیچ بچه

 از نظر من تو دختر زری هستی.

 کنجکاو پرسیدم:

 گید؟چرا این رو می -



های ظاهریت و باطنت مثل اونه اما یک چون تو تنها کسی هستی که تمام ویژهگی -

تفاوت داری اونم اینکه قدرت طلب نیستی این یک نقطه مثبته اونم برای تو، من شجاعت 

گی داری تسلیم شیاطین نشو اما اگه شدی بینم روح بزرو قوت قلب رو توی وجودت می

 خوایی ازش حفاظت کنی.باید قسمشون بدی به چیزی که می

 

 ماه دخت از جاش بلند شد و خواست بره که با حرفم ایستاد:

 ماهی، زری رو دوست داشتی؟ -

 ماهی بدون اینکه سمتم برگرده لب زد:

 ودش رو گم کرد.کنن، زری رو آره دختر خوبی بود ولی خهمه اشتباه می -

 ماه دخت خواست بره که پرسیدم:

 شناسی؟تو پری دخت رو می -

 ماهی ایستاد و با سری پایین گفت:

 کیه که پاره تنش رو نشناسه!؟ -

 شد پری دخت، دختر ماه دخت باشه! که ماهی ادامه داد:باورم نمی

مراهی و های که فقط قصد گشه نه پیش جنی پری دست افراد خوبی بزرگ میبچه -

 نابودی دارن.

 ماهی قبل رفتن لنگان سمتم اومد و چیزی رو کف دستم گذاشت و گفت:

" روش حک شده بود.  یک سنگ بود که کلمه "ّللاه

ی روی سنگ رو بخون هر وقت از خودت ناامید شدی و حس تنهایی کردی اون نوشته -

 یادت میاره هدفت چیه؟ یادت میاره که تنها نیستی.



ی بکنم که ماهی نبودش پاهام رو داخل شکمم جمع کردم و سرم رو خواستم تشکر

روشون گذاشتم به سنگی که ماهی بهم داد نگاه کردم با ظرافت خاصی اسم روی سنگ 

 حک شده بود.

زیر لب چند بار اسم ماهی و تکرار کردم از باال به روستا زل زدم، "یک لحظه که 

 د!"چشمم رو بستم و باز کردم روستا مخروبه بو

 محکم پلک زدم که با دیدن روستا صحیح و سالم خیالم راحت شد.

تا نزدیک های غروب روی تخت سنگ بودم اونقدر توی افکارم غرق شدم که متوجه 

 گذر زمان نبودم.

از روی تخت سنگ بلند شدم و سمت اسبی رفتم که پایین دامنه به امون خدا ولش کرده 

 بودم.

بدم سوارش بشم ابسارش رو گرفتم و سمت خونه رفتم واقعا بدون اینکه زحمتی به خودم 

 ی منه؟اونجا خونه

ها خونه من شده؟ شاید از اون زمانی که برای حفظ ابروی از کی تا حاال عمارت خان

 خواهرم با ساالر هم آغوش شدم!

 نشست.ای شاد بود بعد غبار غم روی دلم میدلم فقط برای ثانیه

 کردم.کردم یا این زندگی رو بدتر به کام خودم تلخ میمل میچاره چی بود یا باید تح

وسط راه ایستادم تصمیم گرفتم به عمارت آروان خان برم، هه... خان چقدر تمسخر 

 آمیز..

ونستم کارم درست نیست ولی با این حال بازم به اونجا رفتم وقتی رسیدم لچکم رو دمی

 تم.باز کردم و صورتم رو پوشوندم که کسی نشناس

زد تمام خدمه با رحمی سر دایه فریاد میبه جلوی در عمارت رسیدم که آسو خانوم  با بی

 زدن.تحقیر دایه رو دید می



 شنیدم چه برسه بقیه...صدای آسو رو منی که مخفی شده بودم می

 انگار قرار بود خوار شدن کسایی که تحقیرم کردن رو ببینم.

 خانواده نداری؟ بگو اون ها زیرت رو تمیز کنن. نمک به حروم فلج بیرون برو، مگه -

های محکم سمت آسوی رفتم که یقه ی لباس دایه رو اخمی کردم و دستم مشت شد با قدم

 خواست سیلی بهش بزنه قبل از زدن سیلی دستش رو گرفتم و فشار دادم.گرفت و می

 

 با صدای جیغ جیغوش فریاد زد:

 تو دیگه کی هستی؟  -

ی صورتم برداشتم که با دیدنم یک قدم عقب رفت سمتش قدم برداشتم و لچکم رو از رو

 گفتم:

رسه که چند سال خدمتکاریت رو چیه آسو خانوم جن دیدی؟ چیه زورت به زنی می -

کرده حاال فلج شده جوابش اینه؟ تو انسانی؟ شرف داری؟! من توی وجودت انسانیت رو 

 بینم!نمی

خواد و زنی؟ تو مایه ننگی، زن بودن حرمت میارزش تف کردن توی صورتم نداری ت

کردی! خدا که تو نداری اگه داشتی کسی اینطور بعد چند سال زحمت کشیدن تحقیر نمی

 گیره بگه تو بندشی!هم شرمش می

 جونی زدم و گفتم:کرد لبخند بیسمت دایه رفتم با صورتی اشکی با وحشت نگاهم می

 خوام به خونم ببرمت!دایه می -

هاش بود با زحمت سوار اسبش کردم خودمم سوار شدم و قبل رفتن سمت توی چشم ترس

 آسو برگشتم و گفتم:

بره خدا یک روز همون بال رو سرش میاره! از کسی که حیثیت آدمی رو اینطور می -

 کنه.آه... یک زن بترس که یک دنیا رو باهات دشمن می



 کنار پهلوی اسب زدم و سمت عمارت رفتم.

سیدم دایه قدرتی روی بدنش نداشت با زحمت از اسب پایین آوردمش و گوشه در وقتی ر

 گذاشتمش در زدم که آقا جمشید با دیدنم وحشت زده اسمم رو تکرار کرد.

 تونه راه بره.کمک دایه بکن که به داخل خونه بیاد، نمی -

 کنارش زدم و وارد عمارت شدم که فائزه خانوم سمتم اومد و با فریاد گفت:

 هرزه تا االن زیر خواب کی بودی؟ ساالر خان بیا که زن هرزت اومده، زنیکه -

های برزخی ها باال رفتم و سمت ساالری رفتم که با چشمبدون توجه به فائزه خانوم از پله

 کرد.و ترس نگاهم می

ای گیج شده بود اما بعد خواست چیزی بگه که خودم رو توی بغلش انداختم برای لحظه

 هاش حفظ تنم شد صدای نگرانش رو کنار گوشم شنیدم:دست

 کجا بودی؟ کل روستا رو دنبالت گشتم. -

 با صدای که از شدت خستگی بود گفتم:

 دایه. -

هام رو بستم و ساکت شدم، ساالر متوجه ناخوش بودنم شد و من رو سمت اتاق برد چشم

 .و روی تخت گذاشت خسته بودم تا پتو رو روم کشید خوابم برد

 صدای در باعث شد بفهمم از اتاق خارج شده.

 

 "سوم شخص"

 



های مهمون رو بهش داد ساالر اون شب دایه رو مهمون خودش دونست و یکی از اتاق

های مادرش هم توجهی نکرد و سمت همون اتاقی پناه برد که فرشته ی نجاتش به جیغ

 اونجا خوابیده بود.

و به شهر فرستاده بود بلکه از دستش نفسی بکشه شد تا االن مادرش راگه کژال مانع نمی

 کرد.کشتش ولش نمیولی انگار مادرش پا روی ِخرِخرش گذاشته بود و تا نمی

دستی روی صورت خوش فرمش کشید و سمت کژالش رفت دلش موهای بلند کژال رو 

 خواست ولی خوب حیف، کوتاه شده بود.می

 روی پیشونی کژال رو بوسید.

گذاشت و سمت کژال برگشت به صورت مثل ماه کژال زل زد زمزمه دستی زیر سرش 

 وار گفت:

کنه تو با خوبی هات رسه اذیتت میقربون قلب مهربونت بشم که هر کی از راه می -

 کنی.خوارش می

هاش برقی زدن آخر هفته قصد همینطوری تو فکر بود با چیزی که به ذهنش اومد چشم

 داشت کژال رو به اونجا ببره.

 رقصید که فرار کرد لب های ساالر از دلخوری برچیده شد.امشبم باید کژالش می

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

شد ولی راسته فرشته نجات شده بودم یکم وضعیتم خنده دار بود یکی باید فرشته من می

 کنی.گن؛ هر چی که تو دنیا بکاری همون برداشت میمی

 ه دونه شکست خوردن.اون هایی که بهم آسیب زدن دون



گفت؛ ولی اون روز توی جنگل من برق نفرت رو داخل های زری میماهی از خوبی

 های زری دیدم.چشم

 .کنم دونم شاید چون داخل زندگیش نبودم نباید قضاوتشنمی

 کارهای خوب ساالر تمومی نداشت شاید یکی از بهترین دالیل زندگیم اون بود.

ترسیدم از اینکه نکنه این نفرین توی رو داشتم ولی می قدرت پایان دادن به زندگیم

 زندگی ساالر بیاد پس تصمیم گرفتم خودم رو قربانی نفرین کنم.

روزی که این رو نوشتم و روزی که زندگیم خونده بشه شاید یکی درس بگیره و قدر 

 خودش رو بدونه.

از تاریکی غرق  دنیای جن و پری در ظاهر قشنگه اما، در واقع تو رو توی دنیایی

 تونه وحشت رو توی قلبت مهمون کنه.بری که میکنه کم کم پی به چیزهایی میمی

 این تازه آغاز زندگی پر مصیبت یک مدیومه...

شدم، تا به بعضی ها درس "انسان بودن" رو ولی خوشحالم که یک مدیومم شاید باید می

 دادم.یاد می

 

 "کژال"

 

رو باز کردم ساالر لبه تخت بود نزدیک بود بیفته لبخند  کم چشممپاهام رو کشیدم و کم

 گرفت.خبیثی زدم، به عواقب کارم فکر نکردم فوقش گازم می

 صورتم از مظلومیت جمع کردم ولی بعد لبخند خبیثم روی لبم نقش بست.

زدم تا بیفته در یک تصمیم آنی ساالر رو از تخت سمت ساالر رفتم و یکم باید زور می

پایین صدای ِشلپ شنیدم خندم و به زور نگه داشتم، ساالر مثل یک تیکه گوشت انداختم 

 استخون روی زمین پخش شد.بی



خندیدم که حرصی یکی پتو رو از روی سرم برداشت پتو رو کشیدم روی سرم و می

 نتونستم تحمل کنم با دیدنش یک دفعه زیر خنده زدم.

بزنه لهم کنه در کمال تعجب لبخند  زد گفتم؛ االنه کهمثل گاو وحشی نفس نفس می

هام بدجنسی زد ازش معلوم بود فکرای خوبی تو سرش نداره! مجبورم کرد بلند بشم دست

 رفتیم.رو بر گردوند پشت و پاهاش رو دو طرف پام جفت کرد مثل پنگوئن راه می

 با وارد شدن داخل حموم جیغ کشید گفتم:

 شم.یض میغلط کردم ولم کن، خیسم نکن من زود مر -

ریخت اونم آب یخ! گوش ساالر بدهکار نبود یک جام پر آب کرد و روم تند، تند می

 زدم که ساالر قهقه زد و گفت:لرزیدم و جیغ میداشتم از سرما می

 حقته تا تو باشی آدم رو تو خواب از تخت نندازی. -

 ای کردم که ساالر گفت:عطسه

 ای وای بر من! -

 گفتم:حرصی وسط سینش زدم و 

 شم.خیلی بد جنسی من دیگه خوب نمی -

 لبخند موزی زد خم شد و آبی به صورتش زد و از حموم بیرون رفت.

های به داخل آینه نگاه کوتاهی کردم که چشمتون روز بد نبینه یکی رو کپی خودم با چشم

 سفید دیدم چند قدم عقب رفتم.

رفتم که صداش رو قدم عقب می که لبخند شخص داخل آینه وسعت پیدا کرد همینطور قدم

 شنیدم درست مثل خودم اما کمی زمخت تر...

 کژال. -



ای لزج مانند از کنار لبش سرازیر شد پام لیز خورد که با صدای بدی روی زمین مایع

 افتادم.

 زد.صدای ساالر از اتاق اومد که نگران صدام می

 بلندم کرد.جوابی ندادم که سمت حموم اومد و زیر بازوم رو گرفت و 

 هام رو دید، سمت آینه برگشت نگران اسمم رو صدا زد:حس نگرانی رو داخل چشم

 شده؟!کژال خوبی؟ چی -

گرفتم اخمی کردم که اون جن خودش رو به شکل و شمایل من در نگاهم رو از آینه نمی

 زد.آورد و پوزخند میمی

 کنم.با چشم بهش فهموندم که گیرش بیارم دهنش رو سرویس می

شنیدم و ساالر من رو به آغوش کشید که چیزی رو زمزمه کردم صدای جیغ جن رو می

 رحمی بهش زل زدم.با بی

دیدم لحظه آخر که  های جن میشدت باال آوردنش بیشتر شد التماس رو توی چشم

خواستم واسی همیشه از بین ببرمش، پشیمون شدم یاد قسمم افتادم همون قسمی که می

 ای آسیب بزنی."نباید به جن و انس یا هر چیز دیگهگفت؛ "می

 

بیخیالش شدم فعال تا همینجا واسش کافی بود تا از حدش فراتر نره، تازه متوجه وجود 

 ساالر شدم.

 به کجا زل زدی؟ -

 لبخندی از روی اجبار زدم و گفتم:

 بینم، ساالر خان از حق نگذریم خوب هلویی گیرت اومده.دارم خودم رو می -



هاش گرد شد و چکی به پشتم زد و سرش و توی گودی ساالر از این همه پرویم چشم

 گردنم کرد و گفت:

آره هلو پیدا کردم ولی نظرت چیه همین هلوی خوشگل افتخار بده شب واسی من  -

 کنی!برقصه؟ بابا زبونم مو در آورد دختر همش فرار می

داد آخ... آرومی گفتم؛ و لب پایینم رو به لبخند دندون نمایی زدم که پهلوم رو بیشتر فشار 

 دندون گرفتم.

 سرش رو روی تن نیمه برهنم گذاشت و شروع به بوسیدن کرد.

کرد دستش رو دور گردنم آروم حلقه کرد و گردنم رو سمت خودش کشید، با لذت بو می

 بوسید.می

 خمار شده بودم که ازم فاصله گرفت و لب زد:

 تونم همیشه کنارت باشم.اده اما من کار دارم نمیزمان برای خمار شدنت زی -

 هاش رفت.لب برچیدم که گاز ریزی از لبم گرفت و سمت لباس

از بینشون کت و شلواری شیک و خوش دوخت بیرون کشید، پیراهن تنش کرد؛ که لباس 

 خورد.توی تن عضالنیش داشت جر می

 سمتم برگشت و گفت:

 من رو خوردی شب هنوز نیومده! -

 خجالت لپام گل انداخت که ساالر سمتم اومد، لپم رو آروم بوسید و از اتاق خارج شد. از

 قبل رفتنش صداش زدم:

 ساالر. -

 ایستاد و لب زد:



 جانم؟ -

 گیرن؟شه یکی رو بفرستی دنبال خانواده دایه؟ اگه خانواده داره چرا سراغش نمیمی -

 ساالر سری تکون داد و گفت:

 فرستم.باشه جمشید رو می -

 ی لباس هام رفتم.ای" زیر لب گفتم؛ و سمت بقچه"باشه

ی رو ای کردم عالی بود مریضم شدم، سری از روی تاسف تکون داد و لباس سادهسرفه

 های سفیدی روش داشت.بیرون آوردم و تنم کردم، رنگ لباس قرمز بود که نقطه

باید بهش دوباره برسم تا دوباره به موهای َکَمم نگاه کردم خوبه حداقل رشد موهام خوبه، 

 بلند بشه عیب نداره فدای سرم.

لچکم رو بستم و از اتاق خارج شدم سمت آشپزخونه رفتم، خدمه مشغول پخت و پز بودن 

 هام به تمشک و توت فرنگی خورد.که چشم

هام برقی زد که و خواستم بخورم که یاد دایه افتادم اونم از دیشب چیزی نخورده! از چشم

 جا معلوم اصال اون مدتی که پیششون بوده چیزی خورده باشه؟!ک

 

 سمت شیر رفتم و گفتم:

 گرمش کردید؟ -

 یکی از دخترها سمتم اومد و گفت:

 بله خانوم. -

 کنجکاو پرسیدم:

 اسمت چیه؟ -



 به حالت بدی نگاهم کرد و گفت:

 نَشمی. -

 وان اینجا باشم.خای" گفتم؛ و باهاشون هم کالم نشدم، معلوم بود نمی"باشه

یکم از شیر داخل جام ریختم و نون کمی برداشتم و داخلش خورد کردم با یک لیوان آب 

 و یک ظرف میوه از اونجا خارج شدم قبل خارج شدنم صداشون رو شنیدم.

دختره هرزه است آخه خان از چی این خوشش اومده؟ خجالتم خوب چیزیه! با آروان  -

 خان شده؟! خان خوابیده االنم زن ساالر

 ظرف رو روی زمین گذاشتم و گوشه دیوار ایستادم و به حرف هاشون گوش کردم؛

 دون روستا گفت؛ که خان آروان بهش تجاوز کرده.نه نَشمی این دختره خودش توی می -

 نَشمی هینی کشید و گفت:

 گن کرم از خود درخته! حتما کاری کرده که خان بهش دست زده!راسته می -

.نمی -  دونم وّللاه

دستم رو مشت کردم و وارد آشپزخونه شدم نَشمی با دیدنم وحشت کرد که عصبی و 

 دلخور گفتم:

فضولی کردنتون توی زندگی من تموم شد یا نه!؟ هنوز مونده که هرزگی خودتون  -

 نویسید؟ندوسته پای دیگران می

 ی ترسیده ای کرد و گفت:نشمی خنده

 ما فکر کردیم شما رفتین! -

 عصبی با حرص گفتم:



دونی کافیه به ساالر بگم... فلکت زنی؟ میواقعا؟ تو کی هستی پشت من حرف می -

 کشه.می

 جیغ زدم:

تونید کار کنید در عمارت خوام نمیاز این عمارت بیرون برید من اینجا فضول نمی -

 اونجاست.

 خوام نه یک مشت پیرزن که پشت سرم حرف بزنن.من خدمتکار می

 لباس نَشمی رو گرفتم و گفتم:گوشه 

 برو بیرون. -

 نشمی التماس آمیز گفت:

 ببخشید خانوم، من رو بیرون نکنید مادرم مریضه، اگه برم کی خرجش رو بده؟ -

 توی صورتش خم شدم و گفتم:

زارم بمونی اما اگه یک بار دیگه بشنوم که پشت سرم غیبت یا به احترام مادرت می -

 کنم.زنید رحم نمیحرفی می

خواد سینی رو برداشتم و از آشپزخونه خارج شدم از پس شل گرفتم هر چی دلشون می

 کنن.بارم می

سمت اتاق دایه رفتم، در زدم که سرش سمتم برگشت با دیدن ظرف غذا التماس آمیز 

 نگاهم کرد.

دلم براش سوخت سمتش رفتم سینی رو روی پا تختی گذاشتم و یکم به پشت تخت 

 شینه چندتا بالشت هم پشتش و اطرافش گذاشتم.کشیدمش تا ب

 روی تخت نشستم و لبخندی مهربون زدم و گفتم:

 خوام صبحونم رو با تو بخورم.صبح بخیر دایه، می -



 خوام بهش بدم.اخمی کرد فکر کرد صبحونه نمی

شد دهنش رو با یکم غذا رو هم زدم و اولین قاشق رو سمت دهنش بردم باورش نمی

 رد.زحمت باز ک

تونست بفهمم چی خواست چیزی بگه ولی نمیخورد وقتی تموم شد میقاشق، قاشق می

 خواد!می

 برای همین گفتم:

 شم.من متوجه نمی -

 

 "ساالر"

 

به در خواست کژال، جمشید رو مامور کردم که دنبال خانواده دایه بره هنوز خبری 

 نبود.

 کرد.توی عمارتم زندگی می کردکردن تا زمانی که فوت میفوقش اگه قبول نمی

 

وقتی جمشید اومد یک زن و مرد همراهش بودن سالمی کردم که با پرویی به زور 

 جواب دادن، زنه مشخص بود سلیطه کامله خدا رحم کنه.

 با هم سمت عمارت رفتیم توی راه از شوهرش سوال کردم:

 دایه مادر کدومتونه؟ -

 مرد با بی حوصلگی گفت:

 مادر خانومم. -



 ابروی باال انداختم و گفت:

 چند ساله باهاش حرف نزدید؟ -

 اخمی کردم و ترسناک به مرد خیره شدم که گفت:

 دونم شاید ده سال.نمی -

 سری تکون دادم که زنه گفت:

 حالش چطوره؟ -

 پوزخندی زدم و گفتم:

 پرسید؟مادر شماست از من می -

 ایشون کردم.زن ساکت شد وقتی به عمارت رسیدیم، به داخل راهنم

 

 "کژال"

 

 با صدای اتومبیل ساالر سر خوش از جام بلند شدم و سمت پنجره رفتم و گفتم:

 دایه فکر کنم دخترت اومده. -

 های اشکی دایه افتاد شاید دلش تنگ شده.خوشحال بودم که چشمم به چشم

 به ساالر گفتم؛ خانوادت رو برات بیاره. -

باز کردم دختر دایه وارد اتاق شد و با دیدن مادرش با صدای در اتاق سمتش رفتم و در 

 پوزخندی زد و گفت:



 باالخره خدا جوابت رو داد؟ اون همه ظلم کردی ببین االن کجایی؟ -

 .حقته خدا کنه با همین مصبیت و تنها بمی ری

 اخمی کردم و گفتم:

 این چه وضعه حرف زدنه؟  -

 دختره با صورتی که نفرت جمع شده بود گفت:

شه! نشده که من رو کنید اون هیچی از مادر بودن سرش نمیرا از این زن دفاع میچ -

 توی سن دوازده سالگی به عقد چهل ساله با چهارتا زن در آورد.

 شوکه شدم سمت دایه برگشتم سرش پایین بود دختره سمتش رفت و گفت:

زندگی من رو به  فقط اومدم این لحظت رو ببینم بلکه یکم روی زخم هام مرحم بشه، تو -

گذرم امیدوارم توی این چهار دیواری جون بدی، سر خاکتم جهنم تبدیل کردی ازت نمی

 نمیام برو بمیر.

دختر دایه از اتاق خارج شد سمت دایه رفتم اشک توی چشمش سرازیر شد، خدا لعنتم 

 کنه بخاطر حماقتم اشک این پیر زن در آوردم، اومدم خوبی کنم این شد!

افتاد که سمتش رفتم و بغلش کردم و با صدای که از شدت بغض گرفته بود می دایه داشت

 گفتم:

هاش بی حال کنارش زنه، دستها رو میدونستم میاد این حرفببخش دایه، به وّللاه نمی -

 افتاده بودن.

 

 با حس خیسی زیرم نگام به دایه افتاد سرش از شرم پایین بود که گفتم:

 شه. مادرم چیزی ازم کم نمی فدای سرت تو هم جای -



زیر دایه رو تمیز کردم و لباس تمیزی تنش کردم و رو تختی رو برداشتم یکی جدید 

 انداختم.

ها رو برداشتم بردم تمیز شستم روی تخت وقتی دارز کشید پتو رو روش کشیدم و مالفه

 و سمت اتاقم رفتم.

حسابی تمیز کردم و لباس جدید هام رو روی زمین انداختم و سمت حموم رفتم خودم لباس

 تنم کردم.

 بیرون اومدم که ساالر کالفه وارد اتاق شد.

 سمتش رفتم و از پشت بهش چسبیدم دستش دور دستم قرار گرفت.

 لب زد:

 خوام دو روز دیگه جایی ببرمت.وسایل مورد نیازت رو جمع کن می -

 کنجکاو پرسیدم:

 شه دایه رو دست کی بسپاریم.کجا؟ نمی -

 االر گفت:س

 نَشمی -

پوزخندی زدم که از چشم ساالر دور نموند با یاد آورد نبات و خاله سراب لبخند زدم و 

 گفتم:

شه نبات و خاله سراب بیان اینجا کار کنن، تنهان و گناه من اینجا هیچ دوستی ندارم می -

 دارن لطفا.

به نشونه مظلوم شدم که لبخندی روی لب های خوش فرم ساالر نقش بست و سری 

 "باشه" تکون داد.



سرخوش شدم روی پام بلند شدم ولی قدش خیلی بلند بود گوشه کتش رو کشیدم سرش رو 

 پایین آورد که بوسیدمش ساالر کار داشت ازم جدا شد و رفت.

روی تخت دارز کشیدم مشغول کتاب خوندن بودم زبونش عربی بود در مورد 

 خصوصیات مردم عرب نوشته شده بود.

مثل همیشه کنجکاو مشغول خوندنش بودم، با شنیدن صدای خس خس سرم رو  من که

بلند کردم کتاب رو زیر تخت گذاشتم و سمت در رفتم وقتی در باز کردم صدای پای 

اومد کنجکاو سمت صدا رفتم، در اتاقی که هیچکسی حق ورود بهش رو نداشت کسی می

 باز بود، کنجکاوی بهم غلبه کرد و سمت اتاق رفتم.

دیدم که چشمم ها رو مییک کتابخونه بود ولی خیلی گرد و خاکی و تاریک؛ داشتم قفسه

 به یک کتاب با جلد تیره رنگ افتاد.

بدون این که لمسش کنم روی زمین افتاد با شنیدن خس خس شکم به یقین تبدیل شد که 

 بوی خوبی از این ماجرا نمیاد.

خطی ربی رسم شده بود بیشتر شبیه خطکتاب خیلی سنگین بود بازش کردم که خطوط ع

 کردن بود از اعداد و حروف توش به کار برده شده بود.

 ظاهر موجوداتی روش ترسیم شده بود.

 

های کتاب مخفی شدم با دیدن فائزه خانوم که با شنیدن صدای زنی پشت یکی از قفسه

غول اشک اومد یک آلبوم قدیمی بیرون کشید و مشهای کتاب میسمت یکی از قفسه

 ریختن شد.

 چی داخل اون آلبوم بود؟

ها افتاد سریع سمت میز رفتم و زیرش مخفی شدم از گوشه از شانس قشنگم یکی از کتاب

 چشم فائزه خانوم رو دیدم که سمت جایی اومد که من چند دقیقه پیش اونجا بودم.



در رو هم بعد چند دقیقه اشکش رو پاک کرد و آلبوم رو زیر چیزی مخفی کرد و رفت 

پشت سرش قفل کرد، ای وای بر من که گیر افتادم! ولی خوب کنجکاو بودم ببینم اون 

 چیه؟ که فائزه مخفیش کرد.

سمتش رفتم با زور و زحمت باالخره آلبوم رو بیرون کشیدم، فائزه خانوم کنار یک مرد 

 ایستاده بود و شکمش بزرگ بود آلبوم ورق زدم پسری بغل فائزه بود.

د ساالر باشه این بار فائزه کنار یک مرد دیگه بود یک بچه کوچیک دستش بود خورنمی

 سوال برام پیش اومد که اون بچه و اون مرد کی بودن؟

وقتی به خودم اومدم غروب شده بود و من هنوز توی اتاق بودم آلبوم رو برگردوندم سر 

 ر بستمش.جاش اون کتاب رو که جلدش سیاه بود رو برداشتم و با لچکم به کم

سمت پنجره رفتم و بازش کردم به ارتفاع عمارت نگاه کردم آب دهنم قورت دادم اگه 

ای نبود از پنجره پاهام رو آویزون کردم و یکم که موندم ولی چارهافتادم سالم نمیمی

 پریدم.رسیدم ولی مشکل اینجا بود فاصله زیادی رو باید میرفتم به سکو عمارت میمی

تونم یا نه ولی پاهام رو روی لبه گذاشتم و خوبیش این بود این وقت روز یدونستم منمی

 کسی زیاد داخل حیات عمارت نبود.

 گفتم:داشتم هی میبسم ّللاه گفتم؛ و سمت جلو قدم بر

 بخاطر یک کنجکاوی ببین کجای؟ خاک تو سرت حداقل نمیر. -

ب دهنم رو با شدت قورت دادم و رفتم به آخر رسیدم که آبه دیوار چسبیده بودم و راه می

پریدم که چشمم به پایین افتاد ترسیدم و به گوشه سکو خوردم قبل اینکه بیفتم محکم 

 گرفتمش و خودم رو باال کشیدم.

 اومد تو دهنم ولی به خودم مسلط شدم و نفسی از سر آسودگی کشیدم.قلبم داشت می

مشغول خوندنش شدم شانسی که سمت اتاق رفتم و کتاب رو از لچکم بیرون کشیدم و 

 تونستم بفهمم چی نوشته.آوردم به عربی مسلط بودم راحت می



اسم کتابش طلسم سیاه بود، خوب از قرار معلوم کتابش چیز خوبی نبود بر عکس از 

 ها شیاطین و با اُنس گفته شده بود.رابطه

شکالشون  تناسلیشون بهم وصل شده بودن تصویر دو زن که به هم از دو قسمت الت

 عجیب بود.

فائزه خانوم جادو بلده؟! چه خانواده جالبی پس فقط خودم نیستم با شیاطین سر و کله 

 زنم!می

 

کتاب رو برعکس کردم که چیزی ازش افتاد با دیدن یک تیکه چرم بز ابروی باال 

 انداختم.

ج شدم وسوسه شدم بخونمش ولی جادو سیاه ممنوع بود کتاب رو برداشتم و از اتاق خار

 سمت استبل رفتم و بدون اینکه به کسی بگم از عمارت خارج شدم سمت چشمه رفتم.

بازم همون حس مزاحم سراغم اومد از اسب پایین اومدم، من قسم خوردم که از جادوی 

 سیاه استفاده نکنم.

 های ریز رو جمع کردم و آتیش روشن کردم.خم شدم و چوب

غ شنیدم طلسمی که روی چرم بز نوشته شده بود کتاب رو داخل آتیش انداختم صدای جی

 رو داخل آتیش انداختم.

ها بیشتر شد وقتی کتاب کامال سوخت های آتیش یک دفعه زبانه کشید صدای نالهشعله

 ناله ها هم قطع شدن.

به جلوم خیره شدم و سمت عمارت رفتم و طبق دستور آقا ساالر مشغول جمع کردن 

 ه خانوم بلند شد.هام بودم که جیغ فائزلباس

گرفت و جیغ ها رو زمین انداختم سمت اتاق فائزه خانوم رفتم، به تنش چنگ میلباس

 زد با دیدنم سمتم اومد و موهام و گرفت.می



 کجا بردیش؟ -

 دستم رو روی دستش گذاشتم به به یک چیزی داخل جسمش بود.

 سمت خدمتکارها برگشتم و گفتم:

 سر کارتون وگرنه اخراجید! به چی زل زدید؟ پاشید برید -

 خدمه متفرق شدن فائزه رو داخل اتاق هل دادم و خودمم وارد اتاق شدم.

 موهاش رو گرفتم و سرش فریاد زدم:

 در مقابل اون کتاب جادو چی رو قربانی کردی؟ -

 کشید.کرد و بو میفائزه مثل سگی شده بود که ُخر، ُخر می

کنم و هیچ کاری شینم نگاهت میکه تیکت کنن میدمت دست همون ها تا تیاگه نگی می -

 کنم.برات نمی

 فائزه قهقه زد و گفت:

 کنی؟مثال چیکار می -

پوزخندی زدم و موهاش رو گرفتم و سمت خودم کشیدم کنار گوشیش یک دعا زمزمه 

 کشید.کرد و مدام  جیغ میکردم، صدام اذیتش می

 توی دهنش زدم و گفتم:

ریزم حرف بزن چی در ازای اون خون نحس نداشتت رو میجا  جیغ بزنی همین -

 گرفتی؟

 لب زد:

 روح... -



 عصبی غریدم:

 عقلی تو زن این چه کاری بود کردی؟روحت رو فروختی؟! مگه بی -

 فائزه خانوم گفت:

 تو چرا واست مهمه؟ -

غ کردم تو گوش فائزه تا جن بیاد بیرون وقتی بعد از کلی جیکالفه چیزی رو زمزمه می

 زدن بیرون اومد فائزه بیهوش روی زمین افتاد.

 جن غیب شد زیر لب خاک تو سری نثار فائزه کردم و سمت اتاقم رفتم.

خورد دلم خوبیش این بود یادش نمی موند حالم از این وضعیتی که توش بودم بهم می

 کرد.خواست اون جن رو بکشم ولی حق نداشتم و این عصبیم میمی

 

 "کژین"

 

ای بود، به خودم خیلی خواستم ارسام رو ببینم مرد خوش چهرهه دیدن دوستام میبه بهون

 .کردمرسیدم اونقدر خوشگل شده بودم که مدام برای خودم ناز می

 لچکم رو باالی سرم بستم و سمت خروجی خونه رفتم.

 شاد و شنگول سمت چشمه رفتم ارسام رو از دور دیدم با دیدنم از روی زمین بلند شد و

 سمتم اومد.

 لب زد:

 دی دستت رو بگیرم.اجازه می -

 از خجالت لپام قرمز شد دستم رو داخل دست های بزرگ و مردونه اش گذاشتم.



 مردونه فشاری وارد کرد.

 خندید.دزدیدم اون مردونه میهر دو سکوت کرده بودیم من خجالت زده چشم ازش می

 هاش آرامش بخش بود.صدای خنده

 لب زد:

 سالته خانوم کوچولو؟چند  -

 از شنیدن خانوم کوچولو اخمی کردم و تخس گفتم:

 هجده سالمه. -

 ابروی باال انداخت و لبخند راضیت بخشی روی لبش اومد.

 منم سی و یک سالمه. -

 اومد!هام گشاد شد وای چقدر سنش زیاده ولی اصال به چهره خوش فرمش نمیچشم

 شرمگین لب زدم:

 خوره.بهتون نمی -

هام رو گرد قهقه زد که در کمال تعجبم بوسه روی سرم زد از کارش تعجب کردم و چشم

 کردم.

 با دیدنم زیر خنده زد و دستم رو بلند کرد و سمت جنگل برد.

آخه یکی نیست بگه آبت کمه نونت کمه با یک مرد غریبه اومدی جنگل که چی بشه؟ آخ 

 کژین، تو چرا انقدر گیجی؟

 

 دادم که ارسام سمتم اومد و گفت:ش میزیر لب به خودم فح



 کنی؟زیر لب چی بارم می -

 زد.ازش فاصله گرفتم و سمت روستا فرار کردم دنبالم دویده، مدام اسمم رو صدا می

 باالخره من رو گرفت و سمت جنگل کشوند ترسیده جیغ کشیدم که فریاد زد:

 بزنم پس فرار نکن.آروم باش کاریت ندارم، من بی ناموس نیستم که بهت دست  -

آوردمت که بهت بگم سه روز دیگه میام خواستگاریت اگه قرار باشه به دختری دست 

 بزنم شک نکن اون دختر زِن منه.

 در تمام عمر سی و یک سالم با زنی هم خوابی نکردم پس دلیلی نداره بترسی.

 کنه.میکشه تو رو از پدر و خواهرت برای من خواستگاری پدر ندارم خان زحمت می

 انگشت اشارش رو سمتم گرفت و گفت:

بوسمت تا هیچکسی بهت نزدیک وای به حالت اگه ردم کنی جلو همه تو روستا می -

 .نشه

 کردم که ارسام گفت:ترسیده سرم رو تکون دادم و خودم رو لعنت می

 برمت، فرار هم نکن.خودم خونه می -

 زیر لب "گرازی" نثارش کردم و ازش رو گرفتم.

هام کرد خواست نزدیکی روستا همراهم اومد و بدون اجازه لباش رو مماس با لب تا

 ببوسه که ناخودآگاه توی گوشش زدم و گفتم:

 تربیت.هر وقت زنت شدم ببوس بی -

های به خون نشسته سمتم یک قدم برداشت دستش رو روی جای سیلی گذاشت و با چشم

 گفت: ترسیده یک قدم عقب رفتم روی صورتم خم شد و

 کنم.شب عروسیمون این سیلی رو تالفی می -



 زبونی واسش در آوردم و گفتم:

 شما اول به دست بیار بعد خط و نشون بکش. -

 نزدیکم بود و دستی دور کمرم حلقه کرد و با لحن خماری کنار گوشم زمزمه کرد:

 من اگه بخوام االنم به دستت میارم. -

 له گوشم رو به دندون گرفت.ترسیده آب دهنم رو قورت دادم که ال

 حالم یه جوری شده بود که ازم جدا شد و گفت:

 دختر برو خونتون تا کار دست خودم و خودت ندادم. -

 از خدا خواسته فرار کردم.

 

 "کژال"

 

دادم کالفه فقط به اون چهار دیواری پناه بردم و سرم رو توی دستم گرفتم و فشار می

 کشیدم.پشت سر هم نفس می

 خواست بخوابم بلکه این آشوب دلم آروم بشه.میدلم 

 سرم رو روی بالشت گذاشتم و پلکم رو بستم.

 بدون توجه به چیزی سعی کردم بخوابم.

 

 گفت:زد می"به دختری زل زدم که با آینه جلوش حرف می



دونم اونجایی ببین من واقعا بینمت میبینم، همون دنیای پشت آینه دارم میمن تو رو می -

 شه دوستم بشی؟نهام میت

 شم تو رو خدا دوستم بشو من هیچکسی رو ندارم!من دارم توی این اتاق خفه می

 اشک از چشمش پایین ریخت، سمتش رفتم.

 تونستم بکنم.کرد ولی تنها کاری بود میبغلش کردم هر چند حسم نمی

 کرد با صدای گرفتش گفت:صدا هق هق میگریش شدت گرفت ولی بی

 پوسم، باهام دوست بشید.دارم اینجا میمن  -

 دستش رو روی آینه گذاشت و ازش رو گرفت.

ها دوست بشه؟ ازش فاصله گرفتم موهای خواست با جنیعنی انقدر تنها بود که دلش می

تیرش اطرافش پریشون شده بود نگاه ازش گرفتم و به اتاق تاریکش نگاه کردم، یک 

 ت آینه برگشت به حالت عجیبی به آینه زل زد.دفعه مهتاب چشمش رو باز کرد و سم

 شروع به خنده کرد و گفت:

 دیدمت، تو رو دیدم. -

به آینه زل زد و شدت خندش زیاد شد ولی یک دفعه سکوت کرد سرش رو کج کرد 

 های سردش بی روح تر از هر زمانی شده بود!چشمم به دختر داخل آینه افتاد، چشم

 کرد، سرد از همه آدما بود.عصبیم میتنش داغ بود ولی سرما درونش 

رفتارش جنون آمیز شده بود، وقتی صدای یک زن و مرد رو شنیدم چهره مهتاب در هم 

 شد زیر لب تکرار کرد:

 کنم.یک روز صداتون رو برای همیشه قطع می -

 لبخندی روی لبش نقش بست که من از شدت سرماش تنم لرزید.



 داد."، انگار کسی گلوم رو فشار میکردمنفس کم آوردم احساس خفگی می

 

 "ارسام"

 

سمت زمین رفتم قصد داشتم با خان صحبت کنم، با دیدنم کارگر رو رد کرد سرکارش 

 بهم چشم دوخت و لب زد:

 به به... ارسام خان باد از کجا وزیده که یادی از ما کردی؟ -

 و گفت: نگران واکنش خان بودم بنابراین یکم سکوت کردم که خان اخمی کرد

 همراهم بیا. -

 

 "ساالر"

 

رفتم داخلش رفتم که ارسام هم دنبالم اومد خیلی سمت اتاقکی رفتم که وقت استراحت می

 جدی گفتم:

 بشین حرفت رو درست حسابی بزن ببینم مشکلت چیه؟ -

 رفت انگار قصد حرف زدن نداشت که گفتم:ارسام سرش پایین بود و با انگشتش ور می

 ح بشینی به فرش زل بزنی؟قراره تا صب -

 ارسام یک نفس عمیق کشید و به خودش مصلت شد و با استرس لب زد:

 خان اومدم که برام یک کاری بکنید البته اگه مقدوره! -



 اخمی کردم و گفتم:

 چه کاری؟! -

دونید خانواده ندارم یتیم و یَسیرم )کسی که پدر و مادر نداره.( برام این خودتون می -

 برادری کنید کژین خانوم از خانوادش واسم خواستگاری کنید. یک بار رو

 ابروهام باال پرید کم کم لبخند جایگزین تعجبم شد که لب زدم:

 مبارک شادوماد. -

 خان از جاش بلند شد و سمتم اومد و مردونه روی پشتم زد و گفت:

ژال صحبت کژین رو دست یک پسر آقا نسپاریم پس باید دست کی بسپاریم؟ امشب با ک -

کنم فردا بیا عمارت خودت شخصا با کژال صحبت کن منم هستم که یک وقت سرت می

 رو نبره.

 پشت بند این حرفم قهقه زدم که ارسام ترسیده گفت:

 ممکنه کژال خانوم راضی نباشن؟ -

 یک طرف لبم رو کش دادم و گفتم:

ک دست لباس کژال دختری نیست که مانع خوشبختی کسی بشه نگران نباش فردا ی -

دخترونه بگیر بیار پیش کژال وقتی ببینه از همین االن به فکر خواهرشی مطمئن باش 

 کنه.بهت اعتماد می

 

 "ارسام"

 

 خوشحال بودم انگار قراره دنیا رو بهم بدن ساالر خان بلند شد و گفت:



 خب من برم، کژالم منتظره فردا یادت نره. -

 سر خوش گفتم:

 اضی باشه.چشم خان خدا ازتون ر -

 خواستم دستش رو ببوسم که اجازه نداد.

 

 "ساالر"

 

ای رفتم که از اتاق خارج شدم و سمتم عمارت روندم پوفی کشیدم و سمت خونه

 آرامشگاهم بود.

 

 "کژال"

 

زدم لرزید، نفس نفس میاز خواب با وحشت بیدار شدم تموم تنم خیس عرق بود و می

 کی قراره تموم بشه!کشن پس ها من رو میآخر این کابوس

لباسم رو از تنم خارج کردم و برهنه سمت حموم رفتم با آب سردی که داخلش بود حموم 

 سوختم.کردم انگار بدنم یک تیکه آتیش بود از دورن می

تراشیدن، داخل شد، وگرنه یک عیب جدید برام میخواست فریاد بزنم ولی نمیدلم می

لرزیدم تو خودم مچاله شدم و با صدای نصبتا ریختم از شدت سرما میحموم اشک می

 بلندی فریاد زدم؛

 لعنت به این زندگی که تموم شدنی نیست. -



 هقم اوج گرفت اونقدر گریه کردم که چشمه اشکم خشک شد.هق 

 سیلی به خودم زدم و گفتم:

پاش و مگه تو دختر لر نیستی؟ چته! پاش و خودت رو جمع کن هنوز خیلی کار داری!  -

 خوای با یک نفرین مقابله کنی؟بسم ّللاه کم آوردی چطوری می اول

 پاش و کژال کم نیار.

 با خودم حرف زدم و رو به روی آینه ایستادم، به خودم داخل آینه نگاه کردم، زیبا بودم.

جنگیدم، من دارم زندگی پر از شد بازم باید میولی صبر و تحمل داشت تموم می

 شه.بینم اگه امروز من کم بیارم اون دختر نابود میهای مهتاب رو میکابوس

 بخاطر دختر کوچولوی قلبم بلند شدم سعی کردم همون زن سابق بشم.

هام رفتم و یک لباس سفید بیرون آوردم از حموم بیرون اومدم یکم تب داشتم سمت لباس

بود از  های طالیی رنگی روی کمرش کار شده بود از کمر به پایین آزادقشنگ بود برگ

 چسبید.هاش تنگ دوخته شد بود که موقع پوشیدن به دستم میشد و آستینباال تنگ می

 

 هاش خاموش شده بودن.با صدای ایمان سمتش برگشتم برق چشم

 ای؟ زندگیت رو بکن!تو چرا نگران اون دختر بچه -

 سمتش حرکت کردم که با نگاهش سر جام ایستادم.

 وجه از کنارش رد بشم.تتونم بیبرای اینکه نمی -

 رحمان و رحیم کجا هستن؟

های که نگاه کردی مطالبی که خوندی قیام ازت دلخوره، کتابی که باز کردی عکس -

 قیام رو عصبی کرده.



 با تعجب گفتم:

 من که سوزوندمش. -

 ایمان سرش رو تکون داد و گفت:

 بله سوزوندین اما شما یک کتاب ممنوعه رو باز کردید. -

 روی لب خشک شدم کشیدم و گفتم:زبونی 

من هر کاری قیام گفت؛ غلطه نکردم حاال مشکلتون چیه؟! اصال چرا توی زندگیم  -

 هستین؟ چرا!

 ایمان ناراحت گفت:

ریم، تا فقط کافیه که دستور بدی ما بریم و اونوقت که برای همیشه از زندگیت می -

 زمانی که تو ما رو بخوایی کنارتیم.

 م همین، متاسفم عصبیم پیش قیام برو بگو در اسرء وقت خودم پیشش میام.من فقط کالف -

 کژال زمان داری برای جنگیدن. -

 به حاالت کالفه گفتم:

 .من همین االنشم در حال جنگیدنم -

ایمان سمتم اومد و خواست بغلم کنه ولی پشیمون شد و عقب رفت بعد از چند دقیقه غیب 

 شد.

جمشید داخل آشپزخونه کنار نَشمی مشغول غذا خوردن بود سمت حیاط عمارت رفتم آقا 

 با دیدنم از جاش بلند شد بدون توجه به نَشمی گفتم:

امروز دنبال نبات و خاله سراب برو خان در جریانه بیارشون اینجا برای انجام کار  -

 متوجه شدین؟



 آقا جمشید متعجب گفت:

 بله کژال خانوم. -

 سمت نَشمی برگشتم و گفتم:

دونی غذای دایه رو آماده کن و بهش بده، اگه بی احترامی به اون زن بکنی خودت می -

 جات کجاست!

 نَشمی سری تکون داد و گفت:

 چشم کژال خانوم. -

 صدای در عمارت اومد با دیدن ساالر خندونی یک تای ابروم رو باال دادم.

 زد و شاد بود سمتم اومد سرم بوسید و گفت:سوت می

 ا کارت دارم.خانومم بی -

 سری تکون دادن و همراه ساالر رفتم.

 وارد اتاق شدیم که ساالر کنارم نشست و بدونه مقدمه گفت:

 واسی خواهرت خواستگار اومده. -

 اخمی کردم و گفتم:

 کیه؟! -

 ساالر با دیدن اخمم تعجب کرد و گفت:

 !ارسام -

 م بود.با شنیدن اسم ارسام خیالم راحت شد ولی خوب نظر کژین هم مه



 

 سپارم باید از کژین مطمئن بشم.من سر خود خواهرم رو دست هر مردی نمی -

کنم صالح بود بیان اگه نه که دیگه هیچ نظر بابا رو هم رم باهاش صحبت میفردا می

 باید بپرسم به هر حال نظر اصلی پدرمم مهمه.

 ای" گفت.ساالر سری تکون داد و "باشه

 اب رو امروز نیاورد؟راستی جمشید چرا خاله سر -

 ساالر محکم تو صورتش زد و گفت:

 یادم رفت یادآوری کنم بهش حتما فراموش کرده. -

 به حالت بی حالی گفتم:

 خودم بهش گفتم. -

 شم.شه برم بیرون از عمارت یکم هوا بخورم دارم خفه میراستی می

 ساالر سری تکون داد و گفت:

 برگرد.آره برو ولی قبل از تاریک شدن هوا  -

 خوشحال بوسش کردم و سمت استبل رفتم و یک اسب بیرون آوردم.

 قبل از خارج شدنم نَشمی رو صدا زدم:

 نَشمی، نَشمی. -

 نَشمی سمتم اومد و با سری پایین گفت:

 بله کژال خانوم. -



 غذای دایه رو بهش بده حواستم به رفتارت باشه. -

 نَشمی زیر لب غرغر کنان ازم دور شد.

 خارج شدم و سوار اسب شدم سمت امام زاده هدایتش کردم. از خونه

 

 "فائزه"

 

با صورت عرق کرده از خواب بیدار شدم و از تخت پایین اومدم و سمت آینه رفتم چشم 

بی امان می سوخت با نگاه کردن به شیشه تصویر کریحی از خودم دیدم وحشت زده 

 پر کرد. شونه رو تو آینه کوبیدم که صدای گوشخراشی کل اتاق

با صدای راه رفتن تو خودم مچاله شدم، سرمایی شدید به قلبم هجوم آورد و بدنم بی امان 

 شروع به لرزیدن کرد.

 های از شیشه وارد دستم شد.ها گذاشتم که تکهدستم رو روی شیشه

 از درد جیغی کشیدم با شنیدن صدای زمختم ترسیدم.

 سمت تختم رفتم و خودم و جمع کردم.

 شه.ردم؛ فائزه این ها فقط یک کابوسه بَِد، بیدار که بشی تموم میزمزمه ک

 

 "کژال"

 

کردم، کنار پهلوش زدم و وارد جنگل شدم اسبم وحشت زده بود لرزش تنش رو حس می

 سمت قسمتی از جنگل هدایتش کردم.



صدای زوزه گرگ بلند شد اسبم سرش رو وحشت زده بلند کرد با ابسار دهنش رو کشیدم 

 کردم آرومش کنم. و سعی

 محکم سمت پهلوش زدم و سمت امام زاده هدایتش کردم.

 

 شیهه ی بلندی کشید و با تمام سرعتش اون رو سمتی که خواستم هدایت کردم.

 های این جنگل تمومی نداشت.صدای ناله و جیغ داخل گوشم بود، التماس و جیغ

های داخلش بودن قطع شد و از اسب پایین اومدم و وارد امام زاده شدم صدای جیغ بچه

کردم زیر نظرم جلوتر که رفتم قیام پیشم اومد و با لحنی که ازش بعید بود احساس می

 گفت:

 خوش آمدی کژال خانوم. -

 حالی گفتمبا بی

 .سالم بابا قبام -

 های قیام نقش بست.پوزخندی روی لب

 کار کردی؟دونی چیبابا؟ کژال می -

 مثل خودش سرد جواب دادم:

 سوزوندنش مشکلی داشته باشه؟ کنم کتابی که در مورد جادوی سیاه باشهفکر نمی -

 قیام یک قدم سمتم اومد و گفت:.

های داخلش رو بخونی نه اصال بلکه کار خوبیم کردی ولی تو حق نداشتی نوشته -

 دونی با این کارت اسباب راحتی شیاطین رو جور کردی؟می

 تونن نابودت کنن؟دونی میمی



 زنم.من قسم خوردم، دست به طلسم نمی -

 قیام به حالتی عصبی گفت:

 ببینیم و تعریف کنیم کژال خانوم. -

کرد بدون توجه به ایمان کنار برادرهاش ایستاده بود و به دعوای من و قیام نگاه می

 برادرهاش جلو اومد و گفت:

 ندازی؟کژال خطا نکرده چرا همیشه سرش دعوا راه می -

 ا گرانه گفت:قیام نجو

 دونی! کافیه وسوسه بشه و دیگه تمومه.تو نمی -

 عصبی جیغی کشیدم و گفتم:

خوام از خودم و خانوادم حفاظت بسه من زری نیستم، من قدرت طلب نیستم من فقط می -

 کنم.

خوام تا به االن از جادو استفاده نکردم فقط یک یا دو بار نه جادو نه دعا هیچی رو نمی

 زدم اونم برای کمک، همین. دست به دعا

خوامتون اگه قراره اینطور حمایتم کنید همون بهتر که نباشید، هر روز باید جنگ نمی

 اعصاب باهاتون داشته باشم!

اگه انقدر با مسئولیتید چرا وقتی اون جن خواهرم رو دزدیدن الم تا کام چیزی نگفتید؟ 

 کنید.چون خودتونم نمی دونید چه کاری می

ای که دارید رو ل رحمانی هستید؟ اگه اینطوره پس در جایگاه خودتون وظیفهشما موک

 انجام بدید.

 کنم بچه نیستم.دونم دارم چیکار میمن می



دونست از این وضعیت خسته شدم قیام کوتاه اومد وقتی دید خیلی عصبی و ناراحتم، می

 پس سکوت کرد.

 کردم و سمت قیام رفتم و گفتم:سنگی که مادر پری بهم داد رو از دور گردنم باز 

تو باید اسم روی این رو بتونی بخونی! درسته؟ پس جلوی همون خدای که پرستشش  -

 کنم.خوام شیعه بشم تا بدونی من هر کاری برای نجات نسلم و خانوادم میکنی من میمی

ال سر کنم من ایمان میارم به همون خدای باحتی اگه الزم باشه دین و آئینم رو عوض می

 همونی که تا امروز خالف دستوراتش رو انجام ندادم.

نداختم از شر اون کردم هیچوقت اسمش رو دور گردنم نمیاگه از جادو استفاده می

 بردم.شیاطین بهش پنهاه نمی

 

های تیز و برندش افتاد که ایمان، قیام رو پس زد... سمتم اومد و بغلم کرد نگاهم به چشم

 کشید.خط و نشون میبا چشم برای قیام 

 سمت قیام بود که لب زد:

 کژال نیازی به عوض کردن دینش نداره مهمه ایمانه نه دین. -

 اسم قیام رو کشیده گفت:

 خواست رو شنیدی!قیام اگه اجازه بدی کژال ببرم فکر کنم چیزی که دلت می -

 رحمان سمت ایمان اومد و گفت:

به حال خالف کارهای که گفتیم؛ رو نکرده برعکس این بار رو با ایمان موافقم کژال تا  -

 ظلم در حقش کردن با خوبی جواب داده.

 رحیم کنار رحمان ایستاد و گفت:

 هر کسی در انتخاب دینش آزاده ما به، ایمان کژال باور داریم تو چرا نداری؟ -



 قیام سکوت کرده بود اصال انتظار این حمایت رو نداشت.

 ایمان من رو سمت خودش برگردوند و گفت:بدون حرفی سمت اتاق رفت 

 شه عروس خانوم باید بری.داره دیر وقت می -

 تو اوج ناراحتی لبخندی روی لبم اومد که ایمان ادامه داد:

 ما تا خارج شدن از جنگل مراقبتیم با خیال راحت برو. -

 سری تکون دادم و از امام زاده خارج شدم سوار اسبم شدم شروع به حرکت کرد.

دفعه ایستاد مسخ شده بود هر چی به کمرش شدم که اسبم یک از جنگل داشتم خارج می

های بینیش خون بیرون کرد یک دفعه روی زمین افتاد و از سوراخزدم حرکت نمیمی

تونستم فرار کنم جسه ی اسب روی پام افتاده بود خیلی درد ریخت، ترسیده بودم نمی

 کرد.می

تاریکی گشتم که چشمم به چند چشم براق افتاد فکر کردم َعجلم با چشم دنبال چیزی توی 

 رسیده.

 کردم که هیکل اسب رو کنار بزنم ولی فایده نداشت.تقال می

ها روی زمین افتادن، هام گرگصدای خنده و گریه ترکیب شده بلند شد جلوی چشم

حال راه یصدای خورد شدن استخون هاشون بلند شد... به شکل یک سایه در اومدن و ب

 رفتن.می

 

هر آن منتظر مرگم بودم، سمتم حمله کردن و چنگی روی صورتم کشیدن که از درد 

جیغی زدم سر رو کله ایمان پیدا شد و شروع به جنگیدن با اون ها کرد رحمان بهش 

ملحق شد و رحیم با یک حرکت جسه ی اسب رو اونطرف انداخت کمکم کرد از اون 

 م.جنگل نفرین شده فرار کن

 با پای لنگان و صورتی زخمی جلوی در عمارت من رو برد و رها کرد.



به در کوبیدم که آقا جمشید در باز کرد با دیدنم سمتم اومد و زیر بازوم رو گرفت نَشمی 

 رو دنبال ساالر فرستاد.

رفتم ساالر سمتم دوید و با دیدنم اخمی کرد دستش رو روی پام گذاشت با زحمت راه می

 آرومی گفتم.که "آخ" 

 عصبی سمت نَشمی برگشت:

 آب گرم و پارچه تمیز بیار، دستم رو از دست جمشید در آورد و سمت اتاق برد. -

 کمکم کرد روی تخت بشینم تازه چشمش به جای زخم روی صورتم افتاد.

 عصبی فریاد زد:

 کژال دیگه حق نداری تنها بیرون بری، حاال بگو ببینم چی بهت حمله کرده؟ -

 ال راه فرار بودم که گفتم:دنب

 اسب مار دید رم کرد منم افتادم اونم فرار کرد. -

 ساالر روی صورتم خم شد و غرید:

اها نکنه آقا ماره صورتت رو چنگ گرفته؟ من رو احمق فرض نکن چی بهت حمله  -

 کرده؟

 زیر لب گفتم:

 گرگ. -

 ساالر عصبی چیزی زیر لب گفت:

فرار کردم که با پای از جا در رفته هیچکسی چطوری فرار کردی؟ نگو خودم  -

 تونه فرار کنه؟نمی

 گفتم حکم مرگ بود برای همین گفتم:تونستم بگم چی هستم، مینمی



 .ها فرار کردندو تا پیرمرد نجاتم دادن، اسلحه داشتن شلیکی که کردن گرگ -

 ای گفت؛ نَشمی در زد و وارد اتاق شد.ساالر با خیال آسود باشه

ساالر پام و داخل آب گذاشت و شلوارم رو باال کشید پام رو ماساژ داد و با کاری که کرد 

 جیغی کشیدم با پارچه پام رو خشک کرد و روی تخت گذاشت و گفت:

 شی فهمیدی؟تا دو روز سوار اسب نمی -

 تند تند سرم و تکون دادم.

 خوبه. -

 کمکم کرد روی تخت دراز بکشم.

 

 "رحمان"

 

به برادرهام نگاه کردم هر کدومشون زخمی بودن چشمم به اسب افتاد با با خستگی 

 رحمی کشته بودنش.بی

 نیمچه لبخندی روی لبم نقش بست و گفتم:

 شه ما رو تنها بزاری؟رحیم می -

 رحیم سری تکون داد و غیب شد بدون مقدمه سمت ایمان برگشتم و گفتم:

رابطه ما با آدمیزادها ممنوعه فکر  کارت خوب بود ولی یادت باشه ما جن هستیم -

 داشتن کژال رو نکن بخصوص که همسر داره، ایمان به خودت بیا.

ها ممنوع دونستم دلش رو خیلی وقته باخته ولی رابطه ما با انسانایمان سکوت کرد می

 بود.



 

دونی حاصل نژاد جن و خوام غمت رو ببینم ولی خودت از قوانین با خبری مینمی -

کنتروله و گاهی دیوانه تو که  شه، گاهی نوزاد متولد شده غیرقابلچی میانسان 

 خوای همچین ظلمی در حقشون بکنی؟نمی

 ایمان ناراحت گفت:

 شم فقط در حد یک برادر نزدیکشم.من به کژال نزدیک نمی -

 رو بهش کردم و گفتم:

 زنن.ای رو فریاد میهات چیزی دیگهولی چشم -

 غیب شدم تا توی حال خودش باشه.از جلوی چشم ایمان 

 

 "کژال"

 

برد آروم دستش رو از دور کمرم جدا کردم و از اتاق ساالر کنارم خوابید خوابم نمی

خارج شدم سمت اتاق دایه رفتم چند بار نزدیک بود بیفتم ولی به سختی خودم رو نگه 

 داشتم.

 های بازش افتاد.در اتاق دایه رو باز کردم که چشمم به چشم

متش رفتم لباش از شدت تشنگی خشک شده بودن کمی داخل لیوان آب ریختم سرش رو س

بلند کردم و آب بهش دادم وقتی خورد سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم نور ماه 

کرد نگاهش کردم و مستقیم تو اتاق دایه افتاد سمتش برگشتم که با ناراحتی نگاهم می

 گفتم:

 دایه تو سکوت کن و گوش کن. خوام یک چیزی بهت بگممی -



 دایه بهم زل زد که لب زدم:

روز اولی که به عمارت آروان خان اومدم رو یادته؟ یادته چقدر اذیتم کردی؟ یادته  -

چقدر تحقیرم کردی؟ دایه چوب خدا صدا نداره! خودت رو ببین همون آسویی که سنگش 

ه ارزشش رو داشت که زدی ببین چطور جلوی همه خوارت کرد! دایرو به سینت می

نرفت ارزشش  دست به دست آسو بدی تا من نازا بشم؟ دایه دخترتم زیر بار مسئولیتت

 رو داشت بچم رو بکشی؟

 هاش خیس اشک بود ادامه دادم:سمت دایه برگشتم که چشم

دونی چقدر   حسرت یک بچه توی دلمه، کاش کردی؟ نمیدایه کاش بهم رحم می -

 دارم یک دختر داشته باشم. دیدی که چقدر آرزومی

دایه سرنوشت من تاریکه از اولم همین بود، خوشبحالت دایه یک دختر داری من تا 

 برم.آخرین روز زندگیم آرزوی بچه دار شدنم رو به گور می

 کرد، سمتش رفتم و دستش رو گرفتم:صدا گریه میدایه بی

کشی من دوست ندارم تو درد کنم دایه تو همین االنم داری عذاب میولی حاللت می -

 زارم.بی جات رو روی سرم میبکشی، جای مادرم عزیزی... مثل بی

 گریه نکن درد و بالت توی سر کژال بخوره گریه نکن دایه...

خواد که نگو دلم برای صدای من مادر ندارم دایه ولی اونقدر دلم صدای مادرم رو می

 قشنگش لک زده...

 تم و گفتم:سرم رو روی دست دایه گذاش

 زارم آب توی دلت تکون بخوره.تو هم جای مادرم، نمی -

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 



فهمم هر روزش برام کنم میباالخره اون شب نحس تموم شد حاال که به گذشتم فکر می

شه کرد چیزی که روی پیشونیت نوشته شده باشه عوض نحس بوده ولی خوب چه می

 شه.نمی

فهمیدم، فائزه خانومم روز به روز بذر وجدان داشت این رو خوب میدایه حس عذاب 

کاشت دلیل این همه نفرتش چی بود رو فقط خدا کینه دشمنی توی دلش از من می

 دونست!می

 کنی، حکایتش مشابه زندگیه منه...هر چی بکاری آخر سر هم همون رو برداشت می

 

م گذاشتم و خوابیدم بوی عطر مادر اون شب کنار دایه خوابم برد، دستش رو روی سر

 داد.می

کنم که گفتم؛ اگه یه روزی مادر بشم تمام تالشم براش میفردای اون روز با خود می

 بخنده که شاد باشه، غم توی دلش لونه نکنه، دردای من رو تجربه نکنه.

 ولی اون روز کجاست؟ یعنی میاد؟

 شد.باید عروس می خواسترفتم اگه خدا میامروز باید پیش کژین می

هام از روی تخت دایه بلند شدم و پتو رو روش کشیدم... سمت اتاق خودمون رفتم، لباس

 رو عوض کردم و ساالر رو بیدار کردم.

هاش آلود بهم زل زد لبخندی زدم و دستم رو دو طرف شونهبا همون صورت خواب

 گذاشتم و سرم رو تکیه به سرش دادم که گفت:

 م.نزار شروع کن -

 با طنازی گفتم:

 کنی؟کار میمثال چی -



حرکت کمرم رو محکم گرفت سمت تخت کشوند خواست دستش رو زیر لباسم ببره که بی

 ایستاده بودم خندون از همراهیم بود تا نزدیک های ظهر دست از سرم بر نداشت.

 :گرسنم شده بود که حرفم و به زبون آوردم

 گرسنم شده. -

 نیشش باز شد و گفت:ساالر پرو... پرو 

 منو بخور... -

 حرصی با پا زدم تو دلش و گفتم:

 ادبی خانزاده.خیلی بی -

 زد و سرش رو خواست توی گودی گردنم فرو کنه که از دستش فرار کردم. قهقه

 

سمت حموم رفتیم و یک دوش سر سری گرفتیم... سمت میز ناهار خوری رفتیم که غذا 

روح شده بود ولی زبون هاش سرد و بیلی نشست، چشمبخوریم فائزه خانوم روی صند

 کرد.مارش مثل همیشه کار می

 شد که صداش زدم:نَشمی داشت از سالن خارج می

 نَشمی به دایه کمک کن بیاد سر میز تا ناهار بخورن. -

 چشم کژال خانوم. -

 ساالر قبل اینکه بشینه از سالن خارج شد.

 جلب کرد: صدای پوزخند فائزه خانوم نظرم رو

 ها میاری؟ی دیگه رو سر میز خانزادهای بعد یک گدا گشنهتو خودت گدا گشنه -



 خواست بزنمش واقعا دیگه کشش اول رو نداشتم ولی به خودم مصلت شدم و گفتم:دلم می

فائزه خانوم گدا گشته کلمه مناسبی برای یک فقیر نیست بنظرم شما خیلی از لحاظ  -

دید من االن اون که لقب گدا گشنه رو به من یا اطرافیانم می شعور در زیر خط فقرید

کژال سابق نیستم که قصد خورد کردنش رو داشته باشید من زن خانم، زن پسرتون اول 

ارزشید بعد خودتون رو با حرف یکم فکر کنید که چقدر با حرف هاتون جلوی چشمم بی

 هاتون خراب کنید.

 روی صندلی بغلم نشوند و رفتن.نَشمی با کمک آقا جمشید دایه رو 

 خورد.حرکت به فائزه خانوم زل زده بود از ترس لباش تکون میدایه بی

سمت فائزه خانوم برگشتم غذای جلوش رو درست مثل یک حیوان خیلی چندش آور 

 خورد.می

 دادم که ساالر سر میز اومد و نشست به مادرش نگاه کرد.اخمی کردم غذای دایه رو می

 حالتون خوبه؟مادر  -

 فائزه خانوم با دهن پر شروع به حرف زدن کرد:

 آره. -

خورد به زور خودش رو تحمل کرده بعد مشغول خوردن شد، ساالر حالش داشت بهم می

 بود.

شینه خوره پای لرزشم میخندم گرفته بود ولی لقمم رو قورت دادم، هر کی خربزه می

 واقعا توصیف حال فائزه خانوم بود.

خورد مگه چیزی از گلوم پایین وه خوردم با این وضعیتی که فائزه خانوم غذا مییکم می

 رفت!می

 از سر میز بلند شدم که ساالر پرسید:

 کجا؟ -



 خوام پیش کژینم برم.سیر شدم می -

 برمت بزار ناهارم رو بخورم.می -

 سرخوش گفتم:

 باشه.. -

بیلش کنه بنده خدا تو اون اتاق بعد خوردن ناهار ساالر کمک کرد دایه رو سوار اتوم

 گذره.فهمید دنیای اطرافش چطور میپوسید یکم باید می

خورد خیلی خوشحال بودم کنار دایه نشستم و سمت خونه بابا رفتیم دایه لباش تکون می

 گفت.ولی چیزی نمی

دستش رو گرفتم وقتی رسیدیم از اتومبیل خارج شدم و سمت در خونه رفتم هر کسی که 

 کرد، حداقل بین مردمش احترام داشت.شد سالم مینار ساالر رد میاز ک

 در زدم که بابا در رو باز کرد با دیدنم اسمم و زمزمه کرد:

 کژال بابا! -

با خوشحالی خودم رو بغلش انداختم دستش رو با لرزش دور کمرم انداخت و بعد محکم 

 دم.بغلم کرد گریم گرفته بود ولی اجازه ریختن اشکم رو ندا

 از بغل بابا بیرون اومدم و لب زدم:

 دی بیایم داخل؟بابا برای امر خیر مزاحمت شدیم اجازه می -

بابا از سر راهم کنار رفت و ساالر رو دعوت کرد داخل ولی ساالر به بهونه کار نیومد 

 به دایه کمک کرد وارد خونه بشه.

ترسیده جیغیش داخل صدای سمت اتاق کژین رفتم که بدون در زدن پریدم داخل اتاقش 

 خندم گم شد.

 با دیدنم جیغی کشید و سمتم پرواز کرد انگار چندساله که من رو ندیده.



دستش رو گرفتم و کنار بابا بردمش دایه به پشتی تکیه داده بود و با وسایل خونه زل زده 

 بود.

 کژین خواست بره چایی بیاره که گفتم:

 که کارت دارم.وقت مناسبش میاری ولی االن بشین  -

 کژین و بابا نگران نگاهم کردن و گفتن:

 شده؟چی -

 با صورت خندون گفتم:

دونم کژین برات عزیزه ولی برای من بیشتر عزیزه چند روز پیش ارسام دست بابا می -

کنه اومدم پیشتون اگه صالح دونستید کژین رو راست ساالر، کژین رو خواستگاری می

 به عقد ارسام در بیاریم.

 بابا جدی پرسید:

 کارش که کشاورزی نیست؟ من دوست ندارم دخترم رو دست یک کشاورز بدم. -

 لبخندی به وسعت مهربونیش زدم و گفتم:

 نه بابا جونم، وکیِل. -

 

 ادامه دادم:

خان بیرون آوردن، بابا فقط یک پسر خیلی خوبیه، با کمک اون من رو از خونه آروان -

 مشکلی هست.

 د و گفت:بابا اخمی کر

 چی دخترم؟ -



 ناراحت گفتم:

 خانواده نداره یعنی فوت کردن. -

 صورت بابا از اخم به خودش لبخند مهربونی گرفت و گفت:

گی پسر خوبیه بزار بیاد بابا جان ببینم پسره خدا رحمتشون کنه اگه تو انقدر جدی می -

 چطوریه؟

 سمت کژین برگشتم و گفتم:

 دی؟ی خواستگاری بیایم جواب "بله" رو میخوب عروس خانوم اگه شب برا -

 کژین لپاش گل انداخت.

آورد به هر حال دونستم هم دیگه رو دوست دارن فقط به روی خودم نمیاز اول هم می

 گرفت.این زندگی کژین بود خودش باید تصمیم می

 کژین رو بوسیدم که گفتم:

 پذیرایی کنی؟خوای با یک چایی از مهمون هات عروس خانوم نمی -

 کژین دنبال راه فرار بود که جلوش گذاشتم و فرار کرد.

 جونی روی لبش بود.با بابا خندیدیم که نگاهم به دایه افتاد لبخند بی

 :سمت دایه کردم و گفنتم

 دایه یک عروسی افتادی. -

 خندیدم... سمتش رفتم و سرش رو بوسیدم بابا کنجکاو پرسید:

 این خانوم کی هستن؟ -

 مهربونی گفتم:با 



دایه، خیلی زن خوبیه بابا خیلی جاها دستم رو گرفته ولی متاسفانه یک مشکل براش  -

 پیش اومد اینطوری شد ولی جاش تا هر زمانی که بخواد روی سرمه.

بابا از جاش بلند شد و سمتم اومد پیشونیم رو بوسید و سمت اتاقی رفت که یک زمانی 

 اتاق مشترک مامان و بابا بود.

وقتی بیرون اومد گردنبند پولکی رو دور گردنم بست خواست موهام رو کنار بزنه که 

 دید موهام کوتاهه اخمی کرد و گفت:

 کژال موهات چرا کوتاهه؟ -

 اومد که گفتم:دروغ پشت دروغ از خودم بدم می

 خواست یک تنوع به موهام بدم برای همین کوتاهشون کردم.راستش بابا دلم می -

 ی کرد که زیر لب گفتم:بابا اخم

 کنم.ببخشید دیگه کوتاه نمی -

 بابا حرصی و ناراحت گفت:

 حیف اون موهای خرمایی رنگ نبود؟ -

 با شرمندگی گفتم:

 زنم.شرمنده بابا دیگه دست نمی -

 بابا گردنبند رو دور گردنم بست و گفت:

 هدیه عروسیته، مال مادرت بود که حاال به تو رسیده. -

 ی؟پس کژین چ -

 بابا با کالفگی گفت:



 خدایا بهم صبر بده تو این موقعیتم به فکر کژین هستی؟ -

 سرم رو تکون دادم که سری از روی تاسف تکون داد.

کژین برامون چایی آورد بهش تبریک گفتم؛ و تا شب پیشش بودیم مقدار پولی که همراهم 

که یک وقت فکر نکنن  آوردم دست بابا دادم و سپردم برای فردا حتما لباس نو بپوشن

 گیرن.دختر فقیر می

بی، دایه رو رفت که همتا نداشت همش مثل اسم بیکژین انقدر قربون صدقه دایه می

 زد.صدا می

 دیر وقت شده بود که ساالر اومد دنبالمون قرار شد فردا برای خواستگاری کژین بریم.

 

موند وقتی به امشب اونجا میوقتی با بابا و کژین رو بوسی کردم به خواست کژین دایه 

عمارت برگشتیم از قضا ارسام هم اونجا بود با دیدن من دست و پاش رو گم کرد، خندم 

 گرفته بود ولی خوب گناه داشت.

 لرزید چیزی رو دستم داد.های که از شدت استرس و نگرانی میسمتش رفتیم که با دست

بود نگاه کردم تشکری زیر لب به گلَگبری قرمز رنگ که لچک و کمربند طالیی رنگ 

 کردم.

 لب زدم:

 شه.کژین این رو ببینه ذوق زده می -

 صدای خندون ساالر رو شنیدم:

 فردا حاضر باش بریم خواستگاری شادوماد. -

 ای ارسام لبخند رو روی لب جفتمون آورد.صدای ذوق زده



ه به کژین اون شب به خیر خوشی تموم شد، صبح روز خواستگاری زودتر بلند شدم ک

کمک کنم وسایلم رو جمع کردم و از ساالر اجازه گرفتم با آقا جمشید به خونه ی بابا 

 رفتم؛ وقتی رفتم همه خوشگل لباس پوشیده بودن.

 کرد.هاش رو زیر و رو میسمت اتاق کژین که رفتم که با استرس لباس

 در زدم که با دیدنم با نگرانی جلو اومد و گفت:

 ن، وای خیلی خوب نیست.آجی این رو ببی -

رفت شونه اش رو گرفتم و با خنده مثل مرغ سر کنده شده از این طرف به اونطرف می

 گفتم:

 چته دختر آروم باش! -

 وای آجی، خیلی استرس دارم. -

 بیا بشین تا حاضرت کنم عروس خانوم. -

ه هاش کشیدم و پودر قرمزی که برای سرخ شدن لب هام استفادیکم سرمه تو چشم

 کردم رو براش زدم وقتی تموم شد سمت هدیه ارسام رفتم و گفتم:می

ده به احترامش باید تو روز مهمونی این رو ارسام برات فرستاده وقتی کسی هدیه می -

 همون رو بپوشی.

های اصیل کژین ذوق زده رفت که  لباس رو تنش کنه وقتی لباس رو تنش کرد مثل زن

 لر شده بود.

 که جیغ زدم: خواست گریه کنه

 بی اگه گریه کنی، این همه زحمت کشیدم.به ارواح خاک بی -



هام رفتم و یک لباس آبی کمرنگ که روپوش رنگی داشت به زور لبخندی زد سمت لباس

رسید رو یک طرف رو پوشیدم موهای موج دارم که حاال به زور تا پایین شونم می

ای طالی رنگ یکی به سرم  و پارچهصورتم ریختم و شال لباسم رو به حالت لچک کوچ

دور کمرم بستم... سرمه و کمی از پودر زدم کارم که تموم شد سمت کژینی برگشتم که 

 بهم زل زده بود با خنده گفت:

 ساالر خان چه هلوی داره و خبر نداشتیم. -

 چشم هام از توصیفش گرد شد که پقی زیر خنده زد.

بود یک سرویس طال بیرون آوردم و به سمت کژین هام توش ای رفتم که لباسسمت بقچه

 بردم.

 ی طال تعجب کرد و سوالی پرسید:کژین با دیدن جعبه

 آجی این چیه؟ -

گرفتم ولی این رو بگیر دفعه که برای دیدنت بیام دونم کمه باید بهترش برات میمی -

 کنم.جبرانش می

تونن توی تی فکر نکن میاین رو بنداز که یه وقت فکر نکن از خانواده ضعیفی هس

خوام شاد باشی حاال امتحانش کن دم فقط میسرت بزنن من جونم برای خوشبختیت می

 ببین دوسش داری یا نه؟

 کژین شوق زده بغلم کرد پیشونیش رو بوسیدم و سرویس طالی رو گرفت.

 دستش رو گرفتم سمت آشپزخونه رفتیم که میوه، شیرینی و چایی رو آماده کنیم.

خره شب شد... ارسام و ساالر اومدن با کنجکاوی اطراف دید زدم که ببینم فائزه باال

 خانومم اومده یا نه؟

 ساالر وقتی دنبال مادرشم با شرمندگی گفت:

 نیومده. -



 آهی از دهنم خارج و گفتم:

 فدای سرت تنت با تنش سالمت. -

 حوال پرسی کردن.دعوتشون کردم داخل وقتی وارد شدن با بابا مردونه دست دادن و ا

 کردن خواستن مقدار کمی بگن که گفتم:سر مهریه بحث می

خوام قلبت باشه اگه یک کنی من مهریه خواهرم میاگه عاشق باشی پول مهریه نمی -

 روزی خیانت کردی باید قلبت رو از سینت در بیاری و به کژین بدی.

 همه از چیزی که گفتم متعجب شدن با جدیدت گفتم:

برای عروس شدن کژین اینه اگه مردی قبول کن و عروست رو ببر اگه نه  شرط ما -

 تونی با احترام از این منزل بری.می

 ارسام انگار که وحشت کرده بود خودش رو جمع کرد و گفت:

کنم اگه یک روز تن زنی غیر زن خودم رو لمس کردم قلبم رو مهریه خواهرتون می -

 ببر. ی خواهرت رواون روز بیا و مهریه

 بابا مثل خودم گفت:

باید پای سند این کارو بکنی من خون جیگر خوردم تا پارهای تنم بزرگ شدن بدون  -

 سپارمشون.مادر بدون محبت مادری بزرگشون کردم دست هر کسی نمی

 

 ساالر پیش قدم شد و گفت:

 .کنمکنم دلیر خان خطا کنه خودم قلم پاش رو خورد میمن داداشم رو تضمین می -

باالخره با کلی بحث و مجادله باالخره کژین "بله" رو گفت؛ قرار شد فردا حنا بندوِن 

 کژین باشه وای اونقدر ذوق داشتم که قابل توصیف نبود .



 شیرینی، چایی رو کژین آورد. 

پذیرایی اون شب به خوبی تموم شد ارسام هدیه ناقابلی رو برای کژین آورده بود یک 

 دستبند ظریف بود.

موقع رفتنم خواستیم دایه رو ببریم که داخل اتاق خواب بود دلمون نیومد بیدارش کنیم بابا 

 دلیر گفت: "فردا خودش میارتش."

از بابا و کژین خداحافظی کردیم سمت عمارت برگشتیم ساالر عروسی کژین و ارسام 

 رو قول داد داخل عمارت بگیره.

 گذاشت و "شب بخیر" گفت؛ و رفت. سوار اتومبیل ارسام شدیم ما رو جلوی عمارت

همین که وارد عمارت شدیم ساالر جمشید رو صدا زد این مرد آخر از دست ما علیل 

 شه البته دور از جونش.می

 جمشید. -

 آقا جمشید دوان دوان سمتمون اومد و گفت:

 بله ارباب. -

خواد دوماد های خوب و جون رو جدا کنه داداشم میفردا بسپار رمضون سه تا از بز -

 بشه، عمارت رو تمیز کنید خانوم سراب و نبات هم بیارید.

 اتفاقا آوردمشون داخل اتاق مهمون هستن خان. -

 میرم.خوبه مرد، من برم که دارم می -

 شب خوش ارباب. -

هام رو عوض کردم هام رو پاک کردم لباسسمت اتاق رفتیم و روی صندلی نشستم چشم

 دم.یک لباس خواب ساده پوشی

 صدای خواب آلود ساالر بلند شد:



 کژالم بعد عروسی خواهرت یادم بنداز باید جایی ببرمت. -

 چشم ولی کجا؟ -

 فهمی.به وقتش خودت می -

کنجکاوی امونم بریده بود، اون شب به خیر و برکت گذشت صبح با سرو صدای خدمه 

م رو عوض کردم از بیدار شدم، دست قفل شده ساالر رو از دور کمرم باز کردم، لباس

 اتاق خارج شدم.

داد با دیدن نبات جیغی از روی سر خوشی کشیدم و بغلش کردم با دیدنم چنان فشارم می

 .که گفتم؛ االنه که کمرم خورد بشه

 از بغلش بیرون اومدم که زبون همیشه فعالش شروع به کار کرد:

ه سراغ بگیری که به به... کژ کژی ورپریده خودم چطوری؟ خیلی نامردی کژی ی -

 میری!نمی

 خدا نکشتت ببین چه هیکلی سر هم کردی زندگی با خان چه بهتم ساخته.

 یک نفس بکش خفه نشی. -

 نبات یک نفس عمیق کشید و گفت:

 کنه.مادر ارباب چرا اینطوریه؟ خدا صبر بده بهت مثل گرگه زخمی نگاهت می -

 زن خوبیه من که ازش بدی ندیدم. -

 شه؟خوبه، کژی مبارکه کژین داره عروس میعه! خوب پس  -

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

 کنم.عروسی تو هم جبران می -

 ای گفت:نبات به حالت بامزه



 جون تو فقط جبران کن. -

 ای برای لحن کش دارش کردم و گفتم:خنده

 زشته این چه کاریه؟ -

 نبات پرو پرو نیشش رو باز کرد.

 کنی.وقتی اخم میدونی چه صفایی داره نمی -

 اخمی کردم که نبات باز بدجنس شد.

 کنجکاو پرسیدم:

 خاله سراب کجاست؟ -

 نبات به آشپزخونه اشاره کرد و گفت:

 اونجاست. -

 سمت خاله سراب رفتم و احوالپرسی کردم زن واقعا مهربونی بود.

ب هام رو عوض کردم تا شب عمارت رو تمیز کردیم، به نباسمت اتاق رفتم و لباس

 .سپردم یک دست لباس خوب لری برای کژین ببره به هر حال خواهر زن خان بود

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 



کردیم، عمارت به اون بزرگی از سه صبح تا نزدیکای غروب تمیز شد همه کار می

کژین لباسی که بهش دادم رو پوشیده بود و بابا به عمارت اومدن داخل اتاق به خودمون 

پارچه توری رنگ قرمزی روی سر کژین انداختیم قربونش برم مثل فرشته بود  رسیدیم

ای که دادم رو های مزاحم توی چشمم حلقه زدن، کژین شوق زده بود طالیی هدیهاشک

آهویش دل سنگ هم های اومد حقا که چشمدور گردنش انداخته بود چقدر بهش می

لباس تنش اونقدر خوشگل بود که  برد، موهای خرمایش اطرافش پخش شده بودن ومی

 گذشت.قطعا ارسام ازش نمی

دونستم داخل برگه چی قید شده ای دست ساالر داد میارسام وقتی به عمارت اومد برگه

 بود.

ای از جنس عشق بود، مرد من قوی و نیرمند توی اون لباس سفید پسر خوب اما دیوانه

 شد.جذابیتش کیلو کیلو قند آب میمشکیش اونقدر دل نواز بود که داخل دلم برای 

به عنوان خواهر عروس من وظیفه داشتم حنا رو روی دستش بنویسم، قسمت مردها و 

 زد.زن ها جدا بود بازم مردساالری بود که اینجا حرف اول می

ساالر و ارسام سمت قسمت مردونه رفتن و من دست کژین گرفتم رو روی صندلی 

ا اجازه و ظرافت روی دست های خواهرم گذاشتم دو تا نشوندمش حنای تزیین شده رو ب

 سکه به احترام پر برکتی زندگیشون روی حنای دست راست و بعد چپ گذاشتم.

 رقصیدن.زدن و دور عروسمون میزنا َکل کشیدن ساز می

 

گرفتم که حتی خانزادها هم این تازه حنابندون بود ولی عروسی برای کژین باید می

 .نداشته باشنهمچین عروسی 

ها مواجه شد با گفتن؛ اینکه "با زنم کار دارم" ساالر سمتم اومد که مخالفت سر سخت زن

 داد خاتمه داد.به این داد و بی

خواد گفت؛ ارسام جشن عروسی نمیوقتی پیش ساالر رفتم از گفتش؛ خندم گرفت اون می

 خواد.فقط عروسش رو می



 محکم و جدی گفتم: 

کژین عروسی بگیره من نکردم ولی اون باید یک شب زیبا داخل نه، باید برای -

 خاطراتش داشته باشه.

دونستم دوست داشت عروسی بگیره ولی من هیچوقت اون ساالر از حرفم غمگین شد می

کردم اون لباس باید دونم شاید چون حس گناه می. نمیپوشیدم چون..گلَگبری قرمز و نمی

شد ولی اون لباس نباید تن من عروس یک قلب میتن دختری باشه که با آرامش 

 آوردم.نشست ارزش و اعتبار اون لباس رو من پایین میمی

 حرمت داشت که من این حرمت ناخواسته زیر پا گذاشتم.

خوام خواهرم اون لباس با حرمت بپوشه و با به ساالر گفتم؛ "اهمیتی نداره ولی من می

 شوهرش بره."ای نهاحترام اجازه پدرش به خو

خواستم طبق ساالر ناراحت بود حقم داشت من لجباز بودم ولی بیشتر از لجبازی من می

 شد.ارزش و احترام، خواهرم عروس می

سمت جمعیت رفتم و کنار نبات نشستم آواز خیلی قدیمی که مادرم همیشه کنار چشمه 

شوق زده بود که  قدررقصیدن کژین انها با صدای ما میخوند رو با نبات خوندم زنمی

 همتا نداشت.

 برای اینکه خوشحال بشه انگشت کوچکه ی دستش رو گرفتم و باهاش رقصیدم.

گرفتیم نیومد برای همین جشن رو دست فائزه خانوم اصال توی مدتی که ما جشن می

 ی هدیه از بینشون رفتم.نبات سپردم و با بهونه

مت اتاق فائزه رفتم، در زدم وقتی در داد سدلشوره داشتم احساس ترس بهم اخطار می

 باز کردم از بویی که به بیرون اومد حالم بد شد. 

 کرد.با چشم دنبال فائزه بودم که کز کرده داخل تاریکی اتاق کنار تختش گریه می

 گفت:دلم ریش شد طاقت اشک ریختن رو نداشتم سمتش رفتم حسم می



 نرو، نرو...

های سردش گذاشتم از شدت سرما به ی روی شونهحسم رو پس زدم و پیشش رفتم دست

 خودم لرزیدم.

 اسمش رو صدا زدم:

 فائزه خانوم حالتون خوبه؟ -

ها فائز انگار یکدفعه به خودش اومد اول شروع کرد به گریه بعد یک دفعه مثل دیوانه

 قهقه زد.

 خودش بدون اینکه صورتش رو نشون بده توی بغلم انداخت.

 م رو نوازش گرانه روی پشتش آوردم.فکر کردم غمگینه دست

های کامال سیاهش با حس دست کسی دور گردنم نفس کم آوردم به فائزه نگاه کردم چشم

 زد.برق می

هام داشت سفید خواستم دستش رو از دور گردنم باز کنم ولی زورش خیلی زیاد بود چشم

" گفتم؛ صدای جیغ کر فتم که لحظه آخر "بسم هللارشد و رو به سیاهی و بیهوشی میمی

 کننده فائزه رو شنیدم.

کردم که با خواهش ایمان رو ازش فاصله گرفتم و دستی دور گردنم کشیدم مدام سرفه می

صدا زدم وقتی جلوم ظاهر شد با دیدن وضعیت بََدم سمت فائزه خانوم رفت خواست 

 ای گفتم:بکشتش که با صدای گرفته

 .نه، نکشش -

 کرد که صدای ایمان در اومد:دن فائزه انداخت، فائزه تقال میایمان دستش رو دور گر

بزار بکشمش اون یک دروازه شده اگه جن رو بیرون بیاری یکی دیگه جایگزینش  -

 شه.می



خوام کسی بمی ره ببرش پیش قیام بگو کاری کنه جن بیاد بیرون و جسمش رو از نمی -

 حفره سیاه پاک کنه.

 ایمان حرصی گفت:

تونی ذات یک آدم بد رو عوض کنی مگه اینکه خودش ذاتش سیاهه تو نمیاین زن  -

 بخواد.

 دونستم ایمان از دستور بدش میاد ولی با این حال اون شب بهش دستور دادم:می

دم که اون رو پیش قیام ببری یک هاله حفاظی اطرافش درست کنید تا بهت دستور می -

گه خودش و خدای خودش که باید جوابگو وارد جسمش نشن تا زمان مرگش اون موقع دی

 باشه.

ایمان عصبی از لجباز بودنم گردن فائزه رو بیشتر فشار داد تا فرار نکنه و بعد باهاش 

 غیب شد.

سمتم اتاقم رفتم و یکی از انگشترهایی که برام ساالر هدیه گرفته بود بدون استفاده برای 

اتاق خارج شدم وقتی به جشن رسیدم  کژین گذاشته بودم رو برداشتم و با لرزش بدن از

 یک بز زیر پای کژین قربانی کرده بودن زمزمه کردم:

 

 امیدوارم عاقبت بخیر بشی. -

های عمارت پایین رفتم وقتی پیش بقیه رسیدم هر کسی به خودم یکم مصلت شدم و از پله

 داد، جلوتر که رفتم.یک چیزی به کژین می

 و بیرون آوردم و دست کژین رو داخل دستم گرفتم وانگشتر ظریفی که توی دستم بود ر

انگشتر رو داخل انگشتش کردم و دستم رو دو طرف سرش گذاشتم و پیشونیش رو 

 بوسیدم، پیش دایه رفتم و کنارش نشستم.



کم همه به کژین تبریک گفتن؛ و از عمارت تا شب همین روال جشن بود که باالخره کم

 خارج شدن.

 مردها بیرون اومد و التماس آمیز سمتم اومد و گفت: قسمتموقع رفتن ارسام از 

 کژال خانوم بزرگی کنید بدین من عروسم رو ببرم. -

 ای که داشتم خندم گرفته بود لب زدم:از عجله

 شه.فردا عروست رو از خونه بابای من با احترام به خونت ببر ولی امشب نمی -

 های ارسام از خوشحالی برقی زد.چشم

 رقصید.کردم قطعا میده بود برقصه اگه یکم دیگه شوق زدش میکم مون

از تشبیهاتم برای رقص ارسام خندم گرفت کژین سمت اتاق مهمون بردم، بابا زیر بغل 

 دایه رو گرفت داخل عمارت رفت.

 های غمگین ساالر افتاد هنوزم تو فکر بود، از گفتم؛ پشیمون شدم.چشمم به چشم

 فعال نه...آرم ولی از دلش در می

رفت و زاشتم بره، اگه میاون شب ساالر قصد رفتن به اتاق مادرش رو کرد نباید می

ریخت و ممکن بود دست منم رو بشه کرد کل عمارت رو به هم میمادرش رو پیدا نمی

 که این کار خطرناک بود.

که "مادرت اولین بار تو زندگیم به شوهرم دروغ گفتم؛ برای اینکه مانع بشم با گفتن؛ این

 خوابه" اون رو از اونجا دور کردم و سمت اتاق بردم.

 

باالخره روز موعود رسید من خواهرم و با اُفق که بهترین نژاد اسب لر بود راهی خونه 

 بختش کردم.



بابا با خواست زیاد در خواست کرده بود دایه رو پیش خودش نگه داره دلیل اسراش رو 

 شناختم آدم سیاه دلی نبود.بابا رو میدونستم ولی هر چی که بود، نمی

 ایمان اون شب فائزه خانوم رو به عمارت آورد، ولی از گفتش؛ لرزه به تنم افتاد.

 گفت؛ رو انجام بده.فائزه خانوم اگه خالف تمام رفتارهای که ایمان می

دونست یک هاله حفاظتی داره، قیام کنه، هرچند که خودش نمیقیام دیگه کمکش نمی

 رم کرده بود نزارم باز کار اشتباهی بکنه.مامو

 افته!وگرنه این بار حتما اون اتفاق شومی که ایمان گفت؛ می

 زد، هیچ کار خاصی نکرد.خداروشکر فائزه خانوم دو هفته فقط نیش کنایه می

کردم دارم می با امدن خاله سراب به عمارت تازه معنای زندگی رو درک کردم، حس

 کشم.راحت نفس می

 خوردیم که آقا جمشید پیشمون اومد:با نبات داخل االچیق نشسته بودیم و میوه می

 کژال خانوم ارباب دستور دادن تا شب وسایلتون رو جمع کنید. -

 تعجب زده گفتم:

 خیره آقا جمشید کجا باید برم؟! -

 آقا جمشید پدرانه لبخند زد و گفت:

 رید ارباب باهاتون میاد.تنها نمی -

 نیشگونی از بازوم گرفت و نیش همیشه بازش رو بازتر کرد و زیر لب گفت:نبات 

 خواد ببرتت اونجا.کژکژی غلط نکنم می -

کرد اخمی کردم و جوری زدم روی رون پاش که کف دستم با چشم و ابرو بهم اشاره می

 کرد بیچاره نبات زدم داغونش کردم.از شدت ضربه گزگز می



 رفت و حرصی لب زد:نبات از درد صورتش تو هم 

خدا نکشتت کژال سیاه و کبودم کردی، الهی هفت قلو بزایی هم خودت رو هم خان رو  -

 بیچاره کنی.

 خندم گرفته بود ولی قورتش دادم و سمت آقا جمشید کردم و گفتم:

 کنم، مرسی از اطالعی که بهم دادید.باشه حاضر می -

 ت.کنمی" زیر لب گفت؛ و رفآقا جمشید "خواهش می

 نبات جوری بشگونم گرفت که از درد جیغ زدم، با کف دست روی پشتش کوبیدم و گفتم:

 چته وحشی!؟ پوستم رو کندی! -

 نبات قیافه معصومی گرفت و گفت:

 کژکژی جونم یک شوهر برای منم پیدا کن ترشیدم. -

 بدجنس لب زدم:

ودم بیام خواستگاریت با این اخالق که تو داری هیچ مردی سمتت نمیاد، آخر سر باید خ -

 تا زنم بشی.

 نبات نیشش باز شد و گفت:

 جان تو فقط بیا، زنمم ماشاّلله خوشگل فقط چطوری سر ساالر رو زیر آب کنیم؟ -

 بلند شدم و چکی تو سرش زدم و گفتم:

 فقط خاک، هیچی ندارم بگم... خجالتم خوب چیزیه. -

بدو سمتم اومد و دستش رو دور پرویی" زیر لب نسارش کردم ازش فاصله گرفتم بدو "

 لی کنان وارد عمارت شدیم.گردنم انداخت، با خنده رویی و لی



 با کمک نبات وسایلم رو جمع کردم روی تخت گذاشت خواست بره که صداش زدم.

 نبات! -

 یکجور ناراحت گفت:

 جانم کژکژی؟ -

 به کنارم اشاره کردم و گفتم:

 بشین کارت دارم. -

 

 کنارم نشست اخمی کردم و گفتم: نبات سمتم اومد و

 چیزی شده؟ تو خودتی؟ -

 به دروغ گفت:

 نه، چی مثال؟! -

 ابروی باال انداختم و گفتم:

 شده؟نبات من دروغگو نبود؛ بگو ببینم چی -

 هیچی وّللاه دلم برای بابام تنگ شده چند ساله فوت کرده. -

 بگه.خواست گه پیگیر نشدم شاید نمیگفت؛ دروغ میحسم می

 یکم دلداریش دادم با "شب بخیر" گفتن؛ رفت.

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت



 

هاشون پر از رازه... گاهی اونقدر همه ی آدم ها یک راز بزرگ دارن، زندگی

کنی که ای کاش... ای کاش رازهاشون بزرگه که وقتی ازشون سر در میاری آرزو می

 دونستی.هرگز نمی

 کرد.مه مسئوایت حس خم شدن میگاهی کمرم زیر بار این ه

های که دلشون از سیاهی این عمارت، عمارت خان نبود بلکه یک عمارت سیاه بود با آدم

 و تاریکی، نفرت و حسادت پر شده بود.

 منم روزگارم رو توی همین عمارت گذروندم با تمام سیاهی و روزگار شومش...

 

نشده بود، حوصلم سر رفته بود و دیر وقت بود و ساالر هنوزم از اتاق کارش خارج 

 برد.بدون اونم خوابم نمی

هام انداختم و سمت اتاق کارش رفتم در زدم خیلی ای حریر روی شونهبلند شدم و پارچه

منتظر موندم ولی، کسی جوابم رو نداد وارد شدم که رو صندلی با یک عالمه برگه و 

 سند جلوش مشغول خوندن بود.

هام رو روی صال متوجه حضورم نشد سمتش رفتم و دستچنان غرق شده بود که ا

 های پهنش گذاشتم و ماساژ دادم.شونه

 

 "ساالر"

 

های ظریفی روی شونم سرم رو باال آوردم با دیدن کژال دستم رو سمت با حس دست

 کمرش بردم و روی پای خودم نشوندمش.

 خودش رو داخل آغوشم مخفی کرد.



 رگه شده بود گفتم:با صدایی که از شدت خستگیم دو 

 خوابی؟چرا نمی -

های آبیش بهم زل زده بود که به نور فانوس کمی از صورتش رو روشن کرد بود با چشم

 حالت دلنوازی گفت:

 بره.تا نباشی خوابم نمی -

 ای کردم و لب زدم:تک خنده

 کار دارم، خیلی مونده. -

 های کرد و گفت:با تعجب سرش رو داخل برگه

 شته؟این چی نو -

 صبورتر از خودش گفتم:

 دم.است غصه نخور بهت خوندن نوشتن هم یاد می اسناد زمین و چند چیز دیگه -

 هاش درشت شد و با خوشحالی جیغ زد.چشم

 سرش رو توی گودی گردنم فرو کرد و نفس کشید، زمزمه وار گفتم:

 گذرم.دونی ازت به این راحتی ها نمینکن دختر می -

آروم تو بغلم نشست فکر کردم دیگه قصد کاری رو نداره که مدام  ریزی کرد خنده

 های ریز کرد.شروع به بوسیدن

شد بلندش کردم و به حالت شد مثل اینکه بی خیال نمیحس مردونم داشت بیدار می

 بدجنسی گفتم:

 باشه کژال خانوم خودت خواستی! -



 نبود، سمت اتاق بردمش و... میل همبلندش کردم که معصوم نگاهم کرد نه مثل اینکه بی

 

 "کژال"

 

صبح زود به خواست ساالر بیدار شدیم کژین و شوهرش اومدن عمارت انگار همه چی 

 از قبل برنامه ریزی شده بود.

کژین جلو اومد روبوسی کرد ساالر به مدت هفت روز از ارسام خواست مراقب روستا 

 باشه.

ب دنبالمون اومد وقتی سوار شدیم ارسام قبول کرد و آقا جمشید با کالسکه و اس

 ریم ولی ساالر سکوت کرده بود.خواستم بپرسم کجا میمی

روح به یک چیز های سبزش بیهمین سکوتش من رو وادار به سکوت کرده بود، چشم

 زل زده بود.

به یکی از شهرهای استان لرستان رسیدیم شوق زده از کالسکه پایین اومدم ساالر دستم 

 رو همه جای اون شهر برد. رو گرفت و من

 های اصیل شده بودم.های خانبرام انواع و اقسام لباس رو خرید، مثل زن

رفتیم همین منوال بود تا باالخره به از قانون روزگار خندم گرفت هر شهری که می

 استان موردنظر رسیدیم اونم بعد سه روز مسافرت کردن.

 رد و سمت در رفت و در زد.آقا جمشید ما رو جلوی در یک عمارت بزرگ ب

مردی مسن در و باز کرد و خوش آمد گفت؛ با دیدن ساالر همون پیرمرد در رو باز 

 کرد و دعوتشون کرد داخل ساالر به منی که داخل کالسکه بودم اشاره کرد.

 از کالسکه بیرون اومدم که همون پیرمرد به داخل دعوتمون کرد.



 وارد عمارت شدم. ساالر و جمشید وسایل آوردن با تشکر

شستن با دیدنم بلند شدن های رنگی میپیرزن و دختری کنار حوضچه داخل عمارت سیب

 های قشنگ اصفهانیشون حرف زدن:و سمتم اومدن با لهجه

 خانوم جان خوش اومدین. -

 زن با دیدن ساالر سمتش رفت و لب زد:

 سالم ارباب خوش اومدین. -

 تر از زن لب زد:ساالر مهربون

 ممنونم فََرهنوش خانوم. -

با فرهنوش خانوم احوالپرسی کردم زن مهربونی بود با دیدن دخترش سمتش رفتم سالم 

کردم ولی جوابی نداد فکر کردم شاید ازم خوشش نمیاد که با اومدن فرهنوش خانوم 

 کنارم و صورت غمگینش گفت:

 تونه جوابتون رو بده.نمیخانوم ناراحت نشید وّللاه فَرهناز َکر و الله برای همین  -

 دروغ چرا دلم گرفت با مهربونی به سیرت پاک جوابش رو دادم:

 تنش سالمت، ناراحت چرا؟ برعکس خوشحالم که شناختمتون. -

 

 ادامه دادم:

عزیزجان، خیلی خوشحالم قراره چند روز مهمونتون باشم اگه اجازه بدید من دیگه برم  -

 خیلی خستم!

ها روی تخت ی در همراهیم کرد وارد اتاق شدم و با همون لباسفرهنوش خانوم تا جلو

 ولو شدم از شدت خستگی خوابم برد.



شب با صدای اذان بیدار شدم و همه سر سفره جمع شده بودن کنار ساالر یک جای خالی 

 بود.

" ساالر غذا خوردیم وقتی ظرفبا صورت نشسته کنارش نشستم با "بسم ها جمع شدن ّللاه

ها گل از گلم شکفت صدای من رو سمت اتاقش برد با دیدن تابلو فرشبا بیفرهناز 

 عاشق بافتن بودم.

 فرهناز من رو سمت فرش نصفه کاره برد دستم رو روی الیاف نرمش کشیدم.

 اجازه هست؟ -

 کرد سرش رو تکون داد:فرهناز انگار لب خونی می

 به الگوی کجی که روی کاغذ کشیده بود نگاه کردم.

 تند شروع به بافتن کردم فرهناز کنارم نشست و اونم شروع کرد. تند

 ای این استان بود.اصفهان نصف جهان شاید این لقب برازنده

 فرهناز خسته شد و عقب کشید من ادامه دادم هیچ تفریحی نداشتم بهترین سرگریمم بود.

 تا دیروقت کار کردم باالخره نصف فرش رو بافتم.

 م و سمت اتاق رفتم.روی فرهناز پتو کشید

 کنار ساالر دراز کشیدم که صدای خواب آلودش و شنیدم:

 آوردمت اصفهان بگردونمت و البته پیش یک دکتر خوبم ببرمت. -

 تعجب زده گفتم:

 دکتر چرا؟ -

 ای کرد و گفت:خنده



شم باید برام دختر بیاری، یک دختر خوشگل مثل خودت تا شب روز دارم پیر می -

 نگاهش کنم.

 ناراحت گفتم:

 من نازام. -

 ای کرد و گفت:اخم مردونه

دونی هر دکتری که قابل اعتماد نیست بزار ببرمت پیش اون، خدا رو چه تو از کجا می -

 دیدی شاید کمکت کرد.

 ساالر لبخند امیدوار کننده ای زد متقابال جوابش رو دادم.

 دارم. شد منم مادر بشم؟ ای کاش که بشه چقدر آرزووای یعنی می

 شد.اون شب، شب خوبی بود امید داشت مهمون قلبم می

های مشکی، موهای جوگندومی، لبای صبح با پذیرایی فرهنوش خانوم زنی به چشم

 باریک و اندام ظریف زنونه ازمون پذیرایی کرد.

 شیر، کره، مربا هر چیزی که روی سفره خانزادها بود روی سفر پُر برکتشون بود.

خورد، گاهی اوقاتم قاپید و با ولع میگرفتم بخورم ساالر از دستم میمیای که هر لقمه

 گرفت.دست منم گاز می

 "وحشی" زبر لب نثارش کردم که با همون دهن پرش گازم گرفت.

 به حالت چندش آوری لپم رو پاک کردم و گفتم:

 اذیتم نکن. -

 چشمکی نثارم کرد و به سیبیالی نداشتش دست زد و گفت:

 گی ضعیفه! لقمت رو بگیر.چی می -



 زورگو. -

 صدای خنده فرهنوش خانوم اومد و گفت:

 است. خان ماشاّلله هزار ماشاّلله عروستون فرشته -

 چطور؟ -

بافتن فرش اصفحان کار هر کسی نیست ماشاّلله خانومتون خوب بافتن، بدون نقص و  -

 ایرادی بود.

 لب زدم:

 رسم.بگذره به پای شما نمی فرهناز جان هم بهم کمک کردن صد سال -

 شکسته نفسی نفرمایید. -

 های شهر رو دستم داد و گفت:باالخره تعارف کردن تموم شد، ساالر لباس زن

 خوام ببرمت.بپوش که می -

 چشم. -

ها رو تنم کرد تنم کامال پوشیده بود کالهی روی سرم گذاشتم کمی سمت اتاق رفتم و لباس

 روح خارج بشم.حالت بیسرمه و پودر زدم تا از 

 پیش ساالر رفتم وقتی من رو دید اخمی کرد و دستی روی لبم کشید و گفت:

 زیادی تو چشِم. -

پوزخندی رو لبم نقش بست باز هم مردساالر و زورگویی کی قرار بود تموم بشه 

 گن؛ غیرت مردونگی...!دونم ولی از خودشون بپرسی مینمی

ر در زد و مرد مسنی که نهایتن هفتاد سال سن داشت جلوی در خونه شخصی رفتیم ساال

 هاش برقی زد.با دیدنمون چشم



 ارباب بفرمایید. -

 ممنون ُمراد. -

 هاش رو در بیارمخواست چشمکرد دلم میسنگینی نگاه مرد اذیتم می

 ولی بخاطر ساالر سکوت کردم.

 ردم.ای هستی سر همین زنم رو پیشت آودونم دکتر باتجربهُمراد می -

 کرد.پیرمرد با دقت گوش می

 جان ارباب؟ -

 خوام معاینه کنی ببینی واقعیه یا نه؟بهم گفتن؛ زنم نازا است در اثر شلیک گلوله می -

اخمی به ساالر کردم پیرمرد بی ادب سمتم اومد خودم رو جمع کردم با دیدن رفتارم 

 دخترش رو صدا زد.

 الهه، الهه ی بابا بیا. -

 ای داخل اتاق پخش شد.نونهصدای ظریف و ز

 جانم بابا. -

 بیا بابا جان کارت دارم. -

دختر هم سن و سال خودم سمتمون اومد کمی خجالتی بود آقا مراد خواستش رو گفت؛ 

 دونه!قرار شد تو اتاق معاینه کنه حاال چطوری سر در میاره اونش رو دیگه خدا می

دم دروغ نگفتم؛ بعد معاینه با صورت خورمعاینه کرد یعنی بگم؛ زیرش داشتم کتک می

 غمگین سمت من و ساالر اومد.

 



 من و ساالر با دیدن قیافه ناراحت دختر آقا ُمراد ناراحت شدیم.

 رفت که صدای سرخوش الهه برق رو از سرم پروند.امیدم داشت از بین می

 خان زنتون هیچ مشکلی نداره! کدوم دکتری گفته؛ زنتون نازا هستش؟ -

معاینه کردم عیب و ایرادی نداره هر کی که این رو گفته؛ از سر دشمنی این کار من که 

 رو کرده وگرنه کژال خانوم قدرت باروری رو دارن.

 دستم رو از خوشحالی جلوی صورتم گذشتم صدای مهربون ایمان رو شنیدم:

 زمانشه، وقتی برگشتی باید پیش قیام بیایی. -

 کردن.ای نثارم میوانهتونستم چیزی بپرسم وگرنه دینمی

 .ساالر چیزی رو دست مراد داد و توی پوست خودش نمی گنجید

 الهه خواست پذیرایی کنه که ساالر هیجان زده گفت:

 کنیم.خواد بشین، ما دیگه رفع زحمت مینمی -

داد از نگاهش خوشم نمی اومد جوری آقا ُمراد با نگاه هیزش آدم رو درسته قورت می

های قلویش که انگار لختم! اخمی کردم بهش که رو به ساالر کرد و لب زل زده بود که

 زیر انبوهی از سیبیل مخفی شده بود رو تکون داد و گفت:

 شیم.با خانومتون باز بیاید خوشحال می -

مردک هیز چه رویی هم داشت چشم ازش گرفتم که با اجازه که باالخره ساالر گرفت 

 رفتیم.

کردم از زیر نگاه اون مرد م، وقتی بیرون اومدم حس آزادی میاز خونه مراد خارج شدی

 آزاد شده بودم.

 واقعا اینا َمردن؟



 کشید!فکر کنم کلمه مرد براشون زیاده خجالتم نمی

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

 اون شب از ساالر پرسیدم؛ " که چرا با اتومبیل نیومدیم؟" و اون جواب داد؛ 

های طوالنی استفاده کرد" به هر حال اصفهان توی شبش مسافتشه برای "اون رو نمی

کردم یک روز اومد چشم ازش بگیره هیچوقت فکر نمیاونقدر قشنگ بود آدم دلش نمی

 اصفهان رو ببینم. 

 های شیرنشون اونقدر تاثیر گذار بود که به خودم شک کردم.مردم خوبش، لهجه

پله( رفتیم، ساالر از پسر حدودا بیست و پنج سه  وردی خان )اسم قدیمی سیسمت پل هللا

ی جای این کشور پر ای در خواست کرد صورت ما رو بکشه، فرهنگ و هنر همهساله

 کردم نازا بودنم دروغ باشه!کرده بود، یک روز اصال فکرش رو نمی

خیلی دوست داشتم بدونم کی این کار رو باهام کرده، فائزه، آسو، فریبا یا آروان تنها 

 های من بودن البته اگه این نفرین در نظر نگیرم.شمند

صورت ما روی پل کشیده شد و تابلوی گران قیمتی از نظر ساالر بود، خوب خیلی 

دونم بابا قیام هم در کمک کردن بهم شریک بود شاید اگه نبود شم میخوشحالم مادر می

 منم نبودم.

تر تر و راحتسه برادر رحمانی آروم زندگی من پر از فراز و نشیبه که با کمک قیام و 

 دادم.این زندگی رو ادامه می

 

ای رفتیم که فرهنوش خانوم برامون شام درست کرده بود، دلم دیر وقت سمت خونه

 خواست کاری کنم فرهناز حرف بزنه.می



کرد، آرزو کردم به احترام حرفم کاری برای فرهناز میشاید اگه از قیام در خواست می

 دختر بیارم.داشتم 

 چشم آبی مثل خودم تا اون رو از آینده باخبر کنم.

زنم برای خودمم قابل قبول نیست اما... این یک گاهی اوقات که از زندگیم حرف می

 واقعیته.

برای همه گرفتم، اول برای فائره خانوم هرچند مهری از من داخل دلش نبود  سوغاتی

 بعد نوبت دایه بود و همینطور بقیه...

رسه، گذره، گذشت و گذرمون داخل اصفهان به پایان میحدودا یک هفته به سرعت می

 کنم.زمان برگشتن به روستای پدریمه، از فرهنوش و فرهناز خداحافظی می

 رسیم، خستگی امونم رو بریده بود.بعد چند روز به لرستان می

 رو گرفتن. ها رو یکی یکی به کسایی دادم که هم آزارم دادن هم دستمسوغاتی

خداروشکر برای دو هفته هیچ شیاطینی یا نفرینی آزارم ندادن کم کم داشتم این نفرین و 

 کردم تا باالخره زمانش رسید.فراموش می

 شه.امروز اولین روز بهار روز تولد منه، سالیه که بیست و سه سالم می

خیلی مشکوک شایدم  معرفت شده بود و البتهاز اتاق مشترکم خارج شدم پیش نباتی که بی

 عاشق بود کسی از دلش خبر نداشت غیر خدای باال سرم.

فهمیدم کی رو دوست داره، نبات بهترین و تنها دوست من بود دختری با قلب باید می

 بزرگ و همیشه شاد و خیلی محکم بود.

زدن، بدون سر رو مشغول گردگیری با نَشمی بود و در مورد پسر آقا رضا حرف می

 هاش رو گرفتم که ترسیده جیغ زد.صدا چشم

 با دیدنم حرصی گفت:

 کژکژی این چه کاری بود ترسیدم! -



های سبز داخل سبد رو برداشتم گاز زدم و پرو به چشم جلوش قهقه زدم و یکی از سیب

 های نبات نگاه کردم و گفتم:

 کنم.خواهرمی هر جور عشقم بکشه اذیتت می -

 وقتی دید که به فکرشم تازه یاد اشتباهاتش افتاد.تر شد رفتارم با نَشمی مهربون

 سه تا دوست خوب شده بودیم بدجنس به نبات نگاه کردم و گفتم:

 پسر آقا رضا چی؟ -

نبات با شنیدن حرف هام لپ های سفیدش گل انداخت و خواست فرار کنه همنطوری که 

 :زدم گفتمسیب رو گاز می

 راه فرار نداری بگو ببینم! -

 ه...ام، چیز -

 ابروی باال انداختم و گفتم:

 چی!؟ -

 نبات کالفه پوفی کشید و گفت:

 آقا رضا زنش فوت کرده ازم خواستگاری کرده در حالی که من و پسرش... -

 هام رنگ خون گرفت ظلم تا کجا؟از تعجب سیب از دستم افتاد چشم

 حقارت تا کجا!

 

اومد از این رفتارها کنن بدم میها یا دخترها نگاه میچرا مردها به چشم عردسک به زن

خواست بزنم داخل دهنشون ولی امان از روزی که من بخوام ها، دلم میو این نگاه

 سلیطه بازی در بیارم.



دادم، دستم روی دست اومد شجاعت به خرج میمن فقط گاهی که پای خانوادم وسط می

 نبات گذاشتم و گفتم:

 زارم عروس اون مرد بشی.من نمی -

های ظهر نبات رو دلداری دادم اما بعد یک دفعه حس خستگی کردم احساس نزدیکتا 

 کرد که بخوابم.کرد نیروی وادارم میمی

کشید زیر پتو خزیدم سوختم وسط پیشونیم تیر میکالفه وارد اتاق شدم گرمم بود داشتم می

 هام رو بستم.و چشم

کرد دلیلش لرزید حس گناه میی"داخل همون جنگلی بودم که ازش فراری بودم، بدنم م

دونستم، با قرار گرفتن دستی دور گردنم سمت چیزی برگشتم که این کار رو رو نمی

 کرده بود.

زد یک برق پیروز مانند، زبونش حالت های سرخش توی تاریکی جنگل برق میچشم

 کرد.چندش آوری رو برام تداعی می

 زبونش رو روی صورتم حرکت داد.

 خواستم اینجا باشم.ومد، نمیابوی خون می

 کرد:صدای دورگه مردی رو شنیدم که با پیروزی مسخرم می

 چیزی نمونده باالخره داره زمانش میاد، انتقام، انتقام و... -

کردم دیگه ایمانی نیست که به دادم برسه از دستش فرار کردم به این امید که حس می

 ای نبود.دم امام زادهدویامام زاده رو پیدا کنم ولی هر چقدر می

رحمان رو صدا زدم کسی نیومد، قیام صدا زدم سکوت تنها چیزی بود که تو اون محیط 

 خفقان آور نظارگرم بود.



کردم از خدا کمک خواستم در حالی اشک تمام خاصیت رو میحس یک موجود بی

لباسم صورتم رو پر کرده بود سمتم هجوم آورد و چنگی به لباسم زد صدای پاره شدن 

 توی اون فضا پیچید تو اوج ناامیدی اسم خدا رو آوردم و از اون کابوس بیدار شدم."

 کشیدم.کردم پشت سر هم تند تند نفس میاحساس خفگی می

 به خودم تلقین کردم این فقط یک خوابه تموم شده، تموم شده ببین فقط خواب بود.

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

شه ممکنه مثل مهتابم گمراه بشه، مدیوم فقط مدیومی که متولد میمن یک مدیومم اما هر 

 برای برتری نشون دادن نیست این نیرو رو هر کسی نداره.

 !اگه کسی یک روز مالکش بود باید بخاطر بیاره که یک وظیفه داره

 تاریکی، سیاهی همیشه بخشی از این دنیاست.

گیری که درست از رسی ولی بعد یاد میتها مثل کابوسه، اولش میدنیای که برام مدیوم

 نیروت استفاده کنی.

ها، من تو عمرم از قدرتم برای ضربه به کسی استفاده نکردم بلکه تالش کردم با تمام ظلم

 جوابشون با خوبی بدم بلکه حس پشیمونی سراغشون بیاد.

زد و از  فریبا پیشیمون بود، آروان اونقدر پشیمون بود که خودش رو از خان بودن کنار

 این کشور رفت.

 امیدوارم دخترم، مهتابم در آرامش به دور از گناه زندگی کنه.

 من مسئولیت سیاهی رو به گردن گرفتم تا مهتابم با آرامش بخوابه.

 



گذشت، هر شب چند سایه قصد دست درازی بهم رو تر از دیروز میهر روز ترسناک

ها شدیدن زد ولی جدا از تمام اینمیشدن اما چیزی پسشون داشتن، بهم نزدیک هم می

 حس بویایم به تمام چیزهای اطرافم حساس شده بود.

 خواست برم دیدن قیام بدجور دلم حوس پیاده روی کرده بود..امروز تنها بودم دلم می

کرد از یادآوری اسمش لبام به خنده باز هنوز کمرم بخاطر وحشی بازیی ساالر درد می

 شدن.

عمارت بیرون اومدم و سمت امام زاده رفتم جایی که بابا قیام اونجا بدون اطالع از 

 کرد.زندگی می

وقتی به جنگل رسیدم اولین جایی که رفتم کنار چشمه بود، سنگینی نگاه این جنگل تموم 

 .شدنی نبود..

وقتی کنار چشمه رسیدم پاهای برهنم رو داخل آب گذاشتم، سرمای آب حالم رو عوض 

 و بستم.هام رکرد چشم

 هام رو باز کنم.صدای اومدن کسی داخل آب باعث شد چشم

های کامال سیاهش بهم زل زده بود شاید فقط دو قدم باهام مردی با ظاهر کثیف و چشم

 فاصله داشت.

داد، طوری که صورتم به حالت های سیاه و کثیفش رو سمتم دراز کرد بوی بدی میدست

 بدی جمع شد سرش رو پایین انداخت.

عق زدم... سرش رو بلند کرد با دیدن حالم لبخندی زد که مایع سیاه رنگی از کنار لبش 

های سیاه مایل به زردی داشت ولی رو به باال بیرون ریخت، پاهای بزرگش که ناخون

کرد، های اضافه کنار چشمش ظاهرش رو ترسناک تر میفوق العاده الغر بود، گوشت

ا پاهای برهنه یکم قدم عقب رفتم و اون یک قدم جلو هاش رو سمتم دراز کرد که بدست

 اومد در حالی که صورتش رو کج کرده بود.می

 نگاهم روی تن و صورتش در گردش بود که حسم به ترسم غلبه کرد.



 زد فرار کن، فرار کن.ترسم فریاد می

هام قدرت داشتم دستش رو روی ولی پاهام قدرت تکون خوردن نداشتن فقط روی چشم

 مم کشید و به گوشه ای از جنگل اشاره کرد.شک

 چشمم رد دستش رو دنبال کرد با دیدن چیزهای براق کنار درخت، بهش نگاه کردم.

 زمزمه وار تکرار کرد.

 پری! پری! -

 صداش زمخت و کلفت بود ولی توی صداش یک غم بود، اسمش رو کامل کردم:

 پری دخت؟ -

 و توی آب انداخت.با شنیدن اسم کامل پری از دهنم چیزی ر

یک قدم نزدیکش شدم نگاهم به داخل چشمه افتاد، چیزی مشابه سکه بود ولی خیلی براق 

 درست مثل طالیی بود که هرگز استفاده نشده بود.

 زمزمه وار لب زد:

 .پر...ی پری! بچ...ه -

پلک زدم که کسی کنارم نبود دستم رو داخل آب کردم و سکه رو بلند کردم داخل یک 

هام رو پام کردم سمت امام زاده رفتم با وارد شدنم بابا قیام سمتم چیدم کفشه میپارچ

 تر شده بود.اومد صداش جون

 لب زد:

 کژال! -

 با خوشحالی سمتش رفتم و بغلش کردم و گفتم:

 بابا قیام. -



 نگران دستم رو گرفت و بدون حرفی داخل امام زاده برد.

 کنار خودش نشوند و لب زد:

 ؟شدهچی -

 های تو هم گفتم:زیر دلم درد گرفته بود که با اخم

 خوام باردار بشم ولی نگرانم اگه بچم متولد بشه ممکنه اسیر نفرین بشه؟بابا من می -

 خوای دوباره باردار بشی اتفاقی افتاده!شه... اما تو بارداری! چرا مینمی -

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

های بََدم بارداریم بود! سر خوش ُکپ کردم یعنی دلیل حالتبا حرف بابا قیام اون روز 

شدم که بعد از چند سال انتظار باالخره منم شد باالخره داشتم امیدوار میبودم باورم نمی

 شم.مادر می

 

جنی که قیام رو صدا  با صورتی که از اشک پُر شده بود خوشحال شدم با صدای بچه

 زد.هاش مثل اون برق میپری دخت بود چشمزد سمت مالک صدا برگشتم بچه می

 ای افتادم که اون جن داده بود دست بابا قیام رو گرفتم و سکه رو بهش دادم.یاد سکه

 قیام با دیدن سکه با کنجکاوی پرسید:

 کی این رو بهت داده!؟ -

 کنجکاو تر از خودش گفتم:



 باید باشه. کنم برای جعفرپری رو آورد، فکر می یک جن بود اسم بچه ی -

 قیام شروع به خندیدن کرد و به حالت مرموزی گفت:

 دونی اگه یک جن بهت طال بده چه معنایی داره؟!می -

 ای باال انداختم که لب زد:شونه

 شه.به معنای اینکه ثروت توی خاندانت سرازیر می -

 

 عصبی شدم گفتم:

این رو پیش خودتون نگه دارید کنه نه، پولی که زیاد باشه خانواده رو با هم دشمن می -

 دور از من و خاندانم باشه.

 قیام سمت حوض داخل امام زاده رفت برای آخرین بار پرسید:

 خوایی!کژال مطمئنی که سکه رو نمی -

 با غرور زنانگیم لب زدم:

خوام عزیز کرده قلبم دچار این مصیبت بله ثروت زیاد دشمنی زیاد میاره من نمی -

 تاریک بشه.

با قیام سکه رو داخل حوض انداخت سکه درست مثل یک مایه زرد رنگ روی آب با

 شناور شد.

 دستم رو حصار تنم کردم که قیام صدام زد:

 بابا جان کژال بیا اینجا باید چیزی بهت بدم. -

کنجکاو سمت بابا قیام رفتم دعای خاصی با نام خدا روی چیزی نوشته بود و دورش رو 

 بود بهم گفت:یک پارچه سبز کشیده 



شه این دعا رو از لباست جدا نکن زمانی که متولد شد به تا زمانی که بچت متولد می -

 لباسش آویزون کن این دعا نام خداست هیچ موجودی قادر نیست به بچت آسیب بزنه.

شه حواست باشه تا ی تو در کمال آرامش به دور از جنیان و شیاطین بزرگ میبچه

ی با قدم خیرت فوت دعا رو از خودت دوری کنی وگرنه بچه زمان تولد حق نداری

 کنه.می

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

ای که منتظرش بودم رسید، ولی حرف قیام برام سنگین بود به احترامش سکوت لحظه

 ترسید از اینکه من گمراه بشم.کردم، می

لد بشه و گریبان گیر این اسیر یک دنیای تاریک بودم ترس داشتم از اینکه پاره تنم متو

 نفرین بشه، ترسناک بود!

 شه.قیام بهم اطمینان داد که بچم چیزی نمی

 دستی نوازشگرانه روی شکمم کشیدم و لب زدم:

 زارم حسرت، ناامیدی و ترس رو تجربه کنی.تا روزی که زندم نمی -

 بشی.زارم مثل من بی مهر بزرگ کنم نمیبجاش لبخند و شادی رو مهمون دلت می

 کرد.قبل از اومدن ساالر به عمارت به خونه برگشتم در حالی که بابا قیام بدرقم می

 زمزمه وار بهم هشدار داد:

 مراقب باش. -

ها سمتشون ها رفتم با دیدن میوهقبل از تاریک شدن هوا به عمارت رسیدم سمت میوه

 دم.رفتم و مشغول خوردن بودم که به دستی که روی شونم نشست وحشت کر



 نبات همون همراه همیشگی بود.

 با صورتی مرموز اسمم رو صدا زد و با لحن خنده دار گفت:

کژکژی چه خبرته! کل میوه ها رو خوردی؟ کارت بخوره تو شکمت شکمو چقدر  -

 خوری!؟می

 با لب آویزون گفتم:

 کافِر، دلت میاد به بچم بگی کارت بخوره تو شکمت! -

 وی دهنش گذاشت، گازی زد و گفت:نبات توت فرنگی شیرین رو ت

 بچه مهم نیست. -

 های گرد شده جیغ زد:با چشم

 بچه!؟ -

 تازه دو هزاری کجش افتاد محکم تو دهنش زد و گفت:

 شم!؟دروغ نگو! وای خدا دارم خاله می -

خوند با تو رقصید، آواز با هنجره گرفتش مینبات دستش رو دور کمرش گذاشت و می

 راب خورد صداش تو گلوش خفه شد.سری که از خاله س

زنی دختر خجالتم خوب چیزیه! با صدای که از ته چاه در میاد داره قُدقُد چقدر جیغ می -

 کنه.می

از توصیف خاله سراب خندم گرفت که قهقه زدم و روی صندلی ولو شدم نبات سمتم خیز 

 برداشت و بشکونی ازم گرفت.

 نوش جون کرد.جیغ خفیفی کشیدم که تو سری دوم رو 

 خاله سراب گوش نبات رو گرفت و گفت:



 کنم.به کژالم دست بزنی سیاه کبودت می -

 نبات لبش رو آویزون کرد و جیغ زد:

 شم.شم، دارم خاله میجان جان دارم خاله می -

 خاله سراب شوکه گفت:

 شه!خاله! کی داره بچه دار می -

 با خوشحالی گفتم:

خدا صداش رو در نیارید که ساالر نگه به من نگفت رفته من خاله جون، ولی تو رو  -

 برای همه دنیا جار )در زبان کوری یعنی فریاد( زد.

 خاله سراب چشمش و رو هم گذاشت و  لب زد:

 دخترم خیالت راحت. -

سمت اسپند رفت و واسم درست کرد بوی دودش لذت بخش بود، دور سرم چرخوند و 

 سر خوش بهم تبریک گفت.

 

ای که همه زندگیم شده بود برقصم، زن بودم زادهلباس حریر پوشیدم تا برای خانشب 

های سبز و خاصش خواست جوری بهش بگم؛ تا چشمغرور زنانگی داشتم دلم می

 مجذوب کننده تر بشه.

 رسیدم.تاز اتاق بیرون نیومدم به خودم می

ارت من رو از عالم تمام زندگیم شده بود! خیلی منتظر موندم نصف شب صدای در عم

خیالم بیرون کشید، ساالر خسته وارد اتاق شد فکر کرد روی تخت خوابیدم در حالی توی 

شد یا کسی خواستم براش دلبری کنم یا نمیتاریکی اتاق به خستگیش زل زدم، هر بار می

 شد.مزاحم می



پاره شده اش از کار کثیف شده بود، لباس هاش خاکی بود و کنار لبش دست های مردونه

 بود.

 حواسش بهم نبود از پشت بغلش کردم وقتی متوجه حضورم شد با لحن خسته ای گفت:

 نخوابیدی! -

 سرم رو روی پشتش گذاشتم و لب زدم:

 نه، منتظرت بودم. -

 من رو سمت خودش کشید بوی الکی بینیم رو آزار داد.

موم دویدم و باال لباش و روی لبم گذاشت که عق زدم... حالم شدید بهم خورد سمت ح

 آوردم.

کردم تمام ساالر لنگان لنگان سمتم اومد اسمم رو نگران صدا زد، حالم بد بود حس می

 معدم بهم ریخته.

 ناراحت لب زدم:

 چرا زیاده روی کردی! چی شده؟ -

 کنار در حموم سر خورد سرش رو روی پاهاش گذاشت و هق زد.

 اشک کسی رو ببینم.لرزید، طاقت نداشتم هاش میمردونه شونه

با حال بدم سمتش رفتم و خودم رو بهش چسبوندم دست هاش رو حصار بدنم کرد و با 

 صدای همیشه گرفتش گفت:

 بابام با سه تا زن داره میاد. -

 ها رو ول کرده!کردم پدر ساالر ُمرده! نگو پس اونفکر می



ه سرش دادم لب هاش پاک کردم سرم رو تکیه بدستم رو روی صورتش گذاشتم و اشک

 هاش، از این عمارت تاریک خیری نبود.هام مماس بود با لب

 ناراحت گفتم:

 خواد؟چی می -

 در حالی که اشک هاش تموم صورتش رو پر کرده بود گفت:

خواد! من برای این روستا از خون و دلم مایه گذاشتم تا به اینجا خانیت رو می -

تا مخروبه بود خون جگر خوردم تا سر دم، روزی رفت این روسرسوندمش بهش نمی

 سامانش بدم. رو

 حاال خیلی بی آبرو اومده حیثتم رو به گند بکشه.

گرفت حق نداشتیم حرف حرفی نداشتم که بزنم حق داشت خان سابق بود اگه ده زنم می

 دونست.خواستش چه رازی پشت این ماجرا بود خدا میبزنیم ولی ساالر نمی

توی گودی گردن ساال فرو کردم دستم رو دور گردنش انداختم  پوفی کشیدم و سرم رو

 هاش محکم تر شد و شدت اشک ریختنش بیشتر شد.که حصار دست

تا حاال اشک یک رو مرد ندیدم ولی امروز غرور عشقم خورد شده بود، به روش 

 خنده یا نه!دونستم اگه بگم حاملم تو اوج غمش مینیاوردم نمی

 داد اما هیچ جوره حاضر نبودم ازش جدا شم.د بوی الکل آزارم میکرعطر تنش اذیتم می

 هوش شد.همنجوری با آه و ناله کنار در حموم خوابید یا بهتر بگم بی

 

با شکم حامله و با زور نداشته ساالر رو تو خواب بیداری روی تخت گذاشتم کفش در 

 آوردم و در آخر پتو روش کشیدم.

 در تاریکی واقعی فرو رفته بود. از اتاق بیرون رفتم همه چیز



 خواستم برم که صدای ناله فائزه خانوم رو شنیدم.سمت حیات عمارت می

 فالگوش وایستادن رو نمی پسندیدم ولی عجز و نالش وادارم کرد گوش کنم.

 کرد.کرد، ساالر رو هم نفرین میبرد من رو لعنت میاسم مسعود رو می

 نیمه شکسته داخل اتاق نگاه کردم.کنار در نشستم از کنار در چوبی 

بوسید و زمزمه کرد سر رو صورتش میعکس مسعود بود که توی دستش خودنمایی می

 کرد:می

کنم، اون دختر رو آتیش شیر مردم رو کشتن، زندگیشون رو به کامشون زهر می -

 کنم داغ دیده بشه.زنم کاری میمی

 م گذاشتم و نگران بودم.ترسیده بودم از این جادوگر دستم رو روی شکم

 خواست بچمم مثل خودم قربانی بشه.دلم نمی

 به فائزه نگاه کردم صورتش مثل کفتاری بود که منتظر آسیب من بود.

 پلک رو زدم صورت حیوانیش پاک شد.

 

زنم بیشتر کردم توی یک باتالقم هر چی دست و پا میدونستم چیکار کنم حس مینمی

 رم.فرو می

شم، زندگی من یک کابوس بین دو دیوارم از هر طرفش دارم له میکردم حس می

 وحشتناک بود.

دلم دایه رو می خواست بعد شب عروسی کژین سراغ دایه نرفتم بابا می خواست پیش 

خودش ببرتش ولی نزاشتم درست نبود که بابا از دایه مراقبت کنه زن بود و ممکن بود 

 کردم.احساس شرم کنه درکش می

 اقی رفتم که دایه اونجا بودسمتی ات



دایه بی جون روی تخت بود، خوابش جوری بود که انگار هزار ساله نخوابیده تنها کسی 

 که دلشوره امونش رو بریده بود من بودم.

 دونستم.ای که پایانش رو نمینگرانی از آینده، آینده

 روی تخت دایه نشستم به پنجره زل زدم.

ترسیدم فائزه بچم رو بکشه، مادر که نگفتم باردارم شاید میگذشت من هنوز ها میهفته

 باشی ترس هست از خیلی چیزها!

حیثت ساالر توی ده  بابای ساالر با پرویی تمام قصد برگشتن به عمارت رو داشت ابرو

کار کنه! اون مرد وجدان نداشت مردم دونست چیبرده بود، ساالر خمیده شده بود نمی

چون مثل ساالر خوب نبود درست مثل گرگ وحشی به دخترها روستا بیرونش کردن 

 کردم.تعرض می

هاش وحشتش رو فریاد فائزه خانوم وقتی شنیده بود که شوهر برگرشته ترسیده بود چشم

 لرزید خیلی زیاد.زدن، میمی

 خواست بزاره.انگار فرشته مرگ بود که پا به عمارت می

 ساالر راضی شد پدرش رو راه بده. های بزرگچند روز گذشت، با خواست خان

هاش سبز و وحشی بودن، حتی ساالر هم وحشی تر پدر رو نگاهش حریص بود چشم

 ی زخمی زل زده بودن.پسر به هم مثل گرگ ها

زاری مشخص بود منتظر بودم هر آن بهم حمله کنن ولی ساالر با لحنی که ازش بی

 گفت:

 خوش اومدی خان. -

 ست پدرش وقتی پوزخندش رو دید دستش رو مشت کرد.پوزخندی روی لبش نقش ب

تر بودن ولی بینشون زنی بود درست مثل خود شیطان، های پدرش یکی از یکی بچهزن

 کردم فریبای دوم به این عمارت اومده.نگاهش برنده بود حس می



جنگیدم نگاه هرزش روی تن ساالر زاشتم به این راحتی زندگیم رو جهنم کنن مینمی

 ها آبیم بهش اخطار دادم.د سمت شوهر رفتم با چشملغزی

 زن حواس باز زبونی روی لبش کشید و به واکنشم خندید.

خواست از عمارت بیرونش کنم ساالر مال من کردم خونم جوش اومده دلم میحس می

 بود! فقط من!

 

اف های اطرزدی خونش در نمی اومد با دیدن زنفائزه خانوم با دیدن شوهرش کارت می

 شوهرش جیغ زد:

 هات رو به این عمارت آوردی؟ گمشین برید.ناموس با چه رویی هرزهبی -

های نفرت در های فائزه شعلههاش به خون نشسته به مونس خان نگاه کرد تو چشمچشم

 حال زبانه کشیدن بود.

 هاش رو مشت کرد و رو به ساالر غرید:دست

 مونس بیاد اینجا کژال باید بره! -

 حرفش شوکه شدم ساالر اخمی وحشتناک کرد و گفت:از 

 کژال چه گناهی داره!؟ مونس میاد اینجا خطا کنه جاش پیش سگ هامه. -

های فائزه دست زنی رو کردم مونس جلوی چشمتوی این دعوا بهتر بود شرکت نمی

هاش رو بوسید انگار داد خیلی بی چشم رو لبگرفت که با نگاهش ساالر رو قورت می

 انگار ما وجود داریم. نه

 خاتون زن دوم منه پسرم به یکی بگو اتاق خودم رو حاضر کنه. -

خواست خونش رو بریزم خاتون! اسم این جادوگر خاتون بود ازش متنفر بودم... دلم می

عصبی و کالفه بهش زل زدم که با تحقیر پوزخندی زد و همراه مونس خان سمت اتاق 

 مشترکشون رفتن.



دونست چقدر ازش بدم می اومد، تا اونجای که الی آسمانی بگو خدا میخاتون نگو ب

و پنج سال سن داشت اما  فهمیدم شمس زن سوم خان مونس بود... شمس حدودا سی

کوکب این زن فرشته بود واقعا دل مهربونی داشت، حدودا بیست و سه سال سن داشت 

 همسن هم بودیم.

 ولی فائزه مدام با خاتون سر جنگ داشت. باهاش خیلی جور شده بودم بی آزار بود

این خونه قرار نبود یک روز آرامش داشته باشه! اول جنگ من و فائزه حاال هم خاتون 

 شد.خدا به خیر بگذرونه هنوز به ساالر نگفته بودم باردارم راستش موقعیتش جور نمی

 ومد:زدیم که خاتون ابا نبات و کوکب داشتیم توی آشپزخونه عمارت حرف می

به به... کوکب خانوم خوب با خدمتکارها جفت و جور شدی، گمشو چای واسم بیار  -

 دختر بی دست و پا.

 کوکب با سر پایین خواست بلند بشه که دستش رو گرفتم:

 بشین سر جات. -

 های وحشیش زل زدم و گفتم:سمت خاتون رفتم و توی چشم

من و فائزه خانوم، خانوم این عمارتیم خوب گوشت رو باز کن خانوم اینجا تو نیستی...  -

دی! فلجی یا کج!؟ بزار ببینمت کنی جلوی من دستور میتو که جایی نداری غلط می

 خوره هرزه باشی از آشپزخونه برو بیرون تا حیثیتت رو بیشتر از این نبردم.بیشتر می

 خاتون عصبی لب زد:

 شه .کژال خانوم واست گرون تموم می -

 ردم:به در اشاره ک

 ناراحتی در اونجاست بفرما بیرون. -

شه رفت بیرون کالفه روی صندلی نشستم و حرصی نفسم خاتون با حس اینکه تحقیر می

 رو فوت کردم نبات لیوان آبی دستم داد و گفت:



 بخور فدات بشم انقدر حرص نخور به فکر بچت باش. -

 گفتن؛ نمونده بود.می بوسید که حرف برای  کوکب با شنیدن اسم بچه چنان لپام

خاتون و مونس خان چنان توی آالچیق اُطراق کرده بودن که حاال حاال انگار قرار نبود 

 من راحت باشم.

 به خودم مصلت شدم خواستم سمت اتاق برم که با صدای مونس خان سر جام ایستادم.

 کژال بیا اینجا! -

 یشش رفتم.زد انگار سگ دست آموزش بودم از روی ناچاری پجوری حرف می

 بفرمایید مونس خان. -

مونس خان با صورتی که یک چشمش انگار چاقو خورده بود و یک خط بزرگ از 

های باالی ابرو تا پایین لبش امتداد داشت، بینی قلمی یک چشم سبز مشابه ساالر و لب

 گوشتی، سیبیل پر پشتش زیر نظرم گرفته بود.

 

 پوزخندی زد و گفت:

دونستی خیلی صورت زشتی داری بچگیش رو به دست آورده میبینم ساالر عشق می -

 جای یک یا چند خط روش کمه!

 اخمی کردم و مثل گذشته زبونم رو تیز و برنده کردم و گفتم:

 پسندیده، پسندیده نظر بقیه چندان اهمیتی نداره.کسی که باید می -

 بعد با لحنی که سعی کردم توهین آمیز نباشه لب زدم:

 کنن نه کسی که خیانتی نکرده.لیاقت کسایی که با چشمشون هرزگی می جای چاقو -

 کند، حقته بسوز.خاتون از حرص با چاقو نصف خود سیب رو با پوستش می



 حاال هم اگه اجازه بدید برم که واقعا خستم. -

 سنگینی نگاه این مرد کالفم کرده بود یکی از یکی هرزه تر خدا رحم کنه.

بیرون نیومدم تشنم بود به پاچ آب نگاه کردم خالی بود، حرصم گرفته  تا دیر وقت از اتاق

بود حرصی بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم صدایناله داخل آالچیق کنجکاوم کرده بود 

یک قدم رفتم جلو با شنیدن صدای مونس و خاتون اخمی کردم خجالتم خوب چیزیه 

 زاشتن.ایش میتصویری داشتن رابطه زناشویشون رو برای ما به نم

خواستم باال بیارم نه تو حال خودشون بودن از این همه وقاحت حرصم گرفته بود می

 شرم و نه حیا رو نداشتن.

در اتاق رو چنان روی هم کوبیدم که سر مونس خان سمتم برگشت خودش رو کمی جمع 

 شرمانه همنطوری موند.و جور کرد خوبه االن یکم خجالت کشید اما خاتون بی

از کثافت کاریشون گرفتم و سمت آشپزخونه رفتم کمی لیوان رو پر کردم و سر  رو

 کشیدم محکم لیوان روی سنگ اُپِن کوبیدم که خورد شد.

 از سوزش چیزی چشمم رو محکم روی هم گذاشتم و فشار دادم.

 دستم رو با پارچه بستم و لیوان رو پر آب کردم.

با حس دست کسی دور کمرم ترسیده لیوان رو  سمت اتاقم رفتم خواستم در رو باز کنم که

 تو سرش کوبیدم.

 شخص چنان فریاد کشید که چهار ستون عمارت لرزید به عقب هلش دادم.

 

کشید و مردی توی تاریکی دستش رو به سرش گرفته بود و پشت سر هم نفس عمیق می

 کرد، چند قدم فاصله گرفتم.ناله می

 لب اسمم رو صدا زد. صورتش با فانوس دستش روشن کرد زیر



چشمم به ساالر افتاد که دستش رو به سرش گرفته بود دستم رو بلند کردم و محکم داخل 

 سرم کوبیدم.

لبم رو از خیر سر بازیم به داخل دهنم فرو کردم، با عجله سمتش رفتم و زیر بازوش رو 

 گرفتم.

م یک جوری داخل اتاق بردمش و روی تخت نشوندمش، به سر خونیش نگاه کردم بدن

 حال شدن گرفتم.شد، حس بی

 سمت آشپزخونه رفتم و آب گرم رو با پارچه تمیز برداشتم و سمت اتاق رفتم.

پارچه رو داخل آب کردم و زخم ساالر شستم با پارچه بستمش خواستم از اتاق برم 

های مردونش رو دور مچم حلقه کرد، با صدای که از شدت دردش بیرون که دست

 د لب زد:دورگه شد بو

 چی باعث شده انقدر بترسی که لیوان توی سرم خورد کنی!؟ -

ای رو داشتم که کار بدی سرم پایین انداختم و زیر چشمی نگاهی بهش انداختم، حس بچه

شه ساالر وقتی سکوتم رو دید بیشتر اخم کرد کرده و حاال جلوی بزرگترش موخذه می

 زمزمه وار گفتم:

 ه دیر به عمارت نیا.هیچی نیست فقط لطفا دیگ -

 کنی درسته؟هاش احساس راحتی نمیاز وجود پدرم و زن -

 حرفی نداشتم دقیقا حرف دلم رو زده بود.

های بزرگ قبول کردم، مادرم اصال از خودمم راضی نیستم ولی بخاطر حرف خان -

 اتاقش بیرون نمیاد، تو هم که...

 ساالر دستش رو دو طرف سرش گذاشته بود.

 کرد دستم رو دور دستش حلقه کردم و سرم رو روی شونه اش گذاشتم.زمزمه می

 مونم.هر چی که بشه من پیشت می -



 صورتش که ته چهره از خستگی ازش نمایان بود.

 با یاد آوری بارداریم لب زدم:

 خوام بهت یک چیزی بگم!می -

 د.با صورت خستش بهم زل زد تا خواستم لب باز کنم صدای در اتاق عصبیم کر

خاتون با پرویی تمام وارد اتاق شد اصال اجازه نداد ببینه اجازه می دن بهش یا نه؟ مثل 

 گاو سرش رو انداخت پایین و وارد اتاق شد.

 اخمی کردم که با صدای چندش آورش لب زد:

 ساالر جان، پدرتون کارتون دارن. -

 داد.طار میاومد، حس زنانم داشت بهم از این زن اخزدن خونم در نمیکارت می

 زد گفت:وقتی خاتون چشمش به سر ساالر افتاد با عشوه که حالم رو بهم می

 خدا بد نده خان کدوم وحشی این کار رو باهاتون کرده! -

 ساالر اخمی کرد منتظر بودم ساالر بره بیرون تا موهاش رو بکنم.

 بیرون هل داد.ساالر سمتم برگشت و نیم نگاهی بهم کرد و هیکل زنونه ی خاتون رو به 

 با بیرون رفتن ساالر خاتون تکیه به در اتاقم زد و لب زد:

 کنه.خان مرد خوش هیکل و البته جذابیه، غرور مردونش من رو وسوسه می -

به این زن چشم مشکی زل زدم، موهای لخت و پر کالغیش، هیکل رو فرمی داشت، 

 های باریکش پوستش مثل برف سفید بود.بینی قلمی و لب

شم ازش گرفتم و از سر جام بلند شدم، حس نفرت توی وجودم جوانه زده بود سمتش چ

 ای گفتم:اش گذاشتم با لحن عقوا کنندهرفتم و دستم رو روی شونه



دونی ساالر هیچوقت های این روستا هستم؟ میدونی من یکی از زیباترین زنمی -

 کنه.از ظلمت غرق نمیکنه و خودش در دریایی های دریایی من رو رها نمیچشم

های دستم رو سمت گلوش بردم و با تمام توانم فشار دادم، حس داغی کف دستم و ناله

 کرد که بکشمش، سرم رو نزدیک گوشش بردم و گفتم:صدای خاتون حریص ترم میبی

شکنم گردن کسی رو که قصد نابودی زندگیم رو داشته باشه مثل االن که خاتون من می -

 شی و قدرتی برای فرار نداری!دستم خفه میداری زیر 

کردن ولش کنم ولی عجب کینه و انتقام هاش التماس میدست خاتون روی دستم بود چشم

 کردن که بکشمش.وادارم می

 بردم.از دست و پا زندش لذت می

رفت که صدای فریاد قیام وادارم کرد هاش رو به سفیدی میخیلی حس خوبی بود چشم

 ولش کنم.

سوخت به جای دستم دور هام و کف دستم میوقتی به خودم اومدم رهاش کردم، چشم

 کردم:گردن خاتون نگاه کردم کبود بود، زمزمه وار تکرار می

 خوام نابوش کنم.باید بزاری بکشمش، می -

 داد و مدام سرفه می کرد.خاتون دستش رو روی گلوش گذاشته بود و ماساژ می

 گرفتم تو صورتش خم شدم و گفتم: سمتش رفتم و موهاش رو

های این عمارت نیستم... پاش بیفته تو همین عمارت خاتون از من بترس، من مثل زن -

 فهمه وجود داشتی.کنم و هیچکسم نمیریزم زیر همین عمارت چالت میخونت رو می

 خاتون وحشت کرده بود موهاش رو گرفتم و کشون کشون از اتاق بیرونش کرد.

 کرد از اتاق بیرونش انداختم و در رو هم بستم.ش اذیتم میصدای جیغ

 روی زمین نشستم و دستی به موهام کشیدم.



پاهام رو جمع کردم و دو دستم انگشت شصت و با اشاره رو بهم چسبوندم و دو طرف 

 پاهام گذاشتم.

شد پاک هام رو بستم، ذهنم رو از هر چیزی که باعث آزارم میصاف نشستم و چشم

 .کردم

شه و به سمت احساس کردم نیروی سیاه که داخل بدنمه مثل آب از تمام بدنم جمع می

 دستم که روی زمین بود هدایت می شه.

 با خارج شدن انرژی سیاه با تصورتم انرژی تمیزی وارد بدنم کردم.

کرد روی تخت نشستم و دراز کشیدم دستم رو سرم از شدت انتقال انرژی درد می

 ی شکمم کشیدم.نوازش گرانه رو

 

 "سوم شخص"

 

 کرد.زد و زمزمه میفائزه خانوم عصبی قدم می

حیا بسش نبود زندگیش رو جهنم کرد بود، مجبور شد از کالفه شده بود این مرد بی

 عشقش و بچش دل بکنه تا این حیثیت لعنتی نره!

ادار تمام زندگیش قربانی این افکار پوچ پدرش شد برای پول، برای آبروش اون رو و

 کردن به عقد این مرد در بیاد.

 لرزید، فائزه خیلی سختی کشید بود تا به اینجا برسه.بدنش از شدت این همه عذاب می

حس بسازه، حاال هم داره زندگی خیلی تالش کرد که از اون زن مهربون یک آدم بی

موس درد نازد؛ " آره باید بچه اون بیکنه... زمزمه وارد لب میها رو نابود میاون

 کشم..."دم چون منم دارم عذاب میبکشه، عذابش می

 



 "ایمان"

 

رفتم حواسم به جعفر بود که داخل تاریکی کنار چشمه برای خودم داخل جنگل راه می

داد که بهش بگم! کرد. افکارم سمتش پر کشید ولی جایگاهم این اجازه رو نمیبازی می

دادم خل آب بردم جریان آب رو حرکت میجعفر پیشم اومد بلندش کردم و دستم رو دا

 آورد.صدای خنده جعفر خنده رو روی لبم می

 داد.صدای دویدن از چند فرسخی بهم اخطار می

ها از خطر با حس وجود نحسشون جعفر رو بلند کردم و غیب شدم صدای زوزه گرگ

کنار درش گفت؛ نزدیک امام زاده ایستادم جعفر رو به داخل هدایت کردم اما خودم می

 ایستادم.

کرد شنیدم بی اختیار راه بی حال شدم صدای ناله زنی که توی تاریکی داشت گریه می

اختیار ها وجود نحسشون که شاد کنار زن ایستاده بودن بی رفتم، از بین درختمی

 کرد.عصبیم می

 حس خاصی به زن داشتم با سرما چیزی چشمم رو باز کردم داخل آب چشمه بودم.

اختیار عصبی شدم از آب خارج شدم و کنار تخته سنگی نشستم و تو خودم جمع شدم بی 

 شد.که کلمه "جادو" توی ذهنم تکرار می

 خواست کسی رو از بین ببرم بلند شدم خوی وحشیگری سمتم اومد.دلم می

 از جنگل دل کندم و پیش رحمان رفتم به این امید که آتیش درونم رو خاموش کنه.

 

 های کژال:یاداشتقسمتی از 

 



گم چیزی که خدا روی شه، ولی من میگن سرنوشت با دست خودمون نوشته میمی

 ده حتی اراده یک انسان!پیشونیت بنویس هیچ نیروی اون رو تعقیر نمی

قطعا یک انسان در حد یک مدیوم هیچوقت از تمام عالم غیب یا آینده خبر نداره... تمام 

ه خواست خدای باال سره تا تو رو از تاریکی رو به روت شه بچیزی که بهش الهام می

 آگاه کنه.

 زندگی من خالصه شده بود توی دروغ، کینه، هوس، عشق، انتقام و...

 .زندگیم یک بازی بود هر آن ممکن بود اشتباه روی لبه تیغ راه برم و بمی رم

 شروع کنه.ای رو رحمانهقوی بودم اما نه در این حد که روزگار باهام بازی بی

پلکید ولی همچنان از درسی که به خاتون دادم دیگه از اون روز کمتر دور و ورم می

 ریخت.زهرش رو می

 فائزه خانوم کم بود خاتونم اضافه شد.

اومد بیشتر تو الک خودش بود بیشتر از زن سوم خان مونس شمس بود، کم بیرون می

 هر کسی مشکوک می زد.

 

 "چند سال پیش )فائزه("

 

فردا شب عروسیم بود با خانزاده بایار دستی روی شکمم آوردم باید یک شیر َمردم 

 بستم.آوردم تا دهن ملوک، مادر خانزادها رو میمی

 کلی شوق و ذوق داشتم که در اتاق با صدای بدی باز شد.

 با دیدن مونس خان وحشت کردم حالش رو به راه نبود این مرد یک خان هوس باز بود.



رحمانه سمتم هجوم آورد چنگی به لباس تنم انداخت فتنش وحشت کردم بیاز راه ر

 وحشت زده جیغ خفیفی کشیدم که سیلی محکمی نثارم شد.

 التماس کردم:

 آبروم نکنید تو رو خدا بگذرید ازم.خان رحم کنید، بی -

 موهام رو کشید و سرم رو توی دیوار کوبید:

شی آره؟ کنی اونوقت زن بایار میرد می خفه شو هرزه، خفه شو، خواستگاری من و -

 دم کی مالکته.تو فقط باید زن من باشی نه اون، االن نشونت می

زد سرم از زاشت مدام سیلی بهم میخواستم فرار کنم نمیبه سمت تخت هلم داد می

 ری شد.برخورد با دیوار ِسر شده بود خونی از گوشه لب پارم جا

 پارشون کرد. هام برد ودستش رو سمت لباس

رحمانه بهم تعرض کرد وقتی خسته لرزید بیبرهنه جلوی این گرگ ایستاده بودم بدنم می

جون ولم کرد، داخل خودم جمع شدم مطمئن بودم پسرم شد مثل یک تیکه گوشت بی

 صدا...ُمرده! اشک ریختم اما بی

کنه. دیگه باورم نمیکرد بخصوص که بهش نگفته بودم باردارم االن بایار دیگه قبولم نمی

 نجوا گرنه گفتم:

 خدا لعنتت کنه پست فطرت بدبختم کردی، خدا ازت نگذره. -

 مونس خان سمتم اومد و موهام رو توی دستش گرفت و فریاد زد:

 شد.اومدی اینطوری نمیاگه از همون اول باهام راه می -

 کردم.ریختم و زیر لب لعنتش میمعصومانه اشک می

یدنم وارد اتاق شد با دیدنم لبخندش روی لبش ماسید سمتم دوید با دیدن تن بایار برای د

 های خونی توی سرش زد.جونم و مالفهبی



 زمزمه وار گفت:

 فائزه!؟ -

 شدم بایار عصبی گفت:از شدت بغض داشتم خفه می

 کار کیه! -

 ترسیدم بگم که فریاد زد:چونم لرزید می

 کار کیه! بگو نابودش کنم. -

 س...مون -

شدم و بایار با شنیدن اسم مونس با چشم به خون نشسته از اتاق خارج شد، کاش الل می

 گفتم.نمی

 ملوک خانوم عصا بدست پیشم اومد گفت:

 زنیکه هرزه آخر کار خودت رو کردی؟ پسرهام رو به جون هم انداختی راضی شدی! -

 رحمانه و با اقتدارش لباسی رو سمتم انداخت و گفت:ملوک بی

 

 بپوش تا بیشتر از این شاهد هرزگیت نباشم.

 خواستم جوابش رو بدم که صدای شلیک گلوله دلشوره بدی به دلم انداخت.

سریع لباس رو پوشیدم و ملوک خانوم رو پس زدم سمت بیرون دویدم با دیدن بایار که 

 اسلحش رو سمت آسمون گرفته بود شلیک کرده بود چشم دوختم.

 ی لباسش رو گرفته و فریاد زد:سمت مونس رفت و یقه 

 گیری! فهمیدی!مسئولیت گندی که باال آوردی رو به عهده می -



 ی چشمم پایین ریخت.خواست! اشکی سمج از گوشهبایار من رو نمی

ریخت روی زمین نشستم و توی خودم ابرویی راه افتاده بود بابا قطعا خونم رو میبی

 جمع شدم.

 ونس زد و گفت:بایار مشت محکمی توی دهن م

 شرف.مونس خان دیگه برادرم نیست سگ بهت شرف داره بی -

 سمتم اومد و با خیز گفت:

کنی مونس، وای به حالت که نکنی خونت رو کف زمین همین فردا فائزه رو عقد می -

کنم تف به شرف ریزم و تو فائزه اگه عقد نکنی یک گلوله حرومت میعمارت می

 لعنتتون کنه، با زندگیم بازی کردین با حیثیتم باز کردین خیر نبینین.ها خدا جفتتون کثافت

 خورد.های بایار مثل شالقی بود که روی تن برهنم میگوشم رو گرفتم که نشنوم حرف

 یک هوس زندیگیم رو از این رو به اون رو کرد.

م هام رو پاک کردم حس نفرت و کینه از مونس و بایار مهمون قلببا پشت دست اشک

بایار فقط برای من بود زندگی مونس  ای بشهزارم مال زن دیگهشد، عشقم پسم زد نمی

 کنم.رو سیاه می

برم و با سر بریده شده برش من یک زنم بخوام یک مرد رو تشنه تا لب چشمه می

 گردونم.می

ملوک خانوم بازوی بایار رو گرفت قرار شد دختر یک خان رو براش بگیرن! حس 

م کثیفه با ناراحتی که سمت اتاقم فرار کردم. داخل حموم آب سرد رو روی تنم کردم تنمی

 آوردم حس نجس بودن داشتم.ریختم و با سنگی که کنار حموم بود روی تنم میمی

گریم تو حموم اوج گرفت اونقدر سنگ زمخت رو روی تنم کشیدم که بدنم پر از از جای 

 زخم شد خون از بدنم سرازیر شده بوده.



ریه امونم رو بریده بود بغضی سنگین به گلوم چنگ انداخته بود و راه نفسم رو بسته گ

بود. سنگ رو محکم توی دیوار کوبیدم با برخوردش به دیوار صدای بدی تو حموم 

 پیچید.

زارم یک نفرشونم تو شد نفرت تو کل بدنم زبانه کشید نمیبچه بایار باید به اسم مونس می

 شته باشه.این عمارت آرامش دا

 

 "کژال"

 

صبح با صدای نبات بیدار شدم سر وضعم رو درست کردم و از اتاق خارج شدم مونس 

 و بقیه سر میز بودن مشغول خوردن صبحونه بودن.

سر میز رفتم و کنار ساالر نشستم، خاتون لباس بلندی پوشیده بود تا دور گردنش معلوم 

 وی گلوش پرید و مدام شروع به سرفه کرد.نباشه دقیقا رو به روش نشستم با دیدنم نون ت

 کوفت بخوری بلدم نیست درست غذا بخوره.

 با کنایه گفتم:

 خاتون جان زیاده عجله نکن. -

 ساالر به خوبی متوجه کنایم شد ولی حرفی نزد.

 داد پیروزمندانه نگاهش کردم .خاتون به زور لقمش و قورت می

 با صدای مونس توجهم بهش جلب شد:خوردم که مشغول خوردن شدم با اشتها می

 خوری نکنه بارداری!های حامله میمثل زن -

 موندم چی بگم فعال زمان خوبی برای گفتن؛ نبود پس زیرکانه گفتم:



 هر کسی با اشتها غذا بخوره یعنی بارداره؟  -

مونس سکوت کرد حقم داشت به غذا خوردنم ادامه دادم مونس با ساالر از سر میز بلند 

 و رفتن. شدن

 خاتون پرو گفت:

 کنم.دلت به زندگیت خوش نباشه بخوام نابودش می -

 پوزخندی روی لبم نقش بست بی توجه گفتم:

 کنم.دونی بکن برات آرزوی موفقیت میهر کاری صالح می -

 از سر میز بلند شدم و سمت استبل رفتم یک اسب بیرون کشیدم و از عمارت خارج شدم.

 هدایت کردم.سمت کوه اسب رو 

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

شد و هنوز فرصت گفتنم؛ نرسیده بود ناامید شده بودم از ماه اول بارداریم داشت تموم می

گفتن هر چیزی اون عمارت مثل دو دیوار احاطم کرده بودن و از هر طرف بهم فشار 

 آوردن.می

های خان راز هرزگی بین زن کردم،باالخره باید سد این جهالت و اشتباه رو باطل می

 های ناآشنا و یک نفرین چقدر مشکل داشتم ولی راه حلی نداشتم!فائزه، عکس

کشید، مونس خان هر بار به بهونه ی نزدیک شدن به ساالر اون رو از خونه بیرون می

 خزید.خاتون که مثل کرمی بود که روی اعصاب من می

لهش کن بفهمه کی خانوم این عمارته" ولی  گفتم؛ "کژال بزندیدمش میهر دفعه که می

 اومدم تا باالخره صبرم لبریز شد و به فکر بالیی اساسی افتادم.هر دفعه کوتاه می



اولش قصد کردم با جادو شرش رو کم کنم ولی دیدم گناهه حق ندارم کوتاه اومدم ولی 

 تونستم بگذرم.امروز بدجور خونم به جوش آورده بود نمی

 نشستم که وجود نحسش تشریف آورد.داخل آالچیق 

 به به کژال خانوم چطوری؟ -

 هام رو توی گودیش چرخوندم و رو ازش گرفتم بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:چشم

 گذره!اگه الشخورها بزارن همه چی خوب می -

 ای کرد و لب زد:خاتون خنده

 شوهرت نیست.خوب دلت ازم پر شده! اما عیب نداره من شوهر دارم چشمم دنبال  -

 سرم رو سمت راست و چپ خم کردم و لب زدم:

 خاتون، بالی دیشب رو یادت هست! کاری نکن بدترش رو سرت بیارم! فهمیدی؟ -

 خاتون یک تای ابرو باال انداخت و گفت:

 عروس خانوم من خاتونم خود مارم کاری نکن نیش بزنم و نابودت کنم. -

 با سر نقش بر زمین شد. خاتون خواست بره الپایی انداختم محکم

 سمت خاتون رفتم و سرش رو بیشتر به زمین فشار دادم و لب زدم:

خانوم این عمارت منم خاتون، این رو خوب توی گوشت فرو کن من تو رو هم آدم  -

 کنم پس ساکت شو.حساب نمی

برید از دردش سر خاتون رو سمت باز سوزش چشم سراغم اومد داشت امونم رو می

 دادم با جیغ خاتون و خونی که زمین رو سرخ کرده بود به خودم اومدم.ر میزمین فشا



روح به درد کشیدنش نگاه کردم نتنها ناراحت از بینیش خون سرازیر بود با چشم بی

کردم بی رحمانه بیشتر سرش رو فشار دادم که التماس نبودم بلکه احساس قدرت هم می

 آمیز لب زد:

 کژال غلط کردم ولم کن. -

 کنترولی روی خودم نداشتم انگار که خودم نبودم.
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به دستور ملوک خانوم بی سر و صدا رخت عروس تنم کردن و بایار اون روز به بهونه 

 کارش توی شهر از ده رفت.

سر سفر عقد غمگین بودم ملوک، مونس حتی بایار باید تقاص پس بدن سایه شومی روی 

 شم.زندگیشون می

 پوزخند منتظر "بله"من بود که لب زد:مونس با 

 هرزه منتظره کارت دعوتی یاال بله رو بده. -

 "بله" رو زیر لب گفتم؛ و جشن تموم شد این جشن حکم اعدامم رو داشت.

 نجواگرانه دستی روی شکمم کشیدم و گفتم:

 زارم کسی بفهمه تو پسر بایار هستی نه مونس نه ملکوک و نه برادر ناتنیشون.نمی -

ملوک خانوم و با لبخند مصنوعیش برام حکم داد، من رو قربانی کثافت کاری پسرش 

 کرد.

 ره مونس بی چشم رو بازم بهم تجاوز کرد!اون شب لعنتی یادم نمی



ره چون تنها یادگاری من از عشقم کردم بچم نمیکرد دعا میغم و درد داشت نابودم می

 بود.

اش شلیک کرد، شب روز اشک اسلحه به شقیقه بایار دو شب بعد عقدم خودکشی کرد با

رحمانه به جسمم حتی به روحم دست دید بیهام رو میریختم مونس که غم توی چشممی

 کرد.درازی می

بایارم خاک کردن عشقم کشتن، فائزه زبون بسته رو کشتن، مونس برای اینکه لج من رو 

گفت؛ مجبور ن کارش جلوم میخوابید و با قدرت از ایدر بیاره هر شب با یک زن می

 پدر و مادر نگن.بودم اسم بچم رو به مونس گره بزنم به این امید که بهش بی

رحمانه من رو ریخت وحشیانه بیملوک خانوم با اون عصاش که غرور و تکبر ازش می

 زد.هر روز با یک لقب صدا می

ره برای هیچوقت یادم نمیدونست باردارم، کرد با اینکه میکردم تهدیدم میاعتراض می

 اینکه فقیر بودنم و بی َکُس کار بودنم رو توی سرم بزنه چه ظلمی در حقم کرد.
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کنم وقتی عزیز کردم زندگی سیاه و تاریک آدم های این عمارت رو بخونه شاید فکر می

 ت کرد.یکم درس عبرت بگیره... آدم ها رو نباید از روی ظاهر قضاو

شاید فائزه دلیل داشت، شاید درد کشیده بود بخاطر کارهای باهام کرد هیچوقت سرزنشش 

کنم در واقع خودم رو در نویسم وقتی به اون چیزها فکر مینکردم االن که این ها رو می

 بینم.وجود فائزه می

 یک شکست خورده، زخمی شایدم بال و پر شکسته که امید برای فرداش نداشته.

ن با خانزاده بودن فقط اسم نیست بلکه مهم ایمان و شعوره که با پول و مال خریده خا

 شه.نمی



نویسم تا تو بخونی، این بخشی کمی از تمام زندگی تاریک مردم این عمارته که می

بخونی و ببینی تا یکی مثل ما نباشی بلکه خود واقعیت باشی پاک، مظلوم با دلی 

 دریایی...

 

 "فائزه"

 

که عمارت خالی از هر کسی بود درد زایمانم شروع شد، بدون هیچ کمکی  یک شب

 پسرم و با درد به دنیا آوردم، انگار که بی َکسم! پسرم همه دنیام شده بود.

فکرن که تنها ولم پیچیدم، اون ها رفتن عروسی اونقدر بیاز درد مثل مار به خودم می

 کردن!

 گیرم.م انتقام میمتنفرم از این خاندان، به همین روز قس

رحمانه سمت اتاقم تونستم تکون بخورم دیر وقت ملوک خانوم به عمارت اومد بینمی

 های براغ عسلی ملوک زل زدم.اومد و در رو با شدت باز کرد که از ترس به چشم

 سمتم قدم برداشت عصاش رو سمت بچه ی تازه متولد شدم گرفت.

 ای.دنیا آورده! تو فقط یک رعیت زادهبچه ی یک رعیت، بچه ی پسر من رو به  -

 ای کردم.چیدم و نالهبا عصاش روی شکمم زد از درد به خودم پی

پر پشت دفن  های عسلیش که زیر انبوهی از مژهایموهای جو گندمیش کنار زد چشم

 شده بود؛ براق شده بود.

ی از های که از جنس ابریشم بودن فخر زیادهای باریکش لباسبینی کوچیک و لب

 فروخت.ظاهرش می



فائزه دقت کردی تو فقط یک تیکه آشغالی! چطور دل پسرم رو بردی ها؟ ببین االن  -

بینی؟ زندگی توی این عمارت رو به کامت ای مثل تو پسرم زیر خاکه! میبخاطر هرزه

 کنم.زهر می

 ای به در اتاق کرد، پسر باغبون عمارت وارد اتاقم شد.اشاره

دستم بیرون کشید و بغلش کرد صدای پسرم در اومد، بزاق دهنم قورت ملوک بچم رو از 

 گذروند!دادم به مرد پَستی زل زدم که حریصانه بدنم رو از نظر می

زایمان کرده بودم قدرتی نداشتم، خودم رو با دست عقب کشیدم خون از الی پام سرازیر 

 بود.

مثل شیطانی بودی که یک از درد داشتم میمردم توی اتاق نیمه تاریک صورت ملوک 

 قدم تا پیروزیش فاصله داشت.

پاهام رو جمع کردم پسر باغبون سمتم اومد با تمام زورش پاهایی که بهم چسبونده بودم 

 رو باز کرد.
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بعد از اون بالی که سر خاتون آوردم با قری که تو کمرم بود داشتم از شوق کارم لذت 

 جام پریدم )ترسیدن(.بردم که با صدای ایمان توی می

 کژال! -

 از وجودش شوکه شدم خودم رو جمع و جور کردم و گفتم:

 جانم! -

 خودت رو دیدی؟ -



 کنجکاو پرسیدم:

 دقیقا چی رو باید ببینم؟ -

 کنی به این دقت کردی که چطور رفتارت عوض شده!داری نیروی سیاه رو جذب می -

 متفکر دستی زیر چونم زدم و لب زدم:

 ر قانونی نکردم، حرف زد جواب کارش زو دادم.کار غی -

 ایمان سمتم قدم برداشت و روم خم شد و گفت:

رسید کجاست؟ این دختر کیه! به خودت نگاه کن اون کژالی که آزارش به مورچه نمی -

تو امروز خاتون رو تا لب مرز مردن بردی و آوردی! بعد می گی کار اشتباهی نکردی؟ 

 ما کم کم ترکت کنیم. همه به خودت بیا قبل اینکه

 عصبی لب زدم:

خوام تنها بودنی که قرار با تهدید همراه باشه همون بهتر که نباشه، حاال هم برو می -

 باشم.

 من تا پایان زندگیت کنارتم ولی این راه تاریکیه قبل دور شدن از ما، ازش رو بگیر. -

 حرصی لب زدم:

 موکل ایمان تنهام بزار. -

 کالفه بودنم برد و تعظیمی کرد و غیب شد.ایمان پی به 

پشت سر هم نفس عمیق کشیدم که ساالر وارد اتاق شد به حس کردن اینکه کنارمه به 

 خودم مصلت شدم که صدای خستش و کنار گوشم شنید.

 یکم آب بیار ماساژم بده کژال خیلی خستم.

 مت اتاق رفتم.از اتاق بیرون رفتم، تشتی رو پر آب کردم و با پارچه برداشتم س



 

 جوییدم. با حرص تشِت پُر از آب رو جلوی پای ساالر گذاشتم و با خشم پوست لبم رو می

دونستم من زنشم یا نوکرش؟ باز خوبه نگفته بیا شب رو باهم بگذرونیم که واقعا نمی

 حوصله رابطه رو نداشتم.

مشغول  ساالر خسته روی تخت دراز کشید پرو پرو روی کمرش نشستم و با غرغر

مالش دادن کمر آقا شدم بیشتر شبیه کتک زدنش بودم که با چکی که به پشت خورد "آخ" 

 بلندی گفتم!

دی که کمر منه! درست بمال عشق خنگم افتاد؟ درست! کژال خمیر مالش نمی -

 .خیرسرت یه چیز نرم و سفید الی دست هاته

و سفیده؟ لبخند حرصی  دونستم این کمر استخونیش کجاش نرمحرصی نگاهش کردم نمی

 زدم و با لطافت و دقت کمرش رو می مالیدم.

 !چقدر خوب ماساژ می دی -

 لبخند شیطونی زد و لب زد:

یادم باشه بگم هر شب تو اون رو بمالی، اوف آره همونجا آخیش... من عاشق همین  -

 کارم!

 با خنده و تعجب گفتم:

 رو داری! امر دیگه تعارف نکنید تو رو خدا؟ ساالر خیلی -

 ای کرد و گفت:ای مردونهخنده

 حاال کجاش رو دیدی ضعیفه! حرف نزن ماساژ بده. -

پریدم موهای ساالر رو آروم کشیدم و با حرص ماساژش می دادم که مدام باال پایین می

 گفتم:



 کارم رو بکنم. خان زاده رم نکن آروم باش بزار -

 تش و تخت محکم داخل تشت بیفتم.ی زد که باعث شد از روی پشساالر بلند قهقه

 حرصی جیغ زدم:

 ساالر. -

 ای زد و گفت:با دیدن وضعیتم قهقه

 خوشگل بودی خوشگل تر شدی فقط یه چیزیت کمه. -

آب کثیف از روی سر و صورتم پایین ریخت، دستش و داخل آب کثیف شده کرد و روی 

 صورتم مالید فکمم گرفته بود که فرار نکنم.

 هام غنچه شده بود لبم رو بوسید.اون وضعیت که لبهمنجوری تو 

 ای!چه عسل خوشمزه -

 حال روی تخت افتاد.زیر لب بدجنسی نسارش کردم که چکی به کمرم زد و بی
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های اطرافم زدم و با کرد، ترسیده چنگ به وسیلهصدای بچم دل سنگ رو هم آب می

 دم رو سمتش کشیدم.دیدن پارچ آب که کمی باهام فاصله داشت خو

ملوک حواسش بهم نبود، پارچ رو باالخره گرفتم و ضربه محکمی تو سر پسر باغبون 

 زدم، از درد فریادی کشید.

هوش روی زمین افتاد، کشون کشون خودم رو بار دوم محکم تر از دفعه قبل زدم که بی

 سمت ملوک کشیدم و دستم رو سمت پسرم دراز کردم و لب زدم:



 بده.پسرم رو  -

 جیغ زدم:

 ملوک پسرم رو بده. -

 های ملوک نقش بست و گفت:پوزخندی روی لب

 نه. -

بچم رو بلند کرد و خواست ولش کنه که با نیرویی که نمی دونم از کجا اومده بود بلند 

شدم قبل اینکه پسرم بیفته گرفتمش با نفرت به ملوک زل زدم سیلی به این پیرزن 

 غرغرو زدم.

 دادم.داد که محکم به زمین برخورد کردم از شدت درد داشتم جون میملوک محکم هلم 

 بچم رو بغل کردم و با چشم رفتن ملوک رو نگاه کرد کم کم محیط اطرافم تیر و تار شد.
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شدم ولی گذشت، هر روز بیشتر از سابق نگران مییک ماه و هفت روز از بارداریم می

 دختره یا پسر! حس کنجکاویم بیشتر بود تا بدونم

خاله سراب قربونش برم خیلی هوام رو داشت، نبات پاپوشای کوچولویی بافته بود امشب 

 کردم.واقعا دیگه نباید دست دست می

های که بیشتر شباهت به نبات گفتم؛ خواستم برم حموم که با جیغامشب قطعا به ساالر می

 داشت.



ای نشسته بود، خاله رج شدم نبات گوشهسمت در اتاقم رفتم وقتی قفل در باز کردم و خا

زد نگران شدم! جلو رفتم تا باهاش صحبت کنم که با دیدن آقا سراب توی سینش می

 رضای چهل ساله و خاتون خونم به جوش اومد.

 

 نشمی رو صدا زدم که با عجله سمتم اومد:

 شده!؟چی -

 سری پایین انداخت و لب زد:

 رضا موافقت کردن. آقا مونس با ازدواج نبات و آقا -

 رو باال انداختم و با تمسخر و صدای که نسبتا بلند بود گفتم: یک تای ابروم

مونس خان کی هستن!؟ خان عمارتن؟ ایشون فقط فقط پدر خان هستن حقی ندارن جای  -

 ساالر خان دستور بدن.

 صدای مونس که از حرف هام خونش به جوش اومد رو شنیدم:

 کنی؟ستی که تو کار خان ها دخالت میگی زن تو کی هچی می -

 با غرور و لحنی که کامال بسوزونتش گفتم:

کنم الزم باشه جایگاهم رو من خانوم این عمارتم همسر قانونی ساالر خان فکر نمی -

 بازم براتون بگم.

های نبات رو هاش به خون نشسته بود سمت آقا رضا که دسترو از خانی گرفت که چشم

 اومد همه ساکت شده بودن.برداشتم هیچکسی جیکش در نمی گرفته بود قدم

 های نبات باز کردم و لب زدم:هاش رو از دور دستسمت آقا رضا رفتم و حصار دست



بری؟ به چه حقی آرامش من رو داخل این به چه حقی به زور خواهر من رو می -

بیرون تا وقتی زنی؟ به چه حقی پات رو داخل خونه من گذاشتی؟ برو عمارت بهم می

عزت و احترام یاد نگرفتی پات رو اینجا نمی زاری اگه بیای دستور می دم جفت پاهات 

 رو قلم کنن.

کشی دست روی دختری گذاشتی که شرم حیا خوب چیزیه؟ سنت رو دیدی؟ خجالت نمی

خوره که کشی تو مردی؟ یا نر! بیشتر ظاهرت به کفتار میهمسن دخترته؟ خجالت نمی

 نگاه تا تکه گوشتی رو بدزده. منتظر یک

 خاتون با صدای نحسش رو به روم ایستاد و لب زد:

 خانوم این عمارت تو نیستی منم! منم که زن خانم. -

 جدی لب زدم:

 می خوای بهت ثابت کنم کی خانوم عمارته؟ -

 خاتون سر تق لب زد:

 آره نشون بده! -

م و در زدم با اجازه ای که داد وارد ای" زیر لب گفتم؛ سمت اتاق فائزه خانوم رفت"باشه

 شدم.

دونم از فائزه خانوم اگه قراره مشتی توی دهن خاتون بزنید اون زمان دقیقا االنه! می -

 من خوشتون نمیاد ولی به خاتون ثابت کنید مالک و خانوم این عمارت کیه؟

 فائزه خانوم لب زد:

 رسه! چی به تو می -

 برای من کافیه. همین که دهن خاتون بسته بشه -

ای بهم زد و از اتاق فائزه چند لحظه مردد نگاهم کرد و یکدفعه از جاش بلند شد طعنه

 خارج شد کنار فائزه ایستادم و رو به خاتون کردم و لب زدم:



کنم دیگه خانوم اصلی این عمارتی رو بشناسی! خانوم بزرگ این عمارت فائزه فکر می -

 م من هستم.خانوم هستن و خانوم کوچیکه ه

 سمت مونس برگشتم و به چشم های سبز و برندش زل زدم و لب زدم:

خان اصلی ده هم ساالر خان هستش بقیه فقط مهمون این عمارتن بهتره هر کسی  -

می ره، آقا جمشید لطفا  جایگاهش حفظ کنه و از حدش فراتر نره وگرنه کالهمون تو هم

خواهر منه و من اون رو اصال دست این پیرمرد آقا رضا رو به بیرون هدایت کنید نبات 

سپارم، هر کسی ناراضیه در عمارت اونجاست نه خودش و نه ما رو آزار نده و با نمی

 احترام بیرون بره.

 ما کسی رو وادار نکردیم داخل این عمارت زندگی کنه.

 های مبهوت آدم های عمارت رو به نبات کردم و گفتم:در مقابل چشم

می خوام شام رو کنار همسرم تنها بخورم اگه می شه نبات جان واسمون امشب من  -

 خوام حموم کنم.کاری آب رو برام گرم کن که میبیار اونجا االنم اگه بی

نبات چشم های اشکیش رو پاک کرد تو اوج غمش شروع به خنده کرد و سری تکون 

 داد. 

ین بار حس کردم فائزه لبخند اومد، برای اولکارت می زدی خون مونس و خاتون در نمی

 زد بیشتر شبیه پوزخند بود ولی همونشم فوق العاده بود.

آقا جمشید، رضا رو بیرون کرد هیچکسی قدرت نداشت حرفی بزنه همه سکوت کرده 

بودن، واقعا انقدر جذبه داشتم! نمی دونم ولی هر چی که بود از بزرگ تا کوچیک الم تا 

 کرد.کام صحبت نمی

لباس  سوخت سمت اتاقم رفتم و شروع به در آوردنبه خاتونی که داشت می بدون توجه

 ریخت.هام کردم، نبات کم کم آب رو روی بدنم می

 خودم شستم که نبات با لباس، تن برهنم رو بغل کرد و گفت:



ترین کنه! ساالر خان باید خوشبختفرشته ها کمن ولی وقتی باشن آدم حس تنهایی نمی -

سرزمین باشه که زن دلیری مثل تو داره، آجی کژال واقعا برازندته! مثل مردی تو این 

کشی ولی اونقدر پر جونب و جوشی که ی گرگ ها نفس میآهوی هستی که زیر پوزه

 شی.شکار نمی

 

 "فائزه"

 

گذشت مونس وقتی فهمید بچم به دنیا اومده عین خیالش نبود روز دومی که از زایمانم می

 کرد.م رفتار میمثل خدمتکار باها

حتی اسمی هم واسی پسرم نزاشت خودم اسم مسعود رو با گریه تو گوش پسرم زمزمه 

 کردم، تمام امیدم به مسعود بود تنها عزیز کرده دلم، فدای قد و باالی کوچولوش بشم.

 

 "کژال"

 

 نبات تن خیسم رو خشک کرد و دستی روی شکمم کشید و لب زد:

 خورمت.کوچولوش بشه تو بیا من فقط میخاله فدای اون دست و پای  -

پسرهای هیز بهم خیره ای کردم و لباسم رو که دلبر بهم داد و تنم کردم نبات مثل خنده

 شده بود و با پرویی گفت:

جان جان چه خانوم خوش قد و باالیی کاش پسر بودم! حیف... حیف... بیا بشین  -

 ببینمت.

 روی صندلی نشستم که لب زد:



ا وسط کمرت رسیده کژکژی دست بزنی بهشون جفت دست هات رو قلم موهات ت -

 کنم.می

 کنی؟حیف این موهای ابریشمی نیست که قیچیشون می

 لبخندی زدم و گفتم:

 شونه کن تا نیومده. -

 نبات به حالت پروی دستش رو روی چشمش گذاشت.

 ای به چشم کژال بانو شما فقط امر کن. -

 و لب زدم:شونه رو روی دست نبات زدم 

 ور ور جادو کارت رو بکن االنه که میاد. -

 آی وحشی! چته؟ باشه خوب صبر کن. -

نبات موهام رو بافت و حسابی آبشون رو گرفت وقتی خشک شد موهام رو باز کرد. 

 موهام موج دار شده بود درست مثل موج دریا بود.

جمع کرد و سمت لبش نبات مثل این آدمایی داشی )بامرام یه همچین چیزی( دستش رو 

 برد و بوس صدا داری کرد.

 بزنم به تخته عروسک ساختم. -

 

 سمت نبات برگشتم و گفتم:

 نبی جان من برو وسایل شام رو بیار منم یکم گولش بزنم شب پیش مونس نره! -

 دادم.سرم رو پایین انداختم دستم پشت بردم پام رو تکون می



 زد و لب زد:ای قیافه مظلومی گرفتم که نبات قهقه

 مظلوم نشو که زشت می شی. -

 نیشش رو پشت بند حرفش قشنگ باز کرد و لبخند ژوکنده ای زد.

 ای نمی ری نبات برو. -

نفسی از سر آسودگی کشیدم روی تخت ولو شدم سمت فانوس گوشه دیوار رفتم و نورش 

 رو کم کردم. منتظر اومدن ساالر بودم.

هاش رو باال شد ساالر شاد اومد توی اتاق با دیدنم ابرو که در اتاق بعد از چند دقیقه باز

 داد و لب زد:

 به به خانومم چی شده که انقدر به خودت رسیدی؟! -

چشم هام رو ازش دزدیدم که روی تخت نشست و من رو روی پاش نشوند در حالی که 

 کرد آروم لب زدم:با دکمه لباسش بازی می

 ری؟خوام یک چیزی بهت بگم وقت دامی -

 شد سرش رو روی شونم گذاشت و لب زد:هاش رو حصار تنم میدر حالی که دست 

 شده؟من برای خانوادم همیشه وقت دارم چی -

 تند تند لب زدم:

ببین من یک ماه پیش باردار شدم ولی اونقدر اتفاق افتاد فرصت نکردم بگم؛ این شد که  -

راحت نشو خواستم بگم؛ ولی هر دفعه نبات ترتیب امشب رو دادیم ولی تو رو خدا ازم نا

 یک مشکل پیش اومد بازم ببخشید.

ای کردم که های گردش خندهصدای از ساالر در نیومد سرم رو باال گرفتم با دیدن چشم

 به خودش اومد شوکه لب زد:

 زنی چیزی نفهمیدم، خوب کی بابا... !چرا انقدر سریع حرف می -



 من! بابا! یعنی من... !

ریزی کردم که در چند ثانیه بین زمین رو هوا معلق شدم چشمم به ساالر افتاد که خنده 

 چرخوند.ها هی من رو اطراف اتاق میمثل دیونه

کار کنه... بنده خدا هی مثل مرغ سر کنده شده اینطرف و دونست چیاز خوشحالی نمی

 رفت.اونطرف می

 با دیدن لباس تنم شیطون نگاهم کرد؛

 زارم فرار کنی خانوم خانوما باید برقصی اما، با صدای من!میامشب دیگه ن -

رقصیدم اونقدر جلوش دلبری کردم که با صداش شروع به خوندن کرد با صداش منم می

کشه... سمتم اومد و من رو بین دیوار و حصار کردم االن خودش رو میحس می

 با لباش نزدیک کردم. هاش اسیر کرد، این بار من پیش قدم شدم لب هام رو مماسدست

های نرمش نشست صدار در اتاق خواست ما رو جدا کنه اما امشب هام روی لبوقتی لب

 فقط مال من بود.

کرد خودم رو بهش نزدیک کردم و شروع به بوسیدنش کردم صدای خاتون جری ترم می

 از ساالر جدا نشم.

ده دستم رو روی حساس زد ساالر خواست جدا بشه تا ببینه چی شحس زنانم فریاد می

ترین جای بدنش گذاشتم که به واکنشم مرموز نگاه کرد وقتی دید کوتاه نمیام، خودش 

 کوتاه اومد و باهام همکاری کرد.

خاتون مثل حیون در رو باز کرد و وارد اتاق شد با دیدن ما پرو پرو به تن برهنه ساالر 

 زل زده بود با صدای فریاد ساالر به خودش اومد:

ی بهت اجازه داد وارد اتاق بشی گمشو بیرون تا ندادم از ته موهات رو بزنن تا ک -

 مسخره خاص و عام این ده بشی.

 داد لب زد:خاتون با لحنی که من رو عذاب می



 رم به کارتون برسید.ببخشید من فکر کردم اجازه دادید من می -

 حرصی لب زدم:

 فضول، درم ببند. -

 

 مون ادامه دادیم.با رفتن خاتون به معاشق

زدم اون برد، هر بارم آروم روی دستش میساالر شر شیطون دستش رو همه جا می

 برد و...زوری کارش رو پیش می

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

فردای اون روز ساالر کلی قربونی داد جوری ذوق داشت که همه شک کردن کسی 

 زدن باردار شده باشه.شد دختری که به دروغ نازا صداش میباورش نمی

زد طوری که من رو به فکر سوخت ولی گاهی اوقات نیشخند میخاتون گاهی اوقات می

 برد.فرو می

کردم ذهنم رو باهاش درگیر نکنم سرم به زندگیم گرم بود حتی فائزه خانومم بهم سعی می

 تبریک گفت؛ جای سوال برام داشت!

لنگید همین ون شده بود! یک جای کار میچرا زنی که به خونم تشنه بود انقدر مهرب

 دونم.کجاش رو نمی

کردم چون بچه دارم میارم دلش داره باهام راه میاد یکم هوام رو داشت من فکر می

کرد اما متاسفانه یک چیز رو از های که هیچوقت استفاده نمیگذاشته بودم پای مهربونی

 اهر قضاوت کرد.بازی زندگی خوب فهمیدم آدم ها رو نباید از روی ظ



خواست پا به این دنیا بزار شک و ترس داشتم،  ولی از طرفی از وقتی کوچولو می

 کرد.خوشحالی برای دست و پاهای کوچولوش داشت دیونم می

اومد دلم گرفت کلی شوق و ذوق داشت هر وقت خاتون میساالر براش خیلی چیزها می

کوچولوم یک سنگ قیمتی آورد  خواست موهاش رو آتیش بزنم حتی ایمان برایمی

 ارزش مالیش انگار زیاد بود ولی مهم نیتش بود.

کردم توت اونم درست توی این زمان؟ بابا قیام هم واسم توت فرستاده بود تعجب می

خوردم باید توصیف کنم خیلی هیجان زده بودم وقتی توت های آبدار شیرین رو می

 .خوردم طعمش به قدری شیرین بود که انگار عسل می

بچم آورد وقتی توی دستم گرفتمش حس ترس  خاتون یک عروسک پارچه ای برای

 سراغم اومد.

 گفت؛ بسوزونش اما این کار و نکردم تا عواقبش سرم اومد.حس می

نبات و خاله سراب، بابا دلیر و کژین اون روز توی حیات جشن گرفتیم همه بودن دایه 

تونم بگم ی برای توصیف لحظه ندارم فقط میکلمههم بود انگار رویا تموم نشدنی بود 

 زندگی در تمام لحظاتش جریان داشت.

گفتن، ولی تصمیم نهایی ساالر انتخاب اسم کار سختی بود وقتی همه اسم مختلف می

 متعجبم کرد!

زارم که هر خانی آرزو کنه اما اگه دختر باشه اسم گفت؛ "اگه پسر باشه اسمی می

 زارم."عروس قلبم و روش می

 لجباز شدم و حساس لب زدم:

نه کژال فقط اسم منه درست مثل مادرم، اگه یه روزم اتفاقی بیفته اسمش رو کژال  -

 نزارید دوست ندارم تکراری باشه اگه بود اسم  الماس رو بزارید.

 ساالر اخمی کرد و گفت:

 !زنی انگار قرار بمی ریهمچین حرف می -



 ای کردم و گفتم:خنده

دونم زندگی چه چیزی رو برام رقم بزنه ولی هر چی باشه دوست دارم اسم دخترم نمی -

 .الماس باشه کمیاب و در خشان

زد دایه سعی می کرد حرف بزنه ولی بابا دلیر کنار دایه نشسته بود براش حرف می

 شد.چرخید فقط اجزایی صورتش کج میزبونش نمی

 بود که بخورم.بوی کباب رو دوست داشتم خیلی تحریکم کرده 

سمت گوشت ها رفتم یک تیکه توی دهنم گذاشتم مزش فوق العاده بود انگار خوشمزه 

 ترین غذایی بود که خورده بودم.

ی اومد ولی بهم تبریک گفت؛ وقتی نگاه حریصانهآقا مونس انگار از من خوشش نمی

م جهنم بشه هام رو مشت کردم قسم خورد اگه کل زندگیخاتون روی تن عشقم لغزید دست

 کشم.ولی پای خاتون رو از زندگیم بیرون می

روح شد ولی توی بعضی از ها تموم شد بازم عمارت ساکت و بیها گذشت تبریکهفته

گفت؛ "این عمارت های عمارت هنوزم زندگی جریان داشت ساالر همیشه بهم میگوشه

ر چراغ این عمارت بندیش انگاهای تو هستش، وقتی میفقط یک چراغ داره اونم چشم

شه" حرف هاش دلنشین بود خاموش می شه انگار سرما و تنهایی مهمون این عمارت می

شه حاال که از همشون نویسم صدای دلنشینش توی گوشم زمزمه میحتی االن که می

 ای از وجودم گم شده.دورم انگار تیکه

 

 "فائزه"

 

 ره وقتی داشت خواست بمی کرد دلم میآزار و اذیت ملوک شکنجم می

کشت یک شب در حالی براش میوه خربزه براش بردم دیر وقت به بهانه شیر بچم رو می

 و عسل به اتاقش رفتم.



 وقتی من رو دید چینی به ابروش داد شیر و عسل رو روی پاش گذاشتم و گفتم:

 ملوک خانوم دستم رو رد نکنید بخورید. -

نش بودم ولی امشب تا فردا برای همیشه ملوک ساده مشغول نوشیدن شد به خیالش نگرا

خوابید از اتاق بیرون اومدم سر خوش قهقه زدم مونس داخل عمارت نبود سمت اتاقم می

 رفتم و بچم رو بغل کردم و خوابیدم.

دیر وقت به بهونه ی آب خوردن به اتاق ملوک رفتم تنش سرد بود حس کردم یکی از 

کردم وقتی به راپله رسید با قدرت ید ساکتش میها من رو دید سریع سمتش دویدم باخدمه

هلش دادم  که جیغ بلندی کشید و سرش محکم به دیوار خورد خونی غلیظ از پیشونیش 

 بیرون ریخت قبل از دیده شدن خودم رو مخفی کردم و سمت آشپزخونه رفتم.

ه بود ملوک مرد  اونم با خوردن خربزه و عسل! انتقامم رو گرفتم اما هنوز مونس موند

ها خواستم باال برم که با صدای خدمه ظاهر مظلومی به لیوان پر آب رو برداشتم و از پله

 خبر نشون دادم.خودم گرفتم و خودم رو بی

 مونس دستور داد دختر رو ببرن دکتر ولی از کار از کار گذشته بود و اون مرده بود.

ولی کرد وگرنه من یکم حس گناه کردم ولی خوب خودش مقصر بود که تو کارم فض

 کاریش نداشتم.

شب به اتاقم رفتم و با آرامش بعد از تمام این آزارهای ملوک، دست پسرم گرفتم بغلش 

 کردم و خوابیدم انگار نه انگار ملوکی وجود داشته.

 

 "کژال"

 

 زدم.داخل سکوی عمارت بودم با شوق و ذوق محیط اطراف رو دید می



کشید، ساالر هم نبود ببرتم بدجور دلم هوس کرده بود دلم عجیب برای بابا دلیر پر می

 سوار اسب بشم.

ولی خوب خطرناک بود ولی باز هم لجبازی کردم و کار خودم رو کرد، سمت استبل 

 رفتم و یک اسب بیرون کشیدم و سمت خونه بابا دلیر رفتم.

 

 "خاتون"

 

توجه اومدن خان نگاهی به خودم داخل آینه کردم پوزخندی زدم با صدای در عمارت م

 شدم به لیوان آب پرتغال و داروهایی که داخلش ریختم خیره شدم.

 …ها  که ندارهساالر خان بشین ببین خاتون برات چه نقشه

 قهقه زدم و به خودم توی آینه نگاه کردم مثل مار کبرا بودم که هر آن منتظر نیش زدنه.

گاهش توی نگاهم گره خورد، به حالت شهوت انگیزی از اتاق خارج شدم ساالر خان ن

 در حالی که نگاهش داخل اتاقش در حال گردش بود.

 هاش و ریز کرد محکم و با جدیت پرسید:نگاهی از نوک انگشتم به باال انداخت چشم

 کژال رو ندیدی؟ -

 ابروی باال انداختم و لب زدم:

 نه! ولی نبات گفت: -

 به لیوان داخل دستم اشاره کردم و لب زدم:

 ت گفت؛ "کژال خانوم با دست های خودشون براتون آب میوه گرفتن."نبا -



خورد لیوان رو ساالر با شنیدن اسم کژال اخم هاش رو باز کرد چقدر ساده گول می

 برداشت و تا آخرین قطرش رو خورد.

 

هاش گرفت خوبه دارو بعد وارد اتاقش شد و روی تخت نشست، سرش رو میون دست

 د.کرداشت کم کم اثر می

شد، وارد اتاق شد فقط دچار توهم میهوش کامل نمیحال روی تخت افتاد بییک دفعه بی

 شدم این مرد همینجوریشم هوس انگیز بود چه برسه به لمس کردنش.

 در رو پشت سرم بستم، سمتم برگشت و اسم اون دختر بدبخت و هرزه رو زمزمه کرد:

 کژالم کجا بودی؟ -

 دم و لب زدم:مجبور به نقش بازی کردن ش

 کنارتم... همیشه کنارتم. -

هاش روی های خمار و سبزش کشید روی تنش دستی کشیدم دستدستش رو روی چشم

کرد و من فقط به عشق لمس تنش تنم لغزید اون با فکر اینکه من کژالم تنم رو لمس می

 کردم.این کار رو می

 

 "کژال"

 

هام عرق کرده بود، دلشوره بدی گرفتم دستاز وقتی که قصد کردم پیش بابا دلیر برم 

 کرد.بدنم حس سرما می

ابسار و اسب کشیدم پشیمون سمت عمارت برگشتم، وقتی جلوی در عمارت رسیدم نیمه 

 باز بود سمت اتاق رفتم صداهای عجیبی شنیدم که ضربان قلبم رو باال برد.



دیدم قلبم هزار که میدست های لرزونم رو سمت در بردم و بازش کردم با دیدن چیزی 

 تیکه شد، خاتون با شوهر من...

های سمج از گوشه چشمم سرازیر شدن بی سر و صدا از اتاق  شد اشکباورم نمی 

 کردم.فاصله گرفتم احساس حقارت می

چشم هام رو از روی درد بستم، همه زندگیم رو به آتیش کشیدن گذشتم ولی دیگه از این 

 موضوع نمی گذرم.

کردم انگار زد از عمارت خارج شدم، حس خفگی میه به نباتی که صدام میبدون توج

 داد.چیزی دستش رو روی گلوم گذاشت و فشار می

هام سرخ شده بودن و به شدت تونستم بریزم، چشماز شدت اشک ریختن دیگه اشکی نمی

 درد می کردن.

 بی رفتم.قبر بیوقتی به خودم اومدم توی قبرستون ده بودم، با پاهای لرزون سمت 

بودم؟ وسط قبرستون روی زانوهام شدم باید شاهد این خیانتم میحاال که داشتم مادر می

 افتادم و فریاد زدم:

کنم... به خداوندی خدا قسم آتیش رو تو خدا ازت نگذره خاتون، زندگیت رو جهنم می -

ارد زندگیت ندازم... سایه شومی روی زندگی من و بچم شدی کسایی رو وزندگیت می

 .کنم که سالخیت کننمی

 کنم.به شرفم قسم اگه خودم رو قربانی نفرین کنم ولی زندگی رو به کامت زهر می

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

ای رابطه ساالر و کردم هزاران نفر بهم زل زدن، وقتی لحظهتوی قبرستون حس می

 کردم.رو داخل وجودم میهای نفرت و کینه اومد حس شعلهخاتون جلوی چشمم می



 قلب پاکم کم کم رنگ تیرگی گرفت، سیاهی اولین تیر خودش رو بهم زد. 

 کردم صبرم لبریز شده بود.داخل قبرستون مدام خاتون رو لعنت و نفرین می

 شد.تونه آرومم کنه، جادو مدام توی ذهنم تکرار میکردم فقط انتقامه که میاحساس می

هاشون توی قبرستون آزار دهنده بود رو های از شکنجهو جیغصدای زمزمه وار ارواح 

 می شنیدم. 

داشتم و یک قدم از داشتم اولین قدم رو با خواست و ارداه خودم سمت تاریکی بر می

 شدم.روشنایی دور می

 

 کمی از خاک رو توی مشتم گرفتم و فریاد زدم:

کنم مرگ رو به چشم می بینی، کاریبه همین خاک قسم خاتون سزایی کارت رو می -

 ببینی.

جلوی یک قبر از شدت گریه سجده کرده بودم، توی اون قبرستون فقط صدای جیغ و 

 اومد وگرنه فقط سکوت بود.های من میناله

گفت؛ گفت که نکنم اما قلب شکستم میکار کنم، حسی بهم میدونستم باهاش چیمی

 "انجامش بده، نابوش کن..."

فهمیدم اسم مادر خاتون چیه تا بر اساس همون خاموش کردم باید میصدای توی ذهنم رو 

رسید... اونقدر کینه قلبم زیاد شده بود که لذت آوردم که به جنون میبالیی سرش می

 بردم.می

زدم، صدای پایی های پام رو در آوردم با پای برهنه توی قبرستون تاریک قدم میکفش

اسمم رو صدا زد ترسی ناچیز مهمون جسمم  از پشت سر و صدای مالیم یک زن که

 کرد.



ترس رو پس زدم و سمت صدا برگشتم فقط مه نیمه غلیظی داخل قبرستون رو گرفته 

 بود.

های قبر رو از دید گذروندم، خالک، آهو.. اما سنگ یک قبر توجهم جلب کرد سنگ

که غیر قدمی سمتش برداشتم خاکش و لمس کردم سرد بود اما نه به صورت عادی! بل

 عادی سرد بود.

ها لر اسمی روی سنگ قبرش نبود، چرا اسماشون عربی نوشته شده بود مگه این

 نبودن؟!

 عرب زبان اونم در خاک لرستان؟ خیلی غیر منطقی بود اصال ممکن نبود! 

سعی کردم خودم رو آروم کنم که صدای راه رفتن شخصی توجهم رو جلب کرد صدای 

 انداخت: زمختش لرزه خفیفی به تنم

 بنت کژال حضورتون در اینجا خالف تمام عقاید قوم منه!  -

های که به رنگ خاکستری و صورتی به سر و وضع مرد نگاه کردم، پشتی خمیده، دست

 ای از پارچه مخفی شده بود.که زیر الیه

های عجیبی داشتن و از همه مهمتر وجود چیزی که رو به روم های قبر شکلسنگ

 و منتظر بود من محل مورد نظرش رو ترک کنم.ایستاده بود 

 من چطور به اینجا اومدم؟ -

بی ولی این اومد چطور به اون قبرستون رفتم من خواستم برم پیش بیاصال یادم نمی

 رفتم نداشت!قبرستون شباهتی به قبرستونی که من باید می

ستشتش روی صدای زمخت مرد کمی روی روانم بود قدمی سمتم برداشت و با عصای د

 کمرم کوبید و لب زد:

ذوبه خوب نظری بهت داره ولی راهت رو غلط انتخاب کردی ازش رو بگیر و از  -

 اینجا برو.



 با دلخوری گفتم:

 من راه اشتباهی انتخاب نکردم. -

 های که اصال معلوم نبود کردم و شخص گفت:نگاهی به چشم

ه توی ذهنت ازم ساختی، اما به من نگاه نکن من برعکس تمام ظاهرهایی هستم ک -

 خوره.راهی که می ری سراسر تاریکیه راهی که گذرش به اینجا می

 مرد عصای دستش رو سمت شکمم گرفت و گفت:

 تونه به خانوادتم صدمه بزنه.عاقلی و اختیار داری اما قدم اشتباهت می -

 با غمی که در دلم لونه کرده بود گفتم:

 ای!هیچکس دیگه تنها خانواده من دخترمه نه -

های غلطتت نکن همه میان و می رن، رهگذری که با پس دخترت رو قربانی خواست -

مونه اعمالته و صاحب روحی که باید ببرت به دادگاهی الهی جایی که هیچ عذر و تو می

 بهانه ای درش قابل پذیرش نیست.

 هام اشاره کرد و گفت:مرد روی شونه

ده اگه باهاش بجنگی یک در از بین روزگار بهت درس می شهها نوشته میاعمال آدم -

 درهای تاریکی روشنایی مطلق و رسیدن به خالقته، اما یکی فقط عذاب و تاریکیه.

 

قدم در راه تاریکی فقط عذابه، به قدرت زیاد رسیدن از راه غلط همیشه تاوانی سنگین 

 داره و تاوانش هم همین جاست.

 گورها ضربه زد لب زد:مرد ناشناس به یکی از 

 شنوی؟گوش کن ببین چه صدای از این خاک می -



 ای گوش کردم و لب زدم:لحظه

 هیچی! -

 پیرمرد خشمگین گفت:

یا بنت کژال با دقت گوش کن ببین خاک، باد چه چیزی رو برات از این گور زمزمه  -

 کنن!می

 گوشم رو پر کرد. ای ضعیفهام رو بستم صدایی نالهخستگی امونم بریده بود چشم

 ای از درد و شکنجه، التماس برای تموم شدن یک چیزی ناآشنا!صدای نجواگرانه

 دست مرد روی شونم قرار گرفت صداش رو کنار گوشم شنیدم:

بینی ولی اون درست نزدیکته اونقدر نزدیک که باید بهت نشون اگه تو اون رو نمی -

ی رو برای قدرت در پیش گرفتن رو گوش های که راه تاریکدادم گوش کن صدای آدممی

 کن.

 شنومی؟ ناله؟ عذاب برای تموم شدن درسته؟چی می

 گیج لب زدم:

 چه بالیی سرشون داره میاد؟ -

ها رو نگفتم؛ که بترسی فقط دارم می گم خدایی وجود داره مجازات می شن، من این  -

خودش تو به اینجا  بینه، همونطور که با خواست و ارادهکه تک تک کارهات رو می

اومدی تا چیزهایی برات روشن شن و از عاقبت کارهایی که در سر داری با خبر بشی، 

قدرتی که به تو داده شده برای سوء استفاده نیست برای احترام به بزرگیشه، برای ایمان 

به وجودیتش، برای باور به آخرین روزیه که تمامی مردگان اعم از انس و جن باید به 

 پرسم آیا واقعا قصد کشتن یک انسان رو داری؟ش جوابگو باشن، حاال ازت میدرگاه

تونستم گیج بودم اما نفرت از خاتون خیانت ساالر قلبم رو به درد آورد صبر بازم! نمی

 لب زدم:



 خوای بگذرم؟ است چطور ازم می این ناجوان مردانه -

 تونم حتی اگه ترد بشم، مرد آروم نجوا کرد:نمی

 ر حد داره، تحملت زیاده اما بگذر تا در بدترین شرایط عاقل باشی!صب -

گید بسه؟ فکر کردیی زندگی با این افکار آزار دهنده درد نداره؟ چرا هیچکدومتون نمی -

 چرا کوتاه بیام تا اون زنیکه از هوسش جلوم رژه بره؟ 

 حرف مرد لحظه ی من رو توی فکر فرو برد:

شه ولی بترس از روزی و کینه چیزیه که به دخترتم منتقل می تو بارداری خشم، انتقام -

که دخترت کامال بی رحم بشه، کژال یک مدیوم قوانین داره قانون اول در درگاه 

 پرودگارشه و غیر از خالقش حق پیروی از احدی رو نداره.

 قانون دوم یک مدیوم همیشه صبوره!

 گیره.سلطه میقانون سوم صبر و ایمانشه که قوم جنیان رو تحت 

قانون چهارم هرگز نباید انتقام مهمون قلبت بشه حتی اگه نابود بشی سزای کارشون رو 

 ای!ده نه تو که فقط یک بندهخالقت می

 گیره.قانون پنجم اگه انسان درستی باشی فرزندت مورد حمایت از طرف همه قرار می

نوادتم عذاب بده... خاتون رو کنه ممکنه خایک اشتباه عالوه بر اینکه تو رو نابود می

مونی و یک نفرین قدرتمند که کنن و تو میبکشی موکلینت بر طبق قانونشون رهات می

 هنوز راه باطلی براش نداری!

شه فکر کن که اون چه تاوانی پس به دختری که قراره با خصوصیات تو متولد می

 ده.می

گار کسی اومده و کسی رفته، حرصی سمت مرد برگشتم اما هیچکسی نبود انگار نه ان

 بخاطر مهتابی که دست و بالم رو بسته بود کوتاه اومدم.



سمت عمارت برگشتم خاتون هنوزم در اتاق من جوالن داده بود، خشم و انتقام رو پس 

 زدم مثل یک زن واقعی جلو رفتم تا زندگیم رو پس بگیرم.

 

سمتش رفتم با قدرت  نگاه خاتون توی چشم های وحشیم گره خورد مثل گرگ زخمی

زنانم و خونی که به جوش اومده بود موهاش گرفتم کشون کشون از اتاق بردمش بیرون 

 کرد.تن برهنش حالم رو بد می

زاشت تنش رو مردهای دیگه خواست تیکه تیکش کنم، ولی غیرتم نمیهرزه بود دلم می

 یاد زدم:ببینن لچکم باز کردم دور تنش انداختم و با صدای نسبتا بلند فر

کشی تو مثال لری؟ حیثیت یک لر زبان رو دونی؟ چرا نمیخجالت معنیش رو می -

بردی؟ تف شرفت، تف زنانگیت، تف به غیرت نداشتت االن حقته که از این عمارت 

بندازمت بیرون تا خوار و خفیف بشی ولی امان از دلم که همیشه دل رحمم خدا لعنتت 

 کنه هرزه.

ه خانوم از اتاقش بیرون اومد با دیدن صورت اشکیم و تن برهنه با صدای فریادم فائز

خاتون اخمی کرد ولی هیچی نگفت؛ حتی حمایتمم نکرد گذاشت از درد این خیانت 

 غرورم بشکنه.

دیدم خودم رو به زور کنترول کردم که نکشمش، خاتون شاد بود برق پیروزی رو می

 ولی حس کینم خیلی قوی شده بود.

 کشیدم و لب زدم:میتند تند نفس 

هم دیگه نفس نکشی ولی خواستم امشب باهات کاری کنم که یک لحظه ازت متنفرم می -

 کنم آب خوش از گلوت پایین نره.به همین قسم باهات کاری می

قصد داشتم بکشمش، قصد داشتم کاری باهاش بکنم که دیگه هوس هرزگی نکنه بلکه 

 کمی حیثیت و ابروی زن ها حفظ بشه.



شد؟ واقعا ا کی قرار بود اشتباهات این زن های که زن هم نبودن پای ما نوشته میت

نویسم دست هام از دونی وقتی این برات میچرا!؟ بیزار بودم تنها امیدم بچم بود، نمی

 لرزه.شدت کینه می

بخدا، به پیامبرش قسم منم آدمم، منم آدمم... اشکی سمج از گوشه چشمم ریخت حاال دیگه 

 کشم و از رسم روزگار خستم...ام حاال که درد میتنه

 شه.کنم بند دلم پاره میدم وقتی به اون روزها فکر میکژال خسته است، دارم جون می

 شه مگه یک خواب ابدی...داغ بزرگی توی دلمه که هیچی مرحمم نمی

 خاتون همچنان به بغض من خیره شده بود لب زدم:

کنید نبودید بخاطر آدم های نادرستی مثل ا زن ها بازی میکاش شماهایی که با حیثیت م -

 تو امثال من قربانین.

سمت خاتون رفتم و سیلی محکمی توی گوشش زدم برق از سرش پرید، خشکش زده 

 بود.

حتی ساالرم برام مهم نبود امشب کژال ُمرد، امشب عشق ساالر ُمرد... دیگه هیچوقت 

 کنم.رابطم رو باهات درست نمی

گفتم؛ با دیدنم چشم هاش برق زدن ولی اتاق دایه رفتم، پیش زنی که بهش مادر میسمت 

داد ولی هیچی با چشم های اشکیم غمی عمیق داخل چشم هاش لونه کرد، دهنش تکون می

 صدایی نمی اومد.

ریختم دایه با دست های سمتش رفتم سرم رو روی پاش گذاشتم و جلوش اشک می

 سرم کشید. لرزونش به سختی دستی روی

 سرم آوردم و لب زدم:

دایه از این زندگی سیرم... سیر کاش این ظلم ها تموم بشن، دایه روح و جسمم دارن  -

 کشن.عذاب می



دونم بعد این خیانت چطور زندگی کنم؟ برم یا بمونم؟ سوزم، نمیدایه دارم از درونم می

 کنه!بچم چی می شه خان تا نگیرتش رهام نمی

های اشکیم روی پای دایه ریخت سرم رو با چشمبی صدا اشک می دایه غمگین و

 گذاشتم.

دونم کی خوابم برد ولی آروم شده بودم صبح با برخورد نور توی چشمم بیدار شدم نمی

جونش کناری افتاده بودن چشم هاش بسته به خودم اومدم پیش دایه بودم دست های بی

 بود، دست بردم که بیدارش کنم.

 

ایه رو توی دستم گرفتم ولی سرد مثل یک تیکه یخ بود، ترسیدم تند تند دست های د

 تکونش دادم ولی تکونی نخورد.

 ش!خواستم قبول کنم، باورم نمیترسیده اسمش بردم ولی بازم سکوت نمی

 زمزمه وار لب زدم:

 دایه! الهی کژال فدات بشه بیدار شو. -

رو چنگی انداختم و فریاد زدم طوری که  جون بود از ته دل جیغ زدم، موهامولی دایه بی

 .از شدتش به سرفه کردن افتادم

 با صدای جیغم اولین نفر فائزه خانوم وارد اتاق شد.

 صدا اشک ریختم.شد دایه ُمرده توی سرم زدم و بیگوشه اتاق کز کرده بودم باورم نمی

خدا من رو  کرد! تقصیر منه!تقصیر من بود اگه دیشب نمی اومدم پیشش گریه نمی

 نبخشه، خدا ذلیلم کنه تقصیر منه.

 فائزه خواست مانع از کوبیدن دستم تو سرم بشه که زمزمه وار لب زدم:

 من کشتمش، فائزه خانوم من قاتلم!  -



 این زن مثل سنگ بازم سکوت مهمون لبش بود.
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رد با خواست و میلش باهاش خوبعد اون اتفاق کمی رابطم سرد شد ساالر قسم می

 نخوابیده.

 کنه..."گفت؛ کسی خیانت کنه بازم میگفت؛ " ببخش ولی عقل میدلم می

 بخاطر بچم کوتاه اومدم.

رحمی و طلبکاری دایه اون روز فوت کرد وقتی همه سر خاکش اومدن دخترش با بی

 بهم گفت؛ "تو مادرم رو کشتی."

اگه پام خورد می شد و اون روز پیشش پنها  گفت؛ "من دایه را کشتمآره راست می

 افتاد."بردم هیچکدوم از این اتفاق نمینمی

ره دخترش جلوی هم تف روی سنگ قبر مادرش انداخت، ولی من قادر نبودم یادم نمی

 مرگش رو قبول کنم.

خواست جیغ بزنم گفت؛، طوری که دوست نداشتم دلم میخیلی سخت بود همه تسلیت می

 گفت.ای میه زندست ولی سنگ قبرش چیز دیگهو بگم دای

کردم در و دیوارش از بعد از تشیع جنازه اون عمارت اصال شکل خونه نبود حس می

 کنن.همه طرف دارن خوردم می

اومد از پس که به خون خاتون تشنه بود، آقا مونس زدی خونش در نمیفائزه کارت می

 مجلس عزای دایه بهم ریخت.ادبانه چه عرض کنم روز فوت دایه خیلی بی

 ها براش مجلس عزا بگیری."گفت؛ "یک کلفت فقط یک کلفته نباید مثل خانمی



بست تا ببینه این دختر فلک زده خدای باال سرم باهام سر جنگ داشت تمام درها رو می

 چقدر دووم میاره؟

رو  خورم همیشه چوب اشتباهاتمخدا نیاره روزی که کسی مثل من باشه افسوس می

 خورم.می

ی ولی خدا این دل و لعنت کنه که خواست توی عزا به مونس بگم؛ زنت چه هرزهدلم می

 کرد رحم کنم.همیشه وادارم می

 

 خیلی وقت بود که نه ایمانی بود نه قیامی، و نه نفرینی...

گفت؛ "وقتی خدا بهت یک عزیزی بی همیشه میبچم هفت ماهش بود چقدر گذشته بود بی

 گیره."، یکی دیگه از عزیزهات رو ازت میرو بده

 گفت؛ "بچم رو داد و دایه رو گرفت، مجبور بودم با ساالر خوب بشم."راست می

چشمم و روی کارش بستم نه بخاطر اینکه ضعیفم بلکه برعکس برای اینکه ثابت کنم 

 اونقدر قویم که حتی خیانت شوهرمم قادر نیست از پا درم بیاره.

بهم ضربه زده، خیلی مسخره بود... شایدم آره ضربه زده بود ولی نه  خاتون به خیالش

 اونقدر قوی که کژال رو از پا در بیاره.

ها گذشت یک روز خاتون مهربون شده بود جلوی ساالر خانواده نشسته بودیم که هفته

 گفت؛ "نخورش."خاتون برام آب میوه آورده بود ولی حسم می

 خاتون با بدجنسی لب زد:

 رای تو درستش کردم بخورش!ب -

 گفت؛ "نخور، نخورش."حسم می

نگاه همه روی من بود مجبور شدم لیوان بردارم تشکری زیر لب کردم که بدون توجه به 

 رحمانه لب زد:خاتون لیوان و روی زمین گذاشتم که خاتون کنار شوهرش نشست و بی



 ست کردم.کنی من با کلی عشق اون رو برات درداری دستم رو رد می -

لبخند زوری زدم و آب میوه رو برداشتم مجبور شدم بخورمش اول هیچی نشد ولی کم کم 

 دل پیچه امونم رو برید.

به بهانه خستگی سمت اتاق رفتم وقتی از دیدشون خارج شدم دستم رو داخل دهنم کردم 

 کم کم عق زدم و باال آوردم.

نه واقعا دیگه آسی شده بودم به قول دونستم اون کاری کرده بود که به بچم آسیب بزمی

 معروف شیطون گولم زد.

 اسم مادر خاتون و از زیر زبون فائزه کشیده بودم بیرون سمت وسایل جادو رفتم.

 خیلی مسخرس ولی اون لحظه بزرگ ترین اشتباه رو انجام دادم.

سم شروع به نوشتن طلسم کردم، جادو سیاه بود و ممنوعه اما من قانون شکن بودم طل

 خیلی قدیمی بود دو دل اسم خودش و مادرش رو نوشتم.

 کردم.باید اون رو توی قبرستون دفن می

کشتم، خسته بودم نصف شب اون طلسم رو سمت کسی که به بچم آسیب می زد می

رحمانه به قبرستون بردم با نام موکلین شیطانی در خواست کردم چند جن هر روز بی

 که دچار دیوانگی بشه.جسم خاتون تعرض کنن در حدی 
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اومد، دونم ولی از اون شب خاتون هر شب جیغش در میبگم خوشبختانه یا بدبختانه؟ نمی

 داد طلسم اثر کرده.این نشون می

خوابیدم وقتی می گن؛ زن خوردم برای هر بار که کنارش میبرای ساالر افسوس می

 خورد.جنس مرد بهم می محکوم به قربانِی حالم از



دلم خنک شد حس قدرت می کردم وقتی اون زنیکه پست رو جای خودش نشوندم بازی 

 با کژال حکمش عذاب بود.

ساالر دیگه واسم مهم نبود چون در موردش اشتباه قضاوت می کردم ولی متاسفانه اون 

 لحظه اصال نمی دونستم!

نویسم از این همه اشتباه خودم رو ولی االن خیلی دیره... اونقدر دیر که وقتی می

 کنم.سرزنش می

 ولی حکم من در درگاه الهی داده شد من محکوم بودم، محکوم به عذاب...

هیچی جز پشیمونی مهمون قلب من نیست کاش، بار این عذاب تموم بشه یا باید خودم 

 دارم.کردم ولی عزیز کرده قلبم، این قدم رو برای آزادی تو بر میتمومش می

 

برد ولی همشون می گفتن؛ هیچ مشکلی نداره، آره مونس، خاتون رو پیش هر کسی می

 خوب نداشت تنها مشکلش یک طلسم کامال سیاه و غیر قابل باطل بود.

کرد شیاطین باهات رابطه برقرار کنن و تو تنها برده جنسیشون طلسمی که ذکر می

 باشی.

 واقعا الیق چنین عذابی بود. کنمای بود فکر میهمنطور که خاتون زن هرزه

هم خوابی و به دنیا آوردن یک شیطان و فروخته شدن روح در اثر هم خوابی با شیاطین 

 قطعا مجازات خوبی براش بود.

 دید این مجازات خیلی کمی براش بود.خاتون باید مرگ رو به چشم می

خبر شد طوری  داد، قیام از نوشتن طلسم باولی خوب حداقل کفاف آرامش قلبم رو می

 خشمگین ایمان رو فرستاد.

 ایمان سری از روی تاسف برام تکون داد و قبل از رفتنش گفت:



گن تو الیق نیستی! چرا این کار خوان تحت خدمتت باشن اون ها میبرادرام دیگه نمی -

 و کردی؟

 بسه، چرا نکنم بزارم اون عجوزه بچم رو بکشه؟ کار خوبی کردم، ناراحتی مثل بزدل -

 ها برو.

 ایمان لب زد:

دونی پیمان برادری بستم و تا آخرین لحظه زندگیم، کنارتم حتی اگه قیام یا خودت می -

 بقیه ولت کنن.

من هیچوقت پشیمون نیستم حتی اگه خاتونم بکشن لیاقتشه خیلی تالش کردم جواب  -

 رحیمیش رو ندم ولی نتونستم.بی

 صدای آروم ایمان رو شنیدم:

 من تا ابد کنارتم.دونم، می -

 ایمان، قیام و بقیه کجان؟ -

 گوشه لب ایمان باال اومد و لب زد:

نه من و نه تو دیگه هیچوقت قدرت دیدنشون رو نداریم، منم دیگه رحمانی نیستم حاال  -

 فقط یک جن معمولیم.

 با افسوس گفتم:

 متاسفم. -

 نباش کژال هیچوقت، من با خواست خودم کنارتم. -

 ز این سرنوشت گفتم:با خستگی ا

 از پسش بر میام مگه نه؟ -



 ایمان سمتم اومد و محکم بغلم کرد و لب زد.

 با هم از پسش بر میام. -
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گذشتن و تنها ایمان کنارم موند قیام حتی به دیدنم نیومد کمی ناراحت ها پشت هم میروز

دش رو دیگه به مدیومی که راه اشتباه در بودم ولی خوب اون یک فرشته بود قطعا خو

 کرد.پیش گرفته بود کمک نمی

خاتون با آقا مونس به شهر رفتن به این امید اینکه؛ مریضی خاتون درمان بشه، مونس 

 گفت؛  "که دیونه شده."مدام می

 رحمانه رفتار کردم.یک تنبیه واقعا حقش بود ولی یکم زیادی بی

 افتادم دیگه دلسوزی در کار نبود.ولی وقتی یاد کارش می

ترین چیزی بود که تجربه کردم بخشش بازم! گذشتم از ساالر اما دوران حاملگیم سخت

 غم کارش تا ابد توی قلبم بودم.

 دادم.کردم گاهی اوقات براش فاتحه هم مینبود دایه خیلی حس می

 کردیم.شمس و کوکب پیش ما موندن، مثل یک خواهر رفتار می

 فهمید ته دلم ازش دلخورم.کرد تا ببخشمش ولی همیشه میر همه کار میساال

 کردم!با رفتن خاتون دشمنی فائزه از سر گرفته شد یعنی من واقعا این زن رو درک نمی

گذشت پسر آقا رضا یک روز جلوی در عمارت اومده بود به هشت ماه از بارداریم می

 خاک دست و پای ساالر افتاده بود.



خواست خواستگار نبات رو کرد و گفته بود پدرش اون رو از مال و ثروت ازش در

 محروم کرد.

 ساالر اون رو زیر پر و بال خودش گرفته بود، ساالر بهش کار داخل زمین رو داد.

زد که آدم دلش هاش برق میدید چنان چشمپسر خوبی بود هر وقت نبات اون پسر رو می

 رفت.ضعف می

 شد.و باالش بشم مثل کژینم داشت عروس میعزیز دلم قربون قد 

دونست چیکار کنه مثل مرغ سر کنده شده بود هی خال سراب که دیگه اصال نمی

 دوید.اینطرف و اونطرف می

چقدر شوق و ذوق داشتم ساالر شیر َمرَدم بود، برای یک لباس لری تن خور خیلی خوب 

 خرید.

 داد.ی که شکم باردارم رو آزار نمیجنسش ابریشم بود و خیلی نرم و آزاد بود طور

 پسر اقا رضا  یک خونه با پول کارگری گرفته بود عجله برای بردن عروسش داشت.

قرار شد هفت روز دیگه نبات خوشگلم عروس بشه باورم نمی شه باالخره یکم زندگی 

داد اون حالت افسردگیم در دوران بارداریم کم کم داشت از بین روی خوش نشون می

 رفت.می

 این روزها کمی حالم بد بود درد زایمان و کارهای فائزه، حرص خوردن های ساالر.

 رفتم.بدترین اتفاق ممکنه که پیش اومده بود این بود همین که داخل آغوش ساالر می

گفتم؛ " قطعا گفتم؛  اگه میشد ولی خوب گناه داشت بهش نمیاز بوی تنش حالم بد می

 ناراحت می شد."

ه خیلی هوامون رو داشت و من با شکم گرد و قلمبه و پاهای ورم کرده وضعیت ساالر ک

 خیلی خنده داری داشتم.



خاطرات شیرین و تلخ گذشته! هنوزم دلنشینن با تمام سختی و چیزی که باید براشون 

 اولین قدم رو بردارم.

و نه برای درد تو سینم زیاده، حرف ناگفتم زیاده ولی افسوس که نه قدرتی برای بیانش 

 نوشتنشون دارم.

ساالر، ویرا )معنای اسم ویرا یعنی یاد و خاطره( پسر آقا رضا رو روی جفت چشم هاش 

رحم بود و حاال یک مرد کردم خانی که قبال بیگذاشت به خان بودنش داشتم شک می

 اصیل لر بود...!

 

 و بگذرونه.ساالر یک تیکه زمین کشاورزی و کمی دام به ویرا داد که روزگارشون ر

 حاال فقط یک روز به جشن عروسی نبات مونده بود.

کرد، ساالر بی با وسواس جلوی آینه با دست های تپلم موهای بلند شدم رو درست می

 ای رو داده بود.ادب بهم لقب تپلی پنبه

 خوردم این رو می گفت؛  من چاق نشده بودم فقط کمی ورم کرده بودم."انقدر حرص می

های کوچولو تا هر برای کوچولوم داشتم کلی وسیله داخل خونه بود لباسشوق و ذوق 

 رسید وجود داشت.چیزی که به عقل جن هم نمی

سر حال بودم از اتاق خارج شدم، سمت اتاقی رفتم که نبات اونجا بود امشب آخرین شبی 

 بود که مهمون عمارتمون بود.

کشید با صدای نسبتا بلند جیغ میدر زدم و وارد شدم نبات فقط زیر دست خاله سراب 

 جیغ زدم:

رسی! مگه وای چقدر نازک نارنجی شدی کلک نکنه واسی ویرا خان به خودت می -

 کنی؟ خیلی نامردی واقعا خیلی!قرار نبود من رو بگیری نکبت داری عروسی می

 نبات قیافه مظلومی گرفت و گفت:



رت من و از نوک سوزن رد تونم بگیرمت، اون شوهدیگه زن خانی بخوامم نمی -

کنه! تازه! تو بارداری دست بزارم روت شوهرت از باال پشت بوم این عمارت پایین می

 ندازتم.می

 لبخند دندون نمایی زدم که قیافه نبات تو هم رفت و گفت:

کشی که من رو اصال عشق از این خندت معلومه! معلومه داری نقشه ی شوم می -

 بکشی!

 نبات لب زد:ای کردم که خنده

 خنده!کوفت، ببین چه می -

 زنه که با سر می ره توی صندلی، با خنده گفتم:خاله سراب پس گردنی به نبات می

 شه البته از یه جایی.خاله نکشش فردا شب توسط شوهرش کشته می -

 زنه که از خنده دل درد می گیرم.نبات اسمم رو با جیغ فریاد می

کنم اونقدر شوق و ذوق داشت که کمی عجب بود گاهش میشینم و نروی تخت اتاقش می

 ولی خوب نباته دیگه غیر قابل پیش بینی!

کشید توجهم رو جلب کرد با اخم گوش صدای اینکه کسی خودش و روی زمین می

 کردم که خاله سراب نگران سمتم بر گشت و لب زد.می

 کژال مادر حالت خوبه؟ درد داری؟ -

شد با کلمه "خوبم" به نگرانی خاله سراب پایان دادم به بهونه ی  ترسی ناآشنا مهمون تنم

 آب خوردن از اتاق خارج شدم.

 سمت صدا حرکت کردم صدای از اتاق قبلی دایه اومد، صدا اونم از اتاق خالی!

 کمی زیادی عجیب بود...



در نیمه باز رو هل دادم و وارد اتاق تاریک شدم اطراف رو خوب دید زدم کسی رو 

 دیدم ولی صدای راه رفتن داخل اتاق کمی نگرانم کرده بود.نمی

 لب زدم:

 کسی اینجاست؟ -

 سکوت... هیچ جوابی نگرفتم! دوباره سوال کردم:

 هر کسی اینجاست خودش رو نشون بده. -

 

 کرد.صدای راه رفتن قطع شد ولی صدای تند تند نفس کشیدن کسی داشت کالفم می

 حرصی لب زدم:

 خودت رو نشون بده.هر کسی هستی  -

 صدای پای از جلوم می اومد که حسابی عصبیم کرده بود.

 خواستم از اتاق برم بیرون که در با شدت توی صورتم خورد و بسته شد.

 دادم ولی انگار مهر و موم شده بود.قفلش رو تکون می

 با دقت محیط اطراف اتاق رو از نظر گذروندم با حس دست هایی پوسیده و کشیده دور

 گلوم به شخص نگاه کردم ولی دریق از هیچ چیزی!

 داد لب زدم:مثل ماهی بودم که لب تکون می

 خدا لعنتت کنه کی هستی!؟ -

 رهام کرد و سمت پنجره رفت پردها با شدت از دیوار کنده شدن.



روی زمین افتادم و شروع به سرفه کردم درد شکمم و حس خفگیم اوضاعم رو داشت 

 کرد.بدتر می

 که بهم حمله کرد بود جلو اومد.  شخصی

نگاهی به پاش کردم مثل پاهای حیون بود اما خاکستری که لکه های سیاهی روشون بود 

 همینطوری سرم رو باال آوردم که با دیدن چیزی که رو به روم بود لب زدم:

 با دیدن صورت کریحش لب زدم:

 آل... آل نسا! -

 نه زن چندش آور رو به روم یک آلنسا بود.کردم آل نسا فقط تو خوابه! اما فکر می

های زد، چشمهای سیاه روی بدنش زیادی توی ذوق میبدنی خاکستری رنگ داشت، لکه

 های پارش ازش یک هیوال ساخته بود.یاقوتیش و لب

چند تار مو به زور روی سرش بود، شنیده بودم اگه موی آل نسا رو بگیری خدمتگذارت 

 کنه؟ شه ولی کیه که باورمی

 شه.این ها همش دروغ و توهمه هیچ جنی یا موجودی با گرفتن مو خدمتگذار نمی

 دونستم آل نسا قاتل نوزاده همه چی توی زندگی من برعکس بود.ولی می

 های براقش و صورت پر از لکش دستی روی شکمم کشید.با چشم

و زور من قصد نیتش کامال مشخص بود، ضربه ای به دستش زدم اما زور اون کجا 

 کجا؟

 داد، باد سرد مهمون اتاق بود.تاریکی اتاق کمی آزارم می

 قصدش انگار بازی کردن با من بود، لب زدم:

 خوایی؟چی ازم می -



 زدم انگار خشک شده بودم.های خونی روی دیوار افتاد پلک نمیچشمم به جای دست

 ی پر از ناله و جیغی رو دیدم:صحنه

دیدم ولی کرد، صورتش نمیوی تاریکی جنگل زایمان می"زنی آشنا در حالی که ت

 زدن.هاش درد رو فریاد میچشم

نداخت در حالی بازی این نفرین تمومی نداشت زن از شدت درد به زمین چنگ می

 هاش زخمی بودن.ناخون و دست

 صورتش پر از جای زخم بود موجودی که کنارم بود دقیقا اونجا هم بود.

 ی آدمیزاد از شکم پاره زن بیرون اومد، خیلی تصویر بدی بود.ای مشابه بچهبچه

هایی که هر لحظه زن از درد و ناله قدرت تکون خوردن نداشت، شکم خونیش و چشم

 شدن.روح میبی

 صورت زن نا آشنا بود!"

ضربه ای من رو محکم به دیوار کوبید، سرم از شدن برخورد به دیوار خیلی درد گرفته 

 بود.

هام رو روی هم گذاشتم و سعی کردم به خودم مصلت چرخید پلکدور سرم میچی  همه

 بشم ولی با ضربه محکمی که توی دلم خورد جیغی کشیدم و...

 

 "سوم شخص"

 

خاله سراب با شنیدن صدای جیغ کژال، سمت صدا رفت نبات وحشت زده دنبال مادرش 

 دوید.



شید تا در باز بشه اما انگار در قفل صدا درست از اتاقی دایه بود، خاله سراب قفل رو ک

 شنید.زد ولی صدای نمیبود نبات وحشت زده کژال رو صدا می

 

 با صدای داد و فریاد خاله سراب و نبات، ساالر نگران سمت صدا دوید.

 به دلش بد افتاده بود نگران بود، نبات رو کنار زد و پرسید:

 شده؟!چی -

 خاله سراب با وحشت گفت:

 صدای فریاد کژال رو شنیدم ولی در قفله. دونمنمی -

شد زد وقتی جوابی نگرفت نگران شد و به در تنه زد، باز نمیساالر کژال رو صدا می

 خورد.اصال تکون نمی

ایمان تنها شخصی بود که درد کشیدن کژال حس کرد سمت مکانی رفت کژال بود 

 خبر شد. حضور آل نسا رو حس کرد و به خوبی از قصد و نیت شومش با

 خواست وارد اتاق بشه ولی نیروی اطراف اتاق رو احاطه کرده بود.می

اون دیگه رحمانی نبود که از قدرتش استفاده کنه، عصبی بود  قطعا آل نسا به این راحتی 

 گذشت.از خیر کژال و بچش نمی

های زخمت و چروکیده آل نسا روی تن کژال هوش تو دید آل نسا بود دستکژال بی

 ید.لغز

شکم باد کردش رو لمس کرد چنگی به شکمش انداخت، اخمی ضعیف مهمون چهره ی 

 کژال شد.

 دید چیزی رو زمزمه کرد.های که تار میهاش تکون خوردن و با چشمپلک

 زد.صدای جیغ آل نسا به گوش ساالر رسید، ساالر با قدرتی بیشتری به در ضربه می



دون اینکه قدرتی روی خودش داشته باشه کژال دعای باستانی و خیلی قدیمی رو ب

 کرد.زمزمه می

های آبیش حاال سفید مطلق شده بود انگار روحی توی جسمش بود، دعا به زبان چشم

 شد.یهودی گفته می

ایمان به خوبی متوجه زبان یهودی شد و از اینکه چطور کژال همچین دعای قدیمی رو 

 کنه متعجب شد!استفاده می

تنش شروع به آتیش گرفتن کرد با هر بار فریاد زدنش صدای کژال  آل نسا وحشت زده

 شد.بیشتر می

 آل نسا به خاکستر تبدیل شد و کژال تکیه به دیوار زد و به خاکستر خیره شد.

شد قیام باالخره اجازه صدای دلنشین مردی داخل اتاق طنین انداخت، ایمان باورش نمی

 ُمردن کژال نداده.

یک آدمیزاد شده بود، این کمک قیام شاید آخرین کمکش به کژال  یک فرشته مانع مرگ

 بود.

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

های سفید به زد و در باز کرد تو با چشمنبات بهم گفت؛ "اون شب وقتی ساالر تنه به در 

یک جا زل زده بودی طوری که اصال متوجه خون ریزیت نبودی مامانم سمتت دویده 

ودی درست مثل یک تیکه برف یخ زده، وقتی لمست کردم تنم لرزید یک ولی تو سرد ب

کشیدی انگار از عالم هپروت بیرون اومده لحظه فکر کردم مردی اما بعد نفس عمیق می

 بودی.

 فائزه خانوم هم با اون همه دب دبه و کب کبه نگرانت بود انگار اونم ترسیده بود.



 تونستم ببینم.های سبزش میچشمساالر خان وقتی بغلت کرد ترس رو توی 

دونستیم دردت چی یک دفعه انگار به خودت اومدی و شروع جیغ زدن کردی ما نمی

 بود!

تا با جیغی که "بچت رو صدا زدی" فهمیدیم چه خبره، اون روز من واقعا آرزو کرده 

 بودم همه چیم رو بدم تا زنده بمونی.

نیت و سر شکستت واقعا ترسناک صورتت سفید بود درست مثل یک جنازه! جسم خو

 بود.

از همه بدتر سرمای شدید اطرافت انگار اون اتاق زمستون بود و تو هم سرمای اون 

 زمستون بودی.

 مامانم فهمیده بود تو درد زایمان داری برای همین کمکت کرد بچت رو بیاری.

 ود.کنم این همش یک کابوس بد بکنم حس میدونی کژی وقتی به اون فکر میمی

 کردم.صدای جیغت و عرق پیشونیت درد زایمانت حس می

مامانم می گفت؛ "که تو خیلی درد کشیدی و خون زیادی ازت رفت اونقدر که ما از 

 ترسیده بودیم."

 

 ولی وقتی صدای بچه از اتاقت اومد هم من هم شوهرت کلی ذوق زده شده بودیم.

 خونی بود. دختر کوچولوت سفید بود درست مثل خودت ولی صورتش

با ترس سمتت اومدم بی روح بودی لب هات خشک و پوسیده بود، فکر کردم ُمردی ولی 

 با صدای زمزمت توی اوج غم خندم گرفت.

دونی تو واقعا قوی بودی، وقتی شوهرت بچت رو دید انگار چیزی توی دلش تکون می

 خورد.



 کرد:زمزمه می

 الماس، الماس من! -

ار خسته از زمین و زمان بودی، دل ابریشمیت در خواست حال بودی انگچند روز بی

 تونستی بگیریش چون مریض بودی..."کرد ولی نمیکوچولوت رو می

 

 "کژال"

 

دونم وقتی نبات این رو بهم گفت؛ انگار خواب بود یا یک کابوس شایدم یک رویای نمی

 تلخ و ناامید کننده.

گفتن؛ حتی نزاشتن عروسی چرا؟ هیچی نمیگفتم؛ بچم رو تا دو هفته بهم ندادن وقتی می

 نبات رو ببینم.

 سریع جشن عقد رو برگزار کردن و بیرونش کردن.

خواستم کردم پاهام قدرت نگه داشتن جسمم رو نداشتن، ولی من بچم رو میحس می

 اومد خبر نداشتم باز چه خونی قرار بود به دلم کنن.ساالر پیشم نمی

 رو ازم محروم کرده بودن. گذرم ازشون دختر عزیزمنمی

گشتم چند های عمارت رو میدادم دونه دونه اتاقحسم رو تکون میبا سختی پاهای بی

 .ها بیوفتمبار نزدیک بود از پله

صدای بچه من رو سمت اتاقی کشوند فائزه خانوم بغلش کرده بود مادری بودم که جیگر 

 گوشش رو گرفته بودن.

 هل دادم که با دیدنم جیغ زد:خوند، در رو الالی واسش می

 برو بیرون جادوگر!  -



دونستم چرا بهم گفتن؛ "جادوگر" بازم خواستم، من واقعا نمیشنیدم فقط بچم رو مینمی

 بلند شدم و سمتش رفتم.

 :که بازم جیغ زد صدای بچم بلنده شده بود، لب زدم

 بچم رو بهم بده تو رو خدا! -

کردم نصف صورتم کنده شد جای دستش  سیلی محکمی که توی گوشم خورد حس

سوخت ولی بازم با چشم های اشکی چشمم به بچم افتاد، صورت کوچولوش آخرین می

 چیزی بود که توی ذهنم نقش بست.

 با صدای فائزه، ساالر اومد با دیدنم چنان اخمی کرد که از سرماش لرزیدم.

 سمتش قدم برداشتم و گفتم:

 زاری؟ بزار ببینمش.رو خدا! چرا نمی ساالر بزار بچم رو ببینم تو -

هاش سرد بود با اون وضعیت بدم دستم رو گرفت و سمت در عمارت برد و بیرونم چشم

 کرد.

 زدم فریاد زدم:با التماس به در عمارت می

 خدا ازتون نگذره! خدا نبخشتتون بزارین بچم رو ببینم، خدا لعنتتون کنه بچم رو بدین. -

سر خوردم و سرم رو پایین انداختم در عمارت باز شد و ساالر  هق هق زدم و گوشه در

 بیرون اومد.

 کمی پول دستم داد و لب زد:

رحمی رو در حقم بهم دروغ گفتی؛ تو یک جادوگری! کژال، چطور تونستی این بی -

دونستی چقدر دوست دارم؟ برو قبل اینکه تمام مردم ده برای قتلت بیان بکنی؟ می

به شرف نداشتت خوب بازیم دادی، نزدیک این ده بیای گردنت رو جادوگر پست، تف 

 شکنم.می

 نمی فهمیدم چی می گفت؛ با التماس گفتم:



بزار بچم رو ببینم چرا حکم مرگم رو می دی وقتی که گناهی نکردم؟ کی اون عشق  -

 کنی!رو به نفرت تبدیل کرد! چیکارت کردم بی معرفت، که من رو از بچم دور می

 اد ساالر سر جام خشکم زد:با فری

شد که بازیم فهمی وسایل جادو ازت توی اتاقمون پیدا کردم! باورم نمیجادو کردی می -

دادی بخاطرت همه کار کردم باورم نمی شه طلسم مرگ برای مادرم نوشته بودی! 

 چطور این کار رو کردی! گمشو، گمشو برو...

 ：با دل شکسته گفتم

گذرم نویسی ازت نمییادت بیار که داری گناه نکرده پام مییک روز همین امروز رو  -

کنم! امروز رو یادت باشه که چطور التماست کردم چطور باهام رفتار ساالر حاللت نمی

فهمه من مادرشم بترس از غضب رم ولی... ولی یک روز دخترم میکردی! باشه می

 .سپارممیکنه تو با خانوادت رو دست همون خدا خدا که مجازاتت می

 ساالر خشمگین گفت:

 کشمت.گمشو کژال، نزدیک دخترم بیای می -

 لبخندی تو اوج غم زدم و گفتم:

زارم بنظرت من االن زندم! تو امروز کژال کشتی تو امروز یک مادر رو کشتی! نمی -

 دخترم من رو فراموش کنه.

 

 ساالر با خشونت هلم داد و فریاد زد:

 کشمت! ازت متنفرم کژال.از اینجا برو وگرنه می -

 با بدن درد بلند شدم پولی که بهم داد رو توی صورتش کوبیدم و گفتم:



زدی حاال چی من گدا صفت نیستم من کژالم همونی دختری که براش دست و پا می -

شده خان با دروغ مردم عشقت ُمرد! تو عاشقی نکردی ولی من کردم تو مردونگی 

کنی فقط منم رو ازش تو برای بچه ی من پدری نمینکردی ولی من زنونگی کردم، 

 کنی.محروم می

 ساالر با نیشخند گفت:

 گیرم.فکر کردی می زارم دخترم بدون مادر بزرگ بشه! زن می -

 خنده ای کردم و لب زدم:

شه... باشه امروز تو باختی هیچ زنی، گوش کن هیچ زنی مثل من برای دخترم نمی -

شه حتی اگه خونم رو بریزی لی این داستان اینجا تموم نمیولی از نظر خودت بردی و

 کشم.از دخترم دست نمی

زدن یک قسمتی رو در پیش گرفتم و گیرم و با پاهای که لنگ میروم رو ازش می

 …رفتم

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

 دونموقتی ازش رو گرفتم و اونجا دور شدم انگار تکه از وجودم رو جا گذاشتم، نمی

 بردن ولی تمام ذهنم پیش دخترم بود.جونم من رو کجا میپاهای بی

دونه! شه وقتی یاد اون روز میوفتم اینکه چطور تحمل کردم خدا میمو به تنم سیخ می

دونه ولی خودشم شاهد بود نه خواب و نه خوراک نداشتم اینکه چطور زندم اونم خدا می

 گذروندم.فقط زندگیم رو پوچ می

 خودم اومدم توی جنگلی بودم محیط اطرافش یا نفرینش دیگه برام مهم نبود.وقتی به 

 بازم راه رفتم تا به اون چشمه رسیدم، آب سرد و زاللش کمی دل گرم کننده بود.



کردم توی دنیایی از تاریکی کوبیدم، حس میکنارش نشستم و از حرص توش مشت می

 زنن.اسیرم که همه بهم ضربه می

روی شونم سرم رو باال آوردم با دیدن ماه دخت اشک از گوشه چشمم  با حس دست کسی

 چکید.

 لب زدم:

 ماهی! -

 لبخند مهربونی زد و گفت:

 بیا دخترم اینجا نمون.. با من بیا به دوستتم بگو بیاد. -

 هام رو پاک کردم و گفتم:اشک

 ریم؟ماهی! کجا می -

 خوایی!بمونی؟ میهات خونه من فکر نکنم بخوایی شب بین دشمن -

ی سری به نشونه "نه" تکون دادم و همراهش رفتم، کمی جلوتر رفتیم که وارد یک خونه

 خیلی قدیمی نزدیک قبرستون شدیم.

 برو داخل دخترم. -

 با سر پایین وارد خونه شدم که پشت سرم ماهی وارد شد.

 ممنون ماهی خدا خیرت بده. -

 برام عزیزی.تو هم جای دخترم یادگار زری هستی،  -

 با اومدن اسم زری سری پایین انداختم که ماهی لب زد:

کشی دردمون مشترکه ولی از زری بگذر، غمت اون رو عذاب می ده دونم درد میمی -

 کنن.اونا شکنجش می



 کیا؟ -

 ماهی لب زد:

شنوی براساس قاعده و بینی و میقانون نیست تمام چیزهای که میکژالم این دنیا بی -

ان خداست، دنیا عدالت و مجازات داره کسی که هر چی بکاره همون رو برداشت فرم

 فهمه و برای بخشیدنش سمتت میاد.گناه باشی اون مرد میکنه، اگه بیمی

 غمگین لب زدم:

 خوامش.ولی اون زمان دیگه نمی -

 پر سوزی از دهن ماهی خارج شد و لب زد:… آه

 خدا بزرگه ناامید نباش. -

 

 دونم چی درسته چی غلط فقط خسته شدم!ی واقعا دیگه نمیدونمی -

 ماهی دستم رو فشرد و گفت:

 بره تا اون موقع قوی باش.بینی ولی زمان میکم یک چیز رو میصبر داشته باش کم -

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

 دیدم، ایمان پیشم بود ولی انگار نبود.روزگار سختی بود هر شب کابوس می

گذشت تا اینکه باالخره هشت سال گذشت و من با ی سال پشت سر هم با درد میهاسال

 کردم.دل خون زندگی 



دیدم تنها خوبی که از ساالر به دلم مهمون بود این زندگی که نه مرگ رو هر روز می

 بود که بهم خوندن و نوشتن یاد داد.

ده و دخترت همیشه گفت؛ "ساالر ازدواج کرهشت سال دور از دخترم بودم ایمان می

 غمگینه اون زن بهش گفته؛ نامادریشه و هر روز این رو توی سر دخترت می زنه."

آوردن" من فقط با کردن و در میگفت؛ "انگار چاقو توی قلبم میها رو میوقتی این

 داد.داد به زندگی تاریکم ادامه میخبرهای که ایمان بهم می

اطالع به ماهی و ایمان قصد کردم به اون  یک روز تمام عزمم رو جمع کردم بدون

 روستا برم تا دخترم رو ببینم.

صورتم چروکیده بود سنی نداشتم ولی دلم پر از جای زخم بود، چیزی روی سرم انداختم 

 و با ظاهر یک پیرزن به اون روستا رفتم.

وقتی جلوی در عمارت رسیدم آهی عمیق از ته گلوم خارج شد، نگاهی گذرا به کل 

 ارت انداختم.عم

کرد من رو یاد کودکی خودم هاش بازی میدختری چشم آبی در حالی که با دوست

 هاش بودم که صدای آشنایی من رو به فکر فرو برد! انداخت غرق چشم

 آره بخاطر اوردم فائزه خانوم بود که دختر بچه رو با اسم الماس صدا زد.

 ه بودم اسم دخترم شده بود!به خودم اومدم الماس اسمی که من در خواست کرد

بیرون منتظر الماسم موندم بعد از چند دقیقه صورت اشکیش سمت در دوید و از عمارت 

 خارج شد.

 دونستم چطور از خودم دفاع کنم.لنگان لنگان سمتش رفتم داخل جنگل دوید دیگه می

 سمت الماس رفتم و لب زدم:

 شه کنارت بشینم!می -

 های اشکیش لب زد:با چشم



 بله، بفرمایید. -

 با دیدنش اولین اشک از گوشه چشمم ریخت دخترم بود عزیز دلم بود!

 اسمت چیه؟ -

 الماس شما چی؟ -

 کژال. -

 شوق زده گفت:

واقعا من با خاله سراب حرف زدم اون از شجاعت یک زن به اسم کژال برام داستان  -

 فت؛ اون یک شیر زن بوده."گگفت؛ "از اینکه اسمتون کژال واقعا خوشحالم، خاله میمی

 نمی دونستم بخندم یا گریه کنم ولی لب زدم:

 یک رازی بهت بگم قول می دی فقط بین ما بمونه! -

 کنجکاو سرش رو تکون داد و تند تند گفت:

 آره حتما. -

 تونی بهم بگی؛ مامان!ده میدونم نامادریت آزارت میبه من نگو خاله می -

 گفت:با گفتن؛ این حرفم غمگین 

 ده اون ها خوب نیستن... دوسشون ندارم تو خاله بمون.دوسش ندارم، مادر آزار می -

 هام رو با درد بستم و سری تکون داد و گفتم:چشم

 مثل دو تا دوست خوب، هر روز به مالقاتت میام. -

 سری از روی شادی تکون داد و گفت:



 داره.تو خیلی مهربونی خوش بحال بچت که مادری مثل تو  -

 

وقتی الماس اون حرف رو زد دلم خواست بمی رم، ولی زمانش هنوز نرسیده بود و من 

 محکوم بودم این راه پر از سختی رو ادامه بدم.

تا غروب کنار دخترم بودم وقتی از رفتنش به عمارت مطمئن شدم سمت خونه ماهی 

 رفتم.

 وقتی وارد خونه شدم، ماهی نگران سمتم اومد و عصبی گفت:

 کژال کجا بودی؟ نگرانم کردی! -

 با خوشحالی لب زدم:

دیدمش ماهی، دخترم رو دیدم... مثل خودمه انگار سیبی که از وسط نصف شده درست  -

 مثل بچگی خودمه ماهی! خوشگل و چشم دریایی!

 ماهی نگران لب زد:

 کژال کسی که نشناختت؟ -

 م.گفتسری به معنای "نه" تکون دادم و تا شب از دخترم می

 رفت!ماهی کمی غذا جلوم گذاشت و وادارم کرد بخورم ولی مگه پایین می

 .کردم سنگ قورت می دماحساس می

 شب بخیری به ماهی گفتم؛ و وارد اتاق کوچیکی شدم که ماهی بهم داده بود.

داخل اتاق کاهگلی وسایل دستی بود یک کوزه، یک ظرف سفالی و فرش خیلی قدیمی 

 بود.دست بافت که پوسیده 

 شد اسمش رو میز گذاشت.یک بالشت، یک مالفه و یک میز کوچیک که نمی



 هام رو بستم و خوابیدم.سمت بالشت رفتم و سرم رو روش گذاشتم پلک

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 

دونم چطور توصیفش کن اون شب یک خواب متفاوت دیدم یک دنیای متفاوت بود نمی

 طرف مسیر داشت کنارش درست مثل جنگل بود. ولی انگار تو یک راه بودم دو

 داد.های سفید و بوی خیلی خاصی مییک زن سمتم اومد لباس

 کردم برای من اومده.چهره مهربونی دلنشینی داشت حس می

 چیزی مثل یک کتاب دستش بود اسمم و به زبون آورد بهم گفت:

 کژال دختر دلیر و... -

 که با صدای رعد و برق وحشت زده بیدار شدم.خواست اسم مادرم و به زبون بیاره 

کشیدم و چنگی به سمت چپ قفسه سینم زدم از اون اتاق خارج شدم و با تند تند نفس می

 سرعت سمت خروجی خونه دویدم.

زد که انگار اونم ترس دلم آسمون بارونی بود طوری با بارون روی صورتم شالق می

 رو حس کرده بود.

کردم کرد از چیزی که فرار میجنگل کشیدم کی فکرش رو مینفسی عمیق توی اون 

 سرم بیاد؟

 صدای ایمان من رو از فکرهای که توشون غرق شده بودم بیرون کشید و لب زد:

 خوابی؟چرا نمی -

 نفسی عمیق کشیدم و گفتم:



 کنید؟ایمان اگه من یک روز نباشم تو با ماهی چیکار می -

 تم برداشت و گفت:ایمان ناراحت و عصبی یک قدم سم

 شه همیشه کنارتیم تو هم باید باشی.دیگه این حرف رو نزن تو چیزیت نمی -

 لبخندی زدم و گفتم:

 تا هر زمان بتونم کنارتونم ولی تو جواب من رو بده لطفا. -

 ایمان عصبی لب زد:

امیدوارم اون روز نیاد ولی انسان عمری فانی داره اگه اون زمان برسه ما برای  -

 شیم.ها مخفی مییشه از دید انسانهم

 به تاریکی جنگل خیره شدم و گفتم:

 دی؟یک قول بهم می -

 ایمان مشکوک لب زد:

 چی؟ -

 از دور مراقب مهتابم باش بزار حضورت رو حس نکنه ولی همیشه باش. -

 ای کرد و گفت:ایمان تک خنده

قومی جلوش سر خم ها از هر شه اونقدر قوی که جنمهتاب دختر قوی متولد می -

بینه ولی به عنوان ها رو نمیها هم کنارشن با اینکه اون هرگز اونکنن حتی فرشتهمی

شه دم اون قوی ترین دختری مییک مدیوم اونم محافظین خودش رو داره، بهت قول می

 که در تمام عمرم دیدم.

 

 از حرف ایمان شاد شدم و گفتم:



ام چیزی رو برای دخترم به ارث بزارم تا بدونه خوبرام قلم و کاغذ زیاد بیار می -

های این زندگی کیا بودن و براساس همون ما رو قضاوت گناهکارهای واقعی و قربانی

 کنه.

 ایمان تعظیمی کرد و خواست غیب بشه که لب زدم:

 کنی!من دیگه آدم پاکی نیستم که جلوش تعظیم می -

 ای کرد و لب زد:ایمان خنده

 مون کژال پاکی هستی که اولین بار دیدمت.تو برای من ه -

 ای زدم و تا دیر وقت داخل اون جنگل ایستادم.لبخند امیدوار کننده

اون شب فهمیدم کسی که داشت من رو صدا می زد اومده که برای همیشه من رو ببره 

ولی انگار خود خدا هم فهمید که من یک کار نیمه تموم دارم بهم بازم فرصت داد که 

 رو به پایان برسونم.کارم 

 بعد از چند ساعت نفس عمیق اونم بیرون کشیدن خسته و خیس سمت اتاق کاهگلی رفتم.

 نصف شب صدای چند تقه به در اتاقم باعث شد سمتش برم.

 یک دفترچه چرمی با قلم و جوهر روش بود، درست پشت در اتاقم بود.

 برشون داشتم لب زدم:

 ممنونم ایمان. -

های لرزون قلم رو برداشتم دیوار رو روی میز کوچیک گذاشتم، با دستفانوس گوشه 

 خواستم از اول زندگیم رو بنویسم فرصت زیادی نداشتم!

کرد ننویسم ولی قلم رو داخل دستم محکم گرفتم و نفسی عمیق کشیدم نیروی وادارم می

 از اول زندگیم و شروع به نوشتن کردم.



رم زل زدی تا بقیه زندگیم رو بخونی پس با من پیش حتی االن که کنجکاو به صفحه دفت

 بیا تا آخرین برگ این دفتر و با اسم عظم ّللاه تموم کنی.

 

 کرد.رفتم از نامادریش شکایت میهر روز صبح به دیدن الماسم می

خواست فریاد بزنم بگم؛ "من مادرتم" ولی دست داد دلم میحتی فائزه خانومم آزارش می

 د.و بالم بسته بو

همون روز تصمیم گرفتم، بخشی از داستان کژال محبوبش رو بگم ولی من شبیه قهرمان 

 رویاش نبودم وقتی همیشه حس گناه باهام بود.

ها گذاشت رابطه ما خیلی خوب شده بود طوری که الماس من رو "مامان" صدا هفته

 زد.می

حسی بود که  تریندونم چطوری اون حس رو توصیف کنم ولی باید بگم قشنگنمی

 تونستم توی ذهنم لمسش کنم.می

الماس دختر باهوشی بود وقتی اون روز بهم گفت؛ وقتی از کنار در اتاق مادر بزرگش 

کنه، تصمیم گرفتم یک دعا برای حفاظتش بنویسم دعایی که با کنه وحشت میعبور می

 اسامی رحمانی ّللاه نوشته شده بود.

سبز پیچیدم و وقتی دخترم رو دیدم به لباسش بستم  ایاون رو با احترام داخل پارچه

 کنجکاو پرسید:

 مامان کژال این چیه؟! -

 ای کردم و گفتم:خنده

 کنه.بینه و کمکت مییک دعا با اسم شخصی که همیشه تو رو می -

 کنجکاو پرسید:

 گید؟کی رو می -



 به قلبش اشاره کردم و گفتم:

مراقبته هیچ موجودی ازش برتر نیست بلکه منشاء کسی که همیشه تو قلبته و همیشه  -

 قدرتشونم فقط همون خدای باال َسِر.

 الماس با لحن بچگونش گفت:

گم؛ "مامان" دونی مامان هر چند مادر واقعیم نیستی ولی خیلی خوشحالم که بهت میمی -

 کنی.کنم اگه کسی آزارم بده تو مجازاتش میگم حس میدونی وقتی میمی

ترسیدم بگم مادرتم و تنهام بزاره همین دیدار خیلی برام سنگین بودن ولی می حرف هاش

 کوتاه هم از بین بره.

 ولی همین که نقش مادر رویایش رو داشتم واسم اندازه کل ثروت دنیا کافی بود.

گذره بیشتر امیدوارتر به زنید که انگار هر چی میمامان شما همیشه طوری حرف می -

 .شیدآیندتون می

 حس غم به گلوم چنگ انداخت، لب زدم:

کنی تو هم باید باشی هر روز جدید یک روز پُر از آزادِی این تویی که انتخاب می -

 روزت رو چطور بسازی سعی کن با دید بهتری به زندگیت نگاه کنی.

خوام این راز رو تا خوام یک رازی رو بهت انتقال بدم و ازتم میفردا همینجا باش می

هجده سالگیت نگه داری وقتی چیزی که یادت می دم کامل شد بهت یک دفترچه سن 

خوام تا سن هجده سالگیت اون دفتر باز نکنی، شب تولد هجده دم الماس ازت قول میمی

 تونی این لطف رو بهم بکنی؟سالگیت اون دفتر چه رو بخون می

 الماس تند تند سرش رو تکون داد و گفت:

 خواید رو نخونم.ون موقع چیزی که میخورم تا اقسم می -

 دستی نوازش گرانه روی موهاش کشیدم و سرش رو بوسیدم.

 



تا غروب جلوی در عمارت منتظر موندم خوب شد که الماس بیرون اومد با دیدنم چنان 

بغلم کرد که از درد روی زمین افتادم و به آغوش کشیدمش و عطر تنش رو برای آخرین 

 .بار بویدم

 وسیدم و گفتم:سرش رو ب

 سالم َهرچی َکَسم )همه َکَسم، همه ی زندگیم(. -

 الماس بهم چسبیده بود و با گریه گفت؛ "فائزه آزارش داده."

 سرش رو به قفسه سینم چسبوندم و قسمت نبود اون روز دفترچه رو دست دخترم بدم.

باز کرد  الماس رو راهی کردم که بازی کنه سمت عمارت رفتم در زدم آقا جمشید در و

 با دیدنم با لکلت لب زد:

 ک...ک...ژال خانوم؟ -

لرزیدن هلش دادم و سمت عمارت رفتم، زن جون با دست های که از فشار عصبی می

 زد با دیدنم لب زد:در حالی که جمشید رو صدا می

 این ولگرد پیر کیه؟ -

 قبل اینکه جمشید لب بزنه گفتم:

 قلبش خانوم محترم.کژالم زن اول ساالر خان تنها عشق  -

زن با دیدنم ُکپ کرده بود سمتش قدمی برداشتم و دستم رو بلند کردم و خوابوندم توی 

 گوشش لب زدم:

 این برای غمی که به دخترم دادی. -

 سیلی دوم رو توی گوشش زدم و گفتم:

 های که از چشمم ریختی.این بخاطر تک تک اشک -



رو گرفت سمت شخص برگشتم با دیدن سیلی سوم رو خواستم بزنم که شخصی دستم 

 هاش رو تکون داد و گفت:ساالر دستم رو مشت کردم، لب

 کژال؟! -

 فریاد زدم:

آره کژالم ساالر خان خود کژالم، من رو بیرون کردی که این زنت بشه و مثل بال  -

 بخور تو سر دخترم؟ این بود حفاظت کردنت! 

 اموش کنه گفتم یا نگفتم ساالر خان؟"زارم دخترم من رو فربهت گفتم، گفتم؛ "نمی

 ساالر اخمی کرد و گفت:

 برو بیرون. -

 ای کردم و گفتم:خنده

 برم! تا زنت تو سر دخترم بزنه؟ کسی از مادر زاده نشده دختر کژال رو آزار بده. -

 ساالر عصبی غرید:

 انقدر دخترم دخترم نکن این هشت سال کجا بودی؟ -

 مثل خودش فریاد زدم:

اومد تو همون جایی که ازش بیرونم کردی من از دور مراقب دخترم بودم هر وقت می -

آوردم نه اون هوشی درش میشد من از حالت بیجنگل مراقبش بودم هر وقت بیمار می

آوردی، آره خانزاده به هیچیت نناز هیچی! چون به شدت ازت دکترهای شهری که تو می

 بیزارم.

هاش پر از درد بودن هلش دادم و از عمارت خواستم برم شمساالر غمگین نگاهم کرد چ

 بیرون که با صدای فائزه خانوم ایستادم.

 کنی؟کار میکژال! اینجا چی -



 با شنیدن صداش لبخندی عجیب روی لبم اومد سمتش برگشتم و گفتم:

شما آهسته بخوابین فائزه خانوم چون همین روزهاست که شخصی سیاه پوش در این  -

رو بزنه و مهمون خونت بشه، همین روزهاست که باید در ضعف و بیماری  خونه

 جوابگوی خدای باشی که بی گناهی من رو مثل شالق توی صورتت بزنه.

 توجه به افراد حاضر از عمارت بیرون رفتم.فائزه اخمی کرد و سکوت کرد بی

 

اتفاقاتی که قرار بود گوشه ای زیر درخت نشستم و از تصمیم جدی که گرفته بودم و 

 دم.بیفته نوشتم، امروزم ثبت کردم تا کامل ترین چیزی باشه که دست دخترم امانت می

 گذشت که با صدام متوقف شد.الماس داشت از کنارم می

 جانم خاله کژال؟ -

 سمتش رفتم و گفتم:

 عزیزم این امانتیه یادت نره چه قولی دادی. -

دونستم کنجکاوی به ارادش و تکون داد ولی میخوشحال دفترچه رو گرفت و سرش ر

 کنه.غلبه می

 برای آخرین بار نگاهش کردم و گفتم:

رم اگه دلت برام تنگ شد این رو بدون که من همیشه تو الماس من برای یک مدتی می -

 قلبتم.

کرد نرم ولی این رفتنم به صالحش بود هم اون هم مهتاب الماس گریون التماس می

 .کوچولوی من

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت



 

های منتظرم اونقدر نگاهش اون شب مجبور شدم دروغی به الماسم بگم تا بره با چشم

 کردم که از دیدم مخفی شد چشم هام از شدت اشک تار می دیدن.

جا سر آغاز تمامی اتفاقات زندگیم  رفتم تا به چشمه رسیدم همینهدف تو جنگل راه میبی

 قیام و همه چیز...بود دیدار با 

 پاهای تیره ای جلوم قرار گرفتن سرم رو باال آوردم و لب زدم:

دم ولی اگه به نسلم نزدیک بشی به همین عظمت با کالم خدا رو انجام می درخواستت -

 کنم جن بدون حرفی سری تکون داد.نابودت می

 

 " سوم شخص"

 

گشتن غافل از اینکه اون از ماهی و ایمان وحشت زده همه جا رو دنبال کژال می

دیدشون مخفی شده بود و گناهی بزرگ رو به تنهای به دوش می کشید، ماهی از 

ها و تصمیمات کژال بو برده بود اما از تصمیم واقعیش آگاهی نداشت همین اون واکنش

 رو غمگین کرده بود مثل پری، کژال رو دوست داشت ولی دیگه کژالی پیشش نبود.

دون توجه به دعوای پدرش فانوس رو روی میز گذاشت و مشغول یک شب الماس ب

ای از کتاب رو باز کرد با هر بار کلنجار رفتن با خودش بود که بخونه یا نه! که صفحه

 شد.خوندن کلمات ترسش بیشتر و کنجکاوتر از قبل می

 

 های کژال:قسمتی از یاداشت

 



بخشید ان و شاید خدا هم منو نمیدونستم بخاطر یک تصمیم تلخ و تاریک ماهی، ایممی

 کنی.ولی مجبور که باشی هر کاری برای نجات خانوادت می

دونستم اگه کاری نکنم کابوسی وحشتناک که تمام تنم لرزونده بود رو دیده بودم و می

 قطعا همون اتفاق در آینده میفته.

چوقت بخشیده کردم هیدلم طاقت نداشت در حالی که بار گناهی رو داخل شکمم حمل می

شدم، بچه جن از وجود انسان ممکن بود دیوانه بشه من شرمندم باالخره باید یا من و نمی

یا مهتاب قربانی می شدیم اما من عمرم رو کرده بودم بهتر که من اون نوزاد رو به دنیا 

 می آوردم.

سته با تولد این نوزاد نفرین تا حدی دست از سر مهتاب بر می داشت یعنی تا حدی شک

 می شد بعد از این باطل شدن یا نشدنش رو خود مهتاب باید تصمیم می گرفت.

 

تونستم برات بکنم رو خونی دیگه کژالی نیست اما من تنها کاری میکه میعزیزکم االن 

 ازت دریغ نکردم.

من از همون جن باردار شدم تا تو در امان باشی ازدواج با یک جن خالف تمامی عقاید 

بود و من برات انجامش دادم تا بدونی زندگیت برای من چقدر مهم و با ارزشه و دینی ما 

 پس برای تو هم باشه.

گناهت بکنم حتی تصور اینکه تو های بیتونستم برای چشماما این تنها کاری بود که می

کردم پس سوزوند، منم که دیگه زندگی نمیبا اون ها باشی لحظه به لحظه من رو می

 کنم تا تو طعم زندگی رو بچشی.ت قربانی میخودم رو برا

ها با تو و هیچ انسانی یکی نیست اگه پا به دنیاشون اما از هر چیزی آگاه باش دنیایی اون

 بزاری راه فراری نیست.

کنم تسلیم نشو فقط بجنگ اگه این کار رو نکنی باید اگه وارد شدی ازت درخواست می

از تاریکیت رو دیدم هیچکسی غیر خودت  هر روز طعم شکست رو بچشی، زندگی پر

تونه نجاتت بده لطفا مهتابم تسلیم نشو فقط برای آزادیت بجنگ تو برده شیاطین نیستی نمی

 های تو هستن.ها بردهبلکه اون



کشه تا من فرزند نیمه انسانم و به دنیا بیارم ولی این بدون های خیلی کوتاهی طول میماه

گی نکردم اما تو حتما این کار و بکن حاللم کن حتی اگه این من هیچوقت برای خودم زند

 اشتباه بزرگ رو مرتکب بشم.

 

زد با هر بار خوندن شدت اشک ریختنش های دفتر رو ورق میالماس کنجکاو برگ

شد تا اینکه با صدای رعد و برق وحشت زده دفتر رو بست و جیغی ناخواسته بیشتر می

 کشید.

 

 "چند ماه بعد"

 

کشید طوری که صدای پر شدت درد زایمان چنگی به خاک زد از ته دل جیغ می زن از

شد، از فشار درد قطره اشکی از گوشه چشمش سر از عجزش داخل جنگل پخش می

 خورد و گونه سفیدش رو خیس کرد.

هاش کم سو و برای آخرین بار صورت دخترش الماس جلوی چشمش نقش بست و چشم

 برای همیشه بسته شدن.

ی سیاه کنار جسم بی تحرک زن ایستاد و نوزاد تازه متولد شده رو جودی به شکل هالهمو

 به آغوش کشید و از دید هر موجودی غیب شد.

 

 الماس آخرین برگ دفتر رو خوند با گریه لب زد:

 اومد مادرم بود!کژال مادر منه؟! زنی که به دیدنم می -

 کشید که در اتاقش باز شد.قطرات اشک از چشمش فرو ریختن، جیغی از درد 

 ساالر نگران سمت دخترش رفت اما الماس پسش زد و گفت:



ازت متنفرم تو به من گفتی؛ مادرم خودش من رو ترک کرده! اما تو... تو بیرونش  -

 گناه بود.کردی! اون بی

 ساالر گیج به دخترش زل زد و لب

 زد: 

 دخترم... -

 جیغ الماس ساالر و وادار به سکوت کرد:

 به من نگو دخترم. -

الماس پدرش رو پس زد و از عمارت بیرون زد مادرش آخرین بار به چشمه اشاره کرده 

 کرد.بود با عجله سمت اون مکان دوید ساالر، الماس رو صدا زد ولی انگار توجهی نمی

ساالر دنبال دخترش دوید اما گمش کرده بود، الماس با پاهای لرزون سمت چشمه قدم 

 ا دیدن یک جسم با سر و صورت کثیف سمتش دوید.برداشت، ب

کردن غرق در خون بدن سردش صورت مادرش مثل خاری بود که تو چشمش فرو می

 داد.فریادی از مرگ سر می

های الماس، ساالر و سمت خودش کشوند با دیدن الماس که سر یک صدای جیغ و التماس

 ای تنش یخ زد.ای لحظهبرد، برشخص رو بغل گرفته بود و اسم مادرش رو می

 

های کهنه و خونی توی سرش زد و پا تند کرد و سمت الماس رفت با دیدن کژال با لباس

 جونش رو تکون داد:های بیلب

 ک...کژال! خدای من چه بالی سرش اومده؟ -

 الماس جیغ زد:



بزرگ گناه بود کشتینش، همش تقصیر مامان بخشمتون مادرم رو کشتین، مامانم بینمی -

 بود اون قاتله اون زن خوبی نبود، اون جادوگر بود نه مادرم.

های خورد قطره های اشک از چشمهای الماس مثل پتکی بود که تو سر ساالر میحرف

های آبی دخترش انداخت که از شدت گریه قرمز شده سبزش ریخته شد نگاهی به چشم

 بود.

 

 های الماس:گفته

 

هاش ه به عمارت برگشت درحالی که تن مادرم توی دستاون روز بابا با کمری شکست

 لرزید.بود از شدت فشار تنش می

 زن بابام وقتی مادرم رو توی دست بابا دید عصبی شد که با فریاد بابا سکوت کرد.

های بابا سرد و بی روح شده بودن طوری که حتی مادر بزرگمم سکوت کرده بود چشم

 کردم.منم وحشت می

جمشید دستور داد که برای مادرم مراسم ختم با احترامی برگزار کنن ولی بابا به عمو 

ره چه کولی بازی در آوردم تا تو خاک نزارنش آخه گناه داشتم منی که تازه یادم نمی

مادرم رو پیدا کرده بودم حاال واسی همیشه از دست داده بودمش! زندگی مادرم غم 

 کر کنم.تونستم بهش فانگیزترین چیزی بود که می

رن، چقدر خوشگل بود های آبیش یادم نمیخونه شستن چشم مادرم رو داخل مردشور

های روی صورتش ولی اون روز جسد خونیش کنار آب حتی با تک تک چین و چروک

 چشمه تا چند سال کابوس من شده بود.

 باالخره روز ختم مادرم رسید بابا دلیر، خاله کژین و خاله نبات هم اومده بودن.

 زاشتنش.کرد که تو خاک میبابا دلیر با غم به جسد مادرم نگاه می



شد حقم داشت کی کردن بابا فقط به جسم مادرم زل زده بود باورش نمیهمه گریه می

دونست من راز رو کرد کژال زن ساالرخان یک زن معمولی نبوده! البته بابا نمیفکر می

 دونستم با مادری که دیگه نبود.می

گفت؛ کرد و میلیر دستش رو روی قلبش گذاشته بود و خودش رو لعنت میبابا د

 "هیچوقت از مادرم حمایت نکرده فقط جلوی دخترش خواره."

شدم و مادرم از فوت مادرم چند روز گذشت، گاهی شب ها با وحشت از خواب بیدار می

 کردم ولی جز تاریکی اتاقم هیچ کسی نبود.رو در خواست می

گناهه از دفترچه از اعصبانیت جویا شد که من چطور فهمیدم مادرم بی یک روز بابا

 گفتم؛ با زور دفتر رو ازم گرفت و مشغول خوندنش شد.

دادم خیلی عوض شد انگار بابا همراه مادرم اون اما ای کاش دستم می شکست و نمی

 زاشتنش ُمرد.روز که تو خاک می

زدم هاش زل میشدن هر وقت به چشمهاش حتی برای خنده ی ظاهری هم باز نمیلب

 کردم.سرما رو تا مغز و استخونم حس می

 

دیدم یک شب وقتی دفتر رو ازم گرفت صدای شکستن از اتاقش هر روز بابا غمگین می

 لرزید.کشید که من تنم میزد؛ خدا لعنتم کنه جوری عربده میاومد فریاد میمی

کرد صدای فریاد بابا که با مادر بزرگم دعوا میاون روز از ترس زیر پتو قایم شده بودم 

 اومد.خیلی آزار دهنده بود، یواشکی سمت اتاقی رفتم که صدای بابا می

 گفت:به مادرش می

 کنی؟دستت رو شده چی رو انکار می -

 گفت:مادر بزرگم می

 کنم! زنت جادو کرده گردن من ننداز.چی رو انکار می -



 ی مادر بزرگم از ترس قالب تهی کردم.با صدای فریاد بابا منم جا

 ساکت شو دروغ نگو، چرا زندگیم رو جهنم کردی؟ مگه پسرت نیستم! -

 با فریاد مادر بزرگم یک گوشه کز کردم:

 نه نیستی، تنها پسرم مسعود بود نه تویی که با زور و تجاوز به دنیات آوردم. -

وش نبوده پس اردشیر هم پسر بابا اون شب از مادر بزرگ پرسید؛ "اگه مسعود پسر عم

 عموش نیست! 

ولی جواب مادر بزرگ من رو ناراحت کرد اون گفت؛ اردشیر پسر برادر ناتنی بابا 

بزرگ مونس بوده که با خواهر آسو خانوم ازدواج کرده اما برای اینکه کسی بوی نبره و 

دست ابروی خان مونس نره، مادرشوهرش که همون ملوک خانوم بوده مسعود رو هم 

برادر ناتنی بابابزرگ مونس می ده تا همه باور کنن که اون ها دوقلون و کسی از رابطه 

اش با آقا بایار مطلع نشه، مثل اینکه ملوک خانوم، برادر ناتنی مونس رو همراه زن و 

بچش بیرون می کنه برای همین هیچ کدوم از خدمتکارها حرف نزدن چون چیزی نمی 

 دونستن!"

ه هیچ صدای از اتاق نیومد یک دفعه صدای شکستن وسایل اتاق رو برای چند دقیق

 شنیدم.

کرد ولی خیلی دیر بود طوری داد خودش رو لعنت میبابا به زمین و زمان فوحش می

 که زمان جبران برای هیچ چیزی نبود.

بابا اون شب مادرش رو از عمارت بیرون کرد به عمو جمشید گفت؛ "ببرتش شهر تا 

 ."اونجا بمونه

همین اتفاق هم افتاد سمت اتاق بابا دویدم و دفترچه رو برداشتم و سمت اتاقم رفتم، یک 

داشتم، دفتر مامانم رو اونجا جای درست کرده بودم که همه چیزم رو اونجا نگه می

 مخفی کردم.

زد، به معنای واقعی گذشت حتی زن بابامم حرفی نمیها از رفتن مادر بزرگم میهفته

 رفته بود.خفه خون گ



دونست آزارم بده بابام طالقش می ده، بخاطر پول جرئت نزدیک شدن بهم رو نداشت می

 سکوت کرده بود.

شدم و پدرم انگار با گذشت زمان گذشت من بزرگ تر از قبل میروزگار به سختی می

زد، گاهی اوقات شد اونقدر غمگین بود که فقط در مواقع ضروری حرف میپیرتر می

 شنیدم.حرفی ازش نمیاصالً 

اونقدر از مادرش کینه توی دلش بود که روزی که عمو جمشید گفت؛ "مادرش مریضه" 

شد پیشش نرفت گفت؛ "اون مادر من نیست! " خیلی حرف توی جمله پدرم خالصه می

 ولی...

یک چیز رو بعد از گذشت ماه ها به خوبی درک کرده بودم و این بود که انگار با مرگ 

 ن عمارت روحش ُمرده بود.مادرم ای

واقعا هم همینطور بود مادرم، سر زندگی و شادی رو به این عمارت آورد وقتی رفت من 

 جز غبار غم توی این عمارت سرد چیزی ندیدم.

 

های اون لباس سفیدی تنم کردم زیبای مادرم رو نداشتم ولی حداقل خوشحال بودم چشم

در زدم صدای نیومد، عادی بود چون بابا خیلی رو داشتم، سمت در اتاق بابا رفتم وقتی 

 زد.نشست و به بیرون زل میوقته سکوت کرده بود  یک گوشه می

 هام نگاه کرد و زیر لب بهم گفت:با دیدنم حرفی نزد فقط به چشم

 کژال! -

سمتش رفتم و سرم و روی پاش گذاشتم در حالی که دستش رو داخل موهای تیرم کرده 

 زد: بود زمزمه وار لب

 ی )کژال دوست دارم(.کژال! خوشم دوه -

 



 "شبیه برگ جدا از درخت، بر کف باغ"

 

 کند، نه فراق""نه وصل حال مرا خوب می

 

 ی من""نشد، همای سعادت نصیب شانه

 

 "شدم مترسک و بردوش شانه من نشسته کالغ"

 

 "نه اینکه راضی از این حال و روزم باشم، نه... "

 

 از پس طاقتم شده طاق"ام که "صبور گشته

 

 "دلم در آتش طاق شد به سختی فوالد"

 

 شکند هر چه، هم ببیند داغ""دگر نمی

 

 "نه اسم کوچک مرا لبی صدا کرد و..."

 



 ام از من گرفته سراغ""نه غیر سایه

 

 خورد امروز""در انتهای دلت خاک می

 

 "همان کسی که برای تو بود چشم و چراغ"

 

 .""شاعر: مه زاد رازی

 

 "پایان"

 

 صحبتی با خوانندگان محترم:

 

 راستش خیلی خوشحالم که این داستان رو نوشتم تجربه ی متفاوتی بود.

زندگی با کژال و دردهاش رو عمیقانه احساس کردم، دلیل نوشتن این داستان این بود که 

 اون های که در مورد دنیای جنیان کنجکاوی می کنن از خطراتش مطلع شن.

باشین دینتون محترمه پس سعی کنید به کسی که خلقتون کرده احترام بزارید و هر آئینی 

 همیشه صبور باشید.

باور دارم که خیلی ها از زندگی کژال درس می گیرن، راه غلط رو باید تا انتها رفت تا 

فهمید غلطه! درست مثل دکمه های لباسه اگه تا آخر نرید متوجه نمی شید که یک دکمه 

 .ستینرو اشتباه ب



تشکر می کنم از اون هایی که کژال رو انتخاب کردن و با صبوریت زیاد کنار کژال 

 زندگی کردن.

 

 "براساس چندین اتفاق واقعی!"

 

 "این داستان قصد توهین به هیچ دین، آئین و سنتی رو نداره."

 

 با کمال احترام نویسنده:

 

" Mahsa g.i " 
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	یکم از آب چشمه رو خوردم که چشمم به یک شخص لاغر اندام افتاد که با چشمهای کاملا سیاه بهم زل زده بود، از نگاهش حس بدی بهم دست داد نگاهش درست مثل یک شکارچی به طعمهاش بود، فقط خدا میدونست کیه؟!
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	- آقا رضا درسته من یک دخترم ولی دست کمی از یک پسر ندارم.
	همیشهی خدا این مرد با من پدرکشتگی داشت، برای همین اخمی کرد و گفت:
	- مراقب زبونت باش و گرنه خودم کوتاهش میکنم.
	اخمهام رو توهم کردم اصلا این جماعت عادت دارن مرد سالاری رو نشون بدن ولی عمرا بزارم روی من همچین  چیزی رو پیاده کنن، برای اینکه حرصیش کنم پوزخندی زدم و گفتم:
	اخمهام رو توهم کردم اصلا این جماعت عادت دارن مرد سالاری رو نشون بدن ولی عمرا بزارم روی من همچین  چیزی رو پیاده کنن، برای اینکه حرصیش کنم پوزخندی زدم و گفتم: (1)
	اخمهام رو توهم کردم اصلا این جماعت عادت دارن مرد سالاری رو نشون بدن ولی عمرا بزارم روی من همچین  چیزی رو پیاده کنن، برای اینکه حرصیش کنم پوزخندی زدم و گفتم: (2)
	- کسی از مادر زاده نشده که به من دست بزنه من فقط از خدا میترسم نه بندهایی که ادعای انسان بودن میکنن.
	آقا رضا که از اعصبانیت دندانهاش رو روی هم میسایید، بهش پوزخندی زدم که اخمهایی پسرش تو هم رفت.
	دستم بابا رو گرفتم و با قدمهایی محکم و استوار وارد باغ خان شدیم برای اولین بار وارد باغ خان شده بودم خدای من مگه ممکنه؟!
	دستم بابا رو گرفتم و با قدمهایی محکم و استوار وارد باغ خان شدیم برای اولین بار وارد باغ خان شده بودم خدای من مگه ممکنه؟! (1)
	دستم بابا رو گرفتم و با قدمهایی محکم و استوار وارد باغ خان شدیم برای اولین بار وارد باغ خان شده بودم خدای من مگه ممکنه؟! (2)
	اینجا چقدر بزرگه واقعا راست گفتن؛ خانی و پادشاهی، فقر و بدبختی.
	از هر درختی که انسان میتونست فکرش رو بکنه داخل باغ بود، کلمه بهشت برای توصیفش کم بود.
	از هر درختی که انسان میتونست فکرش رو بکنه داخل باغ بود، کلمه بهشت برای توصیفش کم بود. (1)
	از هر درختی که انسان میتونست فکرش رو بکنه داخل باغ بود، کلمه بهشت برای توصیفش کم بود. (2)
	درخت های بلند سر به فلک کشیده، آلاچیقهای که ثروت رو به رخ میکشین، بینهایت از خانها بیزار بودم خودشون با آرامش با کنیزاشون مینشستن اونوقت ما باید کار میکردیم.
	سر کارگر سمتمون اومد و با اون چشمایی هیزش به من نگاه کرد که اخمهام رو توهم کردم سعی کردم از بابا زیاد دور نشم.
	سر کارگر سمتمون اومد و با اون چشمایی هیزش به من نگاه کرد که اخمهام رو توهم کردم سعی کردم از بابا زیاد دور نشم. (1)
	سر کارگر سمتمون اومد و با اون چشمایی هیزش به من نگاه کرد که اخمهام رو توهم کردم سعی کردم از بابا زیاد دور نشم. (2)
	مَشغول جدا کردن اَنارها از درخت بودیم که سرکارگر با اون سیبیلهای کلفتش و شکم گندش نزدیکمون شد و گفت:
	- دلیر تو دختری به این زیبایی داشتی و رو نمیکردی؟
	بابا دل نگرون گفت:
	- آقا کاری به کژال نداشته باشین.
	مرد اسمم رو زمزمه کرد و گفت:
	- کژال، پس دختر چشم آهویی ده که دلربایی همهیی پسرایی ده شده تویی؟! لیاقت دخترت ملکه بودنه اگه به من بدیش.
	بابا غمگین نگاهم کرد باز هم مثل همیشه زور اینجا حرف اول رو میزد خدا میدونست چقدر از این زورگوییها نفرت داشتم ولی با اینکه ترس تو وجودم لونه کرده بود.
	تمام جسارتم رو جمع کردم و سیلی محکم به سر کارگر زدم، که سر آدمهایی که نزدیکمون بودن سمتمون چرخید با صدای بلندی گفتم:
	تمام جسارتم رو جمع کردم و سیلی محکم به سر کارگر زدم، که سر آدمهایی که نزدیکمون بودن سمتمون چرخید با صدای بلندی گفتم: (1)
	تمام جسارتم رو جمع کردم و سیلی محکم به سر کارگر زدم، که سر آدمهایی که نزدیکمون بودن سمتمون چرخید با صدای بلندی گفتم: (2)
	- من تو رو سگ در خونه بابام هم حساب نمیکنم، چطور جرئت میکنی؟ من همسن دخترت هستم که بهم چشم داری!
	با فریادهایی که سر سرکارگر میزدم همه دورمون جمع شدن، خواستم دومین سیلی رو بهش بزنم که کسی دستم رو گرفت با خشم سمت کسی برگشتم که دستم رو گرفته بود با برگشتم لچکم از سرم افتاد و باد موهایی بلندم و خرمایی رنگم رو وادار به رقصیدن کرد.
	با فریادهایی که سر سرکارگر میزدم همه دورمون جمع شدن، خواستم دومین سیلی رو بهش بزنم که کسی دستم رو گرفت با خشم سمت کسی برگشتم که دستم رو گرفته بود با برگشتم لچکم از سرم افتاد و باد موهایی بلندم و خرمایی رنگم رو وادار به رقصیدن کرد. (1)
	با فریادهایی که سر سرکارگر میزدم همه دورمون جمع شدن، خواستم دومین سیلی رو بهش بزنم که کسی دستم رو گرفت با خشم سمت کسی برگشتم که دستم رو گرفته بود با برگشتم لچکم از سرم افتاد و باد موهایی بلندم و خرمایی رنگم رو وادار به رقصیدن کرد. (2)
	سرم پایین بود که چشمم به دو جفت کفش براق مشکی افتاد آروم آروم سرم رو بلند کردم و با تمام جسارتم به مرد خشن و جدی رو به روم نگاه کردم چشمهای سبزش ترس به وجودم رخنه میکرد، نمیدونستم کیه؟
	ولی این رو خوب میدونستم که صد در صد اینم یکی از همونایی که در ظلم کردن به دیگران نقش داره.
	سعی کردم دستم رو از دست اون مرد جدا کنم، ولی تلاشم برای آزادی بینتیجه بود.
	- اینجا چه خبره؟!
	با اینکه بخاطر اعصبانیتم بدنم میلرزید به چشمهایی اون مرد نگاه کردم و گفتم:
	- این مردک به من چشم داره، چشم های کسی که با هیز بودن بهم نگاه کنه از کاسه در میآرم و کف دستش میزارم.
	مرد رو به روم نگاهی به اون یکی مرد انداخت و لب زد:
	- اردشیر این دختر راست می گه؟!
	اردشیر به دروغ گفت:
	- نه خان، برای چی حرف توی دهنم میزاری دختره گیس بریده!
	سرش فریاد زدم:
	- گیس بریده مادر و خواهرته من مثل بقیه دخترای ده نیستم که بزنید توی دهنم سکوت کنم.
	بابا آروم گفت:
	- کژال دخترم بسه.
	نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
	- چشم بابا جان.
	همون مرد رو به بابا کرد و گفت:
	- پیرمرد اسمت چیه؟
	بابا سرش رو پایین انداخت و گفت:
	- خان، دلیر هستم.
	پس خان بود! محکم لب زد:
	- دلیر دخترت حقی نداره اینطور صداش رو بندازه روی سرش و جیغ بکشه این رو میدونستی؟
	بابا با شرمندگی گفت:
	- خان شرمندتونم.
	خان نگاهی بهم انداخت و گفت:
	- شرمندگی تو آرامش من رو بر نمیگردونه.
	چطور اینقدر این خانها ظالم بودن به جایی اینکه اون مَردک رو سرزنش کنن پدر من رو سرزنش میکنه! واقعا دیگه سکوت جایز نبود، داشتم از درون آتیش میگرفتم.
	پس خان ده این مرد بود! اصلا اهمیتی نداشت باید جوابش رو میدادم وگرنه تا فردا خودخوری میکردم.
	پس خان ده این مرد بود! اصلا اهمیتی نداشت باید جوابش رو میدادم وگرنه تا فردا خودخوری میکردم. (1)
	پس خان ده این مرد بود! اصلا اهمیتی نداشت باید جوابش رو میدادم وگرنه تا فردا خودخوری میکردم. (2)
	با حرص گفتم:
	- من جیغی نکشیدم خان فقط از حقم دفاع کردم کاری که هیچکدوم از مردها و زنهایی این ده در برابر ظلمها شما انجام نمیدن، مثل غلامهایی حلقه بگوش فقط دستور میگیرن و سرشون رو میندازن پایین و انجام میدن.
	خان چند قدم سمتم اومد و با خشم بهم نگاه کرد اونقدر ترسناک شده بود که همه سکوت کردن اونقدرام شجاع نبودم ولی خوب اگه میترسیدم مطمئنن پدرم احساس سرشکستگی میکرد، خان با یک دستش دستم رو گرفت و با دست دیگش فکم رو توی دست قویش گرفت و فشار داد و کنار گوشم ب...
	- دختر جسوری هستی ولی مراقب زبونت باش همین زبونه که سر انسان رو به باد میده.
	بخاطر فشاری که به فکم وارد شد صورتم از درد جمع شد، با درد گفتم:
	- هستم، شما نگران خودتون باشید.
	خان نیشخندی زد و گفت:
	- دختر کوچولو دهنت رو ببند وگرنه به فلک میکشمت.
	بابا با وحشت به خان نگاه کرد خان حرفش رو ادامه داد:
	- دلیر با دخترت برو دفعه بعد با خودت گرگ نیار.
	تا رسیدن به خونه دیگه حرفی بین من و بابا رد و بدل نشد با بابا وارد خونه شدیم و سمت پذیرایی رفتیم که کژین با صورت خوابالو سمتمون اومد و گفت:
	- سلام بابا و آجی، ظهر بخیر.
	با مهربونی گفتم:
	- عزیز آجی ظهر توهم بخیر.
	سمت بابا کردم و گفتم:
	- بابا من برای این اتفاق متاسفم نتونستم این بی احترامی رو تحمل کنم.
	بابا سری تکون داد و گفت:
	- فدای سرت، دخترم که یک شیر زنه! من پسر ندارم ولی یک دختر دارم که ارزشش از صدتا پسر بالاتره میدونم که اگه یه روزی نباشم کژین درست تربیت میشه.
	با دلخوری گفتم:
	- بابا لطفا اینطوری نگو!
	بابا آرومی دستش رو روی گونم کشید و گفت:
	- همه یه روزی می میریم.
	با لبخند گفتم:
	- ولی نه امروز.
	بابا لبخندی زد که کنار چشمم چین افتاد،
	سمت بابا رفتم و خودم رو داخل آغوشش انداختم حس امنیت و آرامش رو بهم میداد با تمام وجود عطر تنش رو بو کشیدم دلم برای بابا خیلی میسوخت چند ساله بدون مامان زندگی میکنه، چطور این همه سال غم دوریش رو تحمل کرده؟
	سمت بابا رفتم و خودم رو داخل آغوشش انداختم حس امنیت و آرامش رو بهم میداد با تمام وجود عطر تنش رو بو کشیدم دلم برای بابا خیلی میسوخت چند ساله بدون مامان زندگی میکنه، چطور این همه سال غم دوریش رو تحمل کرده؟ (1)
	سمت بابا رفتم و خودم رو داخل آغوشش انداختم حس امنیت و آرامش رو بهم میداد با تمام وجود عطر تنش رو بو کشیدم دلم برای بابا خیلی میسوخت چند ساله بدون مامان زندگی میکنه، چطور این همه سال غم دوریش رو تحمل کرده؟ (2)
	حواسم سمت کژین پرت شد که اشک داخل چشمهاش حلقه زده بود دستم رو دراز کردم و اون رو هم به جمعمون اضافه کردم.
	حواسم سمت کژین پرت شد که اشک داخل چشمهاش حلقه زده بود دستم رو دراز کردم و اون رو هم به جمعمون اضافه کردم. (1)
	حواسم سمت کژین پرت شد که اشک داخل چشمهاش حلقه زده بود دستم رو دراز کردم و اون رو هم به جمعمون اضافه کردم. (2)
	سر کژین روی پای راست و من روی پای چپ بابا بود بابا نوازشگرانه دستش روی موهامون حرکت میداد با همون حس آرامش به خواب رفتیم.
	وقتی بیدار شدم شب شده بود که بیبی سفره رو انداخت کژین هنوز خواب بود به صورت مهتابیش نگاه کردم، دو چشم قهویی، موهای خرمایی رنگش مثل ابریشم نرم بودن طوری که آدم دلش میخواست انگشت داخلشون فرو کنه و صورت سفیدش با اون دستهای تپلش باعث می شد دلم براش ضعف...
	وقتی بیدار شدم شب شده بود که بیبی سفره رو انداخت کژین هنوز خواب بود به صورت مهتابیش نگاه کردم، دو چشم قهویی، موهای خرمایی رنگش مثل ابریشم نرم بودن طوری که آدم دلش میخواست انگشت داخلشون فرو کنه و صورت سفیدش با اون دستهای تپلش باعث می شد دلم براش ضعف... (1)
	وقتی بیدار شدم شب شده بود که بیبی سفره رو انداخت کژین هنوز خواب بود به صورت مهتابیش نگاه کردم، دو چشم قهویی، موهای خرمایی رنگش مثل ابریشم نرم بودن طوری که آدم دلش میخواست انگشت داخلشون فرو کنه و صورت سفیدش با اون دستهای تپلش باعث می شد دلم براش ضعف... (2)
	سمت آشپزخونه رفتم که به بیبی کمک کنم که نگاهم به پنجره افتاد دیگه جایی برای گرد شدن چشمهام نبود سمت بیبی برگشتم جیغ زدم:
	سمت آشپزخونه رفتم که به بیبی کمک کنم که نگاهم به پنجره افتاد دیگه جایی برای گرد شدن چشمهام نبود سمت بیبی برگشتم جیغ زدم: (1)
	سمت آشپزخونه رفتم که به بیبی کمک کنم که نگاهم به پنجره افتاد دیگه جایی برای گرد شدن چشمهام نبود سمت بیبی برگشتم جیغ زدم: (2)
	- وای بیبی من چقدر زیاد خوابیدم چرا بیدارم نکردی؟!
	لبام رو برچیدم که بیبی آروم روی لپم زد و گفت:
	- مادر خیلی معصوم خوابیده بودین دلم نیومد بیدارتون کنم دوتا طفل معصومین بخدا، خدا با همون بزرگیش عاقبت بخیرتون کنه.
	- ممنون بیبی، برو بشین بیبی بقیش رو خودم انجام می دم.
	بی بی خواست مخالفت کنه برای همین گفت:
	- آخه...
	وسط حرفش پریدم و گفتم:
	- بیبی آخه نداره.
	مشغول درست کردن غذا شدم، سبزیها رو داخل بشقاب گذاشتم و دیزی هم داخل قابلمه درست شده بود با اسم خدا از پلهها بالا رفتم و سفره رو انداختم با زیبایی سفره چیدم سمت کژین رفتم بیدارش کردم.
	مشغول درست کردن غذا شدم، سبزیها رو داخل بشقاب گذاشتم و دیزی هم داخل قابلمه درست شده بود با اسم خدا از پلهها بالا رفتم و سفره رو انداختم با زیبایی سفره چیدم سمت کژین رفتم بیدارش کردم. (1)
	مشغول درست کردن غذا شدم، سبزیها رو داخل بشقاب گذاشتم و دیزی هم داخل قابلمه درست شده بود با اسم خدا از پلهها بالا رفتم و سفره رو انداختم با زیبایی سفره چیدم سمت کژین رفتم بیدارش کردم. (2)
	- آجی پاش و با شکم گرسنه نخواب.
	کژین با صدای خوابالو گفت:
	- آجی خوابم میاد تو روخدا.
	کژین پشت بند این حرفش پتو رو روی سرش کشید.
	سمتش رفتم و پتو رو کشیدم و گفتم:
	- پاشو غذا بخور بعد بخواب زود باش.
	کژین حرصی پوفی کشید و لب زد:
	- آجی... باشه، پوست آدم رو میکنی.
	خنده آروم کردم و گفتم:
	- خوابالو خانوم، بدو ببینم.
	سمت اتاق بابا رفتم که بابا با پیراهنی که تنش بود و داشت دکمههاش رو میبست از اتاق خارج شد، آروم لب زدم:
	- بابا شام آماده است.
	بابا سری تکون داد و گفت: (1)
	- بریم دخترم.
	لب زدم:
	- چشم.
	بابا با دلگرمی گفت:
	- عزیز بابا بیبلا باشه.
	با بابا سمت سفره رفتیم که یک سایه دیدم بابا صدام زد:
	- بابا جان نمیای؟
	رو بهش کردم و گفتم:
	- شما برید من میام.
	بابا گفت:
	- باشه دخترم.
	آروم آروم سمت در اتاق حرکت کردم و با جارویی که کنار دیوار بود رو به دست گرفتم وارد اتاق شدم.
	اتاق به قدری تاریک بود که نمیدونستم کی به کیه؟
	دمایی اتاق به قدری سرد و استخوان سوز بود که ترس کمکم داشت بهم غلبه میکرد.
	با احساس اینکه کسی ناخونش رو داخل کمرم فرو کرد، به پشتم برگشتم.
	سمت فانوس گوشه دیوار رفتم، سعی کردم روشنش کنم، چند بار انجام دادم انگار کسی فوتش میکرد.
	در اتاق با شدت بسته شد هین بلندی کشیدم و سمت در رفتم تا بازش کنم ولی انگار قفل شده بود.
	به در میزدم و کمک میخواستم ولی کسی نمیاومد.
	سریع سمت فانوس رفتم زمزمه کردم:
	- اَه... تو رو خدا روشن شو.
	بعد از کلی کلنجار رفتن موفق شدم فانوس رو روشن کنم.
	وقتی به پشتم برگشتم که یک زن با لباس کهنه در حال گریه کردن کنار اتاق بود سمتش آروم حرکت کردم:
	- خانوم حالتون خوبه؟! من خیلی ترسیدم این کار شما بود؟
	گریه زن تبدیل به خنده شد صداش شبیه صدای یک مرد و زن بود، دورگه و ترسناک سمتم برگشت که فانوس از دستم افتاد و گلیم فرش آتیش گرفت.
	با تعجب به چیزی که رو به روم بود نگاه کردم، یک موجود درست مثل انسان با دستهای دراز و ناخونهای بلند، دو چشم کهربایی که خط اُفقی بزرگی وسط چشمهاش بود.
	دستش رو دور گردنم انداخت و فشار داد، داشتم خفه میشدم و اون قهقه میزد، باورم نمیشد اون یک جن باشه مگه جن وجود داره؟!
	چشمهام داشت سیاهی میرفت که صدای مردی در ذهنم پیچید.
	- دخترم اون از نام خدا فراریه، اسم اللّه رو به زبونت بیار.
	به صدای ذهنم توجه کردم اصلا نمیدونستم صدای کی بود؟ ولی با زور اسم اللّه رو به زبون آوردم که جن رو به روم جیغ بلندی کشید و شروع به بهم ریختن اتاق کرد.
	به صدای ذهنم توجه کردم اصلا نمیدونستم صدای کی بود؟ ولی با زور اسم اللّه رو به زبون آوردم که جن رو به روم جیغ بلندی کشید و شروع به بهم ریختن اتاق کرد. (1)
	به صدای ذهنم توجه کردم اصلا نمیدونستم صدای کی بود؟ ولی با زور اسم اللّه رو به زبون آوردم که جن رو به روم جیغ بلندی کشید و شروع به بهم ریختن اتاق کرد. (2)
	وقتی ولم کرد شروع به سرفه کردن، کردم و گردنم رو ماساژ دادم بهش نگاه کردم که با اون صورت زشتش که نصفش از بین رفته بود به سمتم هجوم آورد، غیر ارادی بسم اللّه گفتم؛ که برای بار دوم صدای جیغش در اومد.
	جن رو به روم با صورت کزایش با نفرت بهم زل زده بود و میخواست بکشتم این رو به خوبی در چشمهاش می دیدم ولی انگار نیرویی اجازه آسیب زدن رو بهش نمیداد.
	صدای بابا رو از پشت در میشنیدم که با نگرانی اسمم رو صدا میزد.
	آروم فقط زمزمه میکردم:
	- خدایا از شر هر موجودی به درگاه تو پناه میبرم، خدایا کمکم کن.
	جای دست اون جن درد میکرد! دودی که از آتیش بلند شده بود نمیزاشت نفس بکشم، مدام سرفه میکردم آتیش کل اتاق رو فرا گرفته بود.
	چشمهام تار شد و همونجا بین اتاق و شعلههای آتش بیهوش شدم.
	"دو ساعت قبل از ماجرای آتش سوزی"
	"سالار خان"
	بیاراده حواسم سمت عشق کودکیم معطوف شد چشمهای آبیش چقدر دلنشین بود، جسارتی که داشت باعث دلخوشیم بود.
	میدونستم باز اردشیر کاری کرده که اون دختر وحشی شده.
	کژالم قسم میخورم یک روز از زندگیم سهم من میشی.
	توی دنیای خودم غرق بودم که با صدای فریبا سمتش برگشتم که اسم  رو صدا زد:
	- خان.
	از این زن بیزار بودم اگه به خواست مادرم نبود هرگز باهاش ازدواج نمیکردم، هیچ زنی آهوی من نمیشد، همون آهوی که با چشم های آبیش من رو مجذوب خودش کرد.
	از این زن بیزار بودم اگه به خواست مادرم نبود هرگز باهاش ازدواج نمیکردم، هیچ زنی آهوی من نمیشد، همون آهوی که با چشم های آبیش من رو مجذوب خودش کرد. (1)
	از این زن بیزار بودم اگه به خواست مادرم نبود هرگز باهاش ازدواج نمیکردم، هیچ زنی آهوی من نمیشد، همون آهوی که با چشم های آبیش من رو مجذوب خودش کرد. (2)
	(کژال در زبان کردی، به معنای چشمان آهو هستش، دخترانی که در زمان کودکی با چشمها درشت متولد میشدن کژال نامیده میشدن.)
	بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:
	- بگو، چته؟
	فریبا سرش پایین بود و من من میکردم عصبی غریدم:
	- فریبا بنال اعصاب ندارم اگه اومدی اینجا مِنمِن کنی گمشو داخل اتاقت.
	فریبا با ناراحتی گفت:
	- خان من همسرتونم!
	اخمی کردم و گفتم:
	- به زبون آره اما در واقعیت نه.
	فریبا ناراحت سرش رو پایین انداخت.
	حوصله این بحث رو نداشتم ولی منم یک مرد بودم باید رفع نیاز میکردم، هر چند کششی سمتش نداشتم ولی برای یک شب رفع نیاز کافیه بود بقیه روزها زنهایی دیگهای هستن تا باهاشون تفریح کنم.
	حوصله این بحث رو نداشتم ولی منم یک مرد بودم باید رفع نیاز میکردم، هر چند کششی سمتش نداشتم ولی برای یک شب رفع نیاز کافیه بود بقیه روزها زنهایی دیگهای هستن تا باهاشون تفریح کنم. (1)
	حوصله این بحث رو نداشتم ولی منم یک مرد بودم باید رفع نیاز میکردم، هر چند کششی سمتش نداشتم ولی برای یک شب رفع نیاز کافیه بود بقیه روزها زنهایی دیگهای هستن تا باهاشون تفریح کنم. (2)
	فریبا داخل اون لباس خواب سفید خیلی خوشگل بود ولی به چشمم نمی اومد، به فریبا نزدیک شدم و شروع به بوسیدن لباش کردم زیاد وارد نبود ولی بدکم نبود.
	دستم رو زیر پاهاش انداختم و از روی زمین بلندش کردم و وارد عمارت شدم، فریبا دستهاش رو روی شونه و گردنم گذاشته بود.
	وقتی به داخل اتاق رسیدیم روی تخت گذاشتمش و شروع به در آوردن لباسهای هم کردیم.
	وقتی به داخل اتاق رسیدیم روی تخت گذاشتمش و شروع به در آوردن لباسهای هم کردیم. (1)
	وقتی به داخل اتاق رسیدیم روی تخت گذاشتمش و شروع به در آوردن لباسهای هم کردیم. (2)
	مشغول کارم بودم که صدای بحث پشت اتاقم کفری شدم از فریبا جدا شدم که دستم رو گرفت و با عجز گفت:
	- خان...
	اخمی کردم و گفتم: (1)
	- سریع لباسات رو بپوش.
	آروم لب زد:
	- چشم. (1)
	چشمهام رو داخل گودیش چرخوندم و شروع به پوشیدن لباسام کردم، سمت در رفتم و رو به خدمتکارها کردم و گفتم:
	- چتونه نصف شبی؟ جمشید چه خبره؟
	جمشید لب زد:
	- خان خونه یکی از مردم ده آتیش گرفته.
	بی حوصله گفتم:
	- به جهنم، چیکار کنم؟
	جمشید شوکه گفت:
	- خان!
	همونطوری گفتم:
	- بله؟
	جمشید سمتم اومد و جلوی گوشم تمام جزئیات رو گفت؛ با اومدن اسم "کژال" اصلا نفهمیدم چطور سوار اسبم شدم و خودم رو به اون خونه فلاکت بار رسوندم.
	خانواده دلیر بیرون بودن دختر کوچیکش و مادر زنش با صورت سیاه شده بیرون بودن ولی هر چی گشتم خبری از کژال نبود.
	آشفته بودم انگار قرار بود اتفاق بدی بیفته، سمت دلیر رفتم و گفتم:
	- دلیر چه خبره؟
	دلیر با درد گفت:
	- خان کمکم کنید.
	دلیر جلوی پام افتاده بود و التماس میکرد، اعصاب شیون زاری نداشتم یقهاش رو گرفتم و بلندش کردم.
	- دخترت کجاست؟ نمیبینمش!
	این رو گفتم؛ دلیر بیشتر ناله کرد.
	عصبی فریاد زدم:
	- دلیر بنال ببینم.
	در حالی که اشک می ریخت گفت:
	- خان کژالم، اون داخله... شعله آتیش زیاده نزاشتن داخل برم.
	دلیر میگفت؛ و من بیشتر عصبی میشدم کژال من بین شعله های آتیش بود و من بیخیال این بیرون ایستاده بودم!
	دلیر رو یک طرف انداختم و سمت خونه دویدم.
	شعلههای آتیش زبانه میکشیدن داخل حال رفتم ولی هیچکسی نبود.
	سمت اتاقها رفتم کسی داخلشون نبود.
	- خدای من مگه ممکنه؟!
	فریاد زدم:
	- کژال کجایی؟
	هیچ صدای نمیاومد خونه داشت میریخت از خونه سریع خارج شدم، مردم با وحشت سمتم اومدن رو به دلیر کردم و گفتم:
	- کژال داخل خونه نبود! دلیر من رو دست انداختی؟
	دلیر شوکه گفت:
	- نه به همون خدای که قبولش دارید کژال داخل اتاق بود.
	سمت دلیر رفتم و یقه اش رو گرفتم و گفتم:
	- مردک می گم؛ داخل خونه نبود کل خونت رو زیر و رو کردم.
	دلیر با نگرانی و تعجب نگاهم میکرد.
	ولش کردم که روی زمین افتاد.
	سوار بهتین (بهتین یعنی آتشین) شدم و کلافه سمت عمارت رفتم.
	یعنی کژال کجاست؟
	زندهاست یا مرده؟
	دلم مشروب میخواست، کلافه بودم یک زن میخواستم که کاملا از پا درش بیارم.
	رفتن به عمارت جایز نبود حتما فریبا سلیطه بازی در میآورد.
	سمت عمارت رفتم و اسب رو داخل استبل گذاشتم، سوار اتومبیل شدم و سمت کاباره رفتم.
	سمت مردی رفتم که مشروبات رو داخل داخل جامهای شراب میریخت، اشاره کردم بهش که همون همیشگی رو برام بیاره.
	وقتی جلوم گذاشت تا کمر خم شد پوزخندی زدم و با دست اشاره کردم که بره.
	حواسم سمت دختر چشم زمردی افتاد با هیکل تپلش مشغول رقصیدن بود، برای امشب خوب بود
	پسری که داخل کابره کار می کرد اشاره کردم و گفتم:
	- گارسون بیا اینجا کارت دارم.
	پسری قد کوتاه و نحیف سمتم دوید و گفت:
	- جانم آقا؟
	پول رو در آوردم و بهش گفتم:
	- این پول رو بگیر پیش اون زن برو بگو خان سالار امشب تو رو نظر کرده.
	پسر با تعجب نگاهم کرد که فریاد زدم:
	- احمق چرا خشکت زده! بگو اینجا بیاد.
	پسر ترسیده لب زد:
	- چشم آقا.
	پسر سمت دختر رفت و بهش گفت؛ دختره با رقص سمتم میاومد کلی عشوه توی حرکاتش بود.
	پسر سمت دختر رفت و بهش گفت؛ دختره با رقص سمتم میاومد کلی عشوه توی حرکاتش بود. (1)
	پسر سمت دختر رفت و بهش گفت؛ دختره با رقص سمتم میاومد کلی عشوه توی حرکاتش بود. (2)
	خودش رو به بدنم میمالوند و میرقصید.
	دستش رو گرفتم و سمت اتاق بالا بردم روی تخت انداختمش و شروع باز کردن دکمه های لباسم کردم که دختر رو به روم شروع به بوسیدن لبام کرد، خیلی کار بلد بود معلوم بود زیر خواب بقیه بوده.
	دستم رو سمت تنش بردم و شروع به لمس کردنش کردم.
	لباش رو میبوسیدم حالم از خودم بهم میخورد احساس می کردم داخل باتلاقی از گناه غوطه ورم و هر کاریم میکردم خارج نمیشدم.
	میخواستم رابطه رو ادامه بدم که چشمهای لعنتیش نمیزاشت، کلافه بودم نبودش عصبیم میکرد.
	دختر رو از روی تخت به پایین هل دادم و گفتم:
	- از این اتاق برو نمی خوام ببینمت.
	آروم لب زد: (1)
	- اما...
	فریاد زدم: (1)
	- دختره هرزه اما نداره، اگه از اتاق خارج نشی کاری میکنم از کاباره بیرون بندازنت.
	دختره ترسیده کلا از اتاق خارج شد.
	"زمان آتش سوزی"
	"کژال" (1)
	انگار خواب بود خدای من این مرد چقدر زیبا بود، پسری قد بلند چشمهای آبی براقش چشم هر بینندهایی رو به خودش مجذوب میکرد.
	مرد متین و باوقار سمتم اومد و صداش انگار ملودی یک رویا بود، پسر لب زد:
	- یا بنت کژال بلند شو، الان زمان پذیرش مرگ نیست.
	متعجب گفتم:
	- تو کی هستی؟!
	مرد لبخندی زد و گفت:
	- اسم من ایمانه، مامور و نگهبان شما هستم.
	با درد گفتم:
	- نمیتونم.
	مرد سمتم قدمی برداشت و گفت:
	- توکل بر خدا بکنید و بلند بشید اگه امروز کم بیارید اونها نسلتون رو از بین میبرن.
	با تعجب به مرد رو به رو نگاه کردم:
	- منظورت کیه؟!
	مرد لبخندی زد که جذابیتش چند برابر شد ادامه داد:
	- چند روز دیگه شما با مردی با نام قیام آشنا میشید ایشون درجهای از ما بالاتر دارن و کاملا برای شما از گذشته میگن؛ ولی الان بخاطر اون دختر بلند بشید.
	مرد رو به روم سرش رو به نشانه احترام پایین آورد، کلی سوال توی ذهنم بود.
	این مرد کی بود؟!
	من رو از کجا میشناخت؟!
	در مورد کدوم دختر حرف میزد؟!
	و هزار تا سوال دیگه که جوابی براشون نداشتم.
	وقتی به خودم اومدم هنوزم بین شعلههای آتیش بودم.
	سمت در رفتم، بوی دود به قدری زیاد بود که داشتم خفه میشدم خونه داشت کاملا میسوخت.
	سمت در رفتم، بوی دود به قدری زیاد بود که داشتم خفه میشدم خونه داشت کاملا میسوخت. (1)
	سمت در رفتم، بوی دود به قدری زیاد بود که داشتم خفه میشدم خونه داشت کاملا میسوخت. (2)
	زور میزدم که در باز بشه دستم با برخورد به در شروع به سوختن کرد، دستم رو عقب کشیدم خیلی میسوخت نصف کف دستم سوخته بود.
	بغض کردم ولی با تمام زورم به در زدم که باز شد با باز شدن در من وسط خونه افتادم.
	سمت خروجی خونه رفتم که لچکم به یکی از چوب ها گیر کرد، لچکم رو در آوردم و خودم و به بیرون خونه انداختم.
	از خفگی مدام سرفه میکردم که صدای شیهه ی اسبم رو شنیدم، این صدای اُفق بود!
	وای خدای من یعنی اون هنوز بین شعلههای آتیش بود؟!
	نای تکون خوردن نداشتم ولی با زور و زحمت بلند شدم و سمت استبل رفتم که اُفق وحشت زده مدام شیهه میکشید.
	سمت اتاقکی که اُفق داخلش بود دویدم و درش رو باز کردم.
	اُفق ترسیده از اونجا فرار کرد منم سمت خروجی دویدم، تشنه بودم دلم آب میخواست.
	سوار اُفق شدم و از در پشتی خونه خارج شدم و سمت چشمه رفتم.
	روی اُفق دراز کشیده بودم و اون مسیر جنگل رو در پیش گرفته بود.
	هوا تاریک بود مطمئنن الان رفتن به جنگل جایز نبود ولی تشنگی بهم فشار میآورد.
	اُفق لرزون وارد جنگل شد و با دقت به صداها گوش میداد، یک دسته کلاغ درست از کنارش پرواز کردن که اُفق ترسیده رم کرد و من رو روی زمین انداخت و فرار کرد.
	دقیقا وسط جنگل بودم، به قدری جنگل تاریک بود که هیچی نمیدیدم.
	سمت چشمه حرکت کردم وقتی بهش رسیدم شروع به شستن دست و صورتم کردم و آب خوردم وقتی سرم رو بلند کردم که چند چشم براق از اونطرف رودخونه بهم زل زده بودن.
	فقط دعا میکردم گرگ نباشن، چون هیچ وسیلهای برای دفاع نداشتم.
	واضحتر نگاشون کردم درست اندازه جسه ی یک سگ سیاه بودن و پاهاشون برعکس، موهاشون بلند و مشکی بود و کل صورتشون رو پر کرده بود و از همه مهمتر چشمهای براقشون پشت انبوهی از مو میدرخشید.
	اینا اصلا شباهتی به گرگ هم نداشتن، پس چی بودن؟!
	شونهای به معنی "ندونستن" بالا انداختم وقتی از کنار چشمه بلند شدم اون ها نزدیکتر اومدن.
	دروغ چرا ترسیده بودم و اون ها هم به خوبی این رو حس کرده بودند.
	من یک قدم عقب میرفتم و اون ها دو قدم جلو می اومدن ولی کنجکاوی بهم غلبه کرد و سمتشون رفتم که صدای یکی داخل ذهنم پیچید.
	- دخترم جلوتر نرو، پشت کن و مستقیم فقط بدو اصلا به پشت سرت نگاه نکن.
	فقط لب زدم:
	- چرا؟!
	صدا رو بازم شنیدم:
	- اون ها میخوان بکشنت، فرار کن و مسیر مستقیم جنگل رو طی کن به یک مکان میرسی.
	کنجکاو پرسیدم:
	- شما کی هستید؟! هی...
	مثل اینکه واقعا دیگه جواب نمیداد، سگها یا شایدم گرگها زوزه میکشیدن لامصبا صداشونم اصلا شباهتی به سگ و گرگ نداشت! نمیدونم چرا حرفهای اون مرد اونقدر برام ارزش داشت؟ که کاری که گفت؛ رو کردم!
	شروع به دویدن کردم که صدای دویدن پشت سرم می اومد سعی میکردم بر نگردم، همینجوری داشتم میدویدم که پام به یکی از شاخههای داخل جنگل گیر کرد و روی زمین افتادم.
	شروع به دویدن کردم که صدای دویدن پشت سرم می اومد سعی میکردم بر نگردم، همینجوری داشتم میدویدم که پام به یکی از شاخههای داخل جنگل گیر کرد و روی زمین افتادم. (1)
	شروع به دویدن کردم که صدای دویدن پشت سرم می اومد سعی میکردم بر نگردم، همینجوری داشتم میدویدم که پام به یکی از شاخههای داخل جنگل گیر کرد و روی زمین افتادم. (2)
	یکی از سگها روم پرید و با پوزه ی سیاهش و دندونهای تیزش برام خودنمایی میکرد.
	آب لزج مانندی از دهنش روی صورتم ریخت پوزش رو باز کرد تا برای همیشه به زندگیم خاتمه بده چشمهام رو بستم و منتظر مردنم بودم.
	چند دقیقه گذشت هیچی نشد آروم لای پلکم رو باز کردم که سه تا مرد یکی از یکی جذابتر داشتن با گرگها میجنگیدن.
	یکی از مردها سمتم برگشت.
	وا چرا ناخون هاش اونقدر بلند و تیز بود؟!
	سرم فریاد زد
	- برای چی خشکت زده؟ همین حالا از جنگل خارج شو.
	وقتی دید جوابی نمی دم بلند تر فریاد زد:
	- خشکت نزنه اسبت بیرون جنگله از اینجا برو زود باش.
	مرد وقتی دید گنگ نگاهش میکنم با وحشتناکترین ظاهری که میتونست باشه نگاهم کرد و با صدای دورگه فریاد زد:
	- از جنگل خارج شو.
	به خودم اومدم لب زدم:
	- باشه.
	سعی کردم با آخرین نیروم فقط بدوم سمت مردها برگشتم که هیچکسی پشتم نبود فقط صدای زوزه و ناله میاومد واقعا دیگه باورم شده بود که اون ها هم "جن" بودن.
	داشتم سمت خروجی جنگل میدویدم که به چیزی محکم خوردم و روی زمین افتادم همینطور که سرم رو ماساژ میدادم.
	داشتم سمت خروجی جنگل میدویدم که به چیزی محکم خوردم و روی زمین افتادم همینطور که سرم رو ماساژ میدادم. (1)
	داشتم سمت خروجی جنگل میدویدم که به چیزی محکم خوردم و روی زمین افتادم همینطور که سرم رو ماساژ میدادم. (2)
	"یک ساعت قبل از نجات کژال"
	"سالار"
	لباس هام رو عوض کردم و سمت در رفتم، رئیس کاباره جلوی در اتاق رژه میرفت و اون دختر رو موخذه میکرد.
	با ظاهر بی روح نگاشون کردم سرم رو به معنی چیه؟ تکون دادم.
	رئیس کاباره که نیشش باز شده بود شروع به حرف زدن کرد:
	- خان قربونتون برم، نازگل کاری کرده که شما عصبی شدین؟
	کاملا خنثی گفتم:
	- باید بهت جواب پس بدم؟
	مرد با ترس گفت:
	- نه خان من کی باشم که شما و بازخواست کنم؟!
	سری تکون دادم و گفتم:
	- عالیه پس از سر راهم کنار برو.
	رئیس کاباره انگار حرفم به مزاجش خوش نیومد ولی سعی میکرد آروم باشه.
	سمتش برگشتم و گفتم:
	- عروسکت قشنگه ولی من زیر خواب دیگران رو نمیخوام.
	رئیس کاباره لب زد:
	- خان دختره باکره است.
	یکی از ابروهام رو بالا دادم و پوزخندی زدم
	- باکره؟!
	پشت بند این حرفم قهقه زدم و گفتم:
	- خیلی احمقی مَرد، این دختر بهتر از هر شخص دیگهایی در بوسیدن وارده! کسی که اولین بارش باشه اصلا نمیدونه رابطه چیه؟ که شروع به بوسیدن کنه!
	بعد یقه ی مردم رو گرفتم به دیوار کبودیمش.
	- حرومزاده، یک بار دیگه دست خوردهات و زیر خواب های خودت رو بفرستی تو اتاق میدم سلاخیت کنن.
	مرد به غلط کردن افتاده بود و لب زد:
	- خان غلط کردم.
	نیشخندی زدم و گفتم:
	- از اونجایی که آدم خوبیم بهت رحم میکنم ولی...
	با لذت به چیزی که تو فکر میگذشت به مرد نگاه کردم، من خشونت دوست داشتم به خصوص اگه به سلاخی میکشید.
	با لذت به چیزی که تو فکر میگذشت به مرد نگاه کردم، من خشونت دوست داشتم به خصوص اگه به سلاخی میکشید. (1)
	با لذت به چیزی که تو فکر میگذشت به مرد نگاه کردم، من خشونت دوست داشتم به خصوص اگه به سلاخی میکشید. (2)
	سمت دختره برگشتم گفتم:
	- هرزه از جلوی چشمم گمشو.
	به مرد اشاره کردم:
	- تو هم همراه من بیا میخوام بهت پاداش بدم.
	رئیس کاباره به پول فکر میکرد من به نقشههایی که تو سرم میگذشت، با خوشحالی گفت:
	- چشم خان.
	چه خوش خیال هم بود! هه... سوار اتومبیلم کردمش سمت ویلای ممنوعم بردمش.
	ویلایی که هیچ احدی در موردش چیزی نمیدونست.
	ترسناکترین مکانی که من آدمهای کثیف رو داخش مثل یک تیکه گوشت آویزون کرده بودم.
	جلوی عمارت متروکم نگه داشتم که رئیس کاباره با دیدنش آب دهنش مدام پشت سر هم قورت میداد از اتومبیل پیاده شدم و روی ماسههای عمارت راه میرفتم تنها صدای طنین انداز تو اون مکان بود  سمت در رفتم مرد مثل بید میلرزید، آخ... که چقدر از ترسش لذت میبردم.
	سمتش رفتم و یقه اش رو گرفتم و از اتومبیل بیرون آوردمش صدای التماسش کل عمارت رو پر کرده بود ولی بی اعتنا به راهم ادامه می دادم.
	مرد با ترس گفت: (1)
	- خان گوه خوردم، رحم کنید.
	جوابم بهش فقط پوزخند گوشه لبم بود.
	- خان غلط کردم، خان.
	از حرف هاش کلافه شدم به دیوار کوبیدمش و گفتم:
	- احمق صدات رو ببر وگرنه کاری که بهت گفتم؛ رو سرت در میارم.
	مرد رو به روم از ترس گریه میکرد.
	سمت اتاق شکنجه بردمش تقلا میکرد محکم زدم پشت گردنش که بی هوش شد.
	شروع به کندن لباساش کردم، هیکلش بد نبود ولی خوب اون فقط یک احمق بود.
	زنجیرها رو به دستش بستم و مثل یک تکه گوشت بی ارزش آویزونش کردم.
	یکم آب روی صورتش ریختم که از حالت بیهوشی در اومد گیج و منگ نگاهم میکرد.
	با آرامش سمت وسایل شکنجم رفتم از بینشون شلاق رو بیرون کشیدم ولی این کافی نبود باید  بیشتر عذابش می دادم.
	وسایل شکنجه مورد نظرم رو دونه دونه روی میز گذاشتم، دهن مرد رو بستم و شلاق به دست سمتش رفتم تقلا برای آزادیش حرصی ترم میکرد تا هر چه زودتر صدای فریادش رو در بیارم.
	نامفهوم حرف میزد و التماس میکرد،
	دورش چرخیدم و فکش رو گرفتم.
	- احمق کارت به جایی رسیده که برای من زرنگ بازی در میاری؟ خوب الان میبینی جواب من به افرادی مثل تو چیه؟
	شلاق رو محکم توی صورتش زدم که خط کبودی روی صورتش ایجاد شد و صدای فریاد مرد توی اتاق پیچید.
	- هر چقدر دوست داری فریاد بزن هیچکسی به دادت نمیرسه، نه ماموری و نه هیچ انسانی اینجا حضور نداره.
	بعد دستم رو سمت خودم و اون بردم و گفتم:
	- هیچکس غیر از من و خودت.
	چشمهاش از ترس باز مونده بود.
	شلاق رو روی پشتش کوبیدم که صدای التماساش بیشتر شد بازم میزدم.
	- حرومزاده، آشغال میکشمت... اون نیست تقصیر شما هاست.
	اگه اون شب کزایی اون کار رو باهام نمیکردن الان من فاحشه ده نبودم، الان اون کنارم بود کثافت تقصر سگهایی مثله شما هاست.
	مثل دیوانهها میزدمش و بهش فحش میدادم تا جایی که دیگه صدایی ازش در نیومد پشتش پر از خون شده بود تن برنزی رنگش حالا پر از جای شلاق بود.
	عصبی یک سطل پر از آب و نمک کردم و روی پشتش ریختم، که صدای فریادش در اومد...
	"کژال" (2)
	سرم رو بالا آوردم با دیدن درخت محکم تو سرم کوبیدم دوباره پا تند کردم تا از جنگل خارج شم ولی صدای ناله و زوزهها کمی آزار دهنده بود وقتی از جنگل خارج شدم نه اسبی بود نه شخصی! حال نداشتم خستگی بهم فشار آورده بود.
	نصف شب بود خودم تا نزدیکای روستا رسوندم و همونجا از درد و خستگی روی زمین افتادم.
	با احساس خیسی روی پیشونیم لای چشمم رو باز کردم خونه آشنا نبود بیبی نگران دستمال رو خیس میکرد و روی سرم میزاشت، فارغ از هر چیزی بهش نگاه کردم با دیدن چشم بازم سمت در رفت و بابا رو صدا زد:
	با احساس خیسی روی پیشونیم لای چشمم رو باز کردم خونه آشنا نبود بیبی نگران دستمال رو خیس میکرد و روی سرم میزاشت، فارغ از هر چیزی بهش نگاه کردم با دیدن چشم بازم سمت در رفت و بابا رو صدا زد: (1)
	با احساس خیسی روی پیشونیم لای چشمم رو باز کردم خونه آشنا نبود بیبی نگران دستمال رو خیس میکرد و روی سرم میزاشت، فارغ از هر چیزی بهش نگاه کردم با دیدن چشم بازم سمت در رفت و بابا رو صدا زد: (2)
	- دلیر خبر خوش دارم برات مادر کژالم بیدار شده.
	بابا و کژین با خوشحالی سمتم اومدن، کژین بغل من رو با تشک اشتباه گرفته بود از خوشحالی خودش رو داخل آغوشم پرت کرد.
	با پرت شد کژین داخل بغلم صدای جیغم در اومد، شکمم خیلی درد میکرد انگار چاقو داخلش کرده بودن با درد گفتم:
	با پرت شد کژین داخل بغلم صدای جیغم در اومد، شکمم خیلی درد میکرد انگار چاقو داخلش کرده بودن با درد گفتم: (1)
	با پرت شد کژین داخل بغلم صدای جیغم در اومد، شکمم خیلی درد میکرد انگار چاقو داخلش کرده بودن با درد گفتم: (2)
	- آخ...
	همین که گفتم؛ "آخ" بیبی متوجه دردم شد و کژین رو از بغلم دور کرد و سمتش برگشت و گفت:
	همین که گفتم؛ "آخ" بیبی متوجه دردم شد و کژین رو از بغلم دور کرد و سمتش برگشت و گفت: (1)
	همین که گفتم؛ "آخ" بیبی متوجه دردم شد و کژین رو از بغلم دور کرد و سمتش برگشت و گفت: (2)
	- کژین مادر ولش کن مگه نمیبینی درد داره.
	بیبی همه رو از اتاق بیرون کرد چند روز کامل بیبی نزاشت از تختم بیرون بیام همه جوره غذای به خوردم داد همش میگفت؛ تو جونی باید بخوری تا بلاخره این نبات سر و کلش پیدا شد، خوب نبات بهترین دوستمه و عزیز کرده من و بیبی بود.
	وقتی صدای در خونه اومد کژین شنگول سمت در رفت تا ببینه کیه؟ با دیدن نبات صدای جیغش اومد منو بیبی فکر کردیم نبات باز سگی چیزی دیده ترسیده بدو بدو سمت در رفتیم.
	نبات با دیدنم نیشش تا بناگوش باز شد و "به بهونه ی حوصلش سر رفته پیشم اومد بود" با لحن مرموزی گفت:
	- خواهری چطوری؟!
	مشکوک نگاهش کردم و گفتم:
	- خوبم، تو چطوری نباتی؟
	نبات حرصی گفت:
	- کوفت نباتی هر وقت می گی نباتی یاد نبات داخل چایی میـفتم.
	پشت بند این حرف نبات خندیدم که کفری یک نیشگون از بازوم گرفت که جیغی زدم و دستم رو مالیدم و گفتم:
	- نبات الهی نمی ری، دردم گرفت.
	نبشش رو باز کرد و گفت:
	- حقته، وای کژکژی یک چیزی!
	بدم می اومد کژکژی صدام می زد یا حرص گفتم:
	- کژکژی و بلا، چی شده؟!
	نبات لب زد:
	- اون شب که خونتون آتیش گرفته بود رو یادته؟
	آروم لب زدم:
	- آره.
	نبات ادامه داد:
	- خان اینجا اومده بود، اونم خانی که اصلا مرده و زنده بودن مردمش واسش اهمیتی نداره
	با قیافه مخوش مرگ نگاهش کردم و گفتم:
	- خوب چیکار کنم؟ اومده که اومده.
	نبات با دست داخل صورتش کوبید و گفت:
	- چقدر خنگی کژال، خان ده داره واست بال بال میزنه نمیبینی؟!
	بی حس لب زدم:
	- اها، احیاناً این خانی که میگی همونی نیست که با اون دست راستش اردشیر یا بهتر بگم پسر عموش به دخترهای ده تجاوز کرده؟!
	ببین نبات خان باشه مبارک مادرش که همچین گرگی رو پرورش داده، من از خان بیزارم.
	نبات لب پرچید و گفت:
	- چی بگم واللّه خود دانید.
	شونه ای بالا انداختم و گفتم:
	- دیگه از اون ها پیش من نگو لطف بزرگی بهم میکنی.
	نبات لب زد: (1)
	- باشه، خوب من دیگه برم.
	به حالت تعارف گفتم:
	- واسی شام میموندی.
	نبات لب زد: (2)
	- نه مادرم منتظره، زود خوب شو سمت چشمه بریم.
	سری تکون دادم و گفتم: (1)
	- باشه عزیزم، سلام برسون.
	نبات مهربون گفت:
	- چشم. (2)
	سمت خونه رفتم و گفتم:
	- بیبی اینجا خونه ما نیست!
	بی بی لب زد:
	- آره مادر خان زحمت کشید این خونه رو بهمون داد تا وقتی خونه درست شد بریم.
	با تمسخر گفتم:
	- عجب، چه خان مهربونی!
	با صدای بی بی اخمی کردم که گفت:
	- کژال، این حرفها پشت خان درست نیست.
	با حرص گفتم: (1)
	- بیبی اون خیلی کارها کرده، ازش بدم میاد.
	بی بی سمتم برگشت و گفت:
	- کژال تو مگه قاضی هستی که حکم میدی؟ ما داخل زندگی اون مرد نیستیم و حق قضاوتم ندارم.
	حرصی پوفی کشدم و لب زدم:
	- باشه بیبی، راستی بابا کجاست؟!
	نفس عمیقی کشید و گفت:
	- سر زمین رفته، کژالم من خستم مادر می رم یکم استراحت کنم.
	سری تکون دادم و گفتم: (2)
	- چشم بیبی.
	خوشحال شدم، سریع سمت آشپزخونه رفتم و غذا رو آماده کردم کارم تا ظهر طول کشید، بیبی برای نماز ظهر بیدار شده بودم سمت اتاقش رفتم و در زدم:
	- بیبی اجازه هست بیام داخل؟
	با صدای دلنشینش گفت:
	- آره مادر بیا.
	آروم لب زدم: (1)
	- ممنون، بیبی من میخوام با اُفق برم حواستون به غذا هست؟
	بی بی آروم لب زد:
	- برو مادر.
	بازم تشکر کردم و سمت اتاقم رفتم و لباسم رو با لباس کُردی قرمز رنگم عوض کردم پولکایی طلایی رنگی که روی لباس کار شده بود با پوست سفیدم تضاد قشنگی رو ایجاد کرده بود.
	لَچِکَم رو بالای سرم بستم و سمت اُفق رفتم معلومه بعد از رم کردنش سمت ده رفته، زینش کردم و سوارش شدم افسارش رو گرفتم و به سمت خروجی خونه هدایتش کردم.
	همین که از خونه خارج شدم پاهام رو به پلوهاش زدم که سرعتش رو بیشتر کرد، سمت زمین بابا رفتم همین که رسیدم یک نفر رو از دور دیدم که داشت یکی رو میزد سرعت اسب و بیشتر کردم که دیدم یکی از آدمهای خان داره بابا رو کتک میزنه! از روی اُفق پایین اومدم و چوبی...
	مرد روی زمین افتاد و بابا با صورت خونی جلوم بود گوشه لباسم رو پاره کردم و سمت آبی رفتم که داخل زمین بود.
	پارچه رو خیس کردم و روی صورت بابا کشیدم و با دل نگرونی گفتم:
	- بابا خوبی؟
	بابا به سختی گفت:
	- آره باباجان نگران نشو.
	با تردید گفتم:
	- بابا سوار اُفق بشو تا به خونه بریم.
	بابا سری تکون داد و گفت: (2)
	- باشه باباجان گریه نکن، من خوبم.
	آروم لب زدم: (2)
	- چشم. (3)
	به بابا کمک کردم سوار اُفق شد.
	بابا زین رو گرفته بود که نیوفته، افسار اُفق رو گرفتم و از زمین که توش گندم کاشته بودیم خارج شدیم و سمت خونهیی که خان داده بود، رفتیم.
	وقتی به خونه رسیدم بیبی رو صدا زدم:
	- بیبی... بیبی.
	بی بی نگران لب زد:
	- جان بیبی.
	بلند گفتم:
	- بیا کمکم.
	بی بی گفت:
	- باشه دخترم. (1)
	بیبی با دیدن بابا روی صورتش زد و گفت:
	- خدا مرگم بده پسرم چیشده؟! مادر چرا اینطوری شدی؟
	بابا برای اینکه دل نگرونی بی بی از بین بره گفت:
	- خوبم مادر، چیزی نیست.
	بی بی با نگرانی و وحشت گفت:
	- تو به این میگی چیزی نیست؟! بشکنه دستایی که این کارو باهات کرده.
	با ناراحتی گفتم:
	- بابا کی باهات همچین کاری کرده؟
	بابا می دونست من آدمی نیستم که این کار رو بی جواب بزارم برای همین گفت:
	- چیزی نیست دخترم.
	اخمی کردم و گفتم: (2)
	- بخاطر هیچی اینطور کتکت زدن!
	بی بی جانم گفت:
	- بگو پسرم چیکار کردی؟
	بابا نگاهی به من انداخت و گفت:
	- کژال برو بیرون دخترم میخوام با بیبی حرف بزنم.
	ناچاری لب زدم:
	- چشم. (4)
	آشوبی توی دلم بود، بیقرار شده بودم خدا به خیر بگذرونه.
	با شنیدن اسم کژین اخم هام توهم رفت، خان کژین رو در ازای بدهی بابا میخواست؟!
	مگه اینکه من مرده باشم خواهر کوچیکه ی زن یک مرد چهل ساله بشه، روزی خان میتونه خواهر من رو به عنوان عروس ببره که از روی جنازه من رد بشه.
	عصبی و ناراحت سمت اتاق رفتم لباس هام رو عوض کردم تفنگ دولو پران بابا رو به کمرم بستم و بدون کوچیک ترین سر و صدایی سوار اُفق شدم و سمت خونه خان رفتم دیگه برام مهم نبود که خان چیکار میکنه ما رو از خونش بیرون میکنه یا چیز دیگهای ولی الان خونم به جوش ا...
	وقتی جلوی در عمارت بزرگ خان رسیدم عمارتشم شبیه عمارت نبود شبیه کلبه وحشت بود اصلا هیچکدوم از زنهای این خونه سلیقه نداشت پوفی کشیدم و با تمام قدرت به در میکوبیدم و فریاد زدم:
	- در و باز کنین... آهای خان بیا بیرون... بیا بیرون... چطور جرئت میکنی به خواهر ده ساله من چشم داشته باشی؟
	کور میکنم چشم هایی که به ناموسم چشم داشته باشه... خان بیا بیرون.
	یکی از افراد خان در رو باز کرد و گفت:
	- چه خبرته دختر صدات رو روی سرت گذاشتی؟
	عصبی گفتم:
	- کنار برو، خان کجاست؟
	مرد نگاهی بهم کرد و گفت:
	- سر زمین.
	بلندتر گفت:
	- کدوم زمین؟
	مرد مردد گفت:
	- زمین دلیر دارن متراژ میکنن.
	فریاد زدم: (2)
	- بیخود کردن متراژ رو توی چشمشون میکنم.
	با عجله سمت اُفق (یک توضیع درمورد اسب کژال بدم، اُفق یک اسب با بدن قهویی روشن بوده که یک خط بزرگ سفید وسط پیشونیش و دو پای جلوش سفید بوده، یالهاش مشکی داشته و فقط به کژال سواری میداده هر کسی نزدیکش میشده رَم میکرده.) دویدم سوارش شدم و سمت زمین باب...
	وقتی نزدیک زمین رسیدم اسلحه رو از کمرم جدا کردم و تیر هوایی شلیک کردم افراد خان ترسیده سمتم برگشتن.
	با خشم و بدون ترس گفتم:
	- از زمین بابام برین بیرون وگرنه جسدتون رو تحول خانوادتون میدم.
	یکی از همون مردها فریاد زد:
	- دختره گیس بریده میدونی این مرد کیه؟
	نگاهی به مرد کردم و نیشخندی زدم و گفتم:
	- هر کی میخواد باشه، خدا که نیست ازش بترسم از زمین بابام برین بیرون وگرنه به خداوندی خدا قسم خونتون رو میریزم دلیر شاید پسر نداشته باشه ولی اگه اسم من کژالِ دستی که سمت ناموسم بگیرن قطع میکنم، دستی که خان روی ملک پدرم بزاره رو میشکنم من کژالم برده...
	یکیشون گفت:
	- ما نمیریم.
	ابرویی بالا انداختم و گفتم:
	- باشه! خودتون خواستین.
	لوله تفنگ رو سمت یکی از کارگرها گرفتم و شلیک کردم، فریادی از روی ترس زد ولی اتفاقی براش نیوفتاد، نیشخندی زدم و گفتم:
	- خان این رو بدون خونه دادی "ممنون" خیلی زود از اون حلفدونی میریم ولی این رو بدون تا زمانی که کژال نفس میکشه حق نداری روی ناموسم دست بزاری، حق نداری ملکی که متعلق به پدرم هست رو بگیری من نه ترسی از شما دارم نه از افراد اطرافتون.
	با شلیک دیگهایی که کردم خان و افرادش از زمین بیرون رفتن و با چشم و ابرو بهم میگفتن؛ کارت تمومه.
	تا نزدیکای غروب داخل زمین موندم، وقتی مطمئن شدم کسی نمیاد سوار اُفق شدم و سمت خونه حرکت کردم، از بین مردم که رد میشدم هرکدومشون یه چیزی میگفتن؛ "دختر نیست که عفریتهاس!"
	"آره این دیگه چطور دختریه که اسلحه به کمر میبنده و افراد خان رو تحدید میکنه!"
	"این دختر آخر با این کارها جونش رو از دست میده خان حتما انتقامش رو میگیره."
	وقتی نزدیک خونه رسیدم از اُفق پایین اومدم و وقتی داخل خونه رفتم با دیدن یک جفت کفش گرون قیمت پشت در با حفظ ظاهر داخل خونه رفتم و با دیدن مرد قد بلند، چهارشونه و هیکلی که چشم هایی سیاهی داشت و برق تحسین به خوبی در چشمهاش نمایان بود.
	بابا لب زد:
	- کژال کجا بودی؟
	صدای بابا وادارم کرد سلام کنم؛
	- سلام بابا سر زمین بودم.
	بابا به مرد رو به روش اشاره کرد و گفت:
	- این آقا از طرف خان ده اومدن میگن؛ تو افراد خان رو از زمین بیرون کردی؟
	جدی به مرد خیره شدم و گفتم:
	- از اونجایی که از دروغ گفتن؛ بیزارم بابا جان، بله من اسلحه بدست رفتم و بیرونشون کردم.
	مرد انگار به سختی خودش رو کنترول میکرد گفت:
	- خان اصلا از این رفتارتون خوشش نیومده.
	لبخندی زدم که بیشتر شبیه پوزخند بود و آروم لب زدم:
	- اون حقی نداره دست روی ناموس من بزاره خورد میکنم دست هایی که سمت ناموسم گرفته شده و شما آقای محترم همنطور که گفتم؛ من ترسی از هیچکسی جز خدا ندارم خان حقی نداره دست روی خواهر من بزاره.
	مرد مردد لب زد:
	- خان هر چیزی بگن؛ همون میشه.
	با خنده گفتم:
	- مرگ من؟!
	پوزخندی زدم که مرد رو به روم اخم کرد با اخم هایی که در هم بودن لب زدم:
	- ببخشید ولی من خان رو سگ در این خونه هم حساب نمیکنم چه برسه به خان بودن.
	مرد با خشم گفت:
	- مراقب حرف زدنت باش خان بخواد در یک دقیقه سلاخیت میکنه.
	بدون هیچ ترسی گفتم:
	- من برای پدرم برای خواهرم برای ناموسم جون میدم ولی نمیزارم کسی به خانوادم دست درازی کنه من برای پدرم هم دخترم اگه لازم باشه به وقتش یک گرگ میشم و میدرم کسایی که به خانوادم نگاه بد داشته باشن.
	بعد به در اشاره کردم و گفتم:
	- اگه چیزی ناراحتتون میکنه در اونجاست میتونید برید و به خانتون همه چی رو بگید.
	مرد رو به روم نتونست بیشتر از این توهین رو تحمل کنه بدون کوچیک ترین حرفی گذاشت رفت.
	مرد قبل از اینکه از خونه خارج بشه برای آخرین بار سمتم برگشت و گفت:
	- این آخرین پیغامیه که میخواید به خان بدید؟
	لجباز لب زدم:
	- بله.
	اون مرد به بابا نگاه کرد و گفت:
	- ولی شانس با شما یار بود خواهرتون میتونست زندگی شاهانهای داشته باشه.
	با غرور گفتم:
	- به وقتش ملکه قلب عشقش میشه ولی اون هنوز بچهاس این اجازه رو نمیدم.
	مرد وقتی دید توهین بهش میشه و به نتیجه نمیرسه گذاشت رفت.
	بابا سمتم برگشت و گفت:
	- دخترم کژین میتونست بهتر زندگی کنه.
	اخمی کردم و گفتم: (3)
	- هنوزم میتونه... ما زندگی خوبی داریم، خداروشکر تنت سلامته بابا من از خدا دیگه هیچی نمیخوام ولی این ظلمه که کژین با مرد چهل ساله ازدواج کنه اون فقط ده سالشه!
	بابا پشیمون لب زد:
	- باشه گل بابا، خداروشکر که دختری مثل تو دارم.
	لبخندی زدم و گفتم:
	- عزیزی بابا، بابا فردا میتونم با کژین برم کنار چشمه آخه قراره دخترها هم اونجا باشن.
	بابا سری تکون داد و گفت: (3)
	- آره دخترم برین، حال و هواتونم عوض میشه.
	آروم لب زدم: (3)
	- باشه. (1)
	سمت اتاق رفتم و لباس بلندم رو با لباس خواب عوض کردم کنار کژین دراز کشیدم و گفتم:
	- کژین صبح بریم کنار چشمه پیش دخترها بشینیم؟
	کژین شوق زده گفت:
	- آره آجی... منم حوصلم سر رفته بود.
	در حالی که به سقف خیره شده بودم گفتم:
	- پس بخواب که فردا حتما میریم.
	کژین لب زد:
	- چشم. (5)
	با مهربونی گفتم: (1)
	- بیبلا، شبت خوش.
	صبح قبل از طلوع خورشید بیدار شدم و رفتم تا وضو بگیرم که یک گربه سیاه دیدم سمتم میاد، سریع سمت قابلمه رفتم دو لیوان شیر داخل کاسه ریختم و جلوش گذاشتم.
	برعکس انتظارم لب به شیر نزد فقط نگاهم میکرد که با صدا زدن بچههاش سه تا بچه گربه سیاه رنگ سمت کاسه رفتن و شروع به خورد از شیر کردن.
	ما تا حالا گربه سیاه نداشتیم وجودش اینجا یکم بیش از حد عجیب بود! با صدای دویدن کسی به پشت برگشتم که هیچکسی نبود شونهای از بیخیالی بالا انداختم و ادامه وضوم رو گرفتم.
	سمت گربهها برگشتم که نه اثری از جام و نه اثری از گربه ها بود! بسماللّه گفتم؛ و سمت خونه رفتم.
	جا نمازی مادرم رو انداختم و شروع به نماز خوندن کردم، تسبیح مادرم که پدرم با دست های خودش توی سن بیست سالگی با اولین حقوق کارگریش براش خریده بود رو توی دستم گرفتم و شروع به ذکر گفتن؛ کردم.
	بعد از اتمام ذکرهایی که گفتم تسبیح رو بوسیدم و با گفتن؛ یا علی... از جام بلند شدم، چادر نماز مادر رو جمع کردم و روی تاقچه کنار آینه عروسیشون گذاشتم.
	سمت اتاقم رفتم میخواستم امروز با کژین و دخترا کنار آب چشمه حمام کنیم، لباس قرمز محلیم رو برداشتم لچکم که به رنگ سرخی گل رز بود و پولکای طلایی رنگی بهش وصل بود رو برداشتم که هنگام بستنش، پولکا روی صورتم میافتادن و چشمهایی آهویم بیشتر خودنمایی میکرد.
	وسایل حموم رو آماده کردم و سمت اتاق کژین رفتم که بیدارش کنم که با دیدن کژین که عکس مادر رو بغل کرده بود و توی خودش جمع شده بود شونههاش میلرزید، احساس خفگی بهم دست داد ولی سعی کردم بغضم رو قورت بدم و محکم باشم.
	سمت کژین رفتم و شروع به نوازش موهای خرمایش کردم که ترسیده سرش رو بلند کرد. تنها کاری که تونستم بکنم این بود که یک لبخند بزنم و اشک هاش رو پاک کنم که بغض گفت:
	- کژال من هیچوقت مادر رو ندیدم اون چه شکلی بود؟ آجی وجود من نحسه؟ دخترای ده میگفتن؛ که اگه من به دنیا نمیاومدم مادرم زنده بود، آجی من از خودم بدم میاد ای کاش بمیرم.
	با حرف های کژین عصبی شدم و گفتم:
	- دفعهای آخرت باشه ناشکری میکنی؟ مادر اگه بشنوه غمگین میشه درسته مادرمون مرده ولی این تقصیر تو نبود پا قدمتم اصلا نحس نبوده و نیست اون هایی که این حرف رو زدن همون هاین هستن که خدا هم از وجودشون شرم میکنه.
	پس اگه زندهایی و نفس میکشی بدون خدا چقدر دوست داره که یک زندگی با کلی تجربه جدید بهت هدیه داده به جای ناسپاسی و ناشکری خدا رو باید روزی هزار بار شکر کنی که هدیهای مثل تو رو به ما داده، تو قراره یک روز مادر بشی کژین مادر بودن که فقط به بدنیا آوردن ن...
	آجی عزیزم، درسته مادر ازت نتونست مراقبت کنه ولی من و بیبی تلاشمون رو کردیم، سعی کردیم برات کم نزاریم نمیدونم تا چه حدی موفق بودیم ولی این رو میدونم که اگه یکی روت دست بلند کنه یا آسیبی بهت بزنه وجود نحسش رو از روی این خاک پاک میکنم.
	آجی عزیزم، درسته مادر ازت نتونست مراقبت کنه ولی من و بیبی تلاشمون رو کردیم، سعی کردیم برات کم نزاریم نمیدونم تا چه حدی موفق بودیم ولی این رو میدونم که اگه یکی روت دست بلند کنه یا آسیبی بهت بزنه وجود نحسش رو از روی این خاک پاک میکنم. (1)
	آجی عزیزم، درسته مادر ازت نتونست مراقبت کنه ولی من و بیبی تلاشمون رو کردیم، سعی کردیم برات کم نزاریم نمیدونم تا چه حدی موفق بودیم ولی این رو میدونم که اگه یکی روت دست بلند کنه یا آسیبی بهت بزنه وجود نحسش رو از روی این خاک پاک میکنم. (2)
	تو همهی زندگی منی میخوام دنیا نباشه اگه یک تار از موهات کم بشه.
	حالا هم به جای فکر کردن به گذشته یکی از لباس هایی قشنگت رو بردار بریم کنار چشمه و حموم کنیم.
	کژین اشکاش رو پاک کرد و گفت:
	- چشم. (6)
	با مهربونی جوابش رو دادم:
	- بی بلا.
	کژین خوشحال از اتاق خارج شد، اجازه ریختن به اشک هام رو ندادم همنطور که به مادرمون قول دادم محکم جلوی تموم سختیها وایمیستم.
	عکس مادر رو از روی زمین بلند کردم و روی تاقچه گذاشتم یکم گرد و خاک روی قاب عکس بود با دستمالی که همراهم بود گرد و خاکهایی روی قاب عکس رو پاک کردم و بوسهایی به صورت پر مهر مادرم زدم، وقتی عکس رو از خودم دور کردم داخل قاب عکس شیشهایی که دایی علی از ش...
	با خودم گفتم؛ حتما خیالاتی شدم.
	عکس رو روی تاقچه گذاشتم و با صدای کژین سمتش برگشتم.
	- آجی من حاضرم.
	سری تکون دادم و گفتم: (3)
	- خیلی خوبه گل آجی، صبر کن وسایل رو بر دارم که بریم.
	کژین لب زد: (1)
	- چشم. (7)
	با برداشتن وسایل سمت چشمه رفتیم همین که وارد جنگل شدم احساس میکردم، چندین چشم در حال نگاه کردنم هستن این حس عجیب رو پس زدم که به پیش نبات رسیدم با اون لباس یاسی رنگی که پوشیده بود تضاد خوبی با پوست سفیدش و چشم های مشکیش به وجود اومده بود، موهای پر کل...
	با برداشتن وسایل سمت چشمه رفتیم همین که وارد جنگل شدم احساس میکردم، چندین چشم در حال نگاه کردنم هستن این حس عجیب رو پس زدم که به پیش نبات رسیدم با اون لباس یاسی رنگی که پوشیده بود تضاد خوبی با پوست سفیدش و چشم های مشکیش به وجود اومده بود، موهای پر کل... (1)
	با برداشتن وسایل سمت چشمه رفتیم همین که وارد جنگل شدم احساس میکردم، چندین چشم در حال نگاه کردنم هستن این حس عجیب رو پس زدم که به پیش نبات رسیدم با اون لباس یاسی رنگی که پوشیده بود تضاد خوبی با پوست سفیدش و چشم های مشکیش به وجود اومده بود، موهای پر کل... (2)
	نبات با دیدنم از روی خوشحالی شروع به زبون ریختن کرد:
	- دخترها نگاه کنید، آهوی ده اومده!
	یک تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم:
	- نبات این حرف ها رو تو از کجات در میاری؟ آهوی ده دیگه چیه؟!
	نبات پشت چشمی نازک کرد و قیافه متفکری به خودش گرفت و از نوک پا تا بالایی سرم رو نگاه کرد.
	متعجب پرسیدم:
	- چرا اینطوری نگاه میکنی؟!
	نبات با لحن عجیبی گفت:
	- چی بگم واللّه، تو چطوری افراد خان رو از زمین بیرون کردی؟! مثل اینکه خان از این کارت عصبی میشه و میاد که بکشتت.
	بدون اینکه ذره ای ترس حس کنم گفتم:
	- خب ادامه اش؟
	نبات شوکه گفت:
	- وا کژال چقدر بیخیالی!
	با کلافگی از این مسئله گفتم:
	- بالاخره که همه میمیرن خوشبحال اونی که سعادتش زودتر باشه.
	نبات با حرص گفت:
	- ساکت شو ببینم تو بمیری من باید بشینم این لئولئو پر از حسادت رو تحمل کنم... ای بابا، وایسا ببینم کجا بودم؟
	حرفش رو یادش آوردم و گفتم:
	- اونجا که خان میخواسته من رو بکشه.
	نبات سری تکون داد و گفت:
	- آها... آره، مسعود خان دستور میده که بکشنت ولی سالارخان مانع میشه، من که فکر میکنم سالارخان شیفتهایی این حماقت تو شده.
	با بی تفاوتی گفتم:
	- اونم یک خان! ببینم نبات امروز چی خوردی؟
	نبات قیافه متفکری گرفت و گفت:
	- جونم برات بگه هیچی.
	نیشخندی زدم و گفتم: (1)
	- پس مال همونه که کلا مغزت از کار افتاده.
	نبات به حالت اعتراض آمیز اسمم رو صدا زد:
	- کژال.
	با تعجب می گم:
	- بله! آخه تو چرا از کاه کوه میسازی؟! آخه کدوم خانی از رعیتش خوشش میاد؟ اگرم بیاد مطمئن باش اون من نیستم، اون لئولئو رو انتخاب میکنه همون چشم زمردی که همهی پسرها شیفتهی چشمهاش هستن اینقدر منتظر شاهزاده با اسب سفیدش نباش این چیزها وجود نداره خودت ...
	نبات لب برچید و گفت:
	- با این طرز فکرت روی دست بابات میترشی.
	بی خیال گفتم:
	- ترشیدن بهتر از عذاب کشیدنه، حالا هم برو حموم کن منم کارم رو انجام بدم.
	نبات به حالت اخم پشت سرم رو نگاه کرد و گفت:
	- باشه، اوف این دختره ی نچسبم داره میاد.
	با حرف نبات سمت لئولئو برگشتم و گفتم:
	- سلام لئولئو جان خوبی عزیزم؟
	لئولئو با تحقیر نگاهم کرد و جوابم رو داد:
	- فکر سالارخان رو از سرت بیرون کن چشمهای من اون رو جادو میکنه.
	این بشر نه احترام سرش میشد نه ارزش پس  در کمال احترام جوابش رو دادم:
	- سالارخان مال شما عزیزم من به دست خوردهها دیگران کاری ندارم، من مرد انتخاب میکنم نه کسی که بوی از انسانیت نبرده.
	بعد به حالتی که خودش حرف زد تکرار کردم:
	- دخترهایی که زیر خواب سالارخان میشن بعدا تقسیم سگ های دورش میشن.
	کارت میزدی خون لئولئو در نمیاومد.
	نبات با نیش باز به تیکهای که به لئولئو انداختم میخندید به چشمهای لئولئو نگاه کردم و گفتم:
	- حالا هم ممنون میشم که بری تا به ادامه کارم برسم.
	با حرفم لئولئو رفت به کمک نبات حموم کردم و لباسم رو پوشیدم که کژین هم سراغم اومد.
	لباس سفیدش تن بدن بلوریش رو بیشتر به نمایش میزاشت.
	- وای که شماها چقدر خوشگلین به وللّه علی اگه پسر بودم جفتتون رو عقد میکردم.
	من و کژین بهم نگاه کردیم و از خجالت سرخ شدیم، دخترها با دیدنمون زیر خنده زدن.
	با دخترها بلند آواز میخوندیم و با لباس های رنگیمون کوردی گاهی اوقات لری هم میرقصیدیم بعدش هممون روی تخته سنگ هایی کنار چشمه نشستیم و به غروب خورشید نگاه میکردیم و در مورد روزهای خوبمون حرف زدیم که لورا خبر از عروسیش داد، با تعجب سمت لورا برگشتم و گ...
	با دخترها بلند آواز میخوندیم و با لباس های رنگیمون کوردی گاهی اوقات لری هم میرقصیدیم بعدش هممون روی تخته سنگ هایی کنار چشمه نشستیم و به غروب خورشید نگاه میکردیم و در مورد روزهای خوبمون حرف زدیم که لورا خبر از عروسیش داد، با تعجب سمت لورا برگشتم و گ... (1)
	با دخترها بلند آواز میخوندیم و با لباس های رنگیمون کوردی گاهی اوقات لری هم میرقصیدیم بعدش هممون روی تخته سنگ هایی کنار چشمه نشستیم و به غروب خورشید نگاه میکردیم و در مورد روزهای خوبمون حرف زدیم که لورا خبر از عروسیش داد، با تعجب سمت لورا برگشتم و گ... (2)
	- جدی میگی!؟
	لورا از خجالت سرخ شد و سرش رو پایین انداخت.
	با خوشحالی گفتم:
	- دخترها واسی این دیگه نمی شه سکوت کرد.
	پشت بند این حرفم کَل کشیدم که دخترها هم تکرار کردن.
	لورای خوشگلمون داشت عروس میشد.
	همه رفتیم بغلش کردیم و بوسیدمش تا نزدیکای غروب روی تخته سنگها بودیم.
	بعد غروب با دخترها از جنگل داشتیم رد میشدیم که صدای دویدن اسب اومد دوتا پسر تنومند و قد بلند سوار اسب های سفید که نژادشون لر بودن رو شنیدیم، اون ها سمتمون اومدن و یکیشون گفت:
	بعد غروب با دخترها از جنگل داشتیم رد میشدیم که صدای دویدن اسب اومد دوتا پسر تنومند و قد بلند سوار اسب های سفید که نژادشون لر بودن رو شنیدیم، اون ها سمتمون اومدن و یکیشون گفت: (1)
	بعد غروب با دخترها از جنگل داشتیم رد میشدیم که صدای دویدن اسب اومد دوتا پسر تنومند و قد بلند سوار اسب های سفید که نژادشون لر بودن رو شنیدیم، اون ها سمتمون اومدن و یکیشون گفت: (2)
	- یزدان نگاه کن چه حوریایی اینجا هستن!
	دوستش تایید کرد و گفت:
	- آره واللّه خدا به صاحبشون ببخشه.
	کژین ترسیده دستم رو گرفته بود با اطمینان نگاهش کردم که ترسیده گفت:
	- کژال من میترسم.
	با دلگرمی گفتم:
	- نترسین کاری نمیتونن انجام بدن.
	همون پسری که اسمش یزدان بود گفت:
	- عروسک چی بهشون میگی؟ نکنه تو همون چشم آهوی ده هستی همونی که دل شیر پسرهای ده رو برده؟
	پسری که سوار اسبش بود سمت دوستش برگشت و گفت:
	- منم موافقم.
	با جدیت گفتم:
	- از اینجا برین قبل اینکه بلایی سرتون بیارم.
	مرد با تحقیر لب زد:
	- خانوم کوچولو مثلا چیکار میکنی؟!
	با خشم گفتم:
	- میکشمتون.
	یزدان به حالت مسخره ای گفت:
	- نه، به ما رحم کن.
	پشت بند این حرفشون پسرها زیر خنده زدن.
	تو دلم آروم "خدا" رو صدا زدم که صدای دویدن یک گله گوسفند رو شنیدم اسب هایی اون دو پسر رَم کردن و پسرها روی زمین انداختن و تاجایی که میتونستن فرار کردن از فرصت استفاده کردم و فریاد زدم:
	- فرار کنید به پشت سرتونم نگاه نکنید.
	بعد از دویدن ما پسرهایی که روی زمین افتادن انگار نیرویی اونها رو گرفته بود و سمت تاریک ترین قسمت جنگل کشید.
	بعد از دویدن ما پسرهایی که روی زمین افتادن انگار نیرویی اونها رو گرفته بود و سمت تاریک ترین قسمت جنگل کشید. (1)
	بعد از دویدن ما پسرهایی که روی زمین افتادن انگار نیرویی اونها رو گرفته بود و سمت تاریک ترین قسمت جنگل کشید. (2)
	پسرها فریاد میزدن تا اینکه صداشون قطع شد... ترسیده تا نزدیکای ده رسیدیم.
	مردم ده به صورت های وحشت زده ما نگاه کردن و سمتمون دویدن.
	سریع خودم رو جمع و جور کردم و سمت دخترها برگشتم و گفتم:
	- بهتر حرفی از پسرها نزنید؛ مردم ده عادت دارن حرف در بیارن.
	همشون سرشون رو تکون دادن پیرمردها جلو اومدن و شروع به سوال پرسیدن کردن:
	- کژال چیشده؟
	به لحن آرومی گفتم:
	- اتفاق خاصی نیوفتاده با دخترها داشتیم مسابقه می دادیم.
	یکیشون پرسید:
	- به ما راستش رو میگید؟ ظاهرتون شبیه آدم های که ترسیدن.
	دنبال راه فرار بودم که صدای یک اسب از جنگل اومد مردم ده منتظر بودن که شخصی که داخل جنگل بود بیرون بیاد ولی هیچکسی نیومد صدای شیهه اسب لحظه به لحظه بلندتر میشد و یک دفعه قطع شد، مردم نگران سمت جنگل رفتن.
	رو به نبات کردم و گفتم:
	- نبات.
	نگران گفت:
	- جانم کژال؟
	با جدیت گفتم: (1)
	- کژین رو ببر خونه و تو هم از اتفاق امروز حرفی نزن.
	نبات سری تکون داد و گفت: (1)
	- تو کجا می ری؟
	لب زدم: (1)
	- کار دارم تو حواست رو جمع کن.
	نبات با نگرانی گف:
	- چشم، مراقب خودت باش.
	سری تکون دادم و گفتم: (4)
	- چشم برین.
	مردم ده با اسلحه سمت جنگل رفتن منم بدون اینکه مردم ده من رو ببین همراهشون میرفتم یک نیرو وادارم میکرد سمت جنگل برم، دلشوره خیلی بدی داشتم.
	انگار قرار بود یک اتفاق خیلی بدی بیفته، بسم اللّه گفتم؛ و همراه بقیه مردم ده سمت جنگل حرکت کردم.
	وقتی وسط جنگل رسیدیم جنازه دو اسب روی زمین بود نصف تن اسب یک گوشه بود تمام دل و روده اسب ها روی زمین بود جای پنجههایی خیلی بزرگ روی صورت اسبها بود انگار یک حیون وحشی بهشون حمله کرده بود.
	صدای مردم در اومده بود هر کسی یک چیز میگفت؛ ترسم رو به وضوح حس میکردم ولی پسش زدم از کنار اجساد دور شدم که یک نفر اسمم رو کشیده صدا میزد:
	- کژال...
	انقدر توی جنگل بود دنبال صدا رفتم که به چشمه رسیدم که چشمم به دو جسد افتاد که حدس میزدم مال اون دو پسر باشه کنار رودخانه بود صورتشون کاملا از بین رفته بود هیچی ازشون معلوم نبود.
	اون یکی تمام اعضای بدنش از هم جدا شده بود و یک علامت عجب روی بدنش نوشته شده بود وقتی سمتش رفتم تا واضح تر ببینم سرم رو پایین آوردم درسته ما رو ترسونده بودن ولی اصلا دلم نمیخواست اینطوری بمی رن. وقتی سرم رو بالا آوردم با دیدن اون چیزی که درست پنج قدم ...
	سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم زبونم رو به کار انداختم:
	- تو کی هستی؟! (1)
	چیزی که جلوی چشمهام بود اصلا قابل درک نبود یک موجود با پاهای بزرگ و پره دار دست های بلند سیاه و دو چشم سرخ که خط افقی سیاهی وسطشون بود، شرارت از چشم هاش به خوبی معلوم بود لباس سیاه تنش بود ولی پارچهی تنش اصلا شبیه لباس نبود بیشتر شبیه غبار سیاه رنگ ...
	- بسماللّه.
	صدای جیغ بلندی شنیدم و سریع شروع به دویدن سمت خونه کردم، صدای دویدن کسی پشتم شنیدم تا جایی که میتونستم دویدم که به وسط جنگل رسیدم بالای یک تپه چشمم به یک امام زادهایی قدیمی افتاد که هنوز صدای کلام خدا ازش می اومد نمیدونم چرا حس کردم اونجا تنها جای ...
	سمت امام زاده رفتم و دستم روی زریی گرفتم و تند تند صلوات میفرستادم که پیرِمردی کوتاه قد که مشغول عبادت بود سمتم برگشت وقتی نمازش رو تموم کرد سمتم اومد و گفت:
	سمت امام زاده رفتم و دستم روی زریی گرفتم و تند تند صلوات میفرستادم که پیرِمردی کوتاه قد که مشغول عبادت بود سمتم برگشت وقتی نمازش رو تموم کرد سمتم اومد و گفت: (1)
	سمت امام زاده رفتم و دستم روی زریی گرفتم و تند تند صلوات میفرستادم که پیرِمردی کوتاه قد که مشغول عبادت بود سمتم برگشت وقتی نمازش رو تموم کرد سمتم اومد و گفت: (2)
	- حالت خوبه دخترم؟
	فقط سرم رو تکون میدادم و آب دهنم تند تند قورت میدادم، که لبخند با آرامشی زد و گفت:
	- نترس دخترم بیا بریم خونه من یکم آب بخور و برام دلیل ترست رو بگو.
	سرم رو تکون دادم و با پیرمرد که لباس کهنهای به تن داشت سمت اتاقک کاه گلی پشت امام زاده رفتیم، وقتی پیرمرد در رو باز کرد من رو به سمت داخل هدایت کرد با یک "تشکر" زیر لب وارد شدم و خودشم پشت سرم وارد اتاق کوچیک که با یک فرش قدیمی دست بافت چندتا بالشت و...
	- بشین کنار کرسی دخترم تا گرم بشی.
	قدر دان گفتم:
	- از مهمون نوازیتون ممنونم.
	پیرمرد سری تکون داد و گفت:
	- بشین دخترم خجالت نکش.
	پیرمرد یک لیوان برام چایی ریخت و جلوم گذاشت و گفت:
	- بخور دخترم رنگت مثل کچ دیوار شده.
	یکم از چایی خوردم که گرمایی چایی سرما رو از تنم خارج کرد.
	وقتی خوب آروم شدم به پیرمرد نگاه کردم که با لبخند مهربونی نگاهم میکرد با صدای رسایی گفت:
	وقتی خوب آروم شدم به پیرمرد نگاه کردم که با لبخند مهربونی نگاهم میکرد با صدای رسایی گفت: (1)
	وقتی خوب آروم شدم به پیرمرد نگاه کردم که با لبخند مهربونی نگاهم میکرد با صدای رسایی گفت: (2)
	- خب دخترم آروم باش و بهم بگو داخل جنگل چی دیدی که این شکلی شدی؟
	با دو دلی گفتم:
	- اگه بگم باورتون نمیشه.
	پیرمرد لب زد:
	- من سنم خیلی زیاده دخترم خیلی چیزها دیدم که اگه به این مردم بگم یکیشونم حرفم رو باور نمیکنه.
	متعجب گفتم: (1)
	- من متوجه نشدم، منظورتون چیه؟!
	پیرمرد با خونسردی گفت:
	- تو دختری زیبایی هستی ولی مراقب باش، این جنگل مثل بقیه جنگلها نیست اتفاقات شومی در این جنگل افتاده.
	کنجکاو پرسیدم: (1)
	- مثلا چی؟ لطفا بهم بگین.
	پیرمرد لب زد: (1)
	- مثل چیزی که امروز کنار چشمه دیدی، اما ظاهرت من رو یاد زنی میندازه که چهل سال پیش نزدیک چشمه دیدمش اون موقع بیست سالم بود جون بودم و کلم باد داشت دنبال چیزهای عجیب و غریب زیاد میرفتم، نمیخوام بترسونمت دخترم ولی این جنگل جن داره.
	بزاقم قورت دادم و با ترس گفتم:
	- یعنی اون چیزهایی که حس میکردم بی دلیل نبوده؟
	پیرمرد لبخندی زد و گفت:
	- مگه چی حس کردی؟
	احساس می کردم حرف رو باور می کنه برای همین گفتم:
	- هر وقت واسی آب به چشمه میرفتم احساس میکردم چند چشم دارن نگاهم میکنن و امروز هم یک چیزی دیدم که به شدت ترسناک بود تا اینجا دویدم دنبالم اومد... کامل تمام اتفاقات رو برای پیرمرد تعریف کردم و اون فقط سرش رو تکون میداد.
	"سالار" (1)
	وقتی مرد بهوش اومد سمتش رفتم مکان تاریک اطرافم و صدای نالههای اون تنها موسیقی پخش شده داخل اتاق شکنجه بود.
	وقتی مرد بهوش اومد سمتش رفتم مکان تاریک اطرافم و صدای نالههای اون تنها موسیقی پخش شده داخل اتاق شکنجه بود. (1)
	وقتی مرد بهوش اومد سمتش رفتم مکان تاریک اطرافم و صدای نالههای اون تنها موسیقی پخش شده داخل اتاق شکنجه بود. (2)
	این مرد دیگه واقعا داشت عصبیم میکرد سمت در حرکت کردم و جلوی یکی از اتاقهای تاریک عمارت وایستادم، همه جا تاریک بود قفل رو که پایین آوردم.
	این مرد دیگه واقعا داشت عصبیم میکرد سمت در حرکت کردم و جلوی یکی از اتاقهای تاریک عمارت وایستادم، همه جا تاریک بود قفل رو که پایین آوردم. (1)
	این مرد دیگه واقعا داشت عصبیم میکرد سمت در حرکت کردم و جلوی یکی از اتاقهای تاریک عمارت وایستادم، همه جا تاریک بود قفل رو که پایین آوردم. (2)
	دختری حداقل با رده سنی هجده سال گوشه اتاق کز کرده بود، سمتش قدم برداشتم که با صدای پام سرش رو بالا آورد، ترسیده نگاهم کرد.
	مدام تکون میخورد که کاریش نداشته باشم ولی با لبخند خبیثی به کل اندامش نگاه کردم.
	زنجیرهای دور دستش با هر بار تکون خوردنش بیشتر حریصم میکرد.
	سمت وسایل شکنجم رفتم داشتم به چیزی فراتر از یک شکنجه فکر میکردم.
	کتم رو در آوردم و روی دسته صندلی انداختم.
	دکمههای لباسم رو باز کردم و سمت دختر رفتم التماس توی چشمهاش موج میزد، بینیم رو نزدیک موهاش بردم و بو کردم مثل گنجشک زیر تگر میلرزید.
	دستم رو دور کمرش انداختم و بیشتر به خودم فشارش دادم تقلا برای آزادی میکرد، حسابی این مسئله اذیتم می کرد هلش دادم که روی تخت افتاد.
	دستم رو دور کمرش انداختم و بیشتر به خودم فشارش دادم تقلا برای آزادی میکرد، حسابی این مسئله اذیتم می کرد هلش دادم که روی تخت افتاد. (1)
	دستم رو دور کمرش انداختم و بیشتر به خودم فشارش دادم تقلا برای آزادی میکرد، حسابی این مسئله اذیتم می کرد هلش دادم که روی تخت افتاد. (2)
	فریاد بیصدا میزد که سیلی محکمی توی گوشش زدم.
	سرش فریاد زدم: (1)
	- جیغ نزن.
	ترسیده گریه میکرد.
	موهاش رو گرفتم و سمت اتاقی بردم که رئیس کاباره داخلش بود.
	دختره رو به یک گوش پرت کردم بخاطر لاغر بودنش روی زمین افتاد.
	سمت مرد برگشتم و گفتم:
	- اگه میخوایی از این جهنم بیرون بری فقط یک کار باید بکنی.
	مرد با صورت خونی و ورم کرده سمتم برگشت و پرسید:
	- چه کاری؟
	با نیشخند گفتم:
	- این دختر رو جلوی چشمهام زجر بده و بکشش.
	هر دو نفر جلوم با ترس آب دهنشون رو قورت دادن و شروع به التماس کردن، رئیس کاباره گفت:
	- خان نکنید، غلط کردم.
	با خونسردی گفتم:
	- برای من اراجیف نباف یا کاری که گفتم؛ رو میکنی یا کاری که گفتم؛ رو سر جفتتون در میارم.
	دختر به پام افتاده بود اصلا التماسشون به چشمم نمیاومد با پا دختر رو سمت دیوار پرت کردم.
	دختر به پام افتاده بود اصلا التماسشون به چشمم نمیاومد با پا دختر رو سمت دیوار پرت کردم. (1)
	دختر به پام افتاده بود اصلا التماسشون به چشمم نمیاومد با پا دختر رو سمت دیوار پرت کردم. (2)
	صورتم رو به حالت بی روح سمت مرد برگردوندم و گفتم:
	- شروع کن زمان داره میگذره.
	مرد رو به روم بلند شد و سمت دختر رفت صندلی رو روی زمین کشیدم و روش نشستم و به جفتشون خیره شدم.
	تقلای دختر برای آزادی دستهای لرزن مرد برای یک تجاوز ناچیز و قتل...
	مرد شروع به انجام کارش کرد دختره حتی دیگه تقلای برای نجات نمیکرد پابه پایی اون حرومزاده پیش میرفت.
	مرد شروع به انجام کارش کرد دختره حتی دیگه تقلای برای نجات نمیکرد پابه پایی اون حرومزاده پیش میرفت. (1)
	مرد شروع به انجام کارش کرد دختره حتی دیگه تقلای برای نجات نمیکرد پابه پایی اون حرومزاده پیش میرفت. (2)
	خوبه برای اولین بار خودم کارش رو یک سره کردم وگرنه الان باید افسوس میخوردم.
	پاهام رو روی هم انداختم و کلت قدیمی رو برداشتم، سمت مرد نشونه گرفتم.
	اولین تیر به پاش خورد فریادی از درد زد و روی زمین افتاد.
	چاقو رو برداشتم سمت دختر رفتم و گفتم:
	- گریه نکن میخوایم بازی کنیم.
	چاقو رو روی صورتش میکشیدم با حرکت چاقو مردمک چشمش هم تکون میخورد.
	با لحن ترسناکی گفتم:
	- نظرت چیه بازی رو شروع کنم؟
	دستم رو روی دهن دختر گذاشتم که مبادا جیغ بزنه با چاقو یک خط روی گونش انداختم، دختره جیغ بیصدا میزد و خون از صورت سفیدش سرازیر بود.
	دستم رو روی دهن دختر گذاشتم که مبادا جیغ بزنه با چاقو یک خط روی گونش انداختم، دختره جیغ بیصدا میزد و خون از صورت سفیدش سرازیر بود. (1)
	دستم رو روی دهن دختر گذاشتم که مبادا جیغ بزنه با چاقو یک خط روی گونش انداختم، دختره جیغ بیصدا میزد و خون از صورت سفیدش سرازیر بود. (2)
	سیلی محکمی به صورتش زدم که سرش به تاج تخت خورد و بیهوش شد.
	دختر رو رها کردم و سمت مرد رفتم لبخند ملیحی زدم که وحشت زده التماس کرد:
	- خان غلط کردم، رحم کنید.
	یقه اش رو گرفتم و آروم کنار گوشش زمزمه کردم:
	- رحم کنم؟ باشه ولی وقتی داشتی با دختره لذت میبردی اصلا وجود من رو حس نمیکردی بهم بگو اون شب کدوم احمقی دستور داد اون نمایش رو راه بندازی تا من رو فاحشه نشون بدین؟ اگه نگی وای به حالت خانوادت به خصوص دختر کوچولوت، جلوی چشم هات دخترت رو تیکه تیکه می...
	فریاد زدم: (3)
	- بنال، خفه خون نگیر.
	مرد ترسیده گفت:
	- خان من کاری نکردم.
	واقعا داشتم کفری میشدم.
	- واقعا؟!
	مرد پشت سر هم سرش رو تکون داد آروم گفتم:
	- باش.
	این بشر به حرف نمیاومد باید یک فکر دیگه میکردم.
	تنها راهشم اینکه ولش کنم، "آره" ولش کنم سمت همون گرگی میره که باعث این ننگ برای من شده!
	تنها راهشم اینکه ولش کنم، "آره" ولش کنم سمت همون گرگی میره که باعث این ننگ برای من شده! (1)
	تنها راهشم اینکه ولش کنم، "آره" ولش کنم سمت همون گرگی میره که باعث این ننگ برای من شده! (2)
	اونوقت هم دَخل این رو میارم هم انتقامم رو از دشمن اصلیم میگیرم.
	دستم رو از دور یقه اش آزاد کردم و گفتم:
	- گمشو.
	مرد شوکه گفت:
	- چی خان؟!
	با نیشخند گفتم: (1)
	- این آخرین لطفیه که بهت میکنم، گمشو اگه نری بلای بدتر از الان سرت میارم.
	مرد خوشحال با بدن نیمه برهنه از اتاق خارج شد.
	فریاد زدم: (4)
	- احمق صبر کن.
	مرد آب دهنش و قورت داد و ایستاد.
	- جانم خان!؟
	به دختره اشاره کردم و گفتم
	- این فاحشه هم به همون کاباره خرابت ببر، اگه حرفی از این چند روز بزنی بلایی که این چند روز سرت آرودم جایگاه عالی رو داره این بار شلاق نمیزنم رسما با چاقو پوستت رو آروم آروم میکنم.
	مرد ترسیده فقط سرش رو تکون داد.
	به دختر اشاره کردم
	- ببرش و خودتم از جلوی چشمم دور بشو بوی تعفن می دی.
	دختر آروم آروم و لنگ میزد از اتاق خارج شد، کتم رو پوشیدم و سیگارم رو گوشه ی لبم گذاشتم جلوی پنجره ایستادم، نفس آرومی کشیدم و دستم رو داخل جیبم کردم.
	دختر آروم آروم و لنگ میزد از اتاق خارج شد، کتم رو پوشیدم و سیگارم رو گوشه ی لبم گذاشتم جلوی پنجره ایستادم، نفس آرومی کشیدم و دستم رو داخل جیبم کردم. (1)
	دختر آروم آروم و لنگ میزد از اتاق خارج شد، کتم رو پوشیدم و سیگارم رو گوشه ی لبم گذاشتم جلوی پنجره ایستادم، نفس آرومی کشیدم و دستم رو داخل جیبم کردم. (2)
	"چند سال قبل"
	"سالار" (2)
	با صدای خنده دخترها چشمم به چشمهای آبیش خورد، چقدر تصور داشتنش براش یک آرزوی محال بود.
	پسرها داشتن بهش زور میگفتن؛ اونم زور توی کتش نمیرفت به پسرا هم زور میگفت؛ از کارش خندم گرفته بود که با صدای بابا چشم از آهوی خوشگلم برداشتم؛
	- سالار پسرم حواست کجاست؟
	سمت پدر برگشتم در حالی که تمام حواسم به اون کوچولو بود و گفتم:
	- اینجا.
	سمت دختر برگشتم که پسره هلش داد که دیوار خورد از روی سکو بلند شدم و سمت در خونه دویدم.
	وقتی در باز کردم و سمت پسری رفتم که دست روی دختر بلند کرده بود، مشت محکمی تو صورتش زدم که روی زمین افتاد.
	دختره به حالت گنگی نگاهم کرد که با صدای فریاد بابا سمتش برگشتم؛
	- سالار، سریع بیا داخل خونه.
	فقط نگاهش کردم و سمت خونه رفتم و لب زدم:
	- بله بابا؟
	بابا با اخم گفت:
	- دلیل این کارت چی بود؟! بهم نگو از یک رعیت زاده خوشت اومده!
	دو دل گفتم:
	- بابا من...
	بابا فریاد زد و گفت:
	- ساکت باش! تو یک خانزاده هستی، فکر اون دختر رو از سرت بیرون کن تو باید با یک خان زاده ازدواج کنی که اتحاد خان ها قویتر بشه نه با یک رعیت پا پَتی (بی کَس و کار).
	با سوزش دستم به خودم اومدم، یک حسرت بزرگ داخل دلم بود.
	"کژال" (3)
	- نترس دخترم اون جن با تو کاری نداشته ولی بیشتر مراقب باش برات یک دعا مینویسم و اون رو به لباست با سنجاق آویزون کن سعی کن تحت هیچ شرایطی اون دعا رو از خودت دور نکنی.
	آروم لب زدم: (4)
	- چشم. (8)
	پیرمرد انگار که چیزی یادش اومده باشه گفت:
	- و یک چیز دیگه!
	کنجکاو پرسیدم: (2)
	- چی؟!
	پیرمرد با جدیت گفت:
	- سعی کن تا حد امکان تنها وارد جنگل نشی ولی اگه صدایی فریاد زنی شنیدی به سرعت از جنگل خارج بشو به صدا توجه نکن.
	سری تکون دادم و گفتم: (5)
	- باشه ولی بهم بگین اینجا چه خبره؟
	پیرمرد لب زد: (2)
	- باشه دخترم بهت میگم، فردا صبح میام سر زمینتون اونجا برات داستان این جنگل رو میگم.
	با مهر و محبت گفتم:
	- ممنونم.
	پیرمرد یک سری کلمات عربی روی یک تکه پارچه از جنس چرم بز نوشت و اون رو داخل یک پارچه حریر سبز پیچید و بهم داد و لب زد:
	- اینم از دعا حواست باشه چی گفتم؛ الانم تا خارج شدن از جنگل همراهت میام بعدش و خودت باید بری.
	آروم لب زدم: (5)
	- خیلی ممنون.
	وقتی نگاهم به آسمان افتاد و با دیدن تاریکی شب با نگرانی روی گونم زدم پیرمرد من رو بیرون جنگل تاریک و مه گرفته برد و تا وقتی که از جلوی دیدش دور نشدم دست از نگاه کردنم بر نداشت.
	با عجله سمت خونه دویدم که بی بی با نگرانی در رو باز کرد.
	با دیدنم نفسی از سر آسودگی کشید.
	- دخترم کجا بودی؟
	با نگرانی گفتم:
	- ببخشید بیبی، بابا خونه است؟
	بی بی گفت: (1)
	- نه دخترم هنوز سر زمینه.
	نفسی از روی آسودگی کشیدم سمت بی بی با عجله بر گشتم که هین بلندی کشید ترسیده گفت:
	- چته دختر! مثل جن زدهها رفتار میکنی؟
	خودم رو جمع می کنم و می گم:
	- شرمنده بیبی، یکم خستم.
	بی بی لب زد: (1)
	-  دخترم برو کمی بخواب تا حالت بهتره بشه.
	- چشم، راستی بیبی.
	با صدا زدن بی بی لب زد:
	- جانم رولَه (جانم عزیزم یا بچهای من)؟
	لب زدم: (2)
	- کژین کجاست؟
	بی بی گفت: (2)
	- خواب مادر تو هم برو بخواب.
	سری تکون دادم و گفتم: (6)
	- چشم، شبت خوش بی بی.
	سمت اتاق رفتم و پتو رو پهن کردم بالشت روش گذاشتم و دارز کشیدم، دلشوره عجیبی داشتم که نمیزاشت بخوابم بلاخره با هر سختی بود خوابیدم.
	"داخل جنگل بودم هوا مه آلود بود و سوز سردی می اومد صدای یک زن و شنیدم که ناله میکرد سمت درختی رفتم که چند سایه دورش بودن:
	- کمکم کن، دارم میمیرم کژال کمکم کن.
	سمتش رفتم تا کمکش کنم.
	سمتش حرکت کردم که سر سایهها سمتم برگشت، صورتهاشون قابل دید نبود ولی زن رو به روم همون زنی بود که خونه رو به آتش کشیده که بمی رم.
	جلوتر نرفتم، فقط نگاهش کردم جیغ دردناک میکشید بچهای که به دنیا آورد صورتش له شده بود.
	جن رو به روم زجه از مرگ بچهاش میزد.
	بهم نگاه کرد جیغ زد:
	- زری زندگی نسلت رو جهنم میکنم.
	با شنیدن صدای زنی به پشتم برگشتم یک خانوم هم سن و سال خودم شباهت زیادی بهم داشت دست راستش قطع شده بود و با نفرت به جن و سایههای اطراف جن نگاه میکرد و لب زد:
	- این تازه شروع درد کشیدنته، تقاص کاری که باهام کردین بچههات میدن.
	جن که عصبی بود جیغ زد:
	- نسلت رو نابود میکنم نمیزارم آرامشی در خانوادت باشه.
	به جنگ دو زن گوش میکردم کلافه از خواب پریدم."
	نمیتونستم با این سردرگمی زندگی کنم، تنها چیزی که آرومم میکرد خوندن نمازم بود.
	از روی رخت و خواب بلند شدم خورشید هنوز طلوع نکرده بود سمت آب داخل سطل رفتم که بازم همون گربه سیاه رو دیدم چشماش کهربایی بود هیچ مردمکی نداشت بهم زل زده بود نفس عمیقی کشیدم و شروع به وضوع گرفتن کردم بعد از نیت و وضوع همون گربه سیاه هنوزم بهم نگاه میکرد.
	رفتارش مثل بقیه گربهها نبود یکم از شیر رو داخل ظرف ریختم جلوش گذاشتم و بعد بدون اینکه نگاهش کنم سمت خونه رفتم تا نمازم رو بخونم.
	رفتارش مثل بقیه گربهها نبود یکم از شیر رو داخل ظرف ریختم جلوش گذاشتم و بعد بدون اینکه نگاهش کنم سمت خونه رفتم تا نمازم رو بخونم. (1)
	رفتارش مثل بقیه گربهها نبود یکم از شیر رو داخل ظرف ریختم جلوش گذاشتم و بعد بدون اینکه نگاهش کنم سمت خونه رفتم تا نمازم رو بخونم. (2)
	جا نمازیم رو انداختم و شروع به خوندن کردم بعد از نماز ذکر میگفتم؛ و از خدا در خواست کمک، آرامش و سلامتی برای خانوادم میکردم.
	اونقدر خسته بودم که کنار جا نمازی به خواب رفتم دیگه کابوس نمیدیدم که با صدای بیبی از خواب بیدار شدم که بیبی بلند اسمم رو فریاد زد ترسیده از روی جانمازی بلند شدم.
	اونقدر خسته بودم که کنار جا نمازی به خواب رفتم دیگه کابوس نمیدیدم که با صدای بیبی از خواب بیدار شدم که بیبی بلند اسمم رو فریاد زد ترسیده از روی جانمازی بلند شدم. (1)
	اونقدر خسته بودم که کنار جا نمازی به خواب رفتم دیگه کابوس نمیدیدم که با صدای بیبی از خواب بیدار شدم که بیبی بلند اسمم رو فریاد زد ترسیده از روی جانمازی بلند شدم. (2)
	- خدا مرگم بده مادر تو چرا روی جا نمازی خوابیدی؟ کژال بلند شو مگه نمیدونی گناه داره رویی همچین چیزی بخوابی؟
	با خستگی لای پلکم رو باز کردم و گفتم:
	- ببخشید بیبی خیلی خسته بودم دیشبم مدام کابوس میدیدم.
	بی بی با نگرونی گفت:
	- حتما چشمت زدن ماشالله هزار ماشالله خوشگلم هستی چشم شور اطرافتم زیادن بزار یک اسپند واست دود کنم.
	لبخند تلخی زدم و گفتم:
	- بیبی همچین می گی خوشگل انگار حوری بهشتیم منم مثل بقیهیی دخترهای ده هستم.
	بی بی لب زد: (2)
	- نه واللّه دخترم از نظر من تو و کژین تنها دخترای زیبایی ده هستین ولی در هر صورت امروز بابات نمیتونه بیاد سر زمین تو برو کار کن.
	"فریبا"
	داخل اتاق قدم میزدم و فکر میکردم یعنی سالار کجاست؟
	زنی رو دوست داره؟
	اون کیه؟!
	و...
	هزار فکر توی سرم بود دلم آرامش در آغوش یک مرد رو میخواست، خاک تو سرت کنن سالار که وظیفه شوهریتم به جا نمیاری.
	هزار فکر توی سرم بود دلم آرامش در آغوش یک مرد رو میخواست، خاک تو سرت کنن سالار که وظیفه شوهریتم به جا نمیاری. (1)
	هزار فکر توی سرم بود دلم آرامش در آغوش یک مرد رو میخواست، خاک تو سرت کنن سالار که وظیفه شوهریتم به جا نمیاری. (2)
	کلافه از اتاق زدم بیرون فعلا اردشیر پسر عموی سالار تنها سوژه مناسب من برای یک رابطه بود.
	اونم میدونست اگه حرفی به خان بزنه قطعا شقه شقهاش میکرد.
	جلوی در اتاق اردشیر رسیدم توی اون اتاق که معمولا کسی سمتش نمیرفت آخه کی از اون مرد حالم بهم زن خوشش میومد؟
	ولی برای رفع نیاز امشبم کافی بود.
	در رو باز کردم داخل رفتم با دیدنم چشمهاش گرد شد لب زد:
	- زن داداش شما اینجا چیکار میکنید؟!
	با لحن پر از خواستن گفتم:
	- باید امشب باهام باشی.
	اردشیر با چشمهای گرد شده فریاد زد:
	- جانم؟!
	حرصی گفتم:
	- اَه اردشیر تو که انقدر خنگ نبودی!
	لباسم رو از تنم در آوردم با بدن بلوریم جلوش بودم، اردشیر به زور آب دهنش رو قورت داد.
	خودم رو روی تختش انداختم، و جیغ زدم:
	- منتظر چی هستی زود باش الان یکی میاد.
	اردشیر گیج نگاهم میکرد ترسش از خان بود، با خیال آسوده گفتم:
	- نترس اگه تو دهنت رو ببندی خان بوی نمیبره.
	اردشیر یکم خیالش راحت شد سمتم قدم برداشت و...
	هر دو از خستگی نفس نفس میزدیم با لذت گفت:
	- زن داداش پاشو الان سالار میاد ببینه جفتمون رو به فلک میکشه.
	با تمسخر گفتم: (1)
	- زن داداش؟
	پشت بند این حرفم پوزخندی زدم که ادشیر عصبی شد و سمتم یورش آورد.
	- ببین زنیکهیی هرزه کافیه به خان بگم چه تخم حرومی هستی، اونوقت خونت گردن خودته.
	شروع به قهقه زدن کردم و گفتم:
	- مرتیکه احمق تو اگه من رو لو بدی خودتم بدبخت میکنی فکر کن سالار همینجوریشم از تو خوشش نمیاد اینم بشنوه دیگه خونت حلاله.
	ادشیر تازه دو هزاری کجش افتاده که چه غلطی کرده الان از دفعات قبل بیشتر از سالار وحشت داشت.
	"کژال" (4)
	سمت چشمه کوچیکی که نزدیک زمین بود رفتم شروع به شستن دست هام کردم سمت بقچهای گل گلی که بیبی برام نهار توش گذاشته بود رفتم وقتی بقچه رو از روی زین اسبم برداشتم سمت پیره مرد برگشتم که با یکی حرف میزد ولی جالبش اینجا بود هیچکسی کنارش نبود! واقعا داشتم ...
	سمت پیرمردی رفتم که زیر سایه درخت نشسته بود و با لبخند نگاهم میکرد، آروم لب زدم:
	سمت پیرمردی رفتم که زیر سایه درخت نشسته بود و با لبخند نگاهم میکرد، آروم لب زدم: (1)
	سمت پیرمردی رفتم که زیر سایه درخت نشسته بود و با لبخند نگاهم میکرد، آروم لب زدم: (2)
	- آقا شرمندتونم که یکم دیر شد باید غذای اون زبون بسته رو هم میدادم.
	پیرمرد لبخندی زد و گفت: (1)
	- دختر جان ایرادی نداره.
	بند پارچه رو باز کردم و از دیدن نون تنوریها و مربایی تمشک بیبی چشمهام برق زد ولی صبر کردم که اول اون مرد شروع کنه با بسم اللّهای که گفت؛ شروع به خوردن کردیم بعد از تموم شدن غذا و الهی شکری که پیرمرد گفت؛ پارچه رو جمع کردم و منتظر شروع صحبتش بودم،...
	- این طوری که تو به من زل زدی بابا جان مثل اینکه خیلی برای دونستن داستان جنگل کنجکاو هستی؟
	سری تکون دادم و گفتم: (7)
	- بله خیلی، احساس میکنم به نوعی اون جنگل به من ربط داره...
	پیرمرد لب زد: (3)
	- ربط رو داره که اونها خودشون رو بهت نشون دادن و اون دو تا جون رو هلاک کردن.
	شوکه گفتم:
	- کار اون ها بوده؟!
	پیرمرد لب زد: (4)
	- بله دخترم.
	پیرمرد نفسی کشید و گفت:
	- خوب بابا جان بزار برات بگم؛ چهل سال پیش دختر جونی با خواهرش وارد این جنگل میشن هر دو دختر زیبایی بی همتایی در بین دخترهای ده داشتن، پسرها و خان ده براشون سر و دست میشکستن ولی یکیشون به شدت حریص و قدرت طلب و دیگری به شدت آروم و باوقار بود.
	یک روز که مثل همیشه مشغول آب بردن از چشمه بودن خواهر بزرگتر که زریی اسمش بوده یک جون خوش قد و قامت نزدیک چشمه میبینه به حدی که تو همون نگاه مجذوب پسر میشه و اون رو به حدی زیبا میدیده که قابل باور نبوده اما خواهر کوچکترش کژال اون بشکل یک سایه میبین...
	کژال هم با دیدن خواهرش با نگرانی سمت ده میاد و در خواست کمک میکنه.
	مردم ده وقتی زری رو پیش دکتر ده میبرن در حالی که یک کبودی عمیق روی دست زری میبینن کبودی به حدی شدید میشه که زری دستش رو از دست میده.
	مردم ده وقتی زری رو پیش دکتر ده میبرن در حالی که یک کبودی عمیق روی دست زری میبینن کبودی به حدی شدید میشه که زری دستش رو از دست میده. (1)
	مردم ده وقتی زری رو پیش دکتر ده میبرن در حالی که یک کبودی عمیق روی دست زری میبینن کبودی به حدی شدید میشه که زری دستش رو از دست میده. (2)
	دختر پژمرده میشه کینه و نفرت از اون جنگل و پسر به دل میگیره پیش یک جادو نویس میره، اون موقعها اون جادو نویس خیلی شهرت داشت اون جنگل رو نفرین میکنه و همینطور اون پسر رو نفرین به مرگ بچههایی تازه متولد شدش میکنه.
	همنطور که می دونی نقطه ضعف پدر و مادر بچههاشونه هر بچهایی که از اون جن زاده میشد توسط نفرین کشته میشد.
	با حرف های پیرمرد چشمهام هر لحظه گرد میشد یعنی من خاله دارم؟
	زری بدون اطلاع خانوادش از ده رفت هیچکسی نمیدونست کجا رفته؟ جنگل زیر بار نفرت زری طلسم سیاه شد اون جن اگه دنبالت کرده ازت کمک خواسته ولی این رو بهت می گم دخترم آگاه و هوشیار باش به هیچی اندازهی چشمهات اعتماد نکن حتی یک جنی که زادهی آتیشه.
	زری بدون اطلاع خانوادش از ده رفت هیچکسی نمیدونست کجا رفته؟ جنگل زیر بار نفرت زری طلسم سیاه شد اون جن اگه دنبالت کرده ازت کمک خواسته ولی این رو بهت می گم دخترم آگاه و هوشیار باش به هیچی اندازهی چشمهات اعتماد نکن حتی یک جنی که زادهی آتیشه. (1)
	زری بدون اطلاع خانوادش از ده رفت هیچکسی نمیدونست کجا رفته؟ جنگل زیر بار نفرت زری طلسم سیاه شد اون جن اگه دنبالت کرده ازت کمک خواسته ولی این رو بهت می گم دخترم آگاه و هوشیار باش به هیچی اندازهی چشمهات اعتماد نکن حتی یک جنی که زادهی آتیشه. (2)
	با غم گفتم:
	- چه بلایی سر کژال و خانواده زری اومد؟
	پیرمرد با دلخوری که ته صداش بود گفت:
	- بعد رفتن زری همه مردم ده با دید جادوگر و ساحره خانواده مادریت رو نگاه میکردن برای همینه بیشتر مردم ده طرف خان رو میگیرن و زیاد ازتون خوششون نمیاد.
	با دلخوری لب می زنم:
	- یعنی مادر من خواهر زری بوده؟
	پیرمرد لب زد: (5)
	- درسته دخترم، نمیدونم این رو یک اقبال بد  یا یک شانس شوم می دونی ولی این رو بدون اگه صدای فریاد زنی در جنگل شنیدی بدون فریاد زنی که بچههاش در هین متولد شدن میمیرن و فقط هم بخاطر اون طلسم سیاه و نفرین کشته میشن.
	کنجکاو می پرسم:
	- آقا اسمتون چیه؟
	پیرمرد لب می زنه:
	- قیام هستم دخترم.
	از تعجب ابروهام بالا می پرن و می گم:
	- چه اسم عجیبی دارین!
	آقا قیام از تعجبم یک لبخند زد و گفت:
	- پدرم معتقد بود من قراره روزی کار بزرگی انجام بدم برای همین اسمم رو قیام گذاشت.
	خواب دیشبم داخل ذهنم نقش می بنده رو به آقا قیام می کنم و می گم:
	- آقا قیام من دیشب کابوس صدایی اون زن رو شنیدم خوابم به قدری واقعی بود که نمیدونستم خوابه یا بیداری؟
	آقا قیام اخمی کردو گفت:
	- پس زودتر از اون چیزی که فکرش رو میکردم سمتت اومدن، بهت چیزی رو یاد میدم که از نسلها پیش به من رسیده اونها انتخابت کردن کژال تو دختر جسور و باهوشی هستی به قدری جسور که تونستی چیزی رو ببینی که هیچکسی قادر به درکش نبوده من روش حفاظت از خودت و خانو...
	با سردرگمی گفتم:
	- اون چه کاریه؟!
	آقا قیام خیلی جدی گفت:
	- بهت یاد می دم با دعا و طلسم کار کنی و از خودت دفاع کنی.
	با ناراحتی گفتم: (1)
	- نه، من نمیخوام با جادو کار کنم.
	آقا قیام غمگین می گه:
	- تنها راه اول امید به خدا است بعد استفاده از دعا اون ها دست از سرت بر نمیدارن بخاطر شباهت زیادت به زری تو رو مسئول گناه زری میدونن و انتقامشون رو از تو میگیرن دخترم، نیت کن برای حفاظت از خودت و خانوادت دست به دعا می زنی بعد خلاص شدن از این جریانات...
	آهی کشیدم و لب زدم:
	- من نمیخوام بلایی سر خانوادم بیاد پس بهم یاد بدین تا خانوادم رو حفظ کنم.
	داشتم به گربه سیاهی که داخل ذهنم بود فکر میکردم که پیرمرد فکرم رو خوند واقعا جای برای بیشتر گرد شدن چشمهام نبود الانه که دیگه از حدقه بزنه بیرون، آقا قیام گفت:
	- گربه سیاهی که هر روز میبینیش.
	با تعجب می گم: (1)
	- خب؟!
	آقا قیام نیشخندی می زنه و می گه:
	- نگران نباش بخاطر ارزش و احترامی که براش قائل بودی از خانوادت حفاظت میکنه چون اون اصلا گربه نیست... رفتارت رو با اون گربه عوض نکن مهربون باش تا حمایتتون کنه، اون نمی زاره کسی به خونتون نزدیک بشه چون یک جن خوبه و برای حفاظت به تو نزدیک شده.
	داخل ذهنم به چطور فهمیدن آقا قیام فکر میکردم که چطور انقدر خونسرد با من برخورد کرد؟ که جواب سوال داخل ذهنم رو داد؛
	- قبل از اومدنت خبرش رو بهم دادن.
	یا خدا مگه میشه با دست به پیشونیم زدم بازم بلند فکر کردم، خودم و به کوچه علی چپ زدم:
	یا خدا مگه میشه با دست به پیشونیم زدم بازم بلند فکر کردم، خودم و به کوچه علی چپ زدم: (1)
	یا خدا مگه میشه با دست به پیشونیم زدم بازم بلند فکر کردم، خودم و به کوچه علی چپ زدم: (2)
	- چه کسی بهتون خبر داد؟
	آقا قیام لب زد:
	- دوستان چندین سالم که بعد از من با تو پیمان دوستی برقرار میکنن، دخترم تحت هیچ شرایطی از خدا رو بر نگردون چون وادارت میکنن خدا رو پس بزنی و بی دین بشی تا راحت تر تو رو از بین ببرن.
	سری تکون دادم و گفتم: (8)
	- چشم حواسم هست فقط دوستانتون کجا هستن من کسی و نمیبینم؟
	آقا قیام با دست به دورمون اشاره کرد و گفت:
	- اونا کنار ما نشستن.
	در حالت شوکه می گم:
	- بله؟!
	با تعجب اطراف رو نگاه میکردم ولی غیر از من و آقا قیام کسی نبود!
	آقا قیام آروم به تعجب من خندید و به پشت سرم اشاره کرد:
	مثل منگلا نگاهش کردم که با صدای خُرخُر سرم رو به پشت برگردوندم چشمتون روز بد نبینه اصلا چیزی که میدیدم قابل قبول نبود.
	ای خدا من رو گیر چه موجوداتی انداختی!
	یک موجود که چشم نداشت فقط جای چشمهاش حفره سیاه بود و کل بدنش سیاه، بینیش که دوتا حفره کوچیک توی صورتش بود دستهای بلند استخونی و ناخون تیزی داشت نصف دهنش پاره بود موهای ژولیده و بهم ریخته درست کنارم وایستاده بود، جیغ زدم:
	یک موجود که چشم نداشت فقط جای چشمهاش حفره سیاه بود و کل بدنش سیاه، بینیش که دوتا حفره کوچیک توی صورتش بود دستهای بلند استخونی و ناخون تیزی داشت نصف دهنش پاره بود موهای ژولیده و بهم ریخته درست کنارم وایستاده بود، جیغ زدم: (1)
	یک موجود که چشم نداشت فقط جای چشمهاش حفره سیاه بود و کل بدنش سیاه، بینیش که دوتا حفره کوچیک توی صورتش بود دستهای بلند استخونی و ناخون تیزی داشت نصف دهنش پاره بود موهای ژولیده و بهم ریخته درست کنارم وایستاده بود، جیغ زدم: (2)
	- یا خدا این دیگه چیه؟!
	با نگرانی آب دهنم رو قورت دادم که بابا قیام سعی داشت آرومم کنه برای همین گفت:
	- این همون گربه داخل خونهی شما است.
	بلندتر جیغ زدم:
	- بله؟! (1)
	با دهن باز و چشمهای از حدقه بیرون زده نگاش میکردم که سمتم اومد جیغ زدم و با دسته بیل کنار درخت زدم تو سر موجود رو به روم.
	بیچاره مثل چی افتاد زمین مایع لزجی از سرش بیرون میریخت آقا قیام با عجله سمت موجود بیهوش شده روی زمین رفت یه چیزی زمزمه کرد و دست روی جای که زده بودم گذاشت، سمتم برگشت و گفت:
	بیچاره مثل چی افتاد زمین مایع لزجی از سرش بیرون میریخت آقا قیام با عجله سمت موجود بیهوش شده روی زمین رفت یه چیزی زمزمه کرد و دست روی جای که زده بودم گذاشت، سمتم برگشت و گفت: (1)
	بیچاره مثل چی افتاد زمین مایع لزجی از سرش بیرون میریخت آقا قیام با عجله سمت موجود بیهوش شده روی زمین رفت یه چیزی زمزمه کرد و دست روی جای که زده بودم گذاشت، سمتم برگشت و گفت: (2)
	- نترس بابا جان بی آزاره کاریت نداره.
	با انگشت بهش اشاره کردم :
	- این چیه؟ نه یعنی کیه؟!
	آقا قیام لب زد: (1)
	- این فقط یک جنه اصلا هم جای نگرانی وجود نداره کاریت نداره برعکس محافظ شما و خانوادتونه.
	با ترسی که تو دلم لونه کرده بود گفتم:
	- نمیخوام بگید بره.
	آقا قیام لب زد: (2)
	- نمیتونم. (1)
	با تعجب پرسیدم:
	- چرا مگه دوستتون نیست؟!
	آقا قیام سری تکون داد و گفت:
	- همه جن های که نزدیک من هستن خانواده من هستن ولی من مالک اونا نیستم پس از منم فرمان نمیگیرن.
	با نگرانی گفتم: (1)
	- پس از کی فرمان میگیرن؟!
	آقا قیام به حالت بیخیالی گفت:
	- نمیدونم.
	بعد از تموم شدن حرف آقا قیام جنی رو که زده بودم بلند شد و بهم جوری نگاه کرد تو نگاه خالی از چشمش هزاران حرف بود سمتم اومد و وسیلهای که توی دستم بود رو گرفت در یک صدم و ثانیه از بیل فقط خاکستر داخل دستم به جا موند، لکلت زبون گرفته بودم اون در مقابل چش...
	- خب دخترم میدونی که کجا زندگی میکنم؟ هر روز طلوع خورشید پیشم بیا تا آموزشت رو شروع کنم.
	- چ..شم آق..ا قی..ام.
	آقا قیام لب زد: (3)
	- بهم بگو بابا قیام اینطوری راحتترم.
	- چش...م بابا ق...یام.
	تا نزدیکهای غروب کار کردم، غروب هم سمت خونه رفتم وقتی وارد شدم همه خواب بودن  آروم سمت اتاق رفتم لچکم رو باز کردم لباسم رو با یک دست لباس خواب معمولی سفید عوض کردم و زیر پتویی کنار کرسی خزیدم و کنار کژین خوابیدم.
	تا نزدیکهای غروب کار کردم، غروب هم سمت خونه رفتم وقتی وارد شدم همه خواب بودن  آروم سمت اتاق رفتم لچکم رو باز کردم لباسم رو با یک دست لباس خواب معمولی سفید عوض کردم و زیر پتویی کنار کرسی خزیدم و کنار کژین خوابیدم. (1)
	تا نزدیکهای غروب کار کردم، غروب هم سمت خونه رفتم وقتی وارد شدم همه خواب بودن  آروم سمت اتاق رفتم لچکم رو باز کردم لباسم رو با یک دست لباس خواب معمولی سفید عوض کردم و زیر پتویی کنار کرسی خزیدم و کنار کژین خوابیدم. (2)
	صبح بیدار شدم و نماز خوندم و بقیه کارایی مشک، دوغ، گاو این ها رو انجام دادم نای تکون خوردن نداشتم که با صدای در خونه اخم هام تو هم رفت زیر لب؛ غرغر کنان سمت در رفتم که با قیافه خندون نبات رو به رو شدم، با خوشحالی گفت:
	- کژال نمیخوایی دعوتم کنی که داخل بیام؟
	با حرص و خستگی گفتم:
	- واللّه تو همیشه خونه ما پلاسی ولی از این لبخند روی لبات معلومه اتفاق خاصی افتاده که تو نیشت باز شده.
	نبات نیشش رو بازتر کرد و گفت:
	- آی کژ کژی انقدر خوشحالم که نگو بلاخره از دست لئولئو راحت شدیم.
	با تعجب و سردرگمی گفتم:
	- وا مگه اینم خوشحالی داره؟!
	نبات با خوشحالی گفت:
	- واسی من آره ولی بازم قیافه میگیره.
	وای کژال یک لیوان چایی بیار تا برات تعریف کنم.
	با خستگی گفتم:
	- بشین سرجات تو رو خدا از پا درد دارم میمیرم.
	نبات با تعجب لب زد:
	- وا چته دختر؟!
	با حرصی که در تمام کلماتم بود لب زدم:
	- دیروز مجبور شدم کل علف هرزهای داخل زمین رو بکنم جونم در اومد.
	نبات قیافه ناراحتی گرفت و گفت:
	- الهی برات بمی رم.
	قیافه حق بجانبی گرفتم و گفتم:
	- لازم نکرده، حالا خبرت رو بگو.
	نبات زیر لب شروع به غرغر کردن کرد؛ دختره بد اخلاق معلوم نیست کی اذیتش کرده سرم من خالی میکنه.
	سمت نبات رفتم و دو طرف صورتش گرفتم بوسش کردم، که جیغش در اومد؛
	- اَه کژال تف مالیم کردی.
	مثل خودش نیشم رو باز کردم و گفتم:
	- حرف نباشه بگو ببینم از لئولئو ور پریده چه خبر؟
	نبات در حینی که از کارم حرص می خورد گفت:
	- خوب شد یادم انداختی.
	نبات با آب و تاب مشغول تعریف کردن از لئولئو شد که لحظه به لحظه بیشتر قیافه آدمای بیخیال میگرفتم که با جیغ نبات تو جام پریدم و سیلی از روی ترس روی صورت نبات زدم.
	ترسیده گفتم:
	- الهی نمیری نبات زهرم ترکید چته دختر؟
	نبات از حرص جیغ می زد؛
	- خیلی میمونی کژال من دارم برای دیوار حرف میزنم؟ حواست کجاست هان؟
	برای اینکه این مسئله کش پیدا نکنه گفتم:
	- همینجا.
	یک کلمه از حرفای نبات رو نفهمیدم داشتم فکر میکردم الان زری زنده است یا مرده؟
	سعی کردم حواسم رو جمع کنم و گفتم:
	- خوب یک بار دیگه بگو چیشده؟
	نبات مشکوک نگاهم کرد و گفت:
	- خاک تو سرت کژال نکنه عاشق خان شدی حواس واست نمونده؟!
	با قیافهای نگاش کردم کلا بحث رو عوض کرد:
	- کژکژی ببین خانواده خان رفتن از لئولئو خواستگاری کردن.
	شونه ای بالا انداختم و گفتم: (1)
	- به سلامتی چه کنم؟!
	نبات با حرص لب زد:
	- پوف بزار بگم خو.
	سری تکون دادم و گفتم: (9)
	- باش. (1)
	نبات ادامه می ده:
	- وقتی لئولئو میشنوه خانواده خان دارن واسی خواستگاریش میان اصلا تو پوست خودش نمیگنجه بعد پدرش هم که خوشحال کلا لئولئو به عقد خان در میاره، وای خواهری خانواده لئولئو وقتی میپرسن برای خان هستش مادر خان هم میگه؛ نه برای شیر پسرمون مسعود میخوایمش.
	وای کژی یعنی وقتی لورا این رو گفت؛ پخش زمین شدم لازم بود قیافه اون جادوگر رو ببینیم حیف شد.
	از رفتار نبات بیشتر خندم گرفته بود ولی خوب آدم حسودی نبودم چشم پیشرفت کسی رو نداشته باشم.
	نبات خوشحال از این وضعیت بود تنها خوشحالی من این بود که مسعود پست فطرت دیگه نمیتونه به دخترهای ده دست دارازی کنه  هر چند اگه از شر مسعود خلاص میشدیم باز اردشیر بود، جفتشون یک نمک به حروم بودن.
	تمام مردم ده از دستشون آسی بودن، از بس که به دخترها دست دارازی میکردن.
	حداقل لئولئو یدونه از اون دخترهای سلیطه است که اگه مسعود گندی بالا بیاره آبرو و شرف برای این بشر نمیزاره.
	از اینکه لئولئو فکر میکرد زن خان بزرگه میشه ولی الان زن دست راست خان شده یکم خوشحال بودم حداقل کمتر پز میده، ولی واقعا چشمهاش یک دیو واقعی رو شکار کرده.
	بیبی برای پذیرایی چایی و برساق (یک جور شیرینی خمیری) آورده بود نبات انقدر ازشون خورده بود به معنای واقعی از شکم درد ناله میکرد.
	بیچاره یکم نشست دید حالش خوب نمی شه تصمیم گرفت بره خونشون، آروم گفت:
	- خب بیبی من دیگه رفع زحمت کنم.
	بی بی تعارفش کرد و گفت:
	- کجا دخترم بشین؟!
	نبات با خستگی گفت:
	- نه دیگه باید برم کار دارم، خوشحال شدم دیدمتون کژال و بیبی شماهم بیاین.
	من رو به بی بی کردمو گفتم:
	- بیبی منم باید تا یه جایی برم قبل از برگشتن بابا بر میگردم.
	بی بی لب زد: (3)
	- باشه مادر.
	با نبات سمت خونشون رفتیم و بعد از خداحافظی با نبات سمت خونه بابا قیام رفتم، این مرد برام مرموز بود انگار اصلا انسان نبود!
	رفتارش به قدری مهربان و آروم بود تحت هر شرایطی عصبی نمیشد ظاهر عجیب غریبیم داشت، یک مرد گوژپشت چشمهایی عسلی ولی بیشتر به کهربای میزد.
	رفتارش به قدری مهربان و آروم بود تحت هر شرایطی عصبی نمیشد ظاهر عجیب غریبیم داشت، یک مرد گوژپشت چشمهایی عسلی ولی بیشتر به کهربای میزد. (1)
	رفتارش به قدری مهربان و آروم بود تحت هر شرایطی عصبی نمیشد ظاهر عجیب غریبیم داشت، یک مرد گوژپشت چشمهایی عسلی ولی بیشتر به کهربای میزد. (2)
	ولی ظاهرش بیشتر شبیه یک مرد چهل ساله بود تا هفتاد یا هشتاد ساله!
	در هر صورت کلا عجیبن انقدر فکر کردم که نفهمیدم چطور به وسط جنگل رسیدم بوی خیلی بدی میاومد انگار چیزی توی جنگل فاسد شده بود.
	صدای پچ پچ پشت سرم شنیدم برگشتم ولی دریغ از یک نفر سعی میکردم به جلو برم جنگل یک دفعه ساکت شد سکوتی مرگ بار کل جنگل فرا گرفت همین که پام رو روی یک تکه چوب گذاشتم صدای شکستنش داخل کل جنگل پیچید سرم رو بلند کردم و اطراف رو نگاه کردم بوی تعفن خیلی زیاد...
	صدای پچ پچ پشت سرم شنیدم برگشتم ولی دریغ از یک نفر سعی میکردم به جلو برم جنگل یک دفعه ساکت شد سکوتی مرگ بار کل جنگل فرا گرفت همین که پام رو روی یک تکه چوب گذاشتم صدای شکستنش داخل کل جنگل پیچید سرم رو بلند کردم و اطراف رو نگاه کردم بوی تعفن خیلی زیاد... (1)
	صدای پچ پچ پشت سرم شنیدم برگشتم ولی دریغ از یک نفر سعی میکردم به جلو برم جنگل یک دفعه ساکت شد سکوتی مرگ بار کل جنگل فرا گرفت همین که پام رو روی یک تکه چوب گذاشتم صدای شکستنش داخل کل جنگل پیچید سرم رو بلند کردم و اطراف رو نگاه کردم بوی تعفن خیلی زیاد... (2)
	میخواستم قدم بردارم که یک دست کلاغ سمتم حمله کردن، شروع کردن به چنگ و نوک انداختن دستم رو سپر صورتم کردم وقتی از لای چشمم به کلاغها نگاه کردم چشمهای سرخی داشتن.
	جیغ از درد کشیدم وقتی نوک میزدن انگار چاقو داخل دستم میکردن و در میآوردن.
	چارهای نداشتم باید فرار میکردم وگرنه این کلاغ ها قطعا، چشمهام رو در میآوردن.
	سرم رو گرفتم پایین و تا جلوی امام زاده دویدم صداشون از پشت میاومد تا بالاخره جلوی امام زاده رسیدم همین که وارد اون مکان شدم صداها قطع شد.
	سرم رو گرفتم پایین و تا جلوی امام زاده دویدم صداشون از پشت میاومد تا بالاخره جلوی امام زاده رسیدم همین که وارد اون مکان شدم صداها قطع شد. (1)
	سرم رو گرفتم پایین و تا جلوی امام زاده دویدم صداشون از پشت میاومد تا بالاخره جلوی امام زاده رسیدم همین که وارد اون مکان شدم صداها قطع شد. (2)
	بابا قیام کنار حوض مشغول وضو گرفتن بود، دیدنم نگران پرسید:
	- بابا جان کجا بودی؟
	ناراحت گفتم:
	- اگه کلاغ ها بزارن میرسیدم.
	قیام نگران گفت:
	- بازم بهت حمله کردن؟
	سری تکون دادم و لب زدم:
	- آره. (1)
	بابا قیام جدی لب زد:
	- پس باید هر چه زودتر پیمان رو ببندی بیا اول وضو بگیر تا شروع کنیم.
	- چشم بابا.
	(توجه: موکلین رحمانی تحت اختیار هر کسی قرار نمیگیرن مگه اینکه اون شخص پیش خدا عزیز باشه...)
	با بابا قیام شروع به وضو گرفتن کردم وارد امام زاده شدیم پنجرههای امام زاده طوری طراحی شده بودن که نور همه جایی امام زاده بود، بابا قیام چادر سفید خوش دوختی سرم کرد بوی خیلی خوبی میداد داخل امام زاده همه چی آرامش بخش بود، بابا قیام لب زد:
	با بابا قیام شروع به وضو گرفتن کردم وارد امام زاده شدیم پنجرههای امام زاده طوری طراحی شده بودن که نور همه جایی امام زاده بود، بابا قیام چادر سفید خوش دوختی سرم کرد بوی خیلی خوبی میداد داخل امام زاده همه چی آرامش بخش بود، بابا قیام لب زد: (1)
	با بابا قیام شروع به وضو گرفتن کردم وارد امام زاده شدیم پنجرههای امام زاده طوری طراحی شده بودن که نور همه جایی امام زاده بود، بابا قیام چادر سفید خوش دوختی سرم کرد بوی خیلی خوبی میداد داخل امام زاده همه چی آرامش بخش بود، بابا قیام لب زد: (2)
	- اینجا غریبه و مرد زیاده دخترم پس بهتره چادر سرت کنی.
	با تعجب اطراف رو نگاه کردم و گفتم:
	- بابا قیام اینجا که کسی نیست!؟
	قیام لبخندی زد و گفت:
	- به چشم اعتماد نکن به خودت اعتماد کن، چشم انسان رو گاهی اوقات فریب می ده درسته نمیبینیشون ولی اونها اینجا حضور دارن از زن و مرد تا کوچیک و بزرگشون، میخوام تو رو وارد خانوادشون کنم تا اگه اذیت شدی ازت حفاظت کنن.
	- چشم
	با اینکه هیچی از حرفایی بابا قیام سر در نمیآورد خودم اول به خدا بعد به بابا قیام سپردم.
	با اینکه هیچی از حرفایی بابا قیام سر در نمیآورد خودم اول به خدا بعد به بابا قیام سپردم. (1)
	با اینکه هیچی از حرفایی بابا قیام سر در نمیآورد خودم اول به خدا بعد به بابا قیام سپردم. (2)
	صدای خیلی کلفت و دورگهایی شروع به تکرار مراحل نماز کرد مشخص بود صدا مردونه است بابا قیام با اون کلاه سفید رو سرش جلو از  من ایستاد و شروع به خوندن نماز کرد.
	صداهای مثل زمزمه از پشت سرم و کنارم میشنیدم ولی با حرفی که بابا قیام بهم زده بود به صداها کوچیکترین اعتنایی نکردم.
	صداهای مثل زمزمه از پشت سرم و کنارم میشنیدم ولی با حرفی که بابا قیام بهم زده بود به صداها کوچیکترین اعتنایی نکردم. (1)
	صداهای مثل زمزمه از پشت سرم و کنارم میشنیدم ولی با حرفی که بابا قیام بهم زده بود به صداها کوچیکترین اعتنایی نکردم. (2)
	بعد نماز بابا قیام دستم رو گرفت و کنار خودش نشوند و گفت:
	- بیا دخترم بشین و هر چی که میگم؛ رو تکرار کن سرم رو به نشونه "باشه" تکون دادم.
	بابا قیام دستم رو گرفت و فشار خاصی داد که بهم بفهمونه کنارمه و نیازی به ترس نیست.
	بابا قیام شروع به خوندن یک سریع کلمات ناآشنا کرد منم همراهش با هزار زور و زحمت تکرار میکردم صدای زمزمه می اومد، صدای راه رفتن داخل امام زاده به وضوح شنیده میشد.
	بعد از تموم شدن حرف های بابا قیام چشمهام رو باز کردم که با صورت های عجیب و غریب که لباس سفید تنشون بود مواجه شدم برعکس اون چیزی که داخل جنگل دیدم اصلا ترسناک نبودن خیلیم ظاهر طبیعی داشتن.
	بعد از تموم شدن حرف های بابا قیام چشمهام رو باز کردم که با صورت های عجیب و غریب که لباس سفید تنشون بود مواجه شدم برعکس اون چیزی که داخل جنگل دیدم اصلا ترسناک نبودن خیلیم ظاهر طبیعی داشتن. (1)
	بعد از تموم شدن حرف های بابا قیام چشمهام رو باز کردم که با صورت های عجیب و غریب که لباس سفید تنشون بود مواجه شدم برعکس اون چیزی که داخل جنگل دیدم اصلا ترسناک نبودن خیلیم ظاهر طبیعی داشتن. (2)
	اصلا باورم نمیشد که جنهای خوب ظاهر دلشنین تری نصبت به جنهای داخل جنگل داشته باشن! با تعجب به تک تکشون نگاه میکردم که بهم سلام میکردن ولی بیشترشون ناآشنا حرف میزدن، کنجکاو سمت بابا قیام برگشتم و گفتم:
	- بابا قیام این چه زبانیه که اونا حرف میزنن؟
	بابا قیام لب زد:
	- عربی زبان فرستاده اللّه، اما نگران نباش خصلت خوبی که دارن اینکه قادرن به تموم زبونهای دنیا صحبت کنن.
	سمت بابا قیام برگشتم و گفتم:
	- بابا قیام آدم ها چرا جنها رو انکار میکنن؟!
	بابا قیام سمتم برگشت و گفت:
	- ببین دخترم انسانها از روی ترسشون اونها رو ترسناک میبینن وگرنه ما همه یک خانوادیم ترس اونها از خانواده من، یک هیولا داخل ذهنشون ساخته شده ولی تو نترس برو نزدیک بچههاشون نگران نباش.
	با نگرانی گفتم: (2)
	- آسیب نمیبینن؟!
	بابا قیام اخمی ظریف کرد و گفت:
	- نه، مگه به این سادگیه با کوچیکترین چیز آسیب ببینن اونا جنهای خوبن دخترم حتی کلام قرآنم جلوشون بیاری هیچیشون نمیشه.
	سمت بچه جن ها رفتم آروم از روی زمین بلندشون میکردم خیلی آروم بغلم بودن با چشمای افقی بنفششون نگاهم میکردن و با صدای دورگه میخندیدن موهای سفیدشون چشم هایی که آرامش داخلشون بود باعث میشد اضطرابم از بین بره.
	سمت بچه جن ها رفتم آروم از روی زمین بلندشون میکردم خیلی آروم بغلم بودن با چشمای افقی بنفششون نگاهم میکردن و با صدای دورگه میخندیدن موهای سفیدشون چشم هایی که آرامش داخلشون بود باعث میشد اضطرابم از بین بره. (1)
	سمت بچه جن ها رفتم آروم از روی زمین بلندشون میکردم خیلی آروم بغلم بودن با چشمای افقی بنفششون نگاهم میکردن و با صدای دورگه میخندیدن موهای سفیدشون چشم هایی که آرامش داخلشون بود باعث میشد اضطرابم از بین بره. (2)
	بابا قیام سمتم اومد و گفت:
	- دخترم چه حسی داری؟
	با آرامش گفتم:
	- آرامش اصلا دلیل برای ترس وجود نداره.
	بابا قیام دست روی شونه ی راستم گذاشتو گفت:
	- به خانواده من خوش اومدی.
	- خانواده شما؟
	بابا قیام لب زد: (1)
	- ما الان همراه هم دیگه هستیم و اونا مراقبتن چون با کلماتی که میگفتی پیمان دوستی رو باهاشون بستی.
	متعجب زده پرسید :
	- واقعا؟! (1)
	بابا قیام ادامه داد:
	- آره دخترم، الانم بهتره خونه بری هوا داره تاریک میشه و حضور دشمن قدیمی زری اینجا بیشتره و متاسفانه در شب نیروی ما ضعیفه و قدرت اونا چند برابر میشه.
	بابا قیام به یک سمت اشاره کرد و گفت:
	- ایمان با تو همراه میشه و محافظ تو هستش پس نترس.
	سمت قسمتی که بابا قیام نشونم داد برگشتم که پسری جون دیدم زیبا و خوش چهره بود دقیقا همون مردی که من داخل خواب وسط آتش سوزی دیدمش بود، آروم لب زدم:
	- اون انسانه؟
	بابا قیام لب زد: (2)
	- نه، ولی جنیان قادرن به شکل هر چیزی در بیان اون با ظاهر یک انسان از تو محافظت میکنه، حالا هم برو خدا پشت پناهت.
	از جنگل داشتیم خارج میشدیم که صدای زنی رو شنیدم همین که خواستم برگردم صدای ایمان رو شنیدم.
	قسمتی از یاداشتهای کژال:
	هرگز بزرگترین اشتباهم رو فراموش نمیکنم من سمت اون جن در خواب برگشتم و این سرآغاز بزرگترین مجازات من بود مجازاتی که هرگز بخاطرش بخشیده نشدم.
	ایمان گفت:
	- به پشت سرت نگاه نکن به راهت رو ادامه بده.
	کنجکاو پرسیدم: (3)
	- اون کیه؟!
	ایمان لب زد:
	- صدای اون زنهی که زری بچههاش رو نفرین کرد، اون مرد با نفرین زری محکوم شد که هر بچهایی ازش متولد میشه زنش عذاب برای به دنیا آوردنش رو بکشه و در آخر نوزادش مرده متولد بشه.
	هر سال این صدا از جنگل میاد موقع شنیدن نباید برگردی، با دودلی گفتم:
	- چرا؟
	ایمان با صبوریت گفت:
	- چون اجازه دادی اون جن پا به حریمت بزاره هیچوقت سمت صدا نرو و هیچوقت هم بر نگرد.
	با نگرانی لب زدم:
	- اگه برم چی میشه؟
	ایمان اخمی کرد و گفت:
	- عذاب میکشی زندگیت سیاه و تاریک میشه این امکان هم وجود داره چند نسل بعد تو هم در اشتباهت بسوزن.
	با دل نگرونی گفتم:
	- من نمیخوام.
	ایمان سری تکون داد و گفت:
	- پس گفتههای آقا قیام رو گوش کن.
	سرم رو تکون دادم و ده دقیقه بعد از جنگل خارج شدم وقتی برگشتم ایمان کنارم نبود!
	همینطور که از جنگل فاصله میگرفتم تو عالم خودم بودم که یک دفعه محکم به یک چیزی برخورد کردم منتظر بودم بیفتم زمین ولی دستهایی کسی روی بدنم شروع به حرکتکردن کرد، وقتی چشمهام رو باز کردم با دیدن اردشیر خان که داخل بغلش بودم عصبی خودم رو از بغلش بیرون ...
	- حالا ببین وقتی دخترونگیت رو ازت گرفتم بازم واسم بلبل زبونی میکنی؟
	با چیزی که اردشیر گفت چشمهام گرد شد، جیغ زدم:
	- خدا لعنتت کنه، ایشالله خبر مرگت و برای خانوادت ببرن.
	اردشیر لبخند چندشی زد و گفت:
	- من تا تو رو مال خودم نکنم نمیمیرم.
	اردشیر شروع به پاره کردن لباسهام میکرد نمیدونستم باید چیکار کنم که با یاد آوری نفرین تازه یادم افتاد نزدیک جنگلم میدونستم ممکنه جونم رو از دست بدم ولی بلند فریاد زدم:
	- من اینجام، من دختر زریم همون کسی که بچههات رو میکشه.
	تا خواستم ادامه بدم اردشیر دستش رو روی دهنم گذاشت و گفت:
	- هیس، ساکت باش بزار کارم رو بکنم.
	داشتم ناامید میشدم که صدای زوزه و غار کلاغ با هم ترکیب شد به قدری کر کننده بود نمیتونستم گوش کنم دستم رو روی گوشم گذاشته بودم؛ که اردشیر کپ کرده بود دستش رو آورد تا دستم رو از روی گوشم برداره که چشمم به گرگ و کلاغهای رو به روم افتاد در یک لحظه آنی ...
	داشتم ناامید میشدم که صدای زوزه و غار کلاغ با هم ترکیب شد به قدری کر کننده بود نمیتونستم گوش کنم دستم رو روی گوشم گذاشته بودم؛ که اردشیر کپ کرده بود دستش رو آورد تا دستم رو از روی گوشم برداره که چشمم به گرگ و کلاغهای رو به روم افتاد در یک لحظه آنی ... (1)
	داشتم ناامید میشدم که صدای زوزه و غار کلاغ با هم ترکیب شد به قدری کر کننده بود نمیتونستم گوش کنم دستم رو روی گوشم گذاشته بودم؛ که اردشیر کپ کرده بود دستش رو آورد تا دستم رو از روی گوشم برداره که چشمم به گرگ و کلاغهای رو به روم افتاد در یک لحظه آنی ... (2)
	داخل هالههای دو تا گوی درخشان برق میزد.
	اردشیر وقتی دید به پشتش نگاه میکنم سمت جنها برگشت نمیتونست تکون بخوره انگار هیپنوتیزم شده بود.
	یکی از اون جنها سمت اردشیر اومد و پشت لباسش رو گرفت، اردشیر وقتی برگشت نمیتونست چشم ازش برداره یک جور از خود بیخود شده بود.
	یکی از اون جنها سمت اردشیر اومد و پشت لباسش رو گرفت، اردشیر وقتی برگشت نمیتونست چشم ازش برداره یک جور از خود بیخود شده بود. (1)
	یکی از اون جنها سمت اردشیر اومد و پشت لباسش رو گرفت، اردشیر وقتی برگشت نمیتونست چشم ازش برداره یک جور از خود بیخود شده بود. (2)
	اون جن اردشیر رو مثل یک کاه بلند کرد و سمت یکی از درخت های داخل جنگل پرت کرد.
	اردشیر وقتی به درخت کوبیده شد از درد فریاد زد و کمکم بیهوش شد.
	هشت هاله حالا جلوی من بودن و من تنها
	رو به روی اونها!
	اونا سمتم آروم آروم قدم بر میداشتن و من فقط نگاهشون میکردم.
	با نگرانی به موجودات رو به رو نگاه میکردم، اونا با لذت، اصلا نمیدونستم توی افکارشون چی میگذره ولی هر چی بود فکر خوبی نبود.
	حالا ظاهراشون از هاله به شکل واقعی در اومده بود واقعا ظاهر زشت و کریحی داشتن.
	بوی خیلی بدی میدادن حالم داشت بهم میخورد.
	دیگه قدمی به عقب بر نداشتم ایستادم که جن رو به روم دو قدم باهام فاصله داشت.
	دستش که سه انگشت تیره داشت جلو آورد روی قلبم گذاشته بود ضِبری و سنگینی دستش روی بدنم آزارم میداد، احساس نیروی عجیب داخل بدنم و داغی بیش از حد دستش اجازه نمیداد تکون بخورم انگار کنترول روی پاهام نداشتم.
	تصاویری جلوی چشمهام نقش بست، یک زن که سر زایمانش فریاد میزد و مردش فقط اون رو کتک میزد، التماس اون مادر برای کتک نخوردن.
	ولی اون زن تا سر حد مرگ از اون سایه کتک میخورد.
	جنی که مونث بود از درد زایمان و کتکی که خورده بود گریه میکرد و زجه میزد، دلم براش میسوخت اشک از گوشهی چشمم جاری شد.
	سایهها به اون زن رحم نکردن انقدر زدنش روی تنش چنگ انداختن که اون جن کنار بچهاش مُرد.
	سایهها به اون زن رحم نکردن انقدر زدنش روی تنش چنگ انداختن که اون جن کنار بچهاش مُرد. (1)
	سایهها به اون زن رحم نکردن انقدر زدنش روی تنش چنگ انداختن که اون جن کنار بچهاش مُرد. (2)
	تصاویر تموم شدن با احساس خفگی سرم رو بلند کردم حالا به جن رو به روم نگاه کردم کینه و نفرت توی چشمهای سرخش خود نمایی میکرد.
	بدنم میلرزید نه از ترس بلکه از انرژی که وارد بدنم شده بود مثل یک سَم عمل میکرد.
	بدنم میلرزید نه از ترس بلکه از انرژی که وارد بدنم شده بود مثل یک سَم عمل میکرد. (1)
	بدنم میلرزید نه از ترس بلکه از انرژی که وارد بدنم شده بود مثل یک سَم عمل میکرد. (2)
	فشار دستش رو دور گردنم زیاد کرد که کسی دستهاش رو از دور گردنم باز کرد بی جون روی زمین افتادم.
	فشار دستش رو دور گردنم زیاد کرد که کسی دستهاش رو از دور گردنم باز کرد بی جون روی زمین افتادم. (1)
	فشار دستش رو دور گردنم زیاد کرد که کسی دستهاش رو از دور گردنم باز کرد بی جون روی زمین افتادم. (2)
	بدنم مثل آدمهای تشنجی میلرزید کَفی غلیظ از دهنم خارج شد صدای نگران ایمان میاومد نه میتونستم نفس بکشم نه خودم رو تکون بدم نیروم کمکم تحلیل رفت و بیهوش شدم.
	"دلیر"
	سر زمین مشغول کار کردن بودم که افراد خان به همراه اردشیر خان وارد زمین شدن.
	خدایا این مرد دست از سرمون بر نمیداشت یا باید خونهای که خان داده بود رو ترک میکردیم یا زمین رو بهشون میدادیم.
	اردشیر مثل یک گرگ زخمی سمتم اومد یقه ام رو گرفت و داخل صورتم فریاد زد:
	- پیرمرد از این زمین برو بیرون.
	با ناراحتی گفتم: (2)
	- خان این زمین تنها دارایی منه نکنید التماستون میکنم.
	برای دوتا دخترم به خاک دست و پای این مرد افتاده بودم خدا میدونست فقط برای کژال و کژین میکردم.
	برای دوتا دخترم به خاک دست و پای این مرد افتاده بودم خدا میدونست فقط برای کژال و کژین میکردم. (1)
	برای دوتا دخترم به خاک دست و پای این مرد افتاده بودم خدا میدونست فقط برای کژال و کژین میکردم. (2)
	اردشیر با پا زد توی صورتم به افرادش نگاه کرد:
	- تا سر حد مرگ بزنیدش میخوام خون بالا بیاره.
	افراد خان میزدن داخل صورتم بخاطر دخترهام بود وگرنه میزاشتم و میرفتم.
	اردشیر کنارم روی پاهاش خم شد و سرش رو کج کرد و گفت:
	- خوب دلیر بیا یک معامله کنیم.
	با تعجب گفتم:
	- چی!؟
	سرفه میکردم من از این گرگ صفت خوشم نمیاومد ذات انسان نداشت نیشخندی زد و گفت:
	- زمین رو میدم بهت اما...
	گنگ و سوالی نگاهش کردم که یکم صورتش در هم کرد و گفت:
	- کژین رو به عقد من در بیاری.
	با ترس به شیطان رو به روم نگاه کردم نه... نه هیچوقت دخترم رو دست این مرد نمیدم.
	- خوب نظرت چیه؟
	قاطع نگاهش کردم و گفتم:
	- نه، من جونمم بگیرید دخترم رو دست توی حیون صفت نمیدم.
	اردشیر به لب هاش حالت خاصی داد و زبونش رو روی لبش کشید و بلند شد.
	بهم پشت کرد و لب زد:
	- شنیدین چی گفت:
	آدمهاش سری به نشونهایی "آره" تکون دادن.
	اردشیر با دسته تفنگ محکم توی سرم زد با صورت روی خاک افتادم، اردشیر ادامه داد:
	- این احمق رو بردارید ببرید بندازین توی انباری حوصله قیافه نحسش رو ندارم.
	به حالت چشم نیمه باز به دو مرد قوی هیکل نگاه کردم، دست زیر بازوم انداختن و کشون کشون سمت یک انباری قدیمی بردنم.
	همچین داخل انباری پرتم کردن انگار بالشت پرت میکنن.
	بدنم خیلی درد میکرد واقعا حق به کژالم میدادم توی روی این مرد وایمیسته.
	این ها بوی از انسانیت نبردن ولی من دخترم رو دست یک مشت آدم کینهایی نمیدم.
	"کژال" (5)
	با صدا زمزمه و پچ پچ چشمهام رو باز کردم، بابا قیام بالا سرم بود و چیزهایی رو زمزمه میکرد.
	با صدا زمزمه و پچ پچ چشمهام رو باز کردم، بابا قیام بالا سرم بود و چیزهایی رو زمزمه میکرد. (1)
	با صدا زمزمه و پچ پچ چشمهام رو باز کردم، بابا قیام بالا سرم بود و چیزهایی رو زمزمه میکرد. (2)
	دستش رو روی قلبم گذاشت و انرژی خاصی رو وارد بدنم کرد کمکم داشتم سرحال میشدم که بدون توجه به چشمهای نیمه بازم سمت در رفت.
	دستش رو روی قلبم گذاشت و انرژی خاصی رو وارد بدنم کرد کمکم داشتم سرحال میشدم که بدون توجه به چشمهای نیمه بازم سمت در رفت. (1)
	دستش رو روی قلبم گذاشت و انرژی خاصی رو وارد بدنم کرد کمکم داشتم سرحال میشدم که بدون توجه به چشمهای نیمه بازم سمت در رفت. (2)
	با سر گیجه سعی کردم بلند بشم لباسهای تنم با یک دست لباس کرم رنگ عوض شده بود.
	با سر گیجه سعی کردم بلند بشم لباسهای تنم با یک دست لباس کرم رنگ عوض شده بود. (1)
	با سر گیجه سعی کردم بلند بشم لباسهای تنم با یک دست لباس کرم رنگ عوض شده بود. (2)
	از روی تخت بلند شدم و آروم آروم سمت در اتاق رفتم وقتی بازش کردم بابا قیام مشغول تنبیه کردن ایمان با دو جن دیگه بود، ایمان با دیدنم بهم زل زد که سر بابا قیام سمتم برگشت و گفت:
	- بابا جان داخل خونه برو.
	با تعجب گفتم: (1)
	- چیزی شده؟!
	بابا قیام دل نگرون گفت:
	- نه نشده.
	به ایمان نگاه کردم که آروم چشمهاش رو به نشونه اینکه "خیالت راحت باشه" بست و دوباره باز کرد.
	به ایمان نگاه کردم که آروم چشمهاش رو به نشونه اینکه "خیالت راحت باشه" بست و دوباره باز کرد. (1)
	به ایمان نگاه کردم که آروم چشمهاش رو به نشونه اینکه "خیالت راحت باشه" بست و دوباره باز کرد. (2)
	دو جنی که کنار بابا قیام ایستاده بودن بیتفاوت نگاهم میکردن انگار که اصلا وجود ندارم.
	درد بدی داخل قفسه سینم پیچید که باعث شد کنار چارچوب در سر بخورم بابا قیام با نگرانی سمتم اومد و کمکم کرد به اتاق برگردم.
	"سوم شخص"
	قیام ذکرها رو میگفت؛ به امید اینکه نیروی سیاهی که داخل بدن این دختر بود خارج بشه ولی بیفایده بود باید یک کار اساسی میکرد وگرنه این دختر تا فردا شب میمرد.
	بدون توجه به حال پریشون کژال سمت در رفت، داخل ذهنش اسامی ایمان، رحمان و رحیم رو برد.
	سه برادر جلوش ظاهر شدن و گفتن:
	- ما رو احضار کردید؟
	.
	"قیام"
	بدون توجه به رحمان سمت ایمان برگشتم و گفتم:
	- تو میدونستی که اون جن به بیرون از جنگل هم دست رسی داره چرا این دختر رو به امان خدا ول کردی؟
	ایمان سرش پایین بود اون واقعا نمیدونست که این نفرین خارج از جنگل هم وجود داره! بنابراین در مقابل موخذه قیام فقط سکوت کرد.
	ایمان سرش پایین بود اون واقعا نمیدونست که این نفرین خارج از جنگل هم وجود داره! بنابراین در مقابل موخذه قیام فقط سکوت کرد. (1)
	ایمان سرش پایین بود اون واقعا نمیدونست که این نفرین خارج از جنگل هم وجود داره! بنابراین در مقابل موخذه قیام فقط سکوت کرد. (2)
	قیام عصبی و ناراحت سمت سه جن برگشت تا حرفش رو بزنه اما با دیدن کژال در چارچوب در سعی کرد دورش کنه، وقتی مطمئن شد کژال دراز کشیده از اتاق خارج شد و سمت سه جن برگشت و گفت:
	- گوش بدید چی میگم، این دختر نیروی سیاه وارد بدنش شده اگه تا فردا شب نیرو رو خارج نکنیم این دختر جونش رو از دست میده اونوقت باید به مولای خودمون جوابگو باشیم.
	ترس داخل چشم سه جن به وضوح دیده میشد، ایمان بالاخره بعد از سکوت صداش در اومد؛
	ترس داخل چشم سه جن به وضوح دیده میشد، ایمان بالاخره بعد از سکوت صداش در اومد؛ (1)
	ترس داخل چشم سه جن به وضوح دیده میشد، ایمان بالاخره بعد از سکوت صداش در اومد؛ (2)
	- راهی برای خارج کردن نیروی سیاه وجود داره درسته؟
	قیام با کلافگی سرش رو تکون داد و گفت:
	- یک راه وجود داره اونم اینکه یک مدیوم پیدا کنید یکی درست عین کژال کسی که واقعا نیروی سیاه توی وجودش نباشه.
	سه برادر نگران به حرف های قیام گوش میکردن پیدا کردن مدیومی با این خصوصیات واقعا کار سختی بود، قیام ادامه داد؛
	سه برادر نگران به حرف های قیام گوش میکردن پیدا کردن مدیومی با این خصوصیات واقعا کار سختی بود، قیام ادامه داد؛ (1)
	سه برادر نگران به حرف های قیام گوش میکردن پیدا کردن مدیومی با این خصوصیات واقعا کار سختی بود، قیام ادامه داد؛ (2)
	- باید پیداش کنید.
	ایمان سمت قیام برگشت و گفت:
	- نمیتونی کاری بکنی؟ حداقل تو درجهای از ما بالاتر داری.
	عصبی لب زدم:
	- این ربطی به جایگاه من نداره ایمان این کار از دسترس ما خارجه
	"سوم شخص" (1)
	ایمان نگران دختر داخل اتاق بود به قیام برای آخرین بار نگاه کرد و غیب شد.
	دو برادر مشکوک به رفتار ایمان فکر میکردن و جلوی قیام تعظیم کردن و غیب شدن.
	هر کدوم به یک قسمت از این خاک رفتن تا بلاخره کسی با این خصوصیات پیدا کنن، هر چقدر میگذشت بیشتر ناامید میشدن.
	"کژال" (6)
	"داخل یک صحرا بودم، به لباسهای تنم نگاه کردم، لباسی سفید تنم بود هوا اینجا بقدری گرم بود که ناامید توی مکان قدم میزدم جلوتر جنگلی دیدم خوشحال سمت اونجا دویدم ولی هر چقدر میرفتم انگار دور تر میشدم خیلی تشنم بود!
	"داخل یک صحرا بودم، به لباسهای تنم نگاه کردم، لباسی سفید تنم بود هوا اینجا بقدری گرم بود که ناامید توی مکان قدم میزدم جلوتر جنگلی دیدم خوشحال سمت اونجا دویدم ولی هر چقدر میرفتم انگار دور تر میشدم خیلی تشنم بود! (1)
	"داخل یک صحرا بودم، به لباسهای تنم نگاه کردم، لباسی سفید تنم بود هوا اینجا بقدری گرم بود که ناامید توی مکان قدم میزدم جلوتر جنگلی دیدم خوشحال سمت اونجا دویدم ولی هر چقدر میرفتم انگار دور تر میشدم خیلی تشنم بود! (2)
	دهنم خشک شده بود روی زمین نشستم که با صدای راه رفتن کنارم سرم رو بلند کردم یک زن با لباسهای سبز و سفید و صورتی دلنشین پیشم اومد.
	نمیدونم انگار لال مطلق شده بودم همراه زن یک شتر بود بدون اینکه حرفی بزنم شروع به حرف زدن کرد صداش انگار توی اون مکان میپیچید:
	- هنوز زمان رفتنت به اونجا نرسیده.
	خواستم حرف بزنم ولی انگار قدرت تکلمم رو از دست داده بودم، زن لبخندی زد و گفت:
	- میدونم که نمیتونی حرف بزنی من زینب هستم و اینم میدونم که تو شیعه نیستی دلیل حضورم در اینجا فقط کمک کردن به شما است.
	همه من رو با نام زینب میشناسن، من دختر علی بن ابی طالبم هستم فقط اسم من رو به اون پیرمرد بگو ایشون میدونن من کی هستم.
	سرم رو تکون دادم که لبخند مهربونی زد و بهم یک کاسه داد، داخلش شیر بود ولی بوی خیلی خوبی میداد، زن لب زد:
	- این رو بنوش اما قبلش اسم خدا رو داخل قلبت بیار تا نیروی سیاهی که وارد قلبت کردن به فرمان خدا خارج بشه.
	دستش رو با محبت روی سرم گذاشت و آخرین حرفش رو بهم زد:
	- مراقب اون دختر هستم، در اوج تاریکی دستش رو میگیرم.
	یک سوال بزرگ داخل ذهنم به وجود اومد که اون زن در مورد کدوم دختر صحبت کرد؟!"
	بدون هیچ حالت ضعف یا خستگی چشمهام رو باز کردم و روی تخت نشستم، اصلا احساس خستگی نمیکردم.
	بدون هیچ حالت ضعف یا خستگی چشمهام رو باز کردم و روی تخت نشستم، اصلا احساس خستگی نمیکردم. (1)
	بدون هیچ حالت ضعف یا خستگی چشمهام رو باز کردم و روی تخت نشستم، اصلا احساس خستگی نمیکردم. (2)
	بابا قیام روی یک صندلی خر و پف میکرد خندم گرفته بود ولی جلوی خودم رو گرفتم که نخندم.
	بابا قیام روی یک صندلی خر و پف میکرد خندم گرفته بود ولی جلوی خودم رو گرفتم که نخندم. (1)
	بابا قیام روی یک صندلی خر و پف میکرد خندم گرفته بود ولی جلوی خودم رو گرفتم که نخندم. (2)
	همین که پتو رو بلند کردم و روی بابا قیام انداختم چشمهاش رو باز کرد، رنگ چشمهاش عوض شده بود!
	همین که پتو رو بلند کردم و روی بابا قیام انداختم چشمهاش رو باز کرد، رنگ چشمهاش عوض شده بود! (1)
	همین که پتو رو بلند کردم و روی بابا قیام انداختم چشمهاش رو باز کرد، رنگ چشمهاش عوض شده بود! (2)
	با تعجب بهم نگاه کرد و پرسید:
	- چطور ممکنه؟!
	لبخند آرامش بخشی زدم که گنگ نگاهم کرد، براش از اون بانو حرف زدم باورش نمیشد و منم نمیدونستم اون واقعا کیه؟ برای همین پرسیدم:
	- شما میدونید کسی که من دیدم کی بودن؟!
	بابا قیام خوشحال نگاهم کرد و سرش رو تکون داد.
	- تو بانو زینب رو دیدی، ایشون بهت یک قول دادن که به نسلت کمک میکنن.
	باید خیلی قدر دان باشی که همچین بانوی پاکی وارد خوابت شده و دستت رو گرفته، این یاری شامل حال هر کسی نمی شه.
	باید خیلی قدر دان باشی که همچین بانوی پاکی وارد خوابت شده و دستت رو گرفته، این یاری شامل حال هر کسی نمی شه. (1)
	"سالار" (3)
	داخل الاچیق نشسته بودم و داشتم فکر میکردم که با قیافه شنگول اردشیر رو به رو شدم.
	داخل الاچیق نشسته بودم و داشتم فکر میکردم که با قیافه شنگول اردشیر رو به رو شدم. (1)
	داخل الاچیق نشسته بودم و داشتم فکر میکردم که با قیافه شنگول اردشیر رو به رو شدم. (2)
	یک تای ابروم رو بالا انداختم و صداش زدم:
	- اردشیر، بیا اینجا.
	اردشیر آب دهنش رو قورت داد و سمتم اومد، میدونستم باز یک گندی بالا آورده قیافه جدی به خودم گرفتم و گفتم:
	- خوب اردشیر بشین کارت دارم.
	اردشیر با ترس روی سکو نشست، پوزخندی بهش زدم که ترسش دو برابر شد، آروم لب زدم:
	- اردشیر.
	با تردید گفت:
	- جانم خان؟
	با جدیت گفتم: (2)
	- حرف میزنی یا بلایی سرت بیارم که تا عمر یادت نره؟
	با تعجب ظاهری گفت:
	- خان من کاری نکردم!
	از جام بلند شدم و سمتش رفتم و توی صورتش غریدم:
	- من رو با اون حیون گوش دراز اشتباه گرفتی اردشیر خان بنال ببینم چه غلطی کردی؟ وگرنه میندازمت جلوی سگ هام تا تیکه تیکت کنن.
	اردشیر ترسوتر از این حرف ها بود آروم زمزمه کرد، متوجه نشدم ولی میدونستم باز یک کاری کرده.
	فریاد زدم: (5)
	- چیکار کردی؟!
	یقه اش رو گرفتم از زمین جداش کردم مشت محکمی توی صورتش کوبیدم فریاد زدم:
	- حرفی که زدی رو دوباره تکرار کن.
	اردشیر گوشه لبش پاره شده بود داد زد:
	- زمین دلیر رو گرفتم.
	با اومدن اسم بابای کژال خون جلوی چشم رو گرفت سمت اردشیر حمله کردم فریاد زدم:
	- حیون صفت تو به چه حقی بدون اجازه من کاری میکنی ها؟
	اسم جمشید رو فریاد زدم؛
	- جمشید.
	جمشید با بیژامه که تنش بود بدو بدو سمتم اومد.
	- بله خان.
	به اردشیر اشاره کردم:
	- ببندینش شلاقمم بیار.
	جمشید نگران گفت:
	- اما خان...
	با چشم برزخی نگاهش کردم فقط سکوت کرد و گفت:
	- چشم خان. (1)
	جمشید به دو تا از مردهای کنار در بودن دستور داد اردشیر رو ببندن و خودشم دنبال شلاق رفت.
	جمشید به دو تا از مردهای کنار در بودن دستور داد اردشیر رو ببندن و خودشم دنبال شلاق رفت. (1)
	جمشید به دو تا از مردهای کنار در بودن دستور داد اردشیر رو ببندن و خودشم دنبال شلاق رفت. (2)
	فریبا و مادرم با شنیدن داد و فریاد از اتاق بیرون اومده بودن.
	جمشید شلاق رو بهم داد سمت اردشیر رفتم و فکش رو گرفتم و با صدای کاملا رسا شروع به حرف زدن کردم:
	- خان این ده منم اردشیر نه تو، تو فقط یکی از رعیتهای منی این رو توی سرت فرو کن و الان به همه آدمهای اطرافم ثابت میکنم تقاص کسی که به جای من کاری میکنه و دستوری میده چیه!
	لباس اردشیر رو از تنش جر دادم شلاق رو بلند کردم و با تمام نیروم به پشت اردشیر زدم فریبا جیغ میزد که نکنم حقم داشت اردشیر پسر خالش بود مثل خواهر و برا در بودن.
	سمت فریبا برگشتم و موهای مشکیش رو توی دستم پیچ دادم و گفتم:
	- حرف اضافه نزن برو تو اتاقت وگرنه تو رو هم به فلک میکشم.
	صدای مادرم در اومد:
	- سالار تمومش کن.
	سمت مادرم برگشتم و غریدم:
	- جفتتون داخل اتاق برید وگرنه گیسهاتون (موهاتون) رو میکنم.
	مادرم سریعی از روی تاسف تکون داد و فریبا رو بلند کرد انقدر اردشیر رو زدم که خون از بدنش میریخت رفتم جلوش تو صورت بیروحش نگاه کردم و گفتم:
	- بیخاصیت این میشه یک درس برات که بجای من تصمیم نگیری اگه غلط اضافی بکنی سالار نیستم اگه خواهرت یا بهتر بگم دختر خالهی عزیزت رو طلاق ندم.
	"کژال" (7)
	دلم برای بابا تنگ شده بود سمت بابا قیام برگشتم و گفتم:
	- بابا قیام میخوام به خونه برم.
	بابا قیام لب زد: (3)
	- نه بابا جان تازه خوب شدی باید استراحت کنی.
	با ناراحتی گفتم: (3)
	- بابا قیام دلم برای بابا دلیر تنگ شده.
	قیام به خوبی از نگرانی و دلشوره کژال خبر داشت برای همین مانع نشد و لب زد:
	- باشه بابا جان برو ولی تنها نه.
	بابا قیام ایمان رو احضار کرد.
	ایمان جلوی چشمهای کژال ظاهر شد، قیام سمت ایمان برگشت و گفت:
	- حواست به کژال باشه که مثل اتفاق دیروز نشه.
	ایمان سرش پایین بود فقط به تکون دادن سرش اکتفا کرد، بابا قیام ادامه داد:
	- خیلی خوب دیگه برید.
	"قیام" (1)
	قیام اسم رحمان و رحیم رو هم برد دو برادر کنار قیام ظاهر شدن و گفتن:
	- در خدمتیم.
	لب زدم: (3)
	- از این به بعد شما مسئول حفاظت از کژال هستید، تاکید میکنم اگه بلایی سر اون دختر بیاد من پاسخگو نمیشم، امروز از مرگ نجات پیدا کرد فردا ممکنه بلایی بدتر سرش بیاد پس خوب حواستون رو جمع میکنید.
	دو جن با دقت به حرف هام گوش میدادن که ادامه دادم؛
	- نمیخوام ایمان از وجودتون باخبر بشه میدونید که خیلی زرنگه به راحتی میفهمه کنارشون هستید پس از دیدش مخفی بشید.
	جنها تعظیم کردن و رفتن.
	"کژال" (8)
	با ایمان به جلوی در خونمون رسیدیم که بیبی با حال پریشونش روی ایون میزد توی سرش و گریه میکرد.
	نگران شدم سمتش رفتم و آروم اسمش رو زمزمه کردم:
	- بیبی
	بیبی با چشمهای گریون سرش رو بلند کرد و گفت:
	- کژال!؟
	بیبی بلند شد سمتم اومد یک سیلی تو صورتم زد که کژین داخل چارچوب در هین بلندی کشید؛
	بیبی بلند شد سمتم اومد یک سیلی تو صورتم زد که کژین داخل چارچوب در هین بلندی کشید؛ (1)
	بیبی بلند شد سمتم اومد یک سیلی تو صورتم زد که کژین داخل چارچوب در هین بلندی کشید؛ (2)
	- کژال معلوم هست کجایی!؟ یک روزه که نیستی نمیگی من دق میکنم؟ از کی تا حالا انقدر بیفکر شدی؟
	بیبی گریه میکرد و من فقط سرم پایین بود بی بی ادامه داد:
	- ساکت نباش حرف بزن تا الان کجا بودی؟
	نمیتونستم راستش رو بگم برای اولین بار توی زندگیم به مادربزرگ عزیزم دروغ گفتم؛ همون دروغ کم کم من رو مجبور کرد دروغهای بزرگتر بگم؛
	نمیتونستم راستش رو بگم برای اولین بار توی زندگیم به مادربزرگ عزیزم دروغ گفتم؛ همون دروغ کم کم من رو مجبور کرد دروغهای بزرگتر بگم؛ (1)
	نمیتونستم راستش رو بگم برای اولین بار توی زندگیم به مادربزرگ عزیزم دروغ گفتم؛ همون دروغ کم کم من رو مجبور کرد دروغهای بزرگتر بگم؛ (2)
	- من توی جنگل پام پیچ خورد افتادم سرم خورد به یک سنگ بعد نمیدونم چیشد یک پیرمرد من رو دیده برده خونش و کمکم کرد.
	بیبی محکم زد روی صورتش و گفت:
	- بهت دست درازی نکرده؟
	با مهربونی گفتم: (2)
	- نه بیبی مرد خیلی خوبی بود.
	نمیخواستم بیبی بازم سوال پیچم کنه بنابراین پرسیدم:
	- بیبی جان بابا کجاست؟ که ببینه دخترش دلش براش تنگ شده.
	بیبی ناراحت سرش پایین انداخت دیگه دلیل دلشورههای که داشتم به خوبی فهمیدم بازم پرسیدم:
	- بیبی ساکت نباش بابا کجاست؟
	از دیروز که رفت دیگه بر نگشته، با تمریناتی که بابا قیام بهم داده بود به خوبی میتونستم حسهای که داشتم رو درک کنم.
	به اسم بابا فکر کردم که داخل یک مکان تاریک فقط صدای نالههاش میاومد.
	فقط خان با پدر من مشکل داشت، بیبی سمت خونه بردم و اونقدر صبر کردم که از خستگی خوابش برد.
	فقط خان با پدر من مشکل داشت، بیبی سمت خونه بردم و اونقدر صبر کردم که از خستگی خوابش برد. (1)
	فقط خان با پدر من مشکل داشت، بیبی سمت خونه بردم و اونقدر صبر کردم که از خستگی خوابش برد. (2)
	واقعا نمیتونستم اون مارمولک رو تحمل کنم برای همین سمت اتاق بابا رفتم، یک پیراهن سفید برداشتم و بعد سمت اتاق خودم رفتم موهام رو باز کردم لچک جدید به موهام بستم، پیراهن بابا رو پوشیدم و شلوار سوارکاریمم پوشیدم و چکمههامم پام کردم.
	آستینهای پیراهن برام گشاد بود تا روی آرنج تا زدم، اسلحه رو برداشتم سمت استبل رفتم.
	روی اُفق زین گذاشتم و سوارش شدم سمت خونه خان رفتم.
	با تمام نفرت به در میکوبیدم که یکی از افراد خان در و باز کرد به محض باز کردن اسلحه رو زیر گلوش گذاشتم و فریاد زدم:
	با تمام نفرت به در میکوبیدم که یکی از افراد خان در و باز کرد به محض باز کردن اسلحه رو زیر گلوش گذاشتم و فریاد زدم: (1)
	با تمام نفرت به در میکوبیدم که یکی از افراد خان در و باز کرد به محض باز کردن اسلحه رو زیر گلوش گذاشتم و فریاد زدم: (2)
	- کنار برو وگرنه یک تیر حرومت میکنم.
	با صدای نچندان بلند گفتم:
	- خان کجاست؟
	مردی که شوکه شده بود با تعجب گفت:
	- خان داخل اتاقشه.
	کنارش زدم و وارد خونه شدم فریاد زدم:
	- خان بیا بیرون، به واللّه علی اگه بیرون نیایی خون تک تک افراد خانوادت رو میریزم.
	یک زن مسن با لباسایی گران قیمت و ابریشمی در حالی که خیلی طلا به خودش آویزون کرده بود از اتاقش بیرون اومد و فریاد زد:
	- ابراهیم چه خبر این زنیکه عمارت رو روی سرش گذاشته؟!
	مرد با تعجب گفت:
	- واللّه خانوم جان نمیدونم.
	زن دوباره پرسید:
	- چته عفریته صدات رو گذاشتی رو سرت؟
	مثل خودش جوابش رو دادم و گفتم:
	- من عفریتم اصلا عزارائیلم ولی بگین خان کجاست؟ که به خونش تشنم.
	زن محکم روی گونش زد و گفت:
	- واه واه، این دخترِ چی میگه؟!
	خان عصبی از اتاقش بیرون اومد با دیدن من لب زد:
	- چته دختر عمارت رو روی سرت  گذاشتی؟ چیمیخوایی؟
	با لحنی که سعی می کردم از شدت خشم کنترولش کنم گفتم:
	- الان میگم چی میخوام.
	اسلحه رو سمت خان گرفتم که زنها هینی کشیدن و افراد خان کاملا مسلحه اسلحههاشون رو سمتم گرفتن و فریاد زدم:
	اسلحه رو سمت خان گرفتم که زنها هینی کشیدن و افراد خان کاملا مسلحه اسلحههاشون رو سمتم گرفتن و فریاد زدم: (1)
	اسلحه رو سمت خان گرفتم که زنها هینی کشیدن و افراد خان کاملا مسلحه اسلحههاشون رو سمتم گرفتن و فریاد زدم: (2)
	- پدرم رو میخوام افراد تو اون رو از من دزدیدن اگه بهم ندینش خونت رو میریزم.
	"سالار" (4)
	با صدای جیغجیغ یک دختر کلافه از اتاق زدم بیرون که با صورت اخموی کژال رو به رو شدم، از لباسهای که پوشیده بود خندم گرفته بود ولی جلوی خودم رو گرفتم.
	با اسلحه که دستش بود مدام داد و فریاد میکرد وقتی پرسیدم چیشده، فکر کردم بخاطر زمین اومده؛ اما بازم اردشیر گند بالا آورده بود، برای اینکه شَکم به یقین تبدیل بشه پرسیدم:
	- چیشده که عمارتم رو روی سرت گذاشتی؟
	با اخمی که کل صورتش رو پر کرده بود لب زد:
	- دیروز بابای من رفت سر زمین رفته ولی از دیشب تا الان برنگشته، تنها کسی که خیلی با خانواده من دشمنی داره شما هستید.
	اردشیر خان چند روز پیش اومد پدرم رو تهدید کرد که اگه زمین رو ندین خواهرتون رو ازتون میگیرم من نمیزارم آدمهات اطراف خونه من باشن.
	مادرم که خیلی به خودش طلا وصل کرده بود با نگاهش فخر میفروخت سمت کژال برگشت و با تحقیر گفت:
	مادرم که خیلی به خودش طلا وصل کرده بود با نگاهش فخر میفروخت سمت کژال برگشت و با تحقیر گفت: (1)
	مادرم که خیلی به خودش طلا وصل کرده بود با نگاهش فخر میفروخت سمت کژال برگشت و با تحقیر گفت: (2)
	- ها... دختر از خداتم باید باشه خواهرت زن اردشیرخان بشه، واللّه لیاقت دخترهای مثل تو که گدا گشنگیه.
	وقتی مادر اینو گفت؛ عصبی شدم اصلا دوست نداشتم به کژالم این رو بگه ولی...
	"کژال" (9)
	نگاهی به اون زن تجملاتی کردم که پوزخند زدم بعد جلوش شروع به قهقه زدن کردم که اخمهای همه افراد داخل عمارت تو هم رفت با تمسخر گفتم:
	- از خدام باشه؟! خواهش میکنم کی حاضر با مرد خوک صفتی مثل اردشیرخان وصلت کنه! که چشمش دنبال همه دخترهایی ده هستش؟
	خانوم من عقلم رو از دست ندادم خواهرم رو دست همچین مردی بسپارم.
	خان اسم جمشید رو بلند گفت:
	یک مرد کوتاه قد ولی درشت هیکل سمت خان دوید و لب زد:
	- بله خان سالار؟
	سالار خان با جدیت گفت:
	- اون اردشیر رو از انباری در بیار ببینم بازم کتک میخواد یا نه؟
	آقا جمشید سریع گفت:
	- چشم خان. (2)
	خان از پلههای عمارت پایین اومد و روبه روی من ایستاد و گفت:
	- تو هم آروم باش، اسلحتم پایین بیار، اصلا کی کار با اسلحه به تو یاد داده؟!
	به تمام جسارت تو چشمهاش نگاه کردم و گفتم:
	- هر چیزی رو که لازمه از پدر بزرگم یاد گرفتم.
	خان نیشخندی زد و گفت: (1)
	- بیا اینجا بشین، مهمون منی.
	تخس لب زدم:
	- خان من از شما دستور نمیگیرم پس به من دستور ندین من مثل آدمهای زیر دستتون نیستم.
	خان کلافه گفت:
	- بسه دیگه دختر هیچی نمیگم کوتاه میام، دلیل بر این نیست تو توهین کنی و اسبت رو بتازونی، مهمون منی وظیفم دونستم دعوتت کنم بشینی حالا هم نمیخوای بدرک... انقدر وایسا تا بلاخره خسته بشی.
	اعتنای به حرف خان نکردم و کار خودم رو کردم که یک زن جون و نچندان خوشگل با کلی جواهر و طلایی که به خودش آویزون کرده بود کنار اون یکی زن که بالا دیده بودم اومدن پایین و روی سکویی که داخل عمارت بودن نشستن و با اخم به من زل زدن و پچ پچ میکردن، واقعا شبیه...
	ولی جدا از همهی اینها یک سوال توی ذهنم بود که چرا خان در برابر گستاخیهای که میکردم کوتاه میاومد؟! که حرف نبات خِیرِسر توی ذهنم اومد که میگفت؛ خان دوست داره.
	لبخند ملیحی زدم که سالار زیر لب "دیوانهای" نسارم کرد.
	مهم این بود که من نداشتم، زیر چشمی نگاهش کردم واقعا جذاب و خوشگل بود ولی اخلاقش فوق العاده داغون و گند بود.
	واقعا اعصاب فولادی باید داشته باشی تا همچین مردی رو رام کنی که منم متاسفانه ندارمش.
	زنی جونی که کنار اون زن مسن نشسته بود با نفرت نگاهم میکرد، وا این چرا طلبکارِ! مگه چیکارش کردم؟
	زنی جونی که کنار اون زن مسن نشسته بود با نفرت نگاهم میکرد، وا این چرا طلبکارِ! مگه چیکارش کردم؟ (1)
	زنی جونی که کنار اون زن مسن نشسته بود با نفرت نگاهم میکرد، وا این چرا طلبکارِ! مگه چیکارش کردم؟ (2)
	که با صدای در سمت در عمارت برگشتم که جمشید به اردشیر خان کمک میکرد وارد عمارت بشه.
	اردشیر با دیدنم کنار خان لبخند کثیفی زد که مثل گرگ زخمی نگاهش میکردم با دیدن اسلحه داخل دستم به وضوح آب دهنش رو قورت داد.
	اردشیر با دیدنم کنار خان لبخند کثیفی زد که مثل گرگ زخمی نگاهش میکردم با دیدن اسلحه داخل دستم به وضوح آب دهنش رو قورت داد. (1)
	اردشیر با دیدنم کنار خان لبخند کثیفی زد که مثل گرگ زخمی نگاهش میکردم با دیدن اسلحه داخل دستم به وضوح آب دهنش رو قورت داد. (2)
	با چشمهای عصبی اردشیر و نگاه میکردم و با چشم دنبالش میکردم هنوزم لنگ میزد، ای کاش محکمتر میزدم همون جایی واقعا از مرد بودن می اُفتاد.
	اردشیر با خودشیرینی گفت:
	- سلام خان گفتین؛ من بیام امرتون ارباب؟
	سالار یک جواب مختصر داد و گفت:
	- سلام، این دختر میگه پدرش پیش توعه و قصد داشتی زمینشون رو بگیری درست گفته؟
	اردشیر ترسیده تکرار کرد:
	- نه خان این عفریته دروغ میگه.
	با اعصبانیت سمتش برگشتم و گفتم:
	- عفریته خانوادتن با بابام چیکار کردی؟ اگه نگی چشمهات رو در میارم.
	اردشیر در حالی که پوزخنده زده بود گفت:
	- دختر هار (وحشی) نشو من کاری با بابات ندارم.
	با حرص گفتم: (2)
	- به من دروغ نگو من میدونم پدرم دست تو هستش به خدا اگه نگی همینجا خونت رو میریزم.
	با فریادی که سالار کشید؛ فکر کنم پرده گوشم پاره شد، سالار خان عربده کشید:
	- اینجاخونه منه دختر صدات رو بِبُر
	با حرف خان سعی کردم خودم رو آروم کنم عصبی و نگران بودم، دلشوره عجیبی داشتم به خدا توکل کردم و با نفرت به اردشیر نگاه کردم.
	اردشیر بازم انکار کرد و گفت:
	- خان این دختر داره دروغ میگه باور کنید.
	خان سمت اردشیر رفت و گفت:
	- الان معلوم میشه کی راست یا دروغ میگه.
	"سالار" (5)
	به جمشید نگاه کردم و اشارهای بهش کردم.
	متوجه حرفم شد با چند نفر دیگه رفتن تمام خونههای که زیر دست اردشیر بود رو گشتن.
	با خیال آسوده مشغول خوردن سیب بودم که اردشیر جوری نگاه میکرد که اعتنای نکردم و ادامه دادم، چشمم به کژال افتاد.
	با خیال آسوده مشغول خوردن سیب بودم که اردشیر جوری نگاه میکرد که اعتنای نکردم و ادامه دادم، چشمم به کژال افتاد. (1)
	با خیال آسوده مشغول خوردن سیب بودم که اردشیر جوری نگاه میکرد که اعتنای نکردم و ادامه دادم، چشمم به کژال افتاد. (2)
	محلی بهم نمیداد عصبی چاقو رو داخل دستم فشار دادم میخواستم ببینم بازم بیتوجه میشه یا نه؟
	صدام در نمیاومد ولی حواسم به اون دختر بود که زیر چشمی نگاهم میکرد با دیدن خون توی دستم چشمهای آبیش گرد شده بود با ترس به دستم نگاه میکرد.
	جیکشم در نمیاومد خواست سمت بیاد که با جیغ فریبا سمتش برگشتم.
	- خان دستتون!
	ای خدا عجب غلطی کردم این زن رو گرفتم، فقط خدا میدونست چقدر از این زن بدم میاد. سعی کردم با کلمه "خوبم" به این موضوع خاتمه بدم.
	- خوبم
	فریبا با دستمال دستم رو بست، چقدر دلم میخواست جای این زن کژال این کار رو میکرد.
	فریبا با دستمال دستم رو بست، چقدر دلم میخواست جای این زن کژال این کار رو میکرد. (1)
	فریبا با دستمال دستم رو بست، چقدر دلم میخواست جای این زن کژال این کار رو میکرد. (2)
	بالاخر بعد چند ساعت منتظر بودن، جمشید زیر دست یک مرد رو گرفته بود و کشون کشون میآوردش.
	کژال با دیدن پدرش جیغی کشید و سمتش دوید.
	مدام اسم پدرش رو میبرد ولی اون مرد واقعا بیهوش بود!
	من عادل نبودم همه من رو بخاطر ظالم بودنم میشناختن ولی جلوی این زن من کاملا خنثی بودم.
	من عادل نبودم همه من رو بخاطر ظالم بودنم میشناختن ولی جلوی این زن من کاملا خنثی بودم. (1)
	من عادل نبودم همه من رو بخاطر ظالم بودنم میشناختن ولی جلوی این زن من کاملا خنثی بودم. (2)
	ولی اگه امروز طرف کژال رو میگرفتم دیگه کسی ازم پیروی نمیکرد.
	با صورت سرد نگاهش کردم و گفتم:
	- خوب پدرت رو پیدا کردی گرگ کوچولو حالا برو تا عصبی نشدم و کار دستت ندادم.
	کژال پشت چشمی نازک کرد و گفت:
	- باید ازتون ممنونم باشم که بلای سر پدرم آوردین که قادر نیست تکون بخوره؟!
	جدا از این چیزی رو از پدرم گرفتید که تعلقی به شما نداره واقعا چقدر شما پرو هستید!
	نه واقعا این دختر آدم بشو نبود.
	سمت کژال رفتم و دستش رو گرفتم از روی زمین بلندش کردم و سیلی محکمی به گونهاش زدم.
	نه جیغی زد نه چیزی ولی نفرت داخل چشمهاش قلبم رو آتیش میزد من این رو نمیخواستم ولی عصبی بودم چند بار زدمش با چیزی که گفت؛ دستم توی هوا معلق موند.
	- زمین ارزونی خودتون ولی امیدوارم هر چیزی که داخل زمین میکارید بار نیاد چون حق ما داخل اون زمینه و من راضی نیستم.
	اون زمین کوچیک ترین ارزشی برام نداشت ولی از این کار کژال خوشم نیومد.
	کژال یک سوت زد که اسبی قهویی رنگ نژاد اصیلی بود پا به در عمارت زد وارد عمارت شد.
	کژال به پدرش کمک کرد سوار اسب بشه خودشم پشتش سوار اسب شد و سمت اردشیر برگشت و گفت:
	- اگه یک روز از زندگیم باقی بمونه تقاص بلایی که سر پدرم آوردی رو سرت در میارم.
	چقدر شجاع بود که جلوی چشمم این حرف رو میزد، شجاعتش وجه خوبش بود که باعث کشش عمیقم به خودش میشد.
	چقدر شجاع بود که جلوی چشمم این حرف رو میزد، شجاعتش وجه خوبش بود که باعث کشش عمیقم به خودش میشد. (1)
	چقدر شجاع بود که جلوی چشمم این حرف رو میزد، شجاعتش وجه خوبش بود که باعث کشش عمیقم به خودش میشد. (2)
	"کژال" (10)
	بابا رو سمت خونه بردم کمر بابا رو گرفته بودم که نیوفته و به این فکر میکردم.
	الان که واقعا هیچی نداریم باید چطور شبهامون رو بگذرونیم باید یک فکری میکردم وگرنه خانوادم از گرسنگی میمردن!
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (1)
	نفرین همچنان پا برجا بود من واقعا نمیدونستم که اگه منم نفرین کنم اون زمین واقعا دچار خشک سالی میشه! ولی من این کار  رو کردم و اون زمین برای همیشه خشک شد! من میترسم از روزی که نسلمم این نفرین رو انجام بده مطمئنن اون نفرین تا ابد پا برجا میمونه، جز ...
	وقتی رسیدیم خونه بیبی با نگرانی داخل حیات نشسته بود و با دیدن وضعیت بابا رو گونش زد و با عجله سمتمون اومد و گفت:
	وقتی رسیدیم خونه بیبی با نگرانی داخل حیات نشسته بود و با دیدن وضعیت بابا رو گونش زد و با عجله سمتمون اومد و گفت: (1)
	وقتی رسیدیم خونه بیبی با نگرانی داخل حیات نشسته بود و با دیدن وضعیت بابا رو گونش زد و با عجله سمتمون اومد و گفت: (2)
	- خدا مرگم بده مادر چه بلای سرتون اومده؟
	برای اینکه نگرانیش بیشتر نشه لب زدم:
	- چیزی نیست بیبی نگران نباش فعلا کمک کن بابا رو داخل ببریم.
	بیبی نگاهی به بابا و من کرد و گفت:
	- مادر چرا دنبال شر می ری؟
	از اُفق پایین اومدم و گفتم:
	- بیبی من چیزی نشده من خوبم باور کن.
	با با دل پُر گفت:
	- الهی بشنکه دست کسی که با تو و بابات همچین کاری کرده.
	برای اینکه این بحث تموم بشه پرسیدم:
	- کژین کجاست؟ (1)
	بی بی پی برد که نمی خوام چیزی بگم و گفت:
	- خوابه مادر.
	سری تکون دادم و لب زدم: (1)
	- باشه بیبی، شما بخواب بیبی من زخم های بابا رو میشورم.
	بی بی نگران گفت:
	- نه مادر هستم.
	اخمی کردم و لب زدم:
	- برو بیبی اینطوری ببینیش ناراحت میشه.
	بی بی با ناراحتی گفت:
	- ای کاش مادرت بود.
	قلبم از دردی قدیمی فشرده شد اما چیزی بروز ندادم و گفتم:
	- مادرمم اگه بود میگفتم؛ بره پس تو هم برو فدات بشم.
	بی بی می دونست مقاومت در برابر من کاملا بی فایده است بنابراین گفت:
	- باشه مادر شب بخیر.
	آروم لب زدم: (6)
	- شب خوش بیبی
	الهی دستت بشکنه خان که همچین بلایی سر بابام آوردی لچکم و لباسم خونی بود ولی اعتنا نکردم و سمت سطل آب رفتم یکم دستهام رو شستم بقیشم روی آتش دان گذاشتم تا جوش بیاد.
	با آتش کار میکردم که باز گربه سیاه رو دیدم. و گفتم:
	- من نمیدونم اسمت چیه؟ ولی ممنونم که مراقبمی اما من یکی، دو تا دشمن ندارم.
	گربه سیاه همچنان نگاهم میکرد بهش لبخند زدم دیگه ازش نمیترسیدم این همون جن بدبختی بود که با بیل توی سرش زده بودم سمت سطل رفتم یکم شیر ریختم داخل یک جام جلوش گذاشتم چند دقیقه نگاهم کرد و بعد شروع به خوردن کرد.
	خدایا خلقتت رو شکر ما کجا اینا کجا؟
	وقتی آب جوش اومد داخل ظرف بزرگی ریختمش تا یکم دماش ملایم بشه و بعد بلندش کردم سمت خونه رفتم بقچه قدیمی رو باز کردم و چند پارچه سفید ازش خارج کردم.
	سمت بابا رفتم الهی بمی رم چطوری زدنش انشاللّه خان با اون بزرگی پَستی یک روز خوار بشه.
	"سالار" (6)
	سالار خان در حالی که دستهاش رو داخل جیب شوارش فرو کرده بود از بالای سکو جمشید رو صدا زد، جمشید با عجله سمتش دوید و لب زد:
	سالار خان در حالی که دستهاش رو داخل جیب شوارش فرو کرده بود از بالای سکو جمشید رو صدا زد، جمشید با عجله سمتش دوید و لب زد: (1)
	سالار خان در حالی که دستهاش رو داخل جیب شوارش فرو کرده بود از بالای سکو جمشید رو صدا زد، جمشید با عجله سمتش دوید و لب زد: (2)
	- جانم خان؟ (1)
	با بی میلی لب زدم:
	- یکی رو بفرست دنبال ارسام و بگو اینجا بیاد.
	جمشید شوکه گفت: (1)
	- ارسام؟!
	اخمی کردم و گفتم: (4)
	- کاری که گفتم رو بکن.
	جمشید به خودش اومد و گفت:
	- چشم خان. (3)
	من به زودی میفهمم رئیس کاباره از کدوم شخصی دستور گرفته تا اعتبار من رو خَدشه دار بکنه.
	من به زودی میفهمم رئیس کاباره از کدوم شخصی دستور گرفته تا اعتبار من رو خَدشه دار بکنه. (1)
	من به زودی میفهمم رئیس کاباره از کدوم شخصی دستور گرفته تا اعتبار من رو خَدشه دار بکنه. (2)
	بعد از چند ساعت ارسام شیک و خوش پوش جلوم ظاهر شد، تنها پسری که به بهش اعتماد داشتم.
	پسری با چشمهای درشت مشکی موهای تیره و هیکلی جلوم اومد  لب زد:
	- ارباب بفرمایید.
	بهش تعارف کردم و گفتم:
	- بشین.
	وقتی که نشست سوالی نگاهم کرد با چهره ای در هم گفتم:
	- بهت یک آدرس میدم میخوام مثل سایه اون شخصی که میخوام رو تعقیب کنی.
	ارسام کنجکاو گفت:
	- ارباب اون شخص کیه؟!
	ماجرا رو براش تا جایی که لازم دونستم گفتم؛ فقط سرش رو تکون میداد و لب زد:
	- ارباب تا چند روز آینده بهتون همه چیز رو اطلاع میدم.
	نیشخندی زدم و گفتم: (2)
	- منتظر خبرهات هستم.
	ارسام مردونه دست داد و بدون کوچیکترین حرفی از عمارت بیرون رفت.
	"کژال" (11)
	سمت بابا رفتم چند متکا پشتش گذاشتم زخم هاش رو با آب شستم و با پارچه تمیز بستم.
	لباس های کثیف بابا رو با لباس های تمیز عوض کردم و پتو روش کشیدم تا استراحت بکنه.
	سمت خروجی خونه رفتم و آب داغ رو با بسم اللّه رو زمین ریختم.
	هوا در حال سرد شدن بود گربه سیاه که کنار آتشدان بود از سرما به خودش پیچیده بود دلم براش سوخت و سمتش رفتم لچکم رو در آوردم دورش پیچیدم و از روی زمین بلندش کردم سمت اتاقم بردمش و کنار کرسی براش یک جایی خوب درست کردم و گذاشتم بخوابه، ولی همچنان نگاهم می...
	میدونستم اون گربه واقعا گربه نیست برای همین سمت اتاق قدیمی خونه رفتم و لباسهای کثیفم رو با یک دست لباس محلی سیاه حریر که منجقهای طلایی داشت عوض کردم و سمت کرسی رفتم که چشمم به گربه افتاد و لب زدم:
	- چرا نمیخوابی؟
	اوم... از این به بعد تو هم عضو خانواده ما هستی پس یک اسم برات انتخاب میکنم و اونم ظلمته مثل رنگ سیاه موهای بدنت.
	اوم... از این به بعد تو هم عضو خانواده ما هستی پس یک اسم برات انتخاب میکنم و اونم ظلمته مثل رنگ سیاه موهای بدنت. (1)
	اوم... از این به بعد تو هم عضو خانواده ما هستی پس یک اسم برات انتخاب میکنم و اونم ظلمته مثل رنگ سیاه موهای بدنت. (2)
	دستم رو نوازشگرانه روی موهای نرمش کشیدم که کمکم چشمهاش رو بست اونقدر خسته بودم که بیهوش شدم.
	با احساس خیسی روی صورتم چشمهام رو باز کردم که هنوز دیر وقت بود ولی با دیدن ظلمت که صورتم رو لیس میزد، بغلش کردم و روی جاش گذاشتم.
	با احساس خیسی روی صورتم چشمهام رو باز کردم که هنوز دیر وقت بود ولی با دیدن ظلمت که صورتم رو لیس میزد، بغلش کردم و روی جاش گذاشتم. (1)
	با احساس خیسی روی صورتم چشمهام رو باز کردم که هنوز دیر وقت بود ولی با دیدن ظلمت که صورتم رو لیس میزد، بغلش کردم و روی جاش گذاشتم. (2)
	از جام بلند شدم و تصمیم گرفتم نماز بخونم سمت حیات رفتم تا وضو بگیرم داخل سطل رو نگاه کردم اما دریغ از یک قطره آب اخم هام رو داخل هم کردم باید تا نزدیکی چشمه برم!
	پوف بلندی کشیدم و با حرص سطل رو بلند کردم و سمت جنگل رفتم که ظلمت هم همراهم اومد.
	وقتی به جنگل رسیدم بازم همون حس عجیب سراغم اومد ظلمت کنارم بود و انگار از خود بیخود شده بود اعتنایی نکردم و سمت چشمه رفتم.
	سطل رو که پر کردم برگشتم به شخصی برخورد کردم نفس تو سینم حبس شده بود ظلمت از حالت گربه به یک جن سیاه تبدیل شده بود و درست به شخص روبه روم زل زده بود.
	ظلمت پشتم رو گرفت و من رو به پشتش هل داد ازش آروم آروم دور شدم که جن خواست سمتم حمله کنه ظلمت مانع شد.
	حواسم سمت ظلمت پرت شد که با موجودی که کنار چشمه دیدم میجنگید بدنش زیر ضربات اون موجود در حال خراشیده شدن بود، نمیتونستم ولش کنم اگه میرفتم اون کشته میشد.
	حواسم سمت ظلمت پرت شد که با موجودی که کنار چشمه دیدم میجنگید بدنش زیر ضربات اون موجود در حال خراشیده شدن بود، نمیتونستم ولش کنم اگه میرفتم اون کشته میشد. (1)
	حواسم سمت ظلمت پرت شد که با موجودی که کنار چشمه دیدم میجنگید بدنش زیر ضربات اون موجود در حال خراشیده شدن بود، نمیتونستم ولش کنم اگه میرفتم اون کشته میشد. (2)
	با یاد آوری حرف بابا قیام نزدیک جن رفتم و بلند "بسم اللّه" گفتم؛ انگار نیروی اون رو جوری به زمین زد که من جاش احساس فلج بودن کردم.
	ظلمت به شکل یک گربه در اومد و بیجون روی زمین افتاد برش داشتم و سطل رو رها کردم سمت امام زاده دویدم.
	ظلمت به شکل یک گربه در اومد و بیجون روی زمین افتاد برش داشتم و سطل رو رها کردم سمت امام زاده دویدم. (1)
	ظلمت به شکل یک گربه در اومد و بیجون روی زمین افتاد برش داشتم و سطل رو رها کردم سمت امام زاده دویدم. (2)
	وقتی به امام زاده رسیدم بابا قیام جلو اومد و نگران گفت:
	- دخترم چیشده؟
	با اضطراب گفتم:
	- اون جلوم اومد.
	بابا قیام نگران پرسید:
	- بهت دست زد؟
	سری به نشونه ی "نه" تکون دادم و گفتم:
	- نه قبل اینکه دست بزنه، ظلمت باهاش درگیر شد.
	بابا قیام به بدن جنی که داخل دستم بود نگاه کرد سری از روی تاسف تکون داد.
	- آروم باش دخترم نمیزارم تو تقاص گناه زری رو بدی.
	بابا قیام بهمون کمک کرد ظلمت رو داخل دستش گرفت و به داخل امام زاده برد.
	قیام نگرانتر از هر زمان دیگه ای بود سه برادر سر به هوا رو احضار کرد و گفت:
	- ایمان، رحمان و رحیم شما مگه مسئول حفاظت از کژال نبودین؟
	صدای زمزمه می اومد اخمایی بابا قیام  لحظه به لحظه بیشتر تو هم میرفت، سمتم برگشت و گفت:
	- دخترم کژال برای چی وارد جنگل شدی؟
	با سر در گمی گفتم:
	- اومدم آب ببرم.
	بابا قیام ناراحت نگاهم کرد و گفت:
	- از این به بعد می گم برات هر روز دو سطل آب بیارن جلوی در ولی فعلا وارد جنگل نشو حداقل تنها واردش نشو، با سردرگمی گفتم:
	- من که تنها نیومدم ظلمت هم اومد، بابا قیام چیشده؟
	بابا قیام اخمی کرد و گفت:
	- به این جن زبون بسته میگی بهت کمک کرده؟
	کژالم اون مثل ایمان و بقیه نیست اون فقط یک جن معمولیه اگه کمکش نمیکردی الان باید دنبال جنازهای گربه میگشتی.
	بابا قیام کلافه بود این رو به خوبی میدیدم، بابا قیام گفت:
	- بهم اعتماد کن دخترم کمکت میکنم شکستشون بدی، الانم نمیتونی از امام زاده خارج بشی چون اون بیرون منتظرته... بشین دخترم حداقل تا اینجا اومدی مراحل کار رو یادت بدم.
	بابا قیام با موم که سیاه یک دایره درست کرد و به دیوار زد و بهم گفت هر روز باید یک دقیقه بهش زل بزنم، سمت بابا قیام برگشتم و گفتم:
	- بابا قیام انجام میدم.
	بابا قیام از جنها برام زیاد میگفت؛ انواع جنها از خوب و بد میگفت؛ بی دلیل آسیب نمیزنن مگه اینکه آسیب ببینن، ولی شیاطین دادگاه الهی ندارن و بی دلیل هم آسیب میزدن مثل بلایی که قراره سر من بیارن.
	جنهایی که بابا قیام اسم هاشون رو میگفت؛ عرب زبان بودن ولی بابا قیام میگفت؛ به تمامی زبانها آگاهی دارن.
	ایمان جن خوبی بود چون بیشتر از بقیه هوای من رو داشت اگه بگم یک برادر بهتر از جن بود.
	جلوی همه داداش ایمان صداش میزدم که بابا قیام به رفتارم با بقیه اعضای خانواده میخندید.
	جلوی همه داداش ایمان صداش میزدم که بابا قیام به رفتارم با بقیه اعضای خانواده میخندید. (1)
	جلوی همه داداش ایمان صداش میزدم که بابا قیام به رفتارم با بقیه اعضای خانواده میخندید. (2)
	بابا قیام از خیلی چیزا بهم گفت؛ دلم میخواست بیشتر یاد بگیرم ولی از پایان این سرنوشت اضطراب داشتم.
	بابا قیام از خیلی چیزا بهم گفت؛ دلم میخواست بیشتر یاد بگیرم ولی از پایان این سرنوشت اضطراب داشتم. (1)
	بابا قیام از خیلی چیزا بهم گفت؛ دلم میخواست بیشتر یاد بگیرم ولی از پایان این سرنوشت اضطراب داشتم. (2)
	بابا قیام انگار به خوبی بوی ترسم رو حس کرده بود سمتم برگشت و گفت:
	- مرگ حقه دخترم ازش نترس حتی اگه فردا باشه ما همه میمیریم.
	با ناراحتی گفتم: (4)
	- از سرنوشت خودم نمیترسم اگه یک روز نباشم بابا، کژین و بیبی چیکار میکنن؟
	بابا قیام لبخندی زد و گفت:
	- پس برای خانوادت و از همه مهمتر خودت بجنگ و زندگی کن.
	با غم درونم گفتم:
	- حتی اگه پایانش نابودیم باشه؟
	قیام سری تکون داد و گفت:
	- بله، حتی اگه پایانش مرگ باشه.
	"ناشناس"
	پام رو روی هم انداختم و پیپم رو به دست گرفتم جلوی پنجره بزرگ عمارتم ایستادم، با لذت به سر درگمی سالار پوزخند میزدم.
	حالا حالاها باید دنبال من بگردی یکی یک سراغ عزیزهای زندگیت میام.
	سالار فقط از بازی دادنت لذت میبرم چقدر خوبه که التماس دیگران میکنی تا من رو برات پیدا کنن ولی بهت قول میدم این رویا رو با خودت به گور ببری.
	دستی داخل موهای مشکیم فرو بردم صندلی رو روی زمین کشیدم جلوی دیواری ایستادم که عکسها روشون بود.
	فریبا، فائزه، اردشیر...
	از همه مهمتر کژال، واقعا دختر زیبایی بود بلند قهقه زدم اوج خندم جایی بود که سالار براش بال بال میزد ولی این دختر پا بهش نمیداد.
	به نقشه شومی که برای کژال کشیده بودم فکر میکردم که سالار چقدر میسوزه اگه، من این کار رو بکنم.
	وای سالار که خیلی مونده خوارت بکنم ولی وقتی بخوام انتقام بگیرم بترس که واقعا یک حیون میشم.
	هیچکسی ندونه من که میدونم تمام نقطه ضعف تو اون دختره منم با همون نقطه ضعف تو رو زمین میزنم، مثل بلایی که سر من آوردی.
	هیچکسی ندونه من که میدونم تمام نقطه ضعف تو اون دختره منم با همون نقطه ضعف تو رو زمین میزنم، مثل بلایی که سر من آوردی. (1)
	هیچکسی ندونه من که میدونم تمام نقطه ضعف تو اون دختره منم با همون نقطه ضعف تو رو زمین میزنم، مثل بلایی که سر من آوردی. (2)
	"چندسال قبل"
	دخترک جلوی پدرش زانو زده بود التماس میکرد، که با سن کمی که داشت بهش رحم بشه ولی خان به التماسهای دختر توجه نکرد و کنار گوشش بلند غرید:
	دخترک جلوی پدرش زانو زده بود التماس میکرد، که با سن کمی که داشت بهش رحم بشه ولی خان به التماسهای دختر توجه نکرد و کنار گوشش بلند غرید: (1)
	دخترک جلوی پدرش زانو زده بود التماس میکرد، که با سن کمی که داشت بهش رحم بشه ولی خان به التماسهای دختر توجه نکرد و کنار گوشش بلند غرید: (2)
	- تو فقط یک اسباب هستی، تو دختر خانی باید برای اتحاد خانها ازدواج کنی.
	مادر دختر پا به پای جگر گوشهاش ناله میکرد، دختر غمگین نامهای برای عشق قدیمیش فرستاد، و با صورت مهتابیش لباسی قرمز رنگی پوشید و به خونهی شوهر رفت اونم با جهیزیه چند اسب اصیل لر و فرشهای گران قیمت...
	پسر با بغض به عشقش نگاه کرد که چطور کنار اون مرد سی ساله امشب زن میشد.
	از خاطرات بیرون اومدم عصبیم دستم رو مشت کردم توی دیوار میکوبیدم، انقدر کوبیدم که با سوزش دستم نگاهی گذرا بهش انداختم زخمهای خونی روی انگشتهام ایجاد شده بود.
	از خاطرات بیرون اومدم عصبیم دستم رو مشت کردم توی دیوار میکوبیدم، انقدر کوبیدم که با سوزش دستم نگاهی گذرا بهش انداختم زخمهای خونی روی انگشتهام ایجاد شده بود. (1)
	از خاطرات بیرون اومدم عصبیم دستم رو مشت کردم توی دیوار میکوبیدم، انقدر کوبیدم که با سوزش دستم نگاهی گذرا بهش انداختم زخمهای خونی روی انگشتهام ایجاد شده بود. (2)
	"کژال" (12)
	دلم واسی نبات تنگ شده بود لباسهام رو با یک دست لباس صورتی متمایل به کرم رنگ عوض کردم که پولکهای طلای رنگی روی کمرش کار شده بود با شوق پوشیدمش و بدون کوچیکترین حرفی از خونه خارج شدم.
	سمت خونه نبات رفتم جلوی در رسیدم، در رو زدم که نبات در رو باز کرد با دیدنم جیغ کشید سریع بغلم کرد و گفت:
	- کژال خوش اومدی فدات بشم.
	با خوشحالی وصف نشدنی گفتم:
	- مرسی آجی، میزاری بیام داخل باید باهات حرف بزنم یا قراره جلوی در وایستم؟
	نبات نگران نگاهم کرد و چَکی (با دست زده توی سرش) زد توی سرم و گفت:
	- تیکه ننداز ولی بیا داخل نگرانم کردی.
	با نبات وارد شدیم که مادر نبات خاله سراب جلو اومد با دیدنم محکم بغلم کرد و باهام روبوسی کرد و گفت:
	- مادر خوش اومدی من برم چایی بیارم.
	با مهربونی گفتم: (3)
	- خاله سراب زحمت نکش اومدم فقط ببینمتون و باهاتون کار دارم.
	خاله سراب سریع گفت:
	- کژال نگرانمون کردی چیشده؟
	با ناراحتی گفتم: (5)
	- خبر دارین که خان زمین رو گرفته؟
	خاله سراب با جدیت گفت:
	- آره مادر خدا خیرش نده مثل پدرش ظالمه.
	با غمی که داخل دلم بود لب زدم:
	- خاله سراب من کار میخوام تا بتونم هزینه خانوادم رو بدم.
	بابا مریضه، بیبی پیره و کژین هم بچه است ازشون انتظاری ندارم ولی من که میتونم کار کنم کنیزی، خدمتکاری هر چی باشه فرقی نداره انجام می دم خاله سراب لب زد:
	- واللّه مادر، ما روزایی که نیازه میریم خونه خانهایی ده دیگه اگه بخوایی تو رو هم میبریم با دایه و سرکارگراشون صحبت میکنم که بزارن کار کنی.
	با خوشحالی گفتم: (1)
	- خدا خیرتون بده.
	خاله سراب لبخندی زد که گوشه ی چشمش چین افتاد و لب زد:
	- خیر ببینی دخترم ما مدیون بابای تویم خدا آخر عاقبتش رو به خیر کنه همجوره ما رو حمایت کرده.
	مثل خودش گفت:
	- خوبی از خودتونه.
	"سوم شخص" (2)
	خان داخل ایوان نشسته بود و همه چی از میوه، شیرینی جلویی چشمش بود و از طبیعت داخل باغ لذت میبرد.
	فریبا با یک دست لباس سبز که به چشمهای سبزه تیرش میاومد و تضاد خاصی با سفیدی و تپلی بدنش ایجاد کرده بود، بینی کوچیک و لبهای قلویش بهش خیلی میاومد و کنار خان نشست خان نگاه گذرایی بهش کرد و بعد روش رو از فریبا گرفت.
	از اولم نمیخواست فریبا زنش بشه، چشمش فقط کژال رو گرفته بود به بهانه آراز رو فرستاد خونه کژال تا کژین رو خواستگاری کنن ولی وقتی از جسارتی که کژال کرده بود، فهمیده بود این گرگ کوچولو به این راحتیها دم به تله نمیده، فریبا لب زد:
	- خان. (1)
	خان با صدای فریبا سمتش برگشت و فقط نگاهش کرد، فریبا باز تکرار کرد:
	- خان. (2)
	سالار عصبی گفت:
	- بنال ببینم همش میگه خان، خان...
	فریبا دست پاچه لب زد:
	- ما چندماهِ ازدواج کردیم ولی رابطهای زیادی نداشتیم، حتی شب عروسیمون!
	سالار اخمی کرد و گفت:
	- ضعیفه ساکت باش، من هر وقت بخوام بهت نزدیک میشم تو کی هستی که برای من تعیین کنی چی باشم چی نباشم ها؟
	با دادی که خان سر فریبا کشید، شک فریبا به یقین تبدیل شد.
	فریبا ناراحت خان رو نگاه کرد فهمید بود که خان دوسش نداره ولی با خودش فکر می کرد پس چرا با من ازدواج کرد؟
	فریبا داخل ذهنش تکرار کرد؛
	"تو مال منی، فقط من..."
	تصمیم گرفت با مادر شوهرش صحبت کنه، خیلی دلش میخواست بدونه خان کی رو انقدر دوست داره که به اون کوچیکترین توجهی نمیکنه با اینکه زنشه و باید محرم اسرارش باشه.
	فریبا از کنار خان بلند شد و سمت فائزه خانوم رفت، خانم بزرگ عمارت در حال غر زدن سر خدمتکارهای عمارت بود.
	"فریبا" (1)
	مادر شوهرش بلند فریاد می زد و می گفت:
	- حیف نونها دست بجبونید.
	یکی از خدمتکارا لب زد:
	- خانوم داریم کار میکنیم!
	خانوم بزرگ لب زد:
	- واه، واه، واه چی میشنوم.
	خانم بزرگ عمارت دست راست خودش و صدا زد:
	- دایه... دایه...
	زنی ظریف اندام با چشمهای تیره جلوی خانوم بزرگ عمارت رسید و گفت:
	- بله خانوم جان!؟
	با جدیت گفت:
	- این دختره عفریته رو بنداز داخل انباری تا دو روز هم بیرونش نیار تا بفهمه کی رئیسه.
	- چشم خانوم.
	دایه با بی رحمی دست فرنازگل رو گرفت سمت انباری کشید، صدای فرنازگل مدام گریه میکرد، با گریههاش دل سنگ رو آب میکرد بنده خدا از تاریکی وحشت داشت.
	فائزه خانوم با اون صورت عصبیش سمت فریبا رفت دست فریبا و گرفت و سمت اتاق برد و گفت:
	- دختر چیشده؟
	فریبا دلخور گفت:
	- مادر، خان با من رابطهایی کم برقرار میکنه، اون شوهر منه ولی منو محرم اسرارش نمیدونه!
	فائزه اخمی کرد و گفت:
	- غصه نخور اینم مثل باباشه باید با یک روش دیگه کلید قلبش رو به دست بیاری.
	صبح حاضر باش یک جایی میریم، کنجکاو پرسیدم:
	- کجا؟!
	فائزه خانوم لب زد:
	- حرف نباشه.
	با دو دلی گفتم: (1)
	- چشم. (9)
	"سوم شخص" (3)
	خاله سراب دور از چشم نبات مقداری پول به کژال داد، هر چند که کژال سر باز زد ولی به احترام روی سراب خانوم قبولش کرد.
	کژال تصمیم گرفت سمت خونه عمو صالح بره تا یکم آرد بخره از کوچه پس کوچههای قدیمی ده رد میشدم، پسرهای قدبلند و چهار شونه با نگاه خاصی کژال ورنداز میکردن.
	کژال تصمیم گرفت سمت خونه عمو صالح بره تا یکم آرد بخره از کوچه پس کوچههای قدیمی ده رد میشدم، پسرهای قدبلند و چهار شونه با نگاه خاصی کژال ورنداز میکردن. (1)
	کژال تصمیم گرفت سمت خونه عمو صالح بره تا یکم آرد بخره از کوچه پس کوچههای قدیمی ده رد میشدم، پسرهای قدبلند و چهار شونه با نگاه خاصی کژال ورنداز میکردن. (2)
	کژال به خوبی نگاهها حس میکرد و زیر لب فقط بسماللّه میگفت؛ به امید اینکه خدا صداش رو بشنوه و ازش محافظت کنه.
	"کژال" (13)
	با رسیدن جلوی در قدیمی عمو صالح به در خونشون زدم که صدای مردونهای از پشت در اومد، یک پسر چشم ابرو مشکی که قیافه مردونهایی داشت در رو باز کرد و مودب گفت:
	با رسیدن جلوی در قدیمی عمو صالح به در خونشون زدم که صدای مردونهای از پشت در اومد، یک پسر چشم ابرو مشکی که قیافه مردونهایی داشت در رو باز کرد و مودب گفت: (1)
	با رسیدن جلوی در قدیمی عمو صالح به در خونشون زدم که صدای مردونهای از پشت در اومد، یک پسر چشم ابرو مشکی که قیافه مردونهایی داشت در رو باز کرد و مودب گفت: (2)
	- بفرمایین.
	با محبت گفتم:
	- آقا صالح هستن؟
	پسر سر به زیر گفت:
	- بله ولی شما؟
	آروم لب زدم: (7)
	- بگین دختر آقا دلیر اومده خودشون میدونن.
	پسر سریع تکون داد و گفت:
	- صبر کن لطفا.
	سری تکون دادم و گفتم: (10)
	- باشه. (2)
	اینجا پایین ده بود، و یکم قدیمی بود دیوارهایی کاهگلی قدیمی، پسر بچههایی که با گِل بازی میکردن؛ لباس هایی فقیر تنشون نشون دهنده کولیهایی بود که اینجا ساکن بودن.
	زنی کُولی از کنارم رد شد با وحشت و ترس نگاهم میکرد، توی عمق چشمهاش یک ترس عمیق لونه کرده بود فقط یک چیز رو زیر لب زمزمه کرد از طریق لبخونی فهمیدم چی گفت؛ اون به من گفت؛
	"شیطان!"
	چند دقیقه بعد پسر سمتم اومد و من رو به داخل راهنمایی کرد سعی کردم به گفته ی زن بیتوجه باشم، وارد خونه قدیمی شدم که با فانوسهای قدیمی روشن نگه داشته بودنش، پسر لب زد:
	- از این طرف بیا.
	سرم رو تکون دادم که آقا صالح رو که روی سکو نشسته بود دیدم با دیدنم لب زد:
	- کژال خوش آمدی.
	لبخندی زدم و گفتم: (1)
	- ممنون آقا صالح.
	آقا صالح لب زد:
	- چیزی شده؟! (1)
	با ناراحتی گفتم: (6)
	- واللّه اومدم یک ازتون آرد با یکم میوه بگیرم.
	آقا صالح شوکه گفت:
	- مگه زمین ندارین؟
	لب زدم: (4)
	- خیر خان گرفتتش.
	آقا صالح شوکه شد و گفت:
	- عجب! باشه دخترم صبر کن.
	صالح پسرش رو صدا زد:
	- امیر، امیر.
	پسر لب زد:
	- جانم بابا؟
	آقا صالح جدی گفت:
	- یکم آرد بریز داخل گونی برای کژال جان بیار، از میوههای باغ هم بزار داخل سبد و بیار.
	پسر سریع گفت:
	- چشم باباجان.
	رو به آقا صالح کردم و گفتم:
	- آقا صالح پدرم به شما بدهکار بودن درسته؟
	آقا صالح لب زد: (1)
	- بله. (1)
	با ناراحتی گفتم: (7)
	- من پول دارم این رو بگیرین جایی بدهکاری پدرم و پول آرد و میوههاست.
	آقا صالح لب زد: (2)
	- بزار بمونه.
	اخمی کردم و گفتم: (5)
	- نه، دوست ندارم پدرم بدهکار باشه.
	آقا صالح لب زد: (3)
	- باشه دخترم، امیر وسایل رو برای کژال خانوم تا جلوی خونشون ببر.
	با تردید گفتم: (1)
	- نه... نه، زحمت میشه.
	آقا صالح اخمی کرد و گفت:
	- چه زحمتی تو دختری این کارها مردونه است.
	تشکر آمیز نگاهش کردم و گفتم:
	- عمو صالح.
	لب زد:
	- بله دخترجان؟
	با تردید گفتم: (2)
	- به پدرم حرفی درباره امروز نزنید.
	صالح لبخندی زد و گفت:
	- دلیر باید افتخار کنه دختری مثل تو داره، شاه دختری، خوش به سعادت پدرت.
	لبخندی زدم و گفتم: (2)
	- زنده باشین.
	آقا صالح پدرانه لب زد:
	- بسلامت دخترم.
	"ارسام"
	عینکم روی چشمهام بود پشت فرمون نشسته بودم و منتظر مردی بودم که سالار خان گفته بود تعقیبش کنم.
	اینجوری نمیشه از ماشین پیاده شدم و کتم رو برداشتم سمت فاحشه خونه رفتم، صدای موسیقی به گوش رسید چشمم به زنهای نیمه برهنه افتاد که در حال معاشقه بودن و سیگار میکشیدن.
	اینجوری نمیشه از ماشین پیاده شدم و کتم رو برداشتم سمت فاحشه خونه رفتم، صدای موسیقی به گوش رسید چشمم به زنهای نیمه برهنه افتاد که در حال معاشقه بودن و سیگار میکشیدن. (1)
	اینجوری نمیشه از ماشین پیاده شدم و کتم رو برداشتم سمت فاحشه خونه رفتم، صدای موسیقی به گوش رسید چشمم به زنهای نیمه برهنه افتاد که در حال معاشقه بودن و سیگار میکشیدن. (2)
	مردهای سیبیل کلفت دست روی اندام زنانگیشون میکشیدن اونها در کمال ناباوریم قهقه میزدن.
	به بهانه مشتری وارد فاحشه خونه شدم، که زنها با دیدنم برام سر و دست میشکستن بی توجه کنار بار رفتم و یک شات در خواست دادم.
	پسر جونی که داخل بار کار میکرد برام مشروب ریخت ازش پرسیدم:
	- رئیس کاباره کیه؟
	اون به مرد سیبیل کلفتی که گوشه روی صندلی کنار چند زن نشسته بود اشاره کرد.
	جوری نگاهش کردم که چشمهام واقعا ترسناک شده بود، درحالی که هنوزم بهش خیره بودم لب زدم:
	جوری نگاهش کردم که چشمهام واقعا ترسناک شده بود، درحالی که هنوزم بهش خیره بودم لب زدم: (1)
	جوری نگاهش کردم که چشمهام واقعا ترسناک شده بود، درحالی که هنوزم بهش خیره بودم لب زدم: (2)
	- اون مرد چند سالشه؟
	پسر جواب داد:
	- آقا رو می گی؟!
	سرم رو تکون دادم و گفت:
	- چهل و خوردهای هستن چطور؟
	شونه ای بالا انداختم و گفتم: (2)
	- همینجوری، زن داره؟
	پسر ساده تر از این حرف ها بود لب زد:
	- آره تازه یک دختر کوچولو هم داره.
	سری تکون دادم درحالی که نیشخند روی لب هام بود گفتم:
	- اها... باشه، اسمش چیه؟
	پسر لب زد: (1)
	- اَرَم.
	خوب بود یک چیزایی دستگیرم شد بدون توجه به پسر گفتم:
	- پُرش کن.
	پسر متعجب پرسید:
	- چی رو پُر کنم؟
	به لیوان اشاره کردم که تازه متوجه شد چی میگم.
	برای اینکه اون مرد شک نکنه دختری که داشت از کنارم رد میشد دستش رو گرفتم که داخل بغلم افتاد و تا خواست شروع به جیغ زدن بکنه با لبهام مهر سکوتی روی لبهاش زدم.
	برای اینکه اون مرد شک نکنه دختری که داشت از کنارم رد میشد دستش رو گرفتم که داخل بغلم افتاد و تا خواست شروع به جیغ زدن بکنه با لبهام مهر سکوتی روی لبهاش زدم. (1)
	برای اینکه اون مرد شک نکنه دختری که داشت از کنارم رد میشد دستش رو گرفتم که داخل بغلم افتاد و تا خواست شروع به جیغ زدن بکنه با لبهام مهر سکوتی روی لبهاش زدم. (2)
	اون با ولع لبهام رو میبوسید و من تموم ذهن و چشمم پی اون مرد بود، دستهای دختر داشت سمت باز کردن دکمههام میرفت که دستش رو گرفتم و کنار گوشش با حالت خماری گفتم؛ برای بیدار کردن حس مردونم وقت زیاده کارت رو انجام بده.
	رئیس کاباره سمت پسر داخل بار اومد و گفت:
	- افشار حواست به اینجا باشه می رم جای میام.
	پسر لب زد: (2)
	- چشم آقا. (1)
	مرد از کنارم رد شد، بلند شدم که دختر پرسید:
	- کجا؟
	پوزخندی زدم و گفتم:
	- کار دارم.
	چند تراول پول بهش دادم که با تعجب به پولهای داخل دستش نگاه میکرد بدون توجه بهش از کنارش رد شدم، اَرَم سوار پیکانش شد و رفت، سریع سمت اتومبیلم رفتم و سوار شدم و پشت سرش تعقیبش کردم.
	به نزدیکی یک ده رسیدم با اتومبیل جلوتر میرفتم یکم شکاک میشدن برای همین اتومبیل رو یک جا پارک کردم و پیاده تعقیبش کردم که به یک عمارت خیلی بزرگتر از خان سالار رسیدم با تعجب پشت یک درخت مخفی شدم.
	"کژال" (14)
	با آقا امیر سمت خونه رفتیم بنده خدا انقدر خجالتی بود مدام سرخ و سفید میشد، به نزدیکی ده ریدم که مردم ده با دیدن پسر عمو صالح نزدیکم پچ پچ میکردن اعتنایی نکردم به جلوی در خونه رسیدم و در زدم که بیبی در رو باز کرد با دیدن یک پسر کنارم محکم توی صورتش...
	با آقا امیر سمت خونه رفتیم بنده خدا انقدر خجالتی بود مدام سرخ و سفید میشد، به نزدیکی ده ریدم که مردم ده با دیدن پسر عمو صالح نزدیکم پچ پچ میکردن اعتنایی نکردم به جلوی در خونه رسیدم و در زدم که بیبی در رو باز کرد با دیدن یک پسر کنارم محکم توی صورتش... (1)
	با آقا امیر سمت خونه رفتیم بنده خدا انقدر خجالتی بود مدام سرخ و سفید میشد، به نزدیکی ده ریدم که مردم ده با دیدن پسر عمو صالح نزدیکم پچ پچ میکردن اعتنایی نکردم به جلوی در خونه رسیدم و در زدم که بیبی در رو باز کرد با دیدن یک پسر کنارم محکم توی صورتش... (2)
	- خدا مرگم بده این پسر کیه؟!
	اخمی کردم و گفتم: (6)
	- بیبی آروم باش ایشون لطف کردن گونی (کیسه) آرد رو برام آوردن.
	بیبی که پی برد قضیه از چه قراره پسر عمو صالح و به داخل دعوت کردم ولی بنده خدا از خجالت سرش رو بلند نکرد.
	بیبی که پی برد قضیه از چه قراره پسر عمو صالح و به داخل دعوت کردم ولی بنده خدا از خجالت سرش رو بلند نکرد. (1)
	بیبی که پی برد قضیه از چه قراره پسر عمو صالح و به داخل دعوت کردم ولی بنده خدا از خجالت سرش رو بلند نکرد. (2)
	گونی آرد رو جلوی در گذاشت و دست بیبی رو بوسید و رفت.
	بیبی نگاهم کرد شونه بالا انداختم که بیبی سرش رو تکون داد و "استغفراللّه" آرومی زیر لب گفت؛ داخل خونه رفت.
	گونی رو با زحمت بلند کردم و سمت خونه بردم و گوشه دیوار گذاشتم، کژین مشغول بافتن فرش بود آروم آروم سمت کژین رفتم دستم رو روی چشمهاش گذاشتم و با تمام توان صورتش رو میبوسیدم، صدای خندهام داخل جیغ جیغهای کژین گم شده بود.
	بیبی با خنده به رفتار ما نگاه میکرد.
	بابا ناله کنان داخل رخت و خوابش تکون میخورد، هر سه سمت بابا برگشتیم که بابا شروع به سرفه شدید کرد زود از همه به خودم اومد و سمت کژین برگشتم و گفتم:
	- کژین برو برای بابا یک لیوان آب بیار.
	کژین لب زد: (2)
	- چشم آجی.
	با رفتن کژین سمت بابا برگشتم و لب زدم:
	- بابا خوبی؟ (1)
	با دیدن زخمهای که خوب نشده بودن بلکه بدتر خونریزی و عفونت هم کرده بودن محکم توی صورتم زدم که صورتم از شدت سیلی که زده بودم میسوخت.
	با عجله سمت بیرون رفتم و آب رو گذاشتم بجوشه که با برگشتنم ظلمت رو دیدم که کنار آتشدان نشسته بود.
	با صدای شکستن چیزی داخل خونه سریع سمت خونه رفتم که کژین یک گوشه پذیرایی کز کرده بود بیبی اشک میریخت.
	- چیشده؟!
	کژین با ترس به بابا نگاه میکرد سمت بیبی برگشتم و گفتم:
	- بیبی لطفا کژین داخل اتاق برین.
	وقتی دیدم جفتشون تکون نمی خورن جیغ زدم:
	- بیبی با شما هستم سریع داخل اتاق برید.
	سمت آتشدان رفتم و آب رو داخل یک ظرف ریختم پارچههای تمیز و سفید برداشتم اول به خدا توکل کردم بعد یاد حرف بابا قیام افتادم که گفته بود هر کمکی که نیاز داشتم باید سه بار اون آیه مقدس عربی بخونم تا به کمکم بیان.
	بابا از درد ناله میکرد یکم بدنم میلرزید ولی تمام جسارتم و جمع کردم و سه آیهایی که بابا قیام گفت؛ رو خوندم از خدا درخواست کمک کردم چند دقیقه بعد صدای در خونمون اومد.
	سمت در رفتم وقتی در رو باز کردم در کمال ناباوریم هیچکسی پشت در نبود فقط یک کاسه روحی که پارچه حریر سبز روش بود! سریع کاسه رو برداشتم و خوب کوچه رو نگاه کردم هیچکسی جز تاریکی شب نبود.
	با صدای بابا سریع سمت خونه دویدم و پارچه سبز رو برداشتم که داخلش یک گیاه خوش بو و معطر به اسم سِلیمانه رو دیدم.
	(اسم گیاه کوردیه، و خیلی هم کمیابه و متاسفانه اسم فارسی این گیاه رو نمیدونم! یک گیاه که باید در دهان جویده بشه یا له و تکه تکه بشه و روی زخم گذاشته بشه.) گیاه رو جویدم و روی زخم بابا گذاشتم، صدای بلند بابا قیام رو میشنیدم که دعا میخوند از صدا چشمه...
	(اسم گیاه کوردیه، و خیلی هم کمیابه و متاسفانه اسم فارسی این گیاه رو نمیدونم! یک گیاه که باید در دهان جویده بشه یا له و تکه تکه بشه و روی زخم گذاشته بشه.) گیاه رو جویدم و روی زخم بابا گذاشتم، صدای بلند بابا قیام رو میشنیدم که دعا میخوند از صدا چشمه... (1)
	(اسم گیاه کوردیه، و خیلی هم کمیابه و متاسفانه اسم فارسی این گیاه رو نمیدونم! یک گیاه که باید در دهان جویده بشه یا له و تکه تکه بشه و روی زخم گذاشته بشه.) گیاه رو جویدم و روی زخم بابا گذاشتم، صدای بلند بابا قیام رو میشنیدم که دعا میخوند از صدا چشمه... (2)
	صدای شروع به خوندن دعا میکرد، گیاه رو روی زخم بابا گذاشتم و با صدا زمزمه میکردم هر لحظه صدا اوج پیدا میکرد منم بلند میگفتم؛ بعد از چند دقیقه گیاههای تازه و خوش بو حالتی مثل پژمرده شدن گرفتن.
	صدای شروع به خوندن دعا میکرد، گیاه رو روی زخم بابا گذاشتم و با صدا زمزمه میکردم هر لحظه صدا اوج پیدا میکرد منم بلند میگفتم؛ بعد از چند دقیقه گیاههای تازه و خوش بو حالتی مثل پژمرده شدن گرفتن. (1)
	صدای شروع به خوندن دعا میکرد، گیاه رو روی زخم بابا گذاشتم و با صدا زمزمه میکردم هر لحظه صدا اوج پیدا میکرد منم بلند میگفتم؛ بعد از چند دقیقه گیاههای تازه و خوش بو حالتی مثل پژمرده شدن گرفتن. (2)
	بدن بابا شروع به لرزیدن کرد، چشم هاش کاملا سفید شده بود.
	با نگرانی به بابا نگاه کردم، عفونت زخم هاش در حال خوب شدن بود جای زخم داشت ترمیم میشد و مایه زرد مایل به سفیدی از زخماش بیرون ریخت.
	(این گیاه خونریزی رو بند میاره و جای بریدگی رو ترمیم میکنه.)
	لرزش بدن بابا از بین رفت و بخواب رفت، تا صبح روی سر بابا بیدار موندم.
	"سوم شخص" (4)
	فریبا به دستور فائزه خانوم صبح اول وقت از خواب بیدار شد و با فائزه خانوم از خونه خارج شد.
	فائزه از ده خارج شد و به دو ده پایینی رفت از بین کوچه پس کوچههای کثیف ده گذشت تا به خونه یک جادوگر به اسم بحیرا رسید، فائزه خانوم به صورت رمزی سه بار به در زد که پسر بچهایی حدودا هفت یا هشت ساله در رو باز کرد.
	فائزه از ده خارج شد و به دو ده پایینی رفت از بین کوچه پس کوچههای کثیف ده گذشت تا به خونه یک جادوگر به اسم بحیرا رسید، فائزه خانوم به صورت رمزی سه بار به در زد که پسر بچهایی حدودا هفت یا هشت ساله در رو باز کرد. (1)
	فائزه از ده خارج شد و به دو ده پایینی رفت از بین کوچه پس کوچههای کثیف ده گذشت تا به خونه یک جادوگر به اسم بحیرا رسید، فائزه خانوم به صورت رمزی سه بار به در زد که پسر بچهایی حدودا هفت یا هشت ساله در رو باز کرد. (2)
	فائزه به حالت چندشی بچه رو نگاه کرد و گفت:
	- بچه، بحیرا کجاست؟
	بچه با صورت کثیفش به فائزه نگاه کرد و گفت:
	- داخل هستن ولی شما کی هستین؟
	فائزه خانوم لب زد: (1)
	- بگو فائزه اومده خودش میدونه.
	بچه لب زد:
	- چشم. (10)
	فریبا با حالتی چندش خونه رو از نظر گذروند و نظرش به چیزهای عجیبی که روی دیوارها بود جلب شد، خواست سمتشون بره که مادر شوهرش دستش رو محکم گرفت و گفت:
	- از جات تکون نخور و فضولی هم نکن.
	فریبا ناچاری گفت:
	- چشم. (11)
	پسر بچه با سر و صورت نچندان مناسب سمت فریبا و فائزه اومد و اونها رو به سمت اتاق بحیرا هدایت کرد و گفت:
	پسر بچه با سر و صورت نچندان مناسب سمت فریبا و فائزه اومد و اونها رو به سمت اتاق بحیرا هدایت کرد و گفت: (1)
	پسر بچه با سر و صورت نچندان مناسب سمت فریبا و فائزه اومد و اونها رو به سمت اتاق بحیرا هدایت کرد و گفت: (2)
	- بحیرا منتظرتونه.
	فائزه خانوم به سمت اتاق پیش قدم شد و از پشت دست فریبا رو گرفته بود و پشت خودش میکشید، بحیرا با دیدن فائزه به پولهای که قرار بود ازشون بگیره فکر میکرد و نیشش رو باز کرد و گفت:
	- بانو خوش آمدین.
	فائزه خانوم چشم غره ای رفت و گفت:
	- مزه نریز بحیرا میخوام بدونم پسرم کی رو دوست داره که تا الان به عروسش زیاد دست نزده.
	بحیرا شوکه گفت:
	- خان هنوز به همسرش دست نزده؟!
	بحیرا با تعجب نگاهش رو داخل صورت فریبا و فائزه در گردش بود که با فریادی که فائزه سرش کشید خودش رو جمع و جور کرد.
	- بحیرا چشمهای هیزت رو از روی عروسم بردار.
	بحیرا به خودش اومد و گفت:
	- اجازه بدین بپرسم.
	بحیرا شروع به سوزاندن بخور (عود مخصوصی که جادو نویسها استفاده می کنن.) کرد و آتیشی روشن کرد و نام موکلینش رو صدا زد، سرما به قلب فریبا هجوم میآورد و استرسش رو بیشتر میکرد.
	بحیرا شروع به سوزاندن بخور (عود مخصوصی که جادو نویسها استفاده می کنن.) کرد و آتیشی روشن کرد و نام موکلینش رو صدا زد، سرما به قلب فریبا هجوم میآورد و استرسش رو بیشتر میکرد. (1)
	بحیرا شروع به سوزاندن بخور (عود مخصوصی که جادو نویسها استفاده می کنن.) کرد و آتیشی روشن کرد و نام موکلینش رو صدا زد، سرما به قلب فریبا هجوم میآورد و استرسش رو بیشتر میکرد. (2)
	چشمهای بحیرا کاملا سیاه شده بود، بوی خیلی بدی به مشام دو زن رسید که هر دو صورتشون جمع شد.
	بحیرا دستش روی کاغذ حرکت میکرد بدون اینکه خودش این کار رو انجام بده، ظاهر دختری نصفه روی کاغذ کشیده شد اما در لحظه کامل شدن عکس صدای فریادی کر کننده اطراف بحیرا رو فرا گرفت و در آخر کلماتی روی کاغذ حک شد که اخمهای بحیرا در هم رفت.
	بحیرا دستش روی کاغذ حرکت میکرد بدون اینکه خودش این کار رو انجام بده، ظاهر دختری نصفه روی کاغذ کشیده شد اما در لحظه کامل شدن عکس صدای فریادی کر کننده اطراف بحیرا رو فرا گرفت و در آخر کلماتی روی کاغذ حک شد که اخمهای بحیرا در هم رفت. (1)
	بحیرا دستش روی کاغذ حرکت میکرد بدون اینکه خودش این کار رو انجام بده، ظاهر دختری نصفه روی کاغذ کشیده شد اما در لحظه کامل شدن عکس صدای فریادی کر کننده اطراف بحیرا رو فرا گرفت و در آخر کلماتی روی کاغذ حک شد که اخمهای بحیرا در هم رفت. (2)
	بحیرا موکلش رو صدا زد ولی فقط صدای ناله به گوشش رسید و جلوی چشمهای بحیرا موکل شیطانیش کشته شد.
	بحیرا موکلش رو صدا زد ولی فقط صدای ناله به گوشش رسید و جلوی چشمهای بحیرا موکل شیطانیش کشته شد. (1)
	بحیرا موکلش رو صدا زد ولی فقط صدای ناله به گوشش رسید و جلوی چشمهای بحیرا موکل شیطانیش کشته شد. (2)
	روی کاغذ کاهگلی فقط یک کلمه خونی حک شد، بحیرا با وحشت کلمه حک شده رو تکرار میکرد.
	روی کاغذ کاهگلی فقط یک کلمه خونی حک شد، بحیرا با وحشت کلمه حک شده رو تکرار میکرد. (1)
	روی کاغذ کاهگلی فقط یک کلمه خونی حک شد، بحیرا با وحشت کلمه حک شده رو تکرار میکرد. (2)
	فائزه سمت بحیرا برگشت و سوال پرسید:
	- خوب چیشده تونستی بفهمی؟
	بحیرا ناباور گفت:
	- نه، موکلم کشته شد.
	فائزه عصبی گفت:
	- یعنی چی؟! یعنی پسرم جادو شده؟!
	بحیرا اخمی کرد وفت:
	- نه فائزه خانوم فقط...
	فائزه متعجب پرسید:
	- فقط چی؟!
	بحیرا لب زد:
	- اون دختر محافظت میشه و هر کسی که بهش آسیب بزنه، آسیب میبینه و اگه کسی قصد کشتنش رو داشته باشه موکلین که در اختیارش هستن جون اون طرف رو میگیرن.
	فائزه متعجب پرسید: (1)
	- اون دختر کیه؟
	بحیرا گفت:
	- ظاهرش ناقص روی کاغذ کشیده شده ولی موکلم کلمه نابودی رو زیر لب تکرار کرد و صداش قطع شد.
	فائزه نگران گفت:
	- یعنی چی؟! نفهمیدی کدوم ده زندگی میکنه؟
	جادوگر سری تکون داد و گفت:
	- نه خانوم.
	فائزه عصبی لب زد:
	- تو دیگه چهجور جادوگر یهودی هستی؟!
	بحیرا کلافه لب زد:
	- من یکی از بهترین موکلینم رو در این احضار که بفهمم اون دختر کیه؟ از دست دادم.
	فائزه بیخیال لب زد:
	- خوب حالا بجاش پولش رو میگیری.
	فائزه مثل گدا صفتها چند سکه کف دست بحیرا گذاشت و از خونهاش خارج شد.
	بحیرا اخمهاش رو در هم کرد:
	- امیدوارم اون دختر سایه سیاهی بشه توی زندگیتون.
	فائزه عصبی سمت خونه حرکت میکرد.
	"کژال" (15)
	صبح با تکونهایی که به شونم میخورد بیدار شدم.
	بیبی تکونم میداد و با نگرانی اسمم رو صدا میزد وقتی بلند شدم متوجه شدم خیس عرق شدم، بی بی نگران لب زد:
	- پاش و مادر چرا داخل خواب جیغ میزدی؟
	با چشم هایی که هر دفعه گرد و گردتر میشد به بیبی نگاه کردم و گفتم:
	- من فریاد میزدم؟
	بی بی لب زد: (4)
	- آره مادر یادت نمیاد؟
	با چشمای گرد شده لب زدم:
	- نه واللّه!
	بی بی دستی به موهاش کشید و گفت:
	- حتما چشمت زدن مادر باید برات حتما اسپند دود کنم.
	دلم نیومد چیزی بهش بگم برای همین لب زدم:
	- بیبی وقت نماز شده؟
	عزیزم لب زد:
	- نه مادر هنوز خورشید طلوع نکرده، کژالم پاش و شیر بدوش به واللّه مادر کمر ندارم.
	چشم هام رو به نشونه ی "چشم" بستم و باز کردم و برای اطمینان بیشتر گفتم:
	- چشم. (12)
	سمت کژین برگشتم که خودش و به کرسی چسبونده بود.
	پتوم رو روش انداختم ولی بدنم خیس بود، باید بعد از انجام دادن کارها حتما حموم کنم.
	سمت صندوقچه گوشهی دیوار رفتم و بازش کردم.
	لباس صورتی که طرحهای خوشگلی روش بود برداشتم ولی این بار قصد نداشتم لچک ببندم بجاش موهام رو باز میزاشتم، اگرم قصد داشتم بیرون برم شال طوریش رو روی سرم میندازم.
	لباس صورتی که طرحهای خوشگلی روش بود برداشتم ولی این بار قصد نداشتم لچک ببندم بجاش موهام رو باز میزاشتم، اگرم قصد داشتم بیرون برم شال طوریش رو روی سرم میندازم. (1)
	لباس صورتی که طرحهای خوشگلی روش بود برداشتم ولی این بار قصد نداشتم لچک ببندم بجاش موهام رو باز میزاشتم، اگرم قصد داشتم بیرون برم شال طوریش رو روی سرم میندازم. (2)
	وسایلم داخل بقچه گذاشتم و سمت خروجی خونه رفتم.
	شروع به دوشیدن شیر کردم، نونها رو پختم و چایی هم دم کردم.
	بیسر و صدا خونه رو گرد گیری کردم نگاهم به جای شمعی نقرهی روی تاقچه افتاد که نبودش، کل خونه و زیر رو کردم ولی پیداش نکردم.
	با خودم تکرار کردم.
	- وا شمعدونی کجاست؟!
	اخمهام رو تو هم کردم و سمت اتاق کوچولو نزدیک خونه رفتم آبی که گرم کردم با خودم بلند کردم و به اون سمت رفتم، لباسهام رو از تنم در آوردم و شروع به شستن بدن بلوریم کردم بعد از تموم شدن کارم لباسم رو پوشیدم.
	آب رو بیرون ریختم و وضو گرفتم با شال توریم موهام رو پوشوندم و جا نمازی رو انداختم و شروع به نماز خوندن کردم، بعد از نماز به هر طرف رو میکردم سلام به امامها میکردم خیلی دوست داشتم شیعه بشم برای احترامی که قائل بودم به امامها سلام میفرستادم هر چند ...
	وقتی کارم تموم شد دعا کردم و جا نمازیم رو جمع کردم.
	بیبی تصمیم گرفت بخوابه کژینم بیرون مشغول بازی کردن بود ولی بابا طاقتش نگرفت گفت؛ خونه برادرش می ره.
	بیبی تصمیم گرفت بخوابه کژینم بیرون مشغول بازی کردن بود ولی بابا طاقتش نگرفت گفت؛ خونه برادرش می ره. (1)
	بیبی تصمیم گرفت بخوابه کژینم بیرون مشغول بازی کردن بود ولی بابا طاقتش نگرفت گفت؛ خونه برادرش می ره. (2)
	الان بهترین فرصت بود ایمان رو احضار کنم تا بهم دلیل این اتفاق رو بگه بابا قیام گفته بود که چون باهام پیمان دوستی و برادری بسته احضارش کنم آسیبی بهم نمیزنه.
	امروز جمعه بود سیاره زهره پس امروز روز نحسی نیست میتونم احضار کنم و مشکلم رو حل کنم.
	امروز جمعه بود سیاره زهره پس امروز روز نحسی نیست میتونم احضار کنم و مشکلم رو حل کنم. (1)
	امروز جمعه بود سیاره زهره پس امروز روز نحسی نیست میتونم احضار کنم و مشکلم رو حل کنم. (2)
	بابا قیام بهم یک سری بخورات داده بود گفته؛ بود هر روزی یک بخور مخصوص داره و چون امروز روز سعد پس باید بخور "مستکی" دود کنم تا اون بیاد.
	برای اطمینان دور خودم مندل کشیدم.
	(مندل یک نوع حفاظه که در مواقع احضار با دعاهای خاصی صورت میگیره.)
	اول از همه وضوع گرفتم و با یاد خدا بخورات رو عود کردم بوی کاملا مطبوع و خوبی فضایی اتاق رو پر کرد.
	به صورت مثل ماه ایمان فکر کردم برعکس جنی که در جنگل دیده بودم ایمان ظاهری زیبا و صدای دلنشینی داشت.
	شروع به خوندن عزیمت(همون قسمی هستش که برای احضار استفاده می شه) کردم
	بحق سوره مبارکه حمد و توحید احضرو موکلم (نام جن) بحق سلیمان ابن داوود و بحق روح القدس و بحق عیسی روح اللّه و بحق محمد رسول اللّه و بحق یا اللّه یا رئوف یا رب احضرو احضرو احضرو (ایمان موکل من. شکلش رو هم در نظرم و ذهنم آوردم)احضرو فی هذا...
	(نصف عزیمت رو نمینویسم چون امکان داره به خودتون آسیب بزنید، خواهشمندم برای کنجکاوی هم انجامش ندین این عزیمت فقط و فقط برای احضار موکل تحت خدمت انجام می شه نه هر موجود دیگهای!)
	(نصف عزیمت رو نمینویسم چون امکان داره به خودتون آسیب بزنید، خواهشمندم برای کنجکاوی هم انجامش ندین این عزیمت فقط و فقط برای احضار موکل تحت خدمت انجام می شه نه هر موجود دیگهای!) (1)
	(نصف عزیمت رو نمینویسم چون امکان داره به خودتون آسیب بزنید، خواهشمندم برای کنجکاوی هم انجامش ندین این عزیمت فقط و فقط برای احضار موکل تحت خدمت انجام می شه نه هر موجود دیگهای!) (2)
	بعد از تموم شدن دعا بوی خیلی خوبی فضای اتاق رو پر کرد و صدای دلنشین ایمان رو شنیدم.
	- سلام و علیکم یا بنت کژال.
	محترمانه لب زدم:
	- علیکم و السلام، موکل ایمان اشیاء قیمتی از منزل من دزدیده شده به حق اللّه و حق سلیمان و داوود به حق محمد رسواللّه قسم تو میدونی کار چه کسی است؟
	ایمان لب زد: (1)
	- به حق و اللّه کار قوم من نیست یا بنت کژال میتواند کار سایر جنیان باشد.
	اخمی کردم و لب زدم: (1)
	- تا قبل از غروب خورشید شمعدانی باید سر جایش باشد.
	ایمان لب زد: (2)
	- به حق اللّه این اتفاق هم میفتد.
	بعد از پایان حرفمون دعا مرخص شدن خوندم و ایمان غیب شد ولی بوی خوش هنوز هم داخل اتاق بود.
	با یاد آوری چشم های براق آبی ایمان و اون صورت مثل ماهش لبخندی روی لبم اومد ولی سریع لبخندم محو شد وسایل رو سریع جمع کردم داخل صندوقچه مخفی کردم.
	با صدای بیبی سمت پذیرایی کوچیکمون رفتم.
	بی بی لب زد: (5)
	- کژال نازنینم اینجا بیا مادر کارت دارم.
	سمت بی بی رفتم و گفتم:
	- چشم بیبی الان میام.
	با عجله پیش بیبی رفتم که تو عالم خودش بود و میخندید با صدا زدن بیبی هین بلندی کشید که با نگرانی نگاهش کردم، بی بی نگران گفت:
	- دختر ترسیدم این چه وضع اومدنه؟
	با شرمساری لب زدم:
	- شرمنده بیبی، چی شده؟
	بی بی لب زد: (6)
	- واللّه مادر یک خواب عجیب دیدم.
	عجب بود کنجکاو شدم تا ببینم بیبی چی می گه؛ کنجکاو پرسیدم:
	- چه خوابی بیبی؟!
	بی بی لب زد: (7)
	- واللّه، بوی خوبی داخل خونه می اومد از روی جام بلند شدم که یک مرد رشید و هیکلی دیدم مادر صورتش خیلی زیبا بود وقتی ازش پرسیدم تو کی هستی؟ و اینجا چی کار میکنی؟
	بهم گفت؛ به حق اللّه من محافظ این منزل هستم.
	از حرف های بیبی هر لحظه چشمهام بیشتر گرد میشد یعنی واقعا ایمان خودش رو به بیبی نشون داده؟
	سعی کردم آرومش کنم؛ بنابراین گفتم:
	- نگران نباش بیبی این فقط یک خواب بوده.
	بی بی لب زد: (8)
	- مادر چی بگم واللّه خیلی واقعی بود، انشاللّه که خیره.
	سری تکون دادم و گفتم: (11)
	- انشاللّه.
	دستهای پیر و پینه بستهی بیبی رو گرفتم فشار آرومی بهش دادم که دستش رو پشت بالشتش برد و تسبیح قدیمی که شوهرش بهش هدیه داده بود رو بیرون آورد و شروع به ذکر گفتن؛ کرد پیشونی بیبی رو بوسیدم که صدای در اومد.
	بیبی خواست بلند بشه اجازه ندادم و گفتم:
	- بشین بیبی من در رو باز میکنم.
	شال توریم رو روی سرم کشیدم و در باز کردم که با صورت خندان نبات مواجه شدم که خوشحال گفت:
	- به به کژال جونم.
	با چشم های که گرد شده بودن به نبات نگاه کردم که آروم گفت:
	- کژال جان هر کی دوست داری چشم هات رو گرد نکن آخه لامصب تو نمیدونی وقتی چشم هات گرد میکنی من خمار اون نگاهت میشم.
	به سر وضع نبات نگاه کردم، شلوار کوردی گشاد مال پدرش رو با یک پیراهن گشاد پوشیده بود لچکشم روی سرش بود با صدای خندهی بیبی به خودم اومدم و به سر و وضع نبات خندیدم، و تو همون حالت گفتم:
	- نبات خدا نکشتت این چه سر و وَضعیه؟!
	نبات مثل خل و چلا نگاهم کرد و گفت:
	- وا کژال مگه سر و وضعم چشه؟
	به زور جلوی خودم و گرفتم و گفتم:
	- هیچی فقط شبیه مش رمضون شدی.
	نبات دستش رو تکون داد و گفت:
	- برو بابا، بیبی جونم اومدم کژالت رو ببرم.
	نبات دوبار روی سینش زد و گفت:
	- بیبی به شرفم قسم دخترت رو میبرم صحیح و سالم برات میارمش و تا شب پیش خودمه کسی نزدیکش بشه گلوش رو میگیرم.
	بیبی گوشه در پذیرایی از تموم حرکات نبات خندش گرفته بود و با سر اجازه رفتن من رو داد.
	بیبی گوشه در پذیرایی از تموم حرکات نبات خندش گرفته بود و با سر اجازه رفتن من رو داد. (1)
	بیبی گوشه در پذیرایی از تموم حرکات نبات خندش گرفته بود و با سر اجازه رفتن من رو داد. (2)
	نبات با خوشحالی دست من رو میکشید و دنبال خودش میبرد، با درد گفتم:
	- آی نبات دستم رو کندی چیشده؟!
	نبات صداش رو کلفت کرد و گفت:
	- دختره خیر سر مگه خان زمینتون نگرفته؟
	سری تکون دادم و گفتم: (12)
	- بله گرفته.
	نبات با حرص گفت: (1)
	- خو دیگه الان خان بالایی دو روز دیگه یک مهمونی داره از همه جا که شده خدمتکار گرفته تا عمارتش رو تمیز کنن منم گفتم؛ بیام دنبالت تا حداقل یه چیزیم به تو برسه.
	خوشحال لب زدم:
	- وای نبات تو بهترین دوستی هستی که دارم.
	نبات قیافه مخش مرگی به خودش گرفت و گفت:
	- میدونم ولی الان بیا سریع تر بریم، دایه ی خان مسئولیت رسیدگی به کارها و داره باید زودتر برسیم تا قوانین رو بهمون بگه.
	حرفش رو تایید کردم و گفتم:
	- پس بیا تا اونجا بدویم.
	نبات سرش رو تکون داد و با هم شروع به دویدن کردیم وقتی به جلوی در عمارت خان رسیدیم اصلا تعجب نکردم بلکه خیلی هم ناراحت بودم آدم خسیسی نبودم ولی خوب این منزل نتیجه کار کارگرها بود.
	مردم بیچاره روی زمینها جون میکنن سودش برای خانها میشد، اگرم کارگری روی زمین جون بده میگفتن؛ فدای سر خان یک حیف نون بود، بهتره که مُرد! اگرم روی زمین زنده بمونی در حده یک وحده بهت غذا میدادن اعتراض میکردی یا بیرونت میکردن یا به فلک میکشیدنت.
	خدایا کرمت رو شکر ما کجا و این ها کجا؟
	با صدای نبات وارد حیات بزرگ عمارت شدیم که زن اصلا داخل حیاتش نبود همه مرد بودن سمت آشپزخونه رفتم که یک دختره تپل و کوتاه قد، نبات رو بغل کرده و گفت:
	- وای نبات خداروشکر که اومدین واقعاً داشتم ناامید میشدم.
	دختره با چشم بهم اشاره کرد که نبات متوجه منظورش شد و گفت:
	- وا شیرین! این کژاله همونی که در موردش برات گفتم:
	شیرین با تعجب ورندازم کرد و گفت:
	- واقعا! کژال خانوم نبات زیاد ازتون تعریف کرده بود خوشحالم که باهاتون آشنا شدم از اون چیزی که میگفت؛ زیباتر هستین.
	در مقابل حرفش لبخندی زدم و گفتم:
	- ممنونم عزیز دلم خوبی از خودتونه.
	نبات با حرص گفت: (2)
	- بابا کم تعارف تیکه بار هم کنید، کژال ببین اگه بخوای دلبری بکنی یا وسط کار آواز بخونی قول نمی دم مردها شیفتت نشن.
	جانم؟ این دختر از بیشوهری به سرش زده بود با تعجب گفتم:
	- وا نبات، حالت خوبه؟!
	من خودم جلوی مرد جماعت کوچیک نمیکنم نبات سری تکون داد و گفت:
	- آفرین.
	صدای اعتراض آمیز شیرین بلند شد، دختر تپل با نمکی بود.
	چشمهای مشکی، موهای پر کلاغی، بینی قلمی و لب های باریکش صورتش ملوس تر میکرد شیرین با خوش زبونی گفت:
	چشمهای مشکی، موهای پر کلاغی، بینی قلمی و لب های باریکش صورتش ملوس تر میکرد شیرین با خوش زبونی گفت: (1)
	چشمهای مشکی، موهای پر کلاغی، بینی قلمی و لب های باریکش صورتش ملوس تر میکرد شیرین با خوش زبونی گفت: (2)
	- نبات بجایی اینکه از این حرف ها بزنی کژال رو پیش دایه ببر بهش بگو اونم برای کار اومده که آخر سر پولش رو بالا نکشه.
	نبات به حالت مسخره ای دستش رو روی چشم هاش گذاشت و گفت:
	- به روی جفت چشمهام شیرین جونم تو فقط امر کن.
	شیرین حرصی اسم نبات رو برد و گفت:
	- نبات می ری یا این لیوان رو برات پرت کنم؟
	نبات شکل ترسیده ای به خودش گرفت و گفت:
	- نه نه... میرم چرا کتک میزنی؟ کژال بیا بریم.
	دنبال نبات راه افتادم، زنها به حالت بدی بهم نگاه میکردن سرم رو بالا گرفتم که یک وقت فکر نکن با بچه طرف هستن این ملت کلا با من پدرکشتگی داشتن!
	از پلههای عمارت بالا رفتیم که داخل یکی از اتاقها که فضاش رو به ویلا بود حالتی مثل یک بالکن بزرگ داشت، یک زن خوش چهره روی فرش نشسته بود و یک خانوم مسن هم کنارشون بود، نبات با سری پایین گفت:
	- سلام دایه.
	دایه بی مهر گفت:
	- نبات تو اینجا چیکار میکنی؟ این دختر کیه؟
	نبات دو دل گفت:
	- برای کار اومده.
	دایه نیشخندی زد و گفت:
	- مگه اینجا خونه خالته که هر گاوی رو با خودت به اینجا میاری؟
	واقعا بهم بر خورد اخمهام رو توهم کردم، ولی نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم و گفتم:
	- ببخشید به کی گاو گفتین؟ اگه من گاو هستم شما واقعا یک انسان بیادب هستین با این سنی که شما دارین آدم خجالت میکشه بهتون چیزی بیشتر از این بگه.
	نبات ترسیده زیر لب اسمم رو زمزمه کرد و گفت:
	- کژال کوتاه بیا.
	پیرزن عصبی شد و گفت:
	- به من می گی بیادب! دختره چشم سفید وقتی دادم تنبیهت کردن اونوقت میفهمی چی رو کجا بگی.
	آدم واقعا لجبازی بودم ولی کوتاه هم نمی اومدم در مقابلش مثل شیر ایستادم و گفتم:
	- واقعا برای این طرز فکرتون متاسفم اگه فکر کردین با تنبیه کردن من میتونید بیادبی خودتون رو جبران کنید سخت در اشتباه هستین.
	زنی که شبیه خانوم بزرگ عمارت بود بلاخره صداش در اومد و گفت:
	- دایه ساکت شو.
	با صدای اون زن دایه کاملا ساکت شد زن رو به من کرد و گفت:
	- دختر حواست به زبونت باشه دایه دست راست منه ببینم بیادبی کردی می دم تو رو با خانوادت رو تنبیه کنن، دایه اجازه بده کار کنه.
	دایه با نفرت نگاهم کرد منم با لبخندی که بیشتر میسوزوندش بهش نگاه کردم، واقعا چرا اینجور آدمهایی وجود دارن؟
	دایه با نفرت نگاهم کرد منم با لبخندی که بیشتر میسوزوندش بهش نگاه کردم، واقعا چرا اینجور آدمهایی وجود دارن؟ (1)
	دایه با نفرت نگاهم کرد منم با لبخندی که بیشتر میسوزوندش بهش نگاه کردم، واقعا چرا اینجور آدمهایی وجود دارن؟ (2)
	خدا به عروسهای این عمارت رحم کنه بهشون حتما به چشم وسیله جوجه کشی نگاه میکنن!
	خدا به عروسهای این عمارت رحم کنه بهشون حتما به چشم وسیله جوجه کشی نگاه میکنن! (1)
	خدا به عروسهای این عمارت رحم کنه بهشون حتما به چشم وسیله جوجه کشی نگاه میکنن! (2)
	با دایه به آشپزخانه عمارت رفتیم که دایه با لحن بدجنسی سمت من و بقیه زنهای داخل مطبخ خانه (آشپزخانه) کرد و گفت:
	با دایه به آشپزخانه عمارت رفتیم که دایه با لحن بدجنسی سمت من و بقیه زنهای داخل مطبخ خانه (آشپزخانه) کرد و گفت: (1)
	با دایه به آشپزخانه عمارت رفتیم که دایه با لحن بدجنسی سمت من و بقیه زنهای داخل مطبخ خانه (آشپزخانه) کرد و گفت: (2)
	- خب کژال باید کل استبل، انبار گندم، اتاق خان رو تمیز کنه و درست کردن شام هم به عهده کژاله کسی حق کمک کردن به کژال رو نداره اگه کسی کمکش کنه شب رو باید داخل انباری سر کنه.
	صدای نبات در اومد:
	- اما دایه این کار غیر ممکنه!
	دایه با لحن پر از توهین گفت:
	- اگه ناراحتی تو برو انجامشون بده.
	نبات با صورت ناراحت و نگران نگاهم کرد.
	زورگوی تمومی نداشت دستی روی شونه نبات گذاشتم و لب زدم:
	- نبات نگران نباش.
	دایه لب زد:
	- قبل از غروب خورشید کارت باید تموم شده باشه.
	سری تکون دادم و گفتم: (13)
	- بله، متوجه شدم.
	دایه با لحنی تحقیر آمیز بهم گفت:
	- خوب از جلوی چشمم دور بشو.
	بخاطر بیادبی دایه دستم رو مشت کردم ولی جوابی ندادم، چه فایده! جواب یک آدم بد دهن مثل آب کردن یخ داخل زمستون بود، بقیه خدمتکارها بهم یا با ترحم یا با تمسخر نگاه میکردن کار چه ایرادی داشت؟ مهم این بود نون حلال روی سفره خانوادت ببری.
	شیرین تنها آدم داخل عمارت بود که از من بدش نمیاومد سمتم اومد یک دست لباس مردونه بهم داد و گفت:
	- کژال لباس هات رو عوض کن که حداقل بوی بد نگیری.
	از این همه دست و دل بازیش خوشحال شدم و قدردان لب زدم:
	- مرسی عزیز دلم خدا بهت روزی خیر بده.
	شیرین مهربونم لب زد:
	- انشاللّه. (1)
	سریع دور از چشم بقیه لباسهام رو عوض کردم و جارو رو با یک سطل آب برداشتم و سمت استبل رفتم با دیدن اون همه مدفوع دلم برای اسبهای داخل استبل سوخت، زبون بستهها هم نمیتونستن کاری بکنن.
	شونهای بالا انداختم و مشغول تمیز کردن استبل شدم اونقدر تمیزش کردم که آدم با خونه خودشم اشتباه میگرفتش.
	شونهای بالا انداختم و مشغول تمیز کردن استبل شدم اونقدر تمیزش کردم که آدم با خونه خودشم اشتباه میگرفتش. (1)
	شونهای بالا انداختم و مشغول تمیز کردن استبل شدم اونقدر تمیزش کردم که آدم با خونه خودشم اشتباه میگرفتش. (2)
	بعد از تمیز شدن کامل استبل سمت انبار گندم رفتم با تاسف نگاهی به انبار انداختم انگار صد سال بود دست به سیلو نیاورده بودن با پشت دست آروم روی پیشونیم زدم و مشغول تمیز کردن شدم.
	چوبهای متعلق به خوشههای گندم مدام داخل دستم و پاهام میرفت و زخمیم میکردن. حدوداً یکی، دوساعت با فِرض (سریع) بودن و کار کردن کار سیلو تموم شد.
	نفسی از سر آسودگی کشیدم و سمت لباسهام رفتم و لباسهای که شیرین بهم داد رو داخل گونی گذاشتم.
	با پوشیدن لب هاسم نفسی از سر آسودگی کشیدم انگار زندگی رو بهم دادن.
	سمت دایه رفتم و گفتم:
	- کار انبار و استبل تموم شده اتاق خان کجاست که تمیزش کنم؟
	تمام خدمتکارها با تعجب بهم نگاه میکردن، دایه که استکان چای داخل دستش خشک شده بود سریع اخمهاش رو در هم کرد و گفت:
	- اونجا رو چطوری جمع کردی؟!
	از سوالش چشمم گرد شد با خنده گفتم:
	- خوب با دست.
	شوکه گفت:
	- باید ببینم!
	همراه دایه سمت استبل رفتم که با چشمهای گرد بهم نگاه میکرد با عجله سمت انبار گندم رفت درش رو باز کرد باید بگم به کل ساکت شده بود، هیچی نمیگفت؛ به کل لال شده بود کم کم به خودش اومد و گفت:
	- از راه پله که بری بالا آخرین اتاق سمت راست مال خان هستش.
	با مهر و محبت گفتم: (1)
	- ممنونم دایه.
	"سوم شخص" (5)
	دایه با عجله سمت آسو مادر خان رفت و براش از کار کژال گفت؛ هر دو زن فکر میکردن که این دختر چطور این کار رو انجام داده؟
	کژال جارو رو خیس کرد و پارچهایی روی دوشش انداخت و سمت پلهها حرکت کرد.
	"کژال" (16)
	در اتاق رو باز کردم که با اتاق نچندان سادهایی روبه رو شدم آروم لب زدم:
	- یعنی خان اینجا زندگی میکنه؟!
	شونههام رو بالا انداختم و با شالم موهای خرمایم رو جمع کردم.
	جلوی آینه اتاق خان ایستادم، به چشمهای آبیم نگاه کردم لبهای قلوی و بینی کوچیک پوستی بلوری، سریع نگاه از صورتم گرفتم و مشغول تمیز کردن اتاق شدم همه جا رو گردگیری کردم واقعا دیگه نیرویی برای ایستادن نداشتم ولی باید شام هم درست میکردم فقط خدا میدونست...
	یکم روی فرش نشستم که خستگیم در بره ولی با صدای راه رفتن کسی پشت در سریع از جام بلند شدم همین که قفل در رو باز کردم از اون طرف یکی محکم در رو باز کرد که باعث شد در به صورتم بخوره، "آخ" بلندی گفتم؛ و روی زمین افتادم.
	داشتم بینیم رو ماساژ میدادم که چشمم به دو جفت کفش براق مردونه افتاد اخمهام رو توهم کردم و سریع از جام بلند شدم.
	صدای مردونه ای سعی کرد کمکم کنه:
	- حالتون خوبه؟!
	با حرص گفتم: (3)
	- بله خوبم.
	سعی میکردم داخل چشم هاش نگاه نکنم، نمی دونم چرا یک نیرو وادارم میکرد نگاهش نکنم! خواستم از در اتاق بیرون برم که یکی بازوم رو محکم گرفت و گفت:
	- تو برای چی وارد اتاق من شدی؟
	با سری پایین لب زدم:
	- من اومدم که اتاق رو تمیز کنم.
	صدای مرد رو به روم یکم بلند شد:
	- وقتی باهات حرف میزنم باید به من نگاه کنی فهمیدی؟
	اخمهام رو توهم کردم حرصم میگرفت هر کی از راه میرسید بهم زور میگفت! با حرص گفتم:
	- بفرمایید دارم نگاهتون میکنم.
	مرد با اخم غلیظی که مهمون چهره اش بود گفت:
	- کی تو رو اینجا آورده؟!
	چشمهام رو ریز کردم و یکی از ابروهام رو بالا دادم، این بشر یا خنگه یا خیلی گیجه!
	خوبه همین الان گفتم:
	- برای خدمتکاری به اینجا اومدم.
	هر دو با اخم بهم نگاه میکردیم که بلاخره کوتاه اومد.
	- خیلی خب میتونی بری.
	با حرف خان سریع از اتاق خارج شدم همین که بیرون اومدم تکیه دادم به دیوار قلبم تندتند میزد، حالم یک جوری بود احساس داغی روی گونههام میکردم حتما تا الان خیلی قرمز شده!
	از پلهها پایین اومدم سمت آشپزخونه عمارت رفتم شیرین مشغول پوست گرفتن سیبزمینیها بود با اون هیکل تپلش و اون دست های کوچولوش دل آدم ضعف میرفت با خستگی گفتم:
	- شیرینجان خسته نباشی.
	شیرین با دیدنم لبخندی زد و گفت:
	- سلامت باشی عزیزم، کار اتاق تموم شد؟!
	جوابش رو با متانت دادم و گفتم:
	- آره گلم، باید شام رو درست کنم؟
	شیرین دودل گفت:
	- آره، کژال یک سوال بکنم ناراحت نمیشی؟
	در حالی که کمی استراحت می کردم گفتم:
	- جانم، نه واسی چی باید ناراحت بشم؟
	به شیرین گنگ نگاه کردم خیلی دستپاچه بود.
	- نه، آخه... هیچی.
	تا سر و ته قضیه رو نمیفهمیدم ولش نمیکردم جدی نگاهش کردم و گفتم:
	- بگو ببینم چیشده؟
	- تو چطوری استبل و انبار رو پاک کردی همه افراد داخل عمارت میگن حتماً جادو جنبل کردی.
	چشمهام دیگه جایی برای گرد شدن نداشت، وای خدایا این ها چرا همچین فکری کردن! با کمی دلخوری گفتم:
	چشمهام دیگه جایی برای گرد شدن نداشت، وای خدایا این ها چرا همچین فکری کردن! با کمی دلخوری گفتم: (1)
	چشمهام دیگه جایی برای گرد شدن نداشت، وای خدایا این ها چرا همچین فکری کردن! با کمی دلخوری گفتم: (2)
	- نه عزیز دلم کی گفته؛ من جادو جنبل کردم؟!
	نه گلم من با زور و توان خودم اونجا رو تمیز کردم خدا میدونه که الان چقدر خستم.
	شیرین صورتش حالت پشیمونی گرفت و گفت:
	- الهی بمی رم ببخشید که زود قضاوت کردم، بیا اینجا بشین شام رو من درست میکنم.
	- فدای سرت عزیز دلم، نه این دایه میاد بهت گیر میده توی دردسر میفتی که منم این رو اصلا نمیخوام اشکالی نداره شیرین جان تو بشین من درست میکنم.
	شیرین لب زد:
	- پس بزار کمکت کنم.
	برای اینکه توی دردسر نیفته گفتم:
	- نه بشین فقط نگاه کن و ببین چطوری انجام می دم.
	شیرین ناچاری نشست و از روی اجبار گفت:
	- باشه. (3)
	شیرین نشست زمین و بهم نگاه میکرد، تصمیم داشتم خورشت قیمه درست کنم میدونستم فقط یکم از خورشتم رو بخورن انگشت به دهن میمونن.
	سریع سیبزمینی برداشتم و شروع به پوست گرفتن کردم، اون ها رو خلالی کردم.
	سیبزمینیها رو داخل یک ظرف پر از آب کردم تا قرمز نشن، برنج رو پاک کردم گذاشتم دم بکشه تا روش روغن حیونی بریزم.
	همه مواد خورشت رو درست کردم ولی انگار یک چیزی کم بود دستم رو زیر چونم زدم و متفکرانه به این فکر کردم چی میتونه کم باشه؟
	به نتیجهی خاصی نرسیدم پس سمت شیرین برگشتم:
	- شیرین جان بنظرت چیزی داخل خورشت کم نیست؟
	- گوشت ریختی؟
	- آره. (2)
	- نمیدونم واللّه.
	اسم آلو قرمز توی ذهنم اومد که نیشم باز شد سمت شیرین برگشتم.
	- شیرین آلو قرمز خشک دارین؟
	شیرین متعجب گفت:
	- چی؟! وا کژال مگه همچین چیزی رو داخل خورشت میریزن؟!
	لبم رو به داخل فرستادم اما بعدش گفتم:
	- بله میریزن تازه خیلی خوشمزه میشه.
	- نشنیدم واللّه، نداریم ولی فکر کنم داخل باغ باشه.
	سری تکون دادم و گفتم: (14)
	-  خوبه بزار برم چندتا بیارم.
	- آخه اونها که خشک نیستن.
	با خوش رویی گفتم:
	- عیبی نداره مهم اینکه مَلَس باشن.
	- فکر جالبیه، بزار باهات بیام.
	سری تکون دادم و گفتم: (15)
	- باشه. (4)
	همین که خواستیم از در آشپزخانه خارج بشیم دایه با صورت پر از کَک و مَکش مثل جن جلومون سبز شد این زن کلا از من خوشش نمیاومد فکر کنم کلا با آدمهای سرکش مشکل داشت، نگاهی به سر تا پامون انداخت و گفت:
	- شما دو نفر کجا میرین؟
	سوالی پرسیدم:
	- ما؟
	سری تکون داد و گفت:
	- آره شما دوتا عفریته!
	این زن واقعا بینهایت بیادب بود واقعا این ها شعورشون رو توی بیادب بودنشون میدیدن! اخمی کردم و لب زدم:
	- دایه لطفا درست صحبت کنید این حرفتون خیلی بیادبیه.
	دایه با حرفم بلند زد زیر خنده که سر و کله نبات پیدا شد، کنجکاو گفت:
	- کژال چیشده؟!
	- هیچی واللّه خواستم یکم آلو از باغ بردارم توی خورشت بریزم.
	دایه جدی گفت:
	- بیخود کردی، مگه اینجا خونه ی خالته دختره بدبخت فقیر ندید بدید.
	دیگه داشتم عصبی میشدم، نمیتونستم این ظلم رو تحمل کنم برای همین جواب دایه رو دادم:
	- فقیر بودن من حرمت داره به شماهایی که بزرگی خودتون در حد پول میبینید، ترجیح می دم دختر یک کشاورز باشم نون حلال رو سفرم باشه تا دست راست خان! که پول اون آدم هایی که تو باغشون جون میکنن آخرم خان پولشون رو بالا میکشه، باشم.
	دایه با چشم هایی به خون نشسته بهم نگاه میکرد، نبات با ترس به دایه نگاه میکرد.
	بقیه خدمتکارها یا از کارم تعجب کرده بودن یا به چشم دختره بَدکار نگاهم میکردن، اهمیتی نمیدادم مگه قراره من با خواست اون ها زندگی کنم؟
	بقیه خدمتکارها یا از کارم تعجب کرده بودن یا به چشم دختره بَدکار نگاهم میکردن، اهمیتی نمیدادم مگه قراره من با خواست اون ها زندگی کنم؟ (1)
	بقیه خدمتکارها یا از کارم تعجب کرده بودن یا به چشم دختره بَدکار نگاهم میکردن، اهمیتی نمیدادم مگه قراره من با خواست اون ها زندگی کنم؟ (2)
	هر طور که بدونم رفتار میکنم، من نمیتونم ظلم تحمل کنم برای همینه که همیشه سرکش و لجباز هستم اگه ازم درخواست بکنن انجام میدم ولی دستور بدن عمل نمیکنم، برای کفری کردنشونم شده برعکسش رو انجام میدادم.
	"سوم شخص" (6)
	آسو خانوم با شنیدن صدای داد از آشپزخونه سمت اون طرف حرکت کرد، با دیدن اون دختر سرکش تازه متوجه شد، چه خبره و برای چی همه خدمه اونجا جمع شدن.
	باز هم این دختر سرکش و لجباز شده بود! از رفتار کژال لذت میبرد یاد سرکشیهای خودش میفتاد.
	آسو به چشمهای کژال نگاه میکرد برق تحسین به وضوح در چشم مادر آروان خان دیده میشد.
	همچین دختر سرکشی واقعا کم پیدا می شه و اگرم بشه به این زیبایی که این دختر داره نیستن.
	آسو به نحوهی شیفته ی رفتار خانومانه و باوقار کژال شده بود و اون رو برای پسرش آروان در نظر گرفته بود ولی باید اول میفهمید اون از کدوم ده اومده.
	آسو به نحوهی شیفته ی رفتار خانومانه و باوقار کژال شده بود و اون رو برای پسرش آروان در نظر گرفته بود ولی باید اول میفهمید اون از کدوم ده اومده. (1)
	آسو به نحوهی شیفته ی رفتار خانومانه و باوقار کژال شده بود و اون رو برای پسرش آروان در نظر گرفته بود ولی باید اول میفهمید اون از کدوم ده اومده. (2)
	آسو به سمت کژال رفت، خدمه با دیدن آسو خانوم متفرق شدن میدونستن اگه بیشتر اونجا باشن حتما از عمارت بیرون میشن ولی گوشها برای شنیدن ادامه دعوا تیز شده بود.
	آسو به سمت کژال رفت، خدمه با دیدن آسو خانوم متفرق شدن میدونستن اگه بیشتر اونجا باشن حتما از عمارت بیرون میشن ولی گوشها برای شنیدن ادامه دعوا تیز شده بود. (1)
	آسو به سمت کژال رفت، خدمه با دیدن آسو خانوم متفرق شدن میدونستن اگه بیشتر اونجا باشن حتما از عمارت بیرون میشن ولی گوشها برای شنیدن ادامه دعوا تیز شده بود. (2)
	- اینجا چه خبره؟ دختر به چه حقی سر دایه فریاد میزنی؟
	با قدرت حرفش رو بیان می کرد از این همه جسارتش به وجد اومده بود! با شجاعت گفت:
	- من تا زمانی که کسی بهم زور نگه محترمانه رفتار میکنم ولی اگه زور یا ظلم باشه سکوت نمیکنم.
	آسو به ظاهر اخمی کرد و گفت:
	- صدات رو برای من بلند میکنی؟!
	به حالت ناراحتی لب زد:
	- من متاسفم ولی واقعا از حرفهای دایه ناراحتم که بی دلیل و منطق میاد این حرفها رو میزنه.
	آسو با فریاد اسم دایه رو گفت:
	- دایه.
	دایه گوش به فرمان لب زد:
	- بله خانوم جان؟
	آسو خانوم با جدیت گفت:
	- این دختر رو داخل انباری بندازین.
	کژال با تمام جسارتش لب زد:
	- فکر کردین با این کارتون من التماستون میکنم؟ باید بگم سخت در اشتباه هستین.
	"کژال" (17)
	نبات هی میزد به دستم که معذرت خواهی کن ولی من مرغم یک پا داشت گوش نمیکردم.
	دایه رفت و با دو مرد قوی هیکل سمتم اومد نبات به دست و پای آسو خانوم افتاده بود که ولم کنن ولی آسو خانوم هیچی نمیگفت؛ برق پیروزی داخل چشمهای دایه دیده میشد و لبخندی به پهنای صورتش زده بود وقتی بهش پوزخند زدم لبخند روی لبش خشک شد.
	دو مرد قوی هیکل دستهام رو گرفتن و به زور من رو سمت انباری تاریک و متروکه میبردن.
	صدای التماس نبات رو میشنیدم ولی اصلا نگران نبودم، شیرین دست های نبات رو گرفته بود که نزاره سمت من بیاد دلم براش سوخت گناه داشت ولی اصلا از کارم پشیمون نبودم برعکس خیلی هم خوشحال بودم که جواب اون زن رو دادم بالاخره یکی باید جلوی زور گفتن؛ وایسته میخو...
	صدای التماس نبات رو میشنیدم ولی اصلا نگران نبودم، شیرین دست های نبات رو گرفته بود که نزاره سمت من بیاد دلم براش سوخت گناه داشت ولی اصلا از کارم پشیمون نبودم برعکس خیلی هم خوشحال بودم که جواب اون زن رو دادم بالاخره یکی باید جلوی زور گفتن؛ وایسته میخو... (1)
	صدای التماس نبات رو میشنیدم ولی اصلا نگران نبودم، شیرین دست های نبات رو گرفته بود که نزاره سمت من بیاد دلم براش سوخت گناه داشت ولی اصلا از کارم پشیمون نبودم برعکس خیلی هم خوشحال بودم که جواب اون زن رو دادم بالاخره یکی باید جلوی زور گفتن؛ وایسته میخو... (2)
	دو مرد من رو به داخل انبار هل دادن که باعث شد محکم روی زمین بیفتم و کف دستم زخمی بشه.
	داخل انبار خیلی تاریک بود بوی نَم میداد، بیبی حتماً تا حالا نگران شده خدا من رو ببخشه که همیشه باعث ناراحتی بیبی میشم.
	"سوم شخص" (7)
	نبات دستش رو از دست شیرین بیرون کشید و سمت خروجی خونه رفت، با خودش زمزمه میکرد حتما باید به عمو دلیر خبر بدم.
	پس با تمام نیرو سمت خونه عمو دلیر رفت وقتی جلوی در رسید، بیبی نگران در رو باز کرد با ندیدن کژال محکم تو سرش زد و شروع به گریه کردن کرد نبات ناراحت گفت:
	- بیبی فدات بشم گریه نکن عمو دلیر کجاست؟
	بی بی با دل نگرونی گفت: (1)
	- داخله مادر، کژالم کجاست؟
	نبات با ناراحتی لب زد:
	- دست آروان خانِ، امروز زیادی جلوی دایه مقاومت کرد بیا داخل باید با عمو دلیر صحبت کنم.
	بی بی از داخل حیات بلند گفت:
	- دلیر پسرم نبات اومده.
	دلیر لب زد:
	- بگو بیاد داخل مادر.
	نبات شروع به حرف زدن کرد از سرکشیهای کژال و زور گفتنهای؛ دایه تا انداختن کژال داخل انباری، عمو دلیر نگران سمت خونه خان سالار رفت.
	میدونست خان سالار کژال رو دوست داره بالاخره میتونست یک کاری بکنه.
	عمو دلیر بدون حرفی سوار اُفق شد و سمت خونه خان سالار رفت.
	دلیر در خونه خان رو زد که با صورت خواب آلود جمشید مواجه شد.
	- دلیر این وقت شب چی میخوای؟
	با ترس لب زد:
	- با خان کار دارم.
	جمشید اخمی کرد و گفت:
	- دیونه شدی؟ خان الان خوابه.
	دلیر بازم با اصرار گفت:
	- بزار با خان حرف بزنم کارش دارم.
	جمشید با جدیت گفت:
	- برو فردا بیا.
	- ولی...
	جمشید وسط حرف دلیر پرید و گفت:
	- ولی نداره.
	سالار خان کلافه از این زندگی نحس بود، سمت خروجی اتاق رفت و یک سیگار روشن کرد که با دیدن دلیر اونم این وقت شب جای سوال پیش اومد که اون اینجا چی میخواد؟
	سمت جمشید برگشت فریاد زد:
	- جمشید چی شده؟
	صدای فریاد خان جمشید رو سر جاش میخکوب کرد، دلیر بدون اینکه اجازه بده جمشید حرفی بزنه گفت:
	- خان کمکم کنید کژالم خان.
	دلیر نگران بود همین نگرانی اصلا بوی خوبی نمیداد باز این دختر چه دست گُلی آب داده؟
	دلیر نگران بود همین نگرانی اصلا بوی خوبی نمیداد باز این دختر چه دست گُلی آب داده؟ (1)
	دلیر نگران بود همین نگرانی اصلا بوی خوبی نمیداد باز این دختر چه دست گُلی آب داده؟ (2)
	این دختر یک جا بند نمی شه که همش دنبال خرابکاری کردنه.
	سر جمشید فریاد زد:
	- بیخاصیت بزار بیاد داخل.
	جمشید از سر راه کنار رفت و گفت:
	- چشم. (13)
	"چند ساعت قبل از تمامی اتفاقات"
	"ارسام" (1)
	به دستور سالار خان اَرَم رو تعقیب کردم.
	از گوشه درخت به مرد زل زدم که با اتومبیلش وارد عمارت شد آخه همچین مردی تو این عمارت چی میخواد؟!
	باید بفهمم این ویلا متعلق به کیه؟
	کارگرهای عمارت مدام از خونه بیرون میرفتن سمت یکی از کارگرها رفتم و گفتم:
	- دلاور خسته نباشی.
	مرد متعجب زده گفت:
	- ممنونم آقا، امرتون؟
	باید یک دروغ مصلحتی میگفتم:
	- واللّه من مسافرم ماشینم خراب شده این ده خانش کیه؟
	مرد ساده لوح لب زد:
	- خان آروان، این عمارتی که میبینید متعلق به ایشونه.
	سمت عمارت برگشتم چیزی که میخواستم رو به دست آورده بودم روی شونه مرد زدم و تشکر کردم.
	سمت عمارت برگشتم چیزی که میخواستم رو به دست آورده بودم روی شونه مرد زدم و تشکر کردم. (1)
	سمت عمارت برگشتم چیزی که میخواستم رو به دست آورده بودم روی شونه مرد زدم و تشکر کردم. (2)
	- خیلی مردی دمت گرم.
	همون کارگر گفت:
	- آقا من برم دیگه الانه که سرکارگر بیاد.
	سرم رو تکون دادم و از ویلا دور شدم سمت اتومبیل رفتم و سمت عمارت سالار خان به راه افتادم.
	وقتی به جلوی در رسیدم اتومبیل رو خاموش کردم و بیهیچ حرفی سمت در عمارت رفتم که جمشید در رو باز کرد.
	وقتی به جلوی در رسیدم اتومبیل رو خاموش کردم و بیهیچ حرفی سمت در عمارت رفتم که جمشید در رو باز کرد. (1)
	وقتی به جلوی در رسیدم اتومبیل رو خاموش کردم و بیهیچ حرفی سمت در عمارت رفتم که جمشید در رو باز کرد. (2)
	- به سالار خان خبر بده که اومدم.
	بدون توجه به جمشید سمت اتاق کار خان رفتم وارد اتاق خان شدم پر از قفسههای کتاب بود و یک میز برای انجام کارهاش.
	بدون توجه به جمشید سمت اتاق کار خان رفتم وارد اتاق خان شدم پر از قفسههای کتاب بود و یک میز برای انجام کارهاش. (1)
	بدون توجه به جمشید سمت اتاق کار خان رفتم وارد اتاق خان شدم پر از قفسههای کتاب بود و یک میز برای انجام کارهاش. (2)
	روی صندلی نشستم و پام رو روی پام انداختم و تکونش میدادم و منتظر خان بودم.
	"سالار" (7)
	داخل استبل و بودم صورت بهتین رو نوازش میکردم، زین رو گرفتم و سوارش شدم.
	ابسارش رو گرفتم به کنار پهلوش زدم به جای که بچه بودم و پیداش کرده بودم رفتم، همه جا سرسبز بود و آب آبشار یک چشمه کوچیک درست کرده بود.
	زیر درخت رفتم و بستمش روی زمین نشستم و یک گیاه شیپور مانند توی دستم گرفتم و باهاش ور میرفتم بازم خاطرات به ذهنم هجوم آورد.
	"دختر کوچولو با دوست هاش هفت سنگ بازی میکرد هر دفعه سنگها به هفت سنگ میزد و برای شکست دادن پسرها خوشحال میخندید.
	پدرم صحبت با اون رو ممنوع کرده بود موهای بلندش من رو به هوس مینداخت که سمتش برم و دستم رو داخلشون فرو بکنم.
	پدرم صحبت با اون رو ممنوع کرده بود موهای بلندش من رو به هوس مینداخت که سمتش برم و دستم رو داخلشون فرو بکنم. (1)
	پدرم صحبت با اون رو ممنوع کرده بود موهای بلندش من رو به هوس مینداخت که سمتش برم و دستم رو داخلشون فرو بکنم. (2)
	وقتی به خودم اومدم صورتم پر از اشک شده بود، شاید برای خان بودن زیاد قوی نبودم ولی دیواری از ظاهری سرد جلوی قلب شکستم کشیده بودم.
	فریبا ذات خوبی نداشت، معصوم نبود، باعث آرامشم نبود، فقط یک باری از عذاب بود فقط و فقط عذاب...
	بلند شدم و به زمین و زمان فوحش میدادم خودم و لعنت میکردم، دستهام رو حصار صورتم کردم و فقط داد میزدم بلکه این عذاب تموم بشه ولی نتیجه ای نداشت.
	دستم داخل آب کردم و صورتم رو شستم سمت بهتین رفتم باید به عمارت می رفتم.
	به عمارت برگشتم که جمشید سمتم اومد و گفت:
	- خان. (3)
	سرم رو به نشونه "چیه" تکون دادم که گفت:
	- آقا ارسام اومدن.
	بی حوصله لب زدم:
	- کجاست؟
	جمشید با سری پایین لب زد:
	- داخل اتاق کارتون.
	اَبسار بهتین رو دستش دادم و سمت اتاق کارم حرکت کردم.
	همین که در باز کردم ارسام سریع از صندلی بلند شد اشاره کردم بشینه که اونم نشست.
	سمت صندلیم رفتم و کتم رو در آوردم سیگارم رو روشن کردم و گفتم:
	- خب آرسام چی دستگیرت شده؟
	ارسام با جدیت لب زد:
	- خان طبق دستوری که دادید اون مرد رو تعقیب کردم و به عمارت خیلی بزرگی رفتن.
	اخمی کردم و گفتم: (7)
	- فهمیدی مالک عمارت کیه؟
	ارسام سری تکون داد و گفت:
	- بله خان، شخصی به اسم آروان مالک اون عمارته.
	اسم آروان خیلی آشنا بود انگار سالها پیش این اسم رو شنیدم!
	- چیزه دیگهای هست که بگی؟
	- نه خان.
	- باشه، در مورد این آروان تحقیق کن میخوام حتی از آب خوردنشم با خبر باشم.
	- چشم ارباب.
	- میتونی بری.
	ارسام بلند شد و سمت در رفت یک پک عمیق به سیگارم زدم و اون داخل جا سیگاری خاموش کردم.
	"زمان حضور دلیر"
	"سالار" (8)
	دلیر با ناراحتی گفت:
	- کمکم کنید خان کژالم دست خان ده بالاست و داخل انباری زندانی شده.
	عصبی لب زدم: (1)
	- کژال داخل اون عمارت چیکار میکرده؟!
	دلیر سرش رو پایین انداخت و گفت:
	- وقتی زمین رو گرفتین کژال به این خونه و اون خونه میرفته کار میکرده، کور بشم اگه میدونستم نبات تازه امروز بهم گفت؛ خان کژالم رو از اون عمارت بیرون بیار به پات میفتم آقایی کن و دخترم رو نجات بده.
	- خیلی خوب فردا با خان اون روستا حرف میزنم، ولی وقتی دخترت رو پس میگیرم باید راضیش کنی زنم بشه.
	دلیر شوکه گفت: (1)
	- اما خان کژال لجبازه به این راحتیها راضی نمیشه.
	با جدیت گفتم: (3)
	- برای همین میگم؛ باید راضیش کنی چون اون به حرف تو گوش میده.
	"سوم شخص" (8)
	دلیر غمگین از خان تشکر کرد و از عمارت خارج شد، دعا میکرد خانوادش در امان باشن.
	دلیر غمگین از خان تشکر کرد و از عمارت خارج شد، دعا میکرد خانوادش در امان باشن. (1)
	دلیر غمگین از خان تشکر کرد و از عمارت خارج شد، دعا میکرد خانوادش در امان باشن. (2)
	کژال سرش رو روی پاهاش گذاشته بود، به قدری گرسنه و تشنه بود که نای تکون خوردن نداشت ولی بخاطر آورد که نماز شب نخونده چون آب در اختیارش نبود دستش رو روی خاک گوشهی دیوار زد و وضو گرفت.
	کژال سرش رو روی پاهاش گذاشته بود، به قدری گرسنه و تشنه بود که نای تکون خوردن نداشت ولی بخاطر آورد که نماز شب نخونده چون آب در اختیارش نبود دستش رو روی خاک گوشهی دیوار زد و وضو گرفت. (1)
	کژال سرش رو روی پاهاش گذاشته بود، به قدری گرسنه و تشنه بود که نای تکون خوردن نداشت ولی بخاطر آورد که نماز شب نخونده چون آب در اختیارش نبود دستش رو روی خاک گوشهی دیوار زد و وضو گرفت. (2)
	سمت قبله شروع به خوندن نماز کرد، شب بود و نور ماه روی صورت مهتابی کژال میتابید، ایمان طبق فرمان بابا قیام مراقب کژال بود وقتی دید که کژال مشغول خوندن نمازه، کار کژال رو تکرار کرد و کنارش نشست و با صدای آرامش بخشش تمام مراحل نماز رو انجام داد.
	کژال با شنیدن صدای ایمان لبخندی روی صورتش نمایان شد، دو دوست یکی جن و دیگری انس بر خلاف چیزی که بودن مشغول صحبت با خداشون بودن، بعد از نماز کژال ایمان رو صدا زد ولی صدایی نشنید غافل از اینکه ایمان کنارش ایستاده بود و از ضعف کژال به خوبی مطلع بود.
	کژال خسته سرش رو روی بازوش گذاشت و به آسمان از پشت میلههای انباری نگاه کرد.
	کژال خسته سرش رو روی بازوش گذاشت و به آسمان از پشت میلههای انباری نگاه کرد. (1)
	کژال خسته سرش رو روی بازوش گذاشت و به آسمان از پشت میلههای انباری نگاه کرد. (2)
	دلش پیش بیبی، بابا و کژین بود.
	خستگی به کژال غلبه کرد و باعث شد بخوابه.
	داخل اتاق یک کمد قهویی قدیمی یک تخت و یک میز آرایشی بود.
	آسو پشت میز آرایشی سفیدش نشسته بود و با شونهای طلایی رنگش مشغول شونه کردن موهاش بود که صدایی در اتاق پیچید، صدا به حدی ترسناک بود که لرزه به تنش مینداخت، ترسیده از جاش بلند شد که شونه روی زمین افتاد و ترک برداشت.
	آسو پشت میز آرایشی سفیدش نشسته بود و با شونهای طلایی رنگش مشغول شونه کردن موهاش بود که صدایی در اتاق پیچید، صدا به حدی ترسناک بود که لرزه به تنش مینداخت، ترسیده از جاش بلند شد که شونه روی زمین افتاد و ترک برداشت. (1)
	آسو پشت میز آرایشی سفیدش نشسته بود و با شونهای طلایی رنگش مشغول شونه کردن موهاش بود که صدایی در اتاق پیچید، صدا به حدی ترسناک بود که لرزه به تنش مینداخت، ترسیده از جاش بلند شد که شونه روی زمین افتاد و ترک برداشت. (2)
	صدایی دورگهای اسمش رو بلند میگفت؛ صدا به اینجا ختم نمی شد انگار یکی خودش رو روی زمین میکشید صدای خنده میاومد. گیج شده بود فکر میکرد توهمه که یک پیرزن با چشمهای کهربای و با خطی افقی سیاه درست وسط چشمهاش، موهای قرمز، بدنی کثیف و با لباسهای پاره ...
	ترسیده یک قدم عقب رفت ولی اون محکم دستش رو گرفت و فشار داد نمیتونست حرف بزنه فقط میخندید هر لحظه بلند و بلندتر تا اینکه ولش کرد، دستش درد میکرد از درد بیهوش شد.
	ایمان حضور غریبهایی غیر انسانی در منزل رو حس میکرد، متوجه شد ذات خوبی نداره پس شروع به احضار دو برادرش، رحمان و رحیم کرد هر دو برادر جلوی ایمان ظاهرشدن، از وجود یک جن شیطانی در منزل باخبر شدن و دعای مخفی شدن و کژال رو بلند بلند میخوندن.
	ایمان سمت اتاقی رفت که اون جن در اونجا بود با دیدن آسو که روی زمین بود و کبودی عمیقی که روی دستش بود یقین پیدا کرد اون جن دنبال کژال میگرده.
	رحمان و رحیم همچنان در حال ذکر گفتن؛ بودن کژال بخواب رفته بود طوری که انگار سالیان ساله که نخوابیده.
	"کژال" (18)
	"بازم این جنگل انگار قرار نیست سایه شومش از زندگیم خارج بشه، صدای زنونهای شروع به قهقه زدن کرد... تمام حواسم رو جمع کردم تا ببینم صاحب صدا کیه؟
	"بازم این جنگل انگار قرار نیست سایه شومش از زندگیم خارج بشه، صدای زنونهای شروع به قهقه زدن کرد... تمام حواسم رو جمع کردم تا ببینم صاحب صدا کیه؟ (1)
	"بازم این جنگل انگار قرار نیست سایه شومش از زندگیم خارج بشه، صدای زنونهای شروع به قهقه زدن کرد... تمام حواسم رو جمع کردم تا ببینم صاحب صدا کیه؟ (2)
	شب بود ولی آسمون تاریک نبود بلکه قرمز بود با صدای زوزه گرگ دلم میخواست برم تا از این جنگل در امان باشم ولی انگار فلج شده بودم نمیتونستم تکون بخورم، صدای زوزه گرگها هر لحظه بیشتر میشد و درد بدنم طاقت فرساتر میشد با تمام نیرویی که داشتم خودم رو روی...
	شب بود ولی آسمون تاریک نبود بلکه قرمز بود با صدای زوزه گرگ دلم میخواست برم تا از این جنگل در امان باشم ولی انگار فلج شده بودم نمیتونستم تکون بخورم، صدای زوزه گرگها هر لحظه بیشتر میشد و درد بدنم طاقت فرساتر میشد با تمام نیرویی که داشتم خودم رو روی... (1)
	شب بود ولی آسمون تاریک نبود بلکه قرمز بود با صدای زوزه گرگ دلم میخواست برم تا از این جنگل در امان باشم ولی انگار فلج شده بودم نمیتونستم تکون بخورم، صدای زوزه گرگها هر لحظه بیشتر میشد و درد بدنم طاقت فرساتر میشد با تمام نیرویی که داشتم خودم رو روی... (2)
	چشمهام رو بستم و اسمش رو بردم بعد از چند بار بردن نامهای مختلفش احساس نیرویی قوی میکردم (هر کدوم از اسامی خداوند دارای موکل رحمانیه بخاطر همین احساس داشتن نیرو میکرده چون بهش کمک میکردن.) زمانی که چشمهام رو باز کردم. چهار گرگ سیاه با چشمهای یاق...
	صداهایی برای نشون دادن حامی من برای مقابله با شیاطین رو میشنیدم.
	گرگهایی اطرافم جیغهایی از روی درد میکشیدن و روی زمین افتادن.
	صدا به قدری بلند بود که تمام جنگل ندای مرگ گرگها یا همون جنها رو فریاد میزد.
	صدای مردان و زنان اطرافم بیشتر شد آروم آروم ظاهر گرگها به صورتهای ترسناکی تبدیل شد بدنهای پوسیده، دست های سیاه و ظاهری وحشتناک تمام اجزایی صورت شیاطین روبه روی من بود.
	ذکرها با صدای موکلین رحمانی که از طرف خداوند مامور حفاظت جون من بودن بیشتر شد تا بلاخره مایع سیاه رنگی از بدن جنیان اطرافم خارج شد.
	آتشی گداخته شد و به فرمان خداوند شروع به خاکستر شدن کردن و مثل غباری بی ارزش از جلوی چشمهام محو شدن!
	مردی زیبا رو کنارم ظاهر شد، درخشان بودن ظاهرش لبخند محوی روی صورتم آورد با صدای دلنشینش گفت:
	- بنت کژال در پناه حق هستی.
	صدای ازم در نمیاومد باز هم توی خوابهام مهر سکوت روی لبهام خورده بود.
	مثل اینکه مرد رو به روم از چیزی که توی ذهنم بود آگاهی مطلق پیدا کرده بود برای همین خودش رو معرفی کرد:
	- من رافائل هستم و کسانی که اطرافتون بودن موکلین رحمانی بودن که به خواست اللّه به کمکتون اومدن.
	اون مرد قادر بود چیزهای که توی ذهنم بود و بخونه ولی نمیدونم چطور؟
	سوالی که ذهنم و مشغول کرده بود این بود، چه زمانی این کابوس تموم می شه؟
	- زمانی که خودت بخوای، ما کنارت هستیم در راه درست قدم بردار و اللّه رو فراموش نکن.
	ظاهر مرد لحظه به لحظه نورانی تر میشد تا بلاخره کاملا محو شد."
	از خواب بیدار شدم و حضور اشخاصی رو کنارم حس کردم که بهم زل زدن، ذکری که بابا قیام یادم داده بود رو خوندم صورت رحمان و رحیم مشخص شد متعجب پرسیدم:
	- شما اینجا چیکار میکنید؟!
	سکوت دو برادر من رو بیشتر به فکر فرو برد تا حس کردم بوی چیز فاسدی فضای خونه ی خان رو پر کرده، ذکر رحمان و رحیم بیشتر شد.
	مثل اینکه از این دو تا واسی من آبی گرم نمیشه چشمهام رو بستم و با کمک چشم سوم روی محیط تمرکز کردم با دیدن هاله سیاه رنگ پیبردم یک جن غیر از این دو برادر اینجا است و کاملا واضح بود دنبال چیزی میگرده ولی چه چیزی؟!
	که یک دفعه همون هاله جلوم ظاهر شد، پوزهای بزرگ داشت دو چشم سفید دستهای سیاه و ناخونهای تیز دیگه اونقدر دیده بودم که کاملا عادی شده بود واسم میدونستم اون جن شیطانیه برای همین اگه نمیکشتمش قطعا اون این کارو میکرد ذکری رو زمزمه کردم جن جیغ کر کننده...
	با تموم شد دعا و ذکرم از بین رفت و از تمام وجودش فقط یک مایع زرد لزج باقی موند.
	یکم از اون ماده لزج روی صورتم ریخته بود به حالت چندشی اون مایع لزج رو از روی صورتم پاک کردم که دو برادر رو به روم با خنده نگاهم میکردن با تعجب گفتم:
	- به چی میخندین؟!
	رحمان با اون صدای دلنشینش شروع حرف زدن کرد:
	- یا بنت کژال خدا نگهدار شماست.
	لبخندی زدم و گفتم: (3)
	- خدا از شما راضی باشه، ایمان کجاست؟!
	رحیم مثل همیشه ساکت بود هر دو به پشت سرم اشاره کردن اخمهام رو تو هم کردم سمت جای که نشونم دادن برگشتم و با دیدن ایمان لب زدم:
	رحیم مثل همیشه ساکت بود هر دو به پشت سرم اشاره کردن اخمهام رو تو هم کردم سمت جای که نشونم دادن برگشتم و با دیدن ایمان لب زدم: (1)
	رحیم مثل همیشه ساکت بود هر دو به پشت سرم اشاره کردن اخمهام رو تو هم کردم سمت جای که نشونم دادن برگشتم و با دیدن ایمان لب زدم: (2)
	- ایمان حالت خوبه؟!
	همین جمله کافی بود تا ایمان غرق در خون روی زمین بیفته با دردی که هنوزم توی بدنم بود سمت ایمان رفتم، چون پیمان برادری بسته بودیم یک جوری روحمون با هم عجین شده بود طوری که میتونستم بهش دست بزنم.
	سمت رحمان و رحیم برگشتم:
	- ایمان رو پیش بابا قیام ببرید تنها کسی هستش که میتونه به ایمان کمک کنه.
	وقتی دیدم تکونی نمی خورن فریاد زدم:
	- رحمان منتظر چی هستی؟! ایمان رو ببر.
	رحمان ناراحت گفت:
	- یا بنت کژال این کار برای من مقدور نیست.
	شوکه گفتم: (1)
	- یعنی چی؟!
	رحمان بی ریا گفت:
	- ایمان درمان نمیشه بلکه میمیره.
	حرصی گفتم: (1)
	- نه...! من این اجازه رو نمیدم.
	نمیتونستم دست رو دست بزارم تا ایمان بمی ره درسته هم خون نبودیم اون جن و من انس بودم ولی پذیرفتن مرگ برادرم برام غیر ممکن بود.
	عمو قیام گفته؛ بود که با قوی کردن نیروی بدنم میتونم تا حدی زخمها رو التیام ببخشم با نیروی کمی که تو وجودم بود دستم سمت زخم ایمان گذاشتم؛ داخل کالبد انسان بودنش نقطه مثبتی برای نجاتش میتونست باشه.
	چهار زانو نشیتم و مدیتیشن (یک جور تمرکز کردن و خالی کردن ذهن آشفته برای تمرکز بیشتر روی کار انجام میشه.) کردم دستم رو روی زخم گذاشتم و کلمات زیر رو تکرار کردم.
	- یا خالق هستی بخش جهان به درگات سجده میکنم جون برادر من رو نجات بده، ای خدای بزرگ و ای فرشتگان الهی اگه صدای من رو میشنوید من رو حمایت کنید و با دستان نیرومندتون زخمهای بدن برادر من رو التیام ببخشید.
	(درسته بعضیها وجود فرشتگان رو قبول ندارن ولی اگه از عمق وجودت ازشون درخواست کنید و بفهمن درخواستتون فقط نجات شخص هست! و از ته دل درخواست کردید بهتون کمک میکنند و کمکشونم به صورت دادن انرژی در بدن شما هست پس ایمان به خدا و باورتونو قوی کنید).
	(درسته بعضیها وجود فرشتگان رو قبول ندارن ولی اگه از عمق وجودت ازشون درخواست کنید و بفهمن درخواستتون فقط نجات شخص هست! و از ته دل درخواست کردید بهتون کمک میکنند و کمکشونم به صورت دادن انرژی در بدن شما هست پس ایمان به خدا و باورتونو قوی کنید). (1)
	(درسته بعضیها وجود فرشتگان رو قبول ندارن ولی اگه از عمق وجودت ازشون درخواست کنید و بفهمن درخواستتون فقط نجات شخص هست! و از ته دل درخواست کردید بهتون کمک میکنند و کمکشونم به صورت دادن انرژی در بدن شما هست پس ایمان به خدا و باورتونو قوی کنید). (2)
	زیر لب فقط در خواست میکردم کمکم کنن صورتم از اشک پر شد فقط التماس میکردم دیگه داشتم زجه میزدم، تا احساس داغی نیرویی رو کف دستم حس کردم انرژی خیلی داغی بود بدنم مثل آتیش داغ و سوزاننده شده بود، با قدرت تلقینی که بابا قیام یادم داده بود. چشمهام رو ب...
	آروم پلکهام رو باز کردم که با دیدن نفسهای منظم ایمان نفسی از سر آسودگی کشیدم از خوشحالی جیغ آرومی کشیدم به خودم افتخار میکردم به هر حال من یک مدیومم نه یک آدم معمولی! خیلی انرژی از دست داده بودم سرگیجه اَمونم رو بریده بود چشمهام سیاهی رفت، سرم روی...
	صبح با صدای که به در انباری خورد قدرت تکون خوردن نداشتم که با دیدن دایه که با اخمی که کل صورتش رو پر کرده بود به من زل زده بود گوشه چشمش کبود شده بود و جای چنگ روی صورتش بود، کُپ کرده بودم ولی هیچی نگفتم.
	- دختر پاشو آسو خانوم کارت داره.
	هیچ نیرویی برای حرکت کردن نداشتم ولی برای اینکه جلوی این زن بیوجدان و بیرحم کم نیارم به سختی بلند شدم.
	هیچ نیرویی برای حرکت کردن نداشتم ولی برای اینکه جلوی این زن بیوجدان و بیرحم کم نیارم به سختی بلند شدم. (1)
	هیچ نیرویی برای حرکت کردن نداشتم ولی برای اینکه جلوی این زن بیوجدان و بیرحم کم نیارم به سختی بلند شدم. (2)
	همین که بلند شدم احساس کردم کسی دستم رو گرفته سمت شخص برگشتم که دوتا از افراد خان دست هام رو گرفتن اخمهام رو توهم کردم و گفتم:
	- مگه اسیر گرفتین؟
	دایه با بی رحمی گفت:
	- دست کمی هم از اون نداری دختره گیس بریده.
	اخمی کردم و با ضعف زیاد گفتم:
	- دایه مراقب حرف زدنت باش چون...
	دایه سمتم برگشت و داخل صورتم فریاد کشید و گفت:
	- چون چی؟! دختره بی کَس و کار داری من رو تهدید میکنی؟
	- نه فقط هشدار دادم، به آدمهاتون بگین دست به من نزنن فلج نیستم خودم میام.
	دایه بی توجه به حرفم گفت:
	- این دختر رو ببرین، حیف که آسو خانوم گفتن؛ کاریت نداشته باشیم وگرنه همینجا فلکت میکردیم.
	پوزخندی زدم و گفتم: (1)
	- هه... ترسیدم، گندهتر از شما هم نتونستن من رو ساکت کنن تو که جای خود داری.
	خون خون دایه رو نمی خورد، دایه جلوتر راه افتاد و منم همراه دو مرد پشت دایه راه میرفتم.
	از جلوی آشپزخونه عمارت رد شدیم که شیرین با صورت کبود شده مشغول تمیز کردن جلوی آشپزخونه بود با دیدنم با صورت غمگین نگاهم کرد و بدون حرفی داخل آشپزخونه رفت.
	از رفتار شیرین متعجب شدم ولی کبودیهای روی صورتش اصلا جای دست یک انسان نبود خدا میدونست چه اتفاقی افتاده؟!
	از رفتار شیرین متعجب شدم ولی کبودیهای روی صورتش اصلا جای دست یک انسان نبود خدا میدونست چه اتفاقی افتاده؟! (1)
	از رفتار شیرین متعجب شدم ولی کبودیهای روی صورتش اصلا جای دست یک انسان نبود خدا میدونست چه اتفاقی افتاده؟! (2)
	از کنار هرکسی که رد میشدم زخم یا کبودی روی صورتش بود، دایه عصبی من رو سمت اتاق آسو خانوم برد، رو به دو مرد کرد و گفت:
	از کنار هرکسی که رد میشدم زخم یا کبودی روی صورتش بود، دایه عصبی من رو سمت اتاق آسو خانوم برد، رو به دو مرد کرد و گفت: (1)
	از کنار هرکسی که رد میشدم زخم یا کبودی روی صورتش بود، دایه عصبی من رو سمت اتاق آسو خانوم برد، رو به دو مرد کرد و گفت: (2)
	- شما دو نفر برین سر کارتون.
	دو مرد سری تکون دادن و رفتن از اتاق آسو خانوم صدای جیغ بلند اومد.
	وقتی دایه در رو زد دو دختر نچندان زیبا ولی با صورت تپل در اتاق رو باز کردن، از چیزی که دیدم وحشت کردم خدای من آسو خانوم نصف سمت چپ بدنش کبود شده بوده، دکترهایی که اطرافش بودن سردرگم فقط هم رو نگاه میکردن با جیغ آسو خانوم همه به خودشون اومدن.
	- خدا دارم میسوزم، کمکم کنید.
	دلم برای آسو خانوم میسوخت دلم میخواست کمکش کنم ولی واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم؟
	با فریاد دوباره اش به خودم اومدم عصبی فریاد زد:
	- گمشین از جلوی چشمم فقط کژال بمونه.
	با جیغ دوباره آسو خانوم همه اتاق رو ترک کردن.
	آسو خانوم با زور دو دست و پا سمتم اومد مثل سگی رفتار میکرد که بوی استخون به مشامش رسیده فقط بو میکشید.
	آسو خانوم با زور دو دست و پا سمتم اومد مثل سگی رفتار میکرد که بوی استخون به مشامش رسیده فقط بو میکشید. (1)
	آسو خانوم با زور دو دست و پا سمتم اومد مثل سگی رفتار میکرد که بوی استخون به مشامش رسیده فقط بو میکشید. (2)
	حرفی نمیزد فقط بو میکشید، رفتارش اصلا مثل یک انسان نبود!
	آسو به چشمهام زل زد و مثل دیونهها قهقه زد، صداش عوض شد این زن واقعا خودش نبود!
	حس کردم که تسخیر شده ولی توسط چه کسی؟ مدام این سوال توی ذهنم بود چطور باید اون رو از جسم این زن بیرون بیارم؟
	اسم خدا رو توی دلم میگفتم؛ که چقدر الان بهش محتاجم که صورت آسو خانوم سمتم برگشت و با اون لبخند کزایش بهم زل زد:
	اسم خدا رو توی دلم میگفتم؛ که چقدر الان بهش محتاجم که صورت آسو خانوم سمتم برگشت و با اون لبخند کزایش بهم زل زد: (1)
	اسم خدا رو توی دلم میگفتم؛ که چقدر الان بهش محتاجم که صورت آسو خانوم سمتم برگشت و با اون لبخند کزایش بهم زل زد: (2)
	- تو کی رو صدا میزنی؟ اون به کمکت نمیاد، تو باعث و بانی مرگ بچههای منی، تو باعث شدی هر نوزاد من روز تولدش مرده متولد بشه من انتقام بچههام رو ازت میگیرم.
	بی حرکت به زن رو به روم نگاه کردم اون از دردش میگفت؛ و من فقط سکوت کرده بودم، گناه من نبود که خاله من این نفرین رو کرد، گناه من نبود که شبیه اون شدم.
	- انسان چرا ساکتی؟
	با غم گفتم: (1)
	- من قاتل بچههای تو نیستم.
	جن داخل جسم آسو فریاد زد:
	- تو از نسل زری هستی، تو نسلی از اون جادوگر هستی من سالیان ساله فرزندی ندارم تمامی فرزندان من فقط بخاطر نسل تو مُردن.
	مثل خودش گفتم:
	- گناه من چیه؟! بهم بگو من چه گناهی کردم که همه انتقامشون رو از من میگیرن؟
	یکم صدام رو بلند کردم و گفتم:
	- من نمیخوام بچههات بمیرن من زری نیستم من کژالم، فقط کژال نه زری، انتقامت رو از من نه بلکه باید از زری بگیری.
	جن لب زد:
	- زری قبل مرگش فقط اسم تو رو زمزمه کرد تو دختر زری هستی.
	من واقعا حرف هاش رو درک نمی کردم مادر من زری نبود! با جدیت گفتم:
	- لطفا از جسم اون زن بیرون بیا من جسمم رو بهت هدیه میکنم.
	صدای التماس ایمان توی ذهنم پیچید.
	- نه کژال به حرفش گوش نکن اون دروغ میگه، جسمت رو بهش نده وگرنه برای همیشه تسخیر میشی.
	با مهربونی جواب ایمان رو دادم.
	- داداش هر وقت تونستی ذکر رو بگو تا نتونه وارد جسم آسو بشه.
	ایمان با تعجب و نگرانی پرسید:
	- میخوایی چیکار کنی!
	با جدیت حرفم رو ادامه دادم و گفتم:
	- میخوام بلای سرش بیارم که دیگه هوس نکنه وارد جسم کسی بشه.
	سمت جن برگشتم و با حالت جدی پرسیدم:
	- اسمت چیه؟
	اون لب زد:
	- پری دخت.
	سمتش قدمی برداشتم و گفتم:
	- پری دخت اگه من کمکت کنم یک فرزندت سالم به دنیا بیاد دست از سر من و خانوادم بر میداری؟
	متعجب پرسید:
	- چطوری؟!
	من ذات سیاهی نداشتم و دوست داشتم در حد توانم به همه کمک کنم بنابراین لب زدم:
	- اونش با من.
	پری دخت جوری نگاهم کرد میخواست مطمئن بشه که راست یا دروغ میگم.
	- اگه این اتفاق بیفته من با شما کاری ندارم ولی اون ها دست از سرتون بر نمیدارن.
	سوال توی ذهنم اومد اون ها کی هستن؟
	مگه فقط این زن دشمن زری نبود؟ سوالی پرسیدم:
	- اون ها کی هستن؟
	پری دخت گفت:
	- پادشاه جنیان اون عشق زری بوده ولی زری بهای سنگینی داد.
	متعجب پرسیدم: (1)
	- چه بهایی؟!
	پری دخت سمتم اومد و گفت:
	- قربانی کردن نسلش .
	- در ازای چی؟
	- در ازای قدرت حالا تو به من بگو چطور میخوای کاری کنی فرزند من نمی ره؟
	از حرف هاش بیشتر تو فکر فرو رفتم و گفتم:
	- باید یک جنی خوب بشی تا دعایی برات بنویسم که بچههات نمی رن.
	پری دخت گفت: (1)
	- من جن خوب نمی شم ولی اگه انسانی به من آسیب نزنه کاری بهشون ندارم.
	اخمی کردم و گفتم: (8)
	- باشه ولی اول از جسم اون زن بیرون بیا من برات یک دعا مینویسم مراقب باش اگه آسیبی بزنی دعا اثر نمیکنه و تو دیگه هیچوقت یک مادر نمیشی.
	جن رو به روم با ترس و لرز بهم نگاه میکرد ولی بعد چند دقیقه صدای زجه مانند از دهنش بلند شد، جدی لب زدم:
	جن رو به روم با ترس و لرز بهم نگاه میکرد ولی بعد چند دقیقه صدای زجه مانند از دهنش بلند شد، جدی لب زدم: (1)
	جن رو به روم با ترس و لرز بهم نگاه میکرد ولی بعد چند دقیقه صدای زجه مانند از دهنش بلند شد، جدی لب زدم: (2)
	- هر زمان تصمیم گرفتی یک جن خوب باشی من بهت کمک میکنم بهتره عجله کنی من همه روز رو وقت ندارم.
	- ...
	وقتی جوابم رو نداد گفت:
	- خب، نمیخوای جوابم رو بدی؟
	با تردید و دو دلی گفت:
	- قبوله.
	آروم خندیدم و گفتم:
	- اینطوری نه باید قسم بخوری.
	- چطوری؟! (1)
	سمت گوشه اتاق آسو خانوم رفتم و کتاب مورد نظرم رو پیدا کردم و گفتم:
	- دستت رو بزار روی این کتاب و از ته دلت قسم بخور به هیچ انسانی آسیب نمیزنی فقط وقتی وارد محدودت شد اون رو با ترس دور میکنی ولی یادت باشه اگه سوگندت دروغ باشه این کتاب با عظمت خداوند تو رو از بین میبره.
	- باشه. (5)
	پری دخت دستش رو روی کتاب گذاشت با مهربونی گفتم:
	- حالا چیزایی که می گم رو تکرار کن؛
	خدایا به عظمت و بزرگیت ایمان میارم، قسم میخورم به هیچ موجودی اعم از انسان و هر موجود دیگهای و همنوعهای خودم آسیبی نزنم همانا تو عالم و بزرگ جهان هستی.
	خدایا به عظمت و بزرگیت ایمان میارم، قسم میخورم به هیچ موجودی اعم از انسان و هر موجود دیگهای و همنوعهای خودم آسیبی نزنم همانا تو عالم و بزرگ جهان هستی. (1)
	خدایا به عظمت و بزرگیت ایمان میارم، قسم میخورم به هیچ موجودی اعم از انسان و هر موجود دیگهای و همنوعهای خودم آسیبی نزنم همانا تو عالم و بزرگ جهان هستی. (2)
	پری دخت بعد تکرارش از جسم آسو بیرون انداخته شد.
	پری با تعجب پرسید:
	- چیشد؟ چطور این کار رو کردی؟!
	سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:
	- چی رو دقیقاً؟
	پری دخت لب زد:
	- اینکه من رو از جسمش بیرون کردی؟
	آروم خندیدم و گفتم: (1)
	- من اون کار رو نکردم.
	پری متعجب گفت:
	- پس کی انجامش داد!
	لبخند ملیحی زدم که اخمهای پری دخت توی هم شد.
	صادقانه لب زدم:
	- تو سوگندی به درگاه خداوند خوردی اونم به وسیلهی با عظمت ترین کتابش تو رو از جسم اون زن بیرون کرد حالا هم همراه من بیا تا بهت چیزی رو بدم که از نفرین در امان باشی.
	پری دخت یک اشاره به آسو کرد سمتش برگشتم دلم براش خیلی سوخت تقصیر من بود اون الان داخل این وضعیت بود.
	صدای ایمان توی ذهنم پیچید:
	- تو چرا به این زن اعتماد میکنی خباثت از صورتش میباره!
	بدون جلب توجه گفتم:
	- فعلا کمکش میکنم اگه دروغ بگه خداوند فرزندش رو از بین میبره خودتم این رو بهتر از من میدونی.
	ایمان زمزمه کرد:
	- این کارت مثل بازی با جون خانوادته کژال به خودت بیا تو نمیتونی همه رو نجات بدی.
	مثل خودش گفتم: (1)
	- حداقل میتونم سعی خودم رو بکنم که زنده بمونن.
	ایمان وقتی دید از پسم بر نمیاد لب زد:
	- پووف، اصلا من می رم.
	سمت پری دخت برگشتم و گفتم:
	- امروز از اینجا برو خودت میدونی منزل من کجاست؟ من برات دعا رو مینویسم ولی حق نزدیک شدن به من یا خانوادم رو به هیچ عنوان نداری ببینم برات نمینویسم که تا آخر عمرت چوب این حماقتت رو بخوری متوجه شدی؟
	پری فقط سرش رو تکون داد و از جلوی چشمم غیب شد.
	سمت آسو خانوم رفتم خدا میدونست کی به هوش میاد ولی خوب باید بهش یکم نیرو میدادم تا کمتر درد بکشه.
	سمت آسو خانوم رفتم خدا میدونست کی به هوش میاد ولی خوب باید بهش یکم نیرو میدادم تا کمتر درد بکشه. (1)
	سمت آسو خانوم رفتم خدا میدونست کی به هوش میاد ولی خوب باید بهش یکم نیرو میدادم تا کمتر درد بکشه. (2)
	دستم رو داخل دست آسو گذاشتم و تصور کردم نیروی به رنگ طلایی از جسم به جسم اون انتقال پیدا میکنه با هر قدر انتقال انرژیم خستگی بهم غلبه میکرد، انرژی کثیف و بیمارش رو از تنش بیرون کشیدم و نیروی تمیز و پاک رو جایگزین کردم.
	از خستگی نای تکون خوردنم نداشتم ولی باید انرژی ناسالم رو از بدنم بیرون میکشیدم.
	تمام انرژی کثیف رو به زمین انتقال دادم.
	از جام به سختی بلند شدم و الکی فریاد کمک سر دادم میدونستم کسی میفهمید من دعا نوشتن بلدم ریختن خونم براشون حلال میشد پس از روی ناچاری شروع به فریاد زدن کردم.
	- کمک کنید آسو خانوم حالشون اصلا خوب نیست.
	دایه دکتر خبر کنید آسو خانوم بیهوش شده.
	همه با جیغهای من سمت اتاق اومدن.
	خان سمتم اومد و دستم رو گرفت و به یک طرف هلم داد که به دیوار برخورد کردم، نیرویی برای ایستادن نداشتم به دیوار تکیه دادم و چشمهام رو بستم صدای خان میاومد که فریاد میزد دکتر رو خبر کنید.
	جلوی چشمهام تار شده بود نمیتونستم با دقت نگاه کنم دستم رو به دیوار گرفتم تا راه برم و از اتاق خارج بشم ولی دیدم کاملا تاریک شد منتظر برخوردم با زمین بودم که بین و زمین و آسمون معلق شدم.
	دست هایی کسی زیر پاهام قرار گرفت و بعد خستگی و سیاهی..
	با صدای دکتر بازم چشمهام رو باز نکردم که صدای دلنشین یک مرد شنیدم؛
	- دکترحالشون چطوره؟
	دکتر لب زد:
	- هر دوشون فشارشون افتاده و کژال خانومم پاشون آسیب دیده لطفا غذاهایی کاملا مقوی بهشون بدین و همینطور این نسخه های دارو رو هم تهیه کنید.
	- بله حتما.
	دکتر انگار قصد رفتن داشت لب زد:
	- خب خان با اجازتون من دیگه رفع زحمت میکنم.
	صدا مخملی لب زد:
	- اجازه بدین شیرین شما رو تا جلوی در بدرقه کنه.
	- ممنون خان.
	مثل اینکه دکتر داشت میرفت، وای که این تخت چقدر نرم بود آدم دلش نمیخواست از روش بلند بشه.
	چشمهام گرم خواب داشت میشد که خان دستم رو گرفت من رو میگین با چشمهای بسته، تعجب کرده بودم همینجوری با اون دستهای نرمش روی صورتم میآورد و نوازش میکرد.
	انقدر خوب بود نمیخواستم تموم بشه پس حرفی نمیزدم.
	ولی بعد چند دقیقه دستش داشت جاهای حساسم میرفت نه دیگه داشت پرو میشد تکون الکی به خودم دادم که سریع دستش رو برداشت و زیر لب غرغر کرد:
	- دختر خنگ معلوم نیست چی داره دو تا چشم سگی داره آدم رو مسخ خودش میکنه.
	این به من گفت؛ خنگ!
	خنگ خودتی کج و کوله، خنگ عمته، خنگ اون دایه زبون نفهمته.
	همینجوری داشتم توی دلم بهش توهین می کردم که صدای شلیک تفنگ باعث شد از شدت شوک روی تخت بشینم.
	خان سمت برگشت به قیافم نگاه کرد و بعد اخم هاش رو تو هم کشید و سمت در خونه رفت.
	لای پتو رو کنار زدم که متوجه پام شدم، به به پامم آسیب دیده بود دیگه چی از این بهتر؟
	پوف کلافه ای کشیدم و به سختی بلند شدم و با تمام زور نداشتم خودم رو جلوی پنجره کشیدم.
	لایه پرده رو کنار زدم با دیدن بابا کنار سالار خان دیگه چشمهام جای گرد شدن نداشت.
	یاخدا این که خان سالاره! اینجا چیکار میکنه؟
	تمام افراد همراهش اسلحه به دست کنارش وایساده بودن، آخی فدای این پسر خوش هیکل بشم با اون چشم های طوسیش، بینی قلمی، لب های قولیش که دل آدم میبرد با اخم و شجاعت جلوی در با خان سالار صحبت میکرد و اون رو به خونه دعوت کرد ولی سالار اسلحه شو سمت آروان گرفت.
	یا خدا خودت کمک کن این ها الان هم رو میکشن.
	"ده ساعت قبل"
	"سالار" (9)
	سالار عصبی و خشمگین اسم جمشید رو فریاد زد:
	- جمشید کجایی؟ پسر بی خاصیت بیا اینجا.
	جمشید ترسیده سمتم اومد و گفت:
	- جانم خان.
	- بی خاصیت کدوم گوری بودی؟
	جمشید سرش رو پایین انداخت و فقط با کلمه ببخشید خان به این مسئله پایان داد.
	بی توجه بهش لب زدم:
	- زود همه رو جمع کن یکی از خانهای ده بالا یکی از ازشمندترین دارای من رو دزدیده.
	- چشم خان. (4)
	سالار تنها چیزی که در ذهنش بود فقط داشتن عشق کودکیش بود ولی کژال دل به دل یکی دیگه داده بود.
	سالار سوار بهتین شد و در حالی که خیلی جدی تفنگش رو روی شونه هاش انداخته بود سمت خونه آروان خان حرکت کرد وقتی جلوی در رسیدن با ته اسلحه شروع به در زدن کرد.
	سالار عصبی فریاد میزد و به در عمارت میکوبید.
	- آروان خان این در بیصاحبت رو باز کن.
	شیرین در خونه رو باز کرد که عصبی گفتم:
	- ضعیفه، از جلوی در برو کنار.
	"آروان"
	در حال پایین اومدن از پله ها بودم که خان سالار معروف به فاحشه روستای پایین جلوی در خونم بود.
	فقط خدای بالا سر میدونست چقدر از این مرد هرزه متنفرم معلومه الانم دنبال اون دختر طبقه بالا اومده تنها دختری که تو روش وایساده و بزرگترین قربانی داستان منه...
	دختری که ناخواسته دلبری میکنه پوزخندی کوچیکی گوشه لبم جا خوش کرد ولی زود جمعاش کردم.
	دختری که ناخواسته دلبری میکنه پوزخندی کوچیکی گوشه لبم جا خوش کرد ولی زود جمعاش کردم. (1)
	دختری که ناخواسته دلبری میکنه پوزخندی کوچیکی گوشه لبم جا خوش کرد ولی زود جمعاش کردم. (2)
	خودم و جدی نشون دادم و گفتم:
	- خان سالار خوش اومدین بفرمایید داخل تا بهتر صحبت کنیم.
	سالار عصبی غرید:
	- من با جوجه خان ها کار ندارم برو کژالم رو بیار.
	با تمسخر و تعجبی ساختگی گفتم:
	- کژالتون؟!
	پشت بند این حرفم قهقه بلندی زدم که اخمهای سالار بیشتر تو هم رفت.
	سلار عصبی فریاد زد:
	- پسره احمق به چی میخندی؟
	خندم رو جمع کردم و گفتم:
	- خیلی عذر میخوام خان سالار کلمه "کژال من" برام کمی عجیب بود ولی شما اشتباه میکنید کژال زن منه نه شما.
	خان با تعجب به دلیر نگاه کرد، دلیر ترسیده و نگران بدتر به خان نگاه کرد و از ترس سرش رو پایین انداخت سالار جدی سمتم اومد و گفت:
	- تو چی میگی؟!
	با غرور گفتم: (1)
	- کژال زن عقدی منه.
	خان سالار عصبی اسلحه رو سمتم گرفت تنها لبخند پیروزمندانه ای به این گرگ زخمی زدم.
	خان سالار عصبی اسلحه رو سمتم گرفت تنها لبخند پیروزمندانه ای به این گرگ زخمی زدم. (1)
	- چطور این کار رو کردی؟
	تو صورتش خم شدم و گفتم:
	- همنطور که تو دخترها رو تو خفا تو چنگت میگیری زمانی که کژال بیهوش بود خطبه عقد رو جاری کردم روی انگشت اشارش جای یک مهر آبی رنگ وجود داره.
	- حیون دروغ می گی؟
	برای اثبات حرفم شیرین رو صدا زدم:
	- شیرین.
	با فریاد آروان خان شیرین هیکل تپلش رو تکون داد و سمت خان رفت و گفت:
	- بله خان. (1)
	با تمسخر لب زدم:
	- برو کمک کژال و از طبقه بالا پایین بیارش.
	شیرین سری تکون داد و گفت:
	- چشم خان. (5)
	"کژال" (19)
	شیرین با عجله سمت اتاق خان جایی که کژال خوابیده بود رفت و گفت:
	- کژالم عزیز خواهر اینجایی؟
	با دلشوره ی زیاد گفتم:
	- وای شیرین چیشده دلشوره دارم.
	شیرین با دلنگرونی گفت:
	- همه چی ریخته بهم بیا بریم پایین خان صدات زده.
	با تعجب گفتم: (2)
	- من رو؟!
	شیرین سرش رو به معنی" آره " تکون داد.
	به سختی قدم بر میداشتم شیرین کمرم رو گرفته بود که نیوفتم به جلوی در رسیدیم که خان به شیرین اشاره کرد، "برو."
	به سختی قدم بر میداشتم شیرین کمرم رو گرفته بود که نیوفتم به جلوی در رسیدیم که خان به شیرین اشاره کرد، "برو." (1)
	به سختی قدم بر میداشتم شیرین کمرم رو گرفته بود که نیوفتم به جلوی در رسیدیم که خان به شیرین اشاره کرد، "برو." (2)
	با تعجب و نگرانی به مردهای رو به رو نگاه میکردم.
	- بابا!
	بابا با نارحتی گفت:
	- چرا کردی؟ دختر بابا چرا کردی؟!
	گیج و سر در گم بودم ناباور گفتم:
	- کدوم کار؟! بابا من کاری نکردم.
	بابا برای اولین بار سرم فریاد زد:
	- تو زن این مرد شدی چطور انقدر راحت می گی کاری نکردم؟!
	با سردرگمی سعی در تجزیه و تحلیل حرف های بابا رو داشتم وقتی فهمیدم چیشده انگار دنیا رو سرم خراب شد این ازدواج یعنی اسارت یعنی تا ابد تنهایی خدایا این چه ظلمیه به من میکنی؟
	سمت بابا رفتم درد پام رو به کل فراموش کرده بودم به لباس بابا چسبیدم و التماس میکردم منو ببره.
	- بابا من رو ببر من این اسارت رو نمیخوام، بابا تو رو خدا من رو از خودت دور نکن، بابا من زن خان بودن رو نمیخوام، بابا تو رو خدا، بابا التماست میکنم تو رو به ارواح خاک مادرم قسمت میدم من رو ببر.
	دلیر بعد مرگ زنش برای دومین بار احساس مردن میکرد، دلش میخواست کژال رو ببره ولی قوانین نمیزاشت حالا دخترش عروس شده بود اونم بدون گلگبری! (در زبان کوردی یعنی لباس عروس).
	دل دلیر طاقت نیاورد  کنار دخترش زانو زد و گفت:
	- بابا بمی ره که این ظلمها در حقت میشه بمون مسئولیتی که بهت دادن رو انجام بده باید عروسیت رو می دیدم ولی...
	با حرف های بابا شکستم اما بازم دست از التماس بر نداشتم و گفتم:
	- بابا من بدون کژینم می میرم بابا التماست میکنم.
	جیغ زدم گریه میکردم دیگه غرورم مهم نبود؛
	- بابا من رو ببر، بابا این ازدواج رو نمیخوام من رو ببر.
	دلیرظاهر بی رحمی به خودش گرفت و گفت:
	- من دیگه دختر هرزهای مثل تو رو نمیخوام، معلوم نیست چند نفر غیر خان بهت دست زدن، بمیر من دختری به اسم کژال ندارم.
	دلیر تو دل از خدا در خواست بخشش میکرد که مجبور بود اینطور سر عزیز دردونه ی قلبش فریاد بزنه.
	دلیر تو دل از خدا در خواست بخشش میکرد که مجبور بود اینطور سر عزیز دردونه ی قلبش فریاد بزنه. (1)
	دلیر تو دل از خدا در خواست بخشش میکرد که مجبور بود اینطور سر عزیز دردونه ی قلبش فریاد بزنه. (2)
	دیگه برام مهم نبود غرورم خورد می شه خدای من الان زن مردی شدم که هیچی ازش نمی دونم! احساس میکنم به جسمم تعرض شده. خدایا از شر هر موجودی به تو پناه میبرم حمایتم کن.
	با نفرت به سالار نگاه کردم که هنوزم نگاه پر حسرتش روی اندامم در گردش بود.
	حداقل از دست این آدمهای هیز راحت شدم ولی الان گیر یک گرگ صفت دیگه افتادم کی میدونه الان باید چیکار کنم؟
	حداقل از دست این آدمهای هیز راحت شدم ولی الان گیر یک گرگ صفت دیگه افتادم کی میدونه الان باید چیکار کنم؟ (1)
	حداقل از دست این آدمهای هیز راحت شدم ولی الان گیر یک گرگ صفت دیگه افتادم کی میدونه الان باید چیکار کنم؟ (2)
	سالار عصبی، ناراحت و بدون حرفی گذاشت رفت.
	با اخم سمت آروان برگشتم:
	- تو چجوری من رو زن خودت کردی؟
	تا جایی که یادمه من بیهوش بودم آروان خان گفت:
	- اینجا نه بیا داخل اتاق صحبت میکنیم.
	با لجبازی گفتم:
	- من جوابم رو همینجا میخوام جناب خان تو چطوری من رو عقد کردی؟!
	با پرویی تمام گفت:
	- وقتی بیهوش بودی عقدت کردم عروسک خوشگلم حالا به جای اینکه زن اون خوک صفت پیر باشی زن من شدی.
	پوزخند صدا داری زدم و گفتم:
	- هه... فکر کردی جایگاه خودت بهتر از اون گرگ پیره؟
	سمت آروان قدم برداشتم و سینه به سینه جلوی همه کارگرهای که با تعجب به جسارتم نگاه میکردت تو صورت آروان نگاه کردم و گفتم:
	- اگه اون یک خوک پیره تو حرمتت از یک سگم کمتره که تو حالت بیهوش به یک دختر تعرض کردی و پا به حریمش گذاشتی.
	همین جمله کافی بود تا خون جلوی چشمهای آروان رو بگیره چشمهاش قرمز شده بود از خشم دستش رو بالا برد و یک سیلی تو گوشم زد.
	به معنای واقعی یک طرف صورتم گزگز میکرد و میسوخت صدای فریادش داشت پرده گوشم رو آزار می داد:
	- دختره بدبخت باید از خدا هم راضی باشی که دست خورده سالار رو زن خودم کردم.
	با غرور گفتم: (2)
	- من دست خورده هیچ حیون صفتی نیستم، نه تو نه اون سالار بی همهچیز.
	آروان فریاد زد:
	- حیون دهنت رو ببند.
	آروان سمت شلاق اسبش رفت و اون برداشت اولین ضربه که زد انگار جونم رو گرفتن دستم رو جلوی صورتم گرفتم تا صورتم آسیب نبینه.
	آروان مدام توهین می کرد و شلاق رو محکم تر روی تنم میزد، انقدر زد که دیگه کاملا بیحس شده بودم بدن سفیدم حالا پر از جای زخم و خون بود.
	بی جون یک گوشه افتادم، آروان وقتی به خودش اومد تازه فهمید چیکار کرده! عصبی دستی تو موهاش کشید ولی با یادآوری حرفم خون جلوی چشمش رو گرفت سر دو تا از کارگرا داد زد:
	- این رو بندازین تو انباری نمیخوام چشمم بهش بیوفته دختری که نمیفهمه چی از دهنش در میاد اصلا لایق من نیست هیچکسی حق نداره بهش آب و غذا بده، همون بهتر که بمی ره.
	دو تا مرد زیر بازوم رو گرفتن و سمت انباری بردن و داخلش پرتم کردن.
	دیگه مهم نبود بکشنم یا زنده بزارنم مهم این بود از عزیزترین کَسَم دور بودم، دیگه نمیتونستم موهای خرمایش رو شونه کنم و براش لالای بخونم، دیگه نیستم شب ها که میترسه بغلش کنم، دیگه آرامشم از این بعد نبود.
	ابروم رفت؟ به درک که رفت خدا میدونست که چقدر دلم برای خواهر عزیزتر از جونم تنگ شده.
	ابروم رفت؟ به درک که رفت خدا میدونست که چقدر دلم برای خواهر عزیزتر از جونم تنگ شده. (1)
	ابروم رفت؟ به درک که رفت خدا میدونست که چقدر دلم برای خواهر عزیزتر از جونم تنگ شده. (2)
	اشک از چشمهام جاری شد خدایا دردت و بلات بخوره فرق سرم تو دیگه نکن، این ظلمه من رو از خواهرم دور نکن، خدا دورت بگردم نکن.
	صورتم پر اشک شده بود اولین بار بعد چندسال سکوت اشک میریختم امشب شب مرگ من بود شبی که حکم میکرد حق رفتن پیش خانوادم رو ندارم.
	صورتم پر اشک شده بود اولین بار بعد چندسال سکوت اشک میریختم امشب شب مرگ من بود شبی که حکم میکرد حق رفتن پیش خانوادم رو ندارم. (1)
	صورتم پر اشک شده بود اولین بار بعد چندسال سکوت اشک میریختم امشب شب مرگ من بود شبی که حکم میکرد حق رفتن پیش خانوادم رو ندارم. (2)
	حکم اسارت رو به من دادن هر چقدرم سخت بودم بازم، امروز با یک ضربه شکستم داد.
	انقدر آه و ناله کردم که خوابم برد.
	نصف شب با احساس سردی هوا از خواب بیدار شدم خون از جاهای زخمیم بند اومده بود ولی دل خونم رو کی میخواست مرحم بزاره؟
	کی میخواست مرحم زخمهام باشه هیچکس نیست، امروزم کسی نیست مثل هر شب سکوت و تنهایم امروزم تنهام!
	نمیخواستم انتقام بگیرم اگه میخواستم این کار رو بکنم تو یک لحظه کل آرامش این خانواده رو میگرفتم ولی بازم صبوریتم رو جایگزین نفرتم کردم.
	حالم خیلی بد بود درد بدنم، سرما و گرسنگی بهم خیلی فشار میآورد نمیتونستم تحمل کنم.
	بیهوش شدم همین تنها چیزیه که بخاطرش میارم.
	"سوم شخص" (9)
	شیرین جلوی آینه به صورتش نگاه کرد کبودیها به حدی زیاد بود روش نمیشد بیرون بره ولی با فریادهای خان چشمش به کژال افتاد دلش برای کژال میسوخت دختر خیلی خوبی بود.
	پس تصمیم گرفت خلاف دستور خان عمل کنه بر خلاف تمام خدمه داخل عمارت کژال واقعا مهربان بود دلش نمیخواست کژال اذیت بشه.
	نصف شب وقتی همه خوابیدن یک لیوان آب با چند تکه نون و برداشت و سمت انباری رفت وقتی جلوی در انباری رسید با دیدن کژال دلش کباب شد، سر صورتش خونی بود.
	"یک ساعت قبل از به هوش اومدن کژال"
	"آروان" (1)
	سالار خان این تازه شروع بازی منه، عشقت رو میگیرم و جای عروسم جا میزنمش جلوی چشمهات خوردش میکنم جوری که خودتم باهاش خورد بشی.
	توی اتاق سمت پنجره رفتم و زمزمه میکردم، خان سالار عشقت زن میشه اما نه به عنوان زن من بلکه به عنوان یک فاحشه درست مثل خودت.
	"شیرین"
	دزدکی سمت انباری رفت و اسم کژال رو صدا زدم:
	- کژال... کژال.
	حرصی گفتم: (2)
	- کژال بیدار شو.
	با حرفم تکونی خورد این مرد نه ببخشید مرد کلمه بزرگی برای این خان هاست "نر" بگم بهتره، خدا ازت نگذره ببین با این دختر چیکار کردی؟
	کژال با دیدنم لبخندی زد که بعد چند دقیقه صورتش از درد تو هم رفته بود.
	لیوان آب به همراه چند تکه نون و آروم دستش دادم بنده خدا نمیتونست تکون بخوره.
	خواستم برم که با صدای کژال ایستادم.
	- شیرین برای زحمتت ممنونم اما ازت یک سوال دارم.
	با تردید ایستادم و گفتم:
	- جانم کژال؟ (1)
	کژال خیلی جدی شده بود:
	- چرا امروز غیر از آسو خانوم همتون صورت هاتون کبود بود؟! چیزی شده؟
	دو دل بودم که بهش بگم یا نه که با صدای کژال براش شروع به توضیع دادن کردم.
	- نمیدونم تا چه اندازه حرفم رو باور میکنی کژال ولی از وقتی که آسو خانوم تو رو داخل انباری انداخت نصف شب از اتاقش صدای جیغ و خنده می اومد ما واقعا ترسیده بودیم، اون مثلا دیوانهها قهقه میزد و میگفت؛ میکشمتون، اون رنگ چشمهاش زرد شده بود نمیدونم ...
	اما کژال من تو خواب یک مرد رو دیدم که خیلی ترسناک بود مدام بهم گفت؛ همتون تقاص پس میدین بعد چندت ها گربه سیاه واقعا ترسناک بودن سمتم حمله کردن کتکم میزدن وقتی هم میزدن انگار تکههای از گوشت تنم رو میکندن.
	دایه و تمام افراد عمارت خواب مشابه من رو دیده بودن خیلی بد بود توی یک مکان تاریک بودم اون ها من رو میزدن.
	کژال داشت به یک چیز فکر میکرد ولی چه چیزی؟!
	صداش زدم که به خودش اومد:
	- کژال. (1)
	با صدای خسته گفت:
	- جانم.
	کنجکاو پرسیدم: (4)
	- تو چیزی میدونی؟
	سرش رو به معنای "نه" تکون داد.
	کژال صدام زد که سمتش برگشتم.
	- شیرین. (1)
	- جانم کژال؟ (2)
	- چه اتفاقی بعداً برای آسو خانوم افتاد؟
	- خوب راستش اخلاقش عوض شد مثلا مداوم خودش رو چنگ مینداخت و جیغ میزد و میگفت؛ دارم میسوزم در حالی که بدنش سرد سرد بود، بعد یک دفعه خیلی جدی شد دستور داد تو رو پیشش ببریم بقیشم که خودت میدونی.
	کژال سرش رو تکون داد و با درد تکه نونها رو داخل دهنش میزاشت و با درد میجویید و با آب قورتشون میداد.
	- کژال من دیگه میرم ممکنه کسی ببینه.
	کژال زیر لب "تشکری" ازم کرد و لیوان رو دستم داد.
	"سوم شخص" (10)
	دلیر وقتی از روستای خان آروان میرفت روی نگاه کردن داخل چشمهای سالار رو نداشت، این مرد امروز دلش شکسته بود هیچی نمیگفت؛ میترسید خان عصبی بشه و چیزی بگه پس سکوت کرد.
	سالار غمگین بدون حرفی سمت عمارت حرکت کرد سرش بالا ولی قلبش هزار تکه بود.
	دلش میخواست آروان رو بکشه، اما این پسر سر چه دشمنی کژال رو ازش گرفت؟
	این سوالی بود که ذهنش رو درگیر کرده بود.
	"چندسال قبل" (1)
	"فریبا" (2)
	با لباس گلگَبری (لباس عروس) کنار خان نشسته بودم این مرد با اینکه سنش زیادتر از عشقم بود ولی هزار برابر از اون زیباتر و جذابتر بود.
	دلش میخواست امشب این مرد رو تصاحب کنه، اما هرگز فکر نمیکرد این مرد سالهاست قلبش اسیر زنی شده.
	از جام بلند شدم و سمتش رفتم دستهای کوچیکم رو روی شونهاش گذاشتم و میرقصیدم مطمئن بودم بلاخره نمیتونه از اندام زنانگیم دست بکشه، با عشوه و ناز بدنم رو تکون میدادم.
	خان مثل مسخ شده ها فقط نگاهم میکرد خوشحال از پیروزیم بودم دستهای بزرگ و مردونهاش رو دور کمرم انداخت.
	من رو به خودش نزدیکتر کرد و روی پاهاش نشوند.
	هرم نفس هاش به گردنم میخورد که باعث قلقلکم میشد.
	لبهام رو روی لبهاش گذاشتم اون همراهی نمیکرد بلکه به یک نقطهی اتاق خیره شده بود.
	کمکم به خودش اومد من رو از آغوشش جدا کرد و مشغول عوض کردن لباسهاش شد، هیکل مردونهاش عضلانی و قوی بود.
	من باید این مرد رو امشب رام کنم پس لباسهام رو از تنم خارج کردم و جلوش لخت ایستادم و صداش زدم.
	من باید این مرد رو امشب رام کنم پس لباسهام رو از تنم خارج کردم و جلوش لخت ایستادم و صداش زدم. (1)
	من باید این مرد رو امشب رام کنم پس لباسهام رو از تنم خارج کردم و جلوش لخت ایستادم و صداش زدم. (2)
	- خان. (4)
	وقتی سمتم برگشت بلافاصله اخم کرد و گفت:
	- لباسهات رو بپوش.
	لج کردم و گفتم:
	- من زنتونم پس ایرادی نداره که لخت کنارتون وایسام.
	خان چشمهاش رو بست کلافگیش رو میدیدم و با تند خویی گفت:
	- لباسهات رو میپوشی یا خودم تنت کنم؟
	این مرد چه مشکلی داشت!
	باز هم لج کردم سمتش رفتم و خودم رو بهش چسبوندم.
	دلش میخواست فرار کنه شاید خجالت میکشید شاید هم من رو دوست نداره مگه من چه مشکلی دارم؟
	بلاخره داشت کوتاه می اومد وقتی مصمم بودن رو داخل چشمهام دیدم بهم نزدیک شد و با خودش سمت تخت برد وقتی روی تخت گذاشت خودش هم روی تخت دراز کشید فکر کردم میخواد باهام معاشقه کنه ولی اون گرفت خوابید!
	دیگه داشتم از حرص منفجر میشدم ولی چون خان بود حق جیغ زدن نداشتم حرصی پتو رو گرفتم روی خودم انداختم و خوابیدم.
	دیگه داشتم از حرص منفجر میشدم ولی چون خان بود حق جیغ زدن نداشتم حرصی پتو رو گرفتم روی خودم انداختم و خوابیدم. (1)
	دیگه داشتم از حرص منفجر میشدم ولی چون خان بود حق جیغ زدن نداشتم حرصی پتو رو گرفتم روی خودم انداختم و خوابیدم. (2)
	"سوم شخص" (11)
	ایمان عصبی بود دو برادر کنجکاو به ایمان نگاه میکردن، دلش میخواست واقعا نفرین کنه ولی در مقامی نبود  که این اجازه بهش داده بشه اون فقط یک محافظ بود.
	همین موضوع اون رو واقعا عصبی و کلافه میکرد.
	"کژال" (20)
	صبح با صدای در انباری چشمهام رو باز کردم، دایه بد نگاه میکرد من مُرده بودم این خونه حکم اعدام من رو داشت.
	با صورت بیروح نگاهش کردم که لبخندش عمیقتر شد بلند گفت:
	- دختر بلند شو خان کارت داره.
	بیجونتر از اینی بودم که تکون بخورم، جای زخمهام خیلی درد میکرد طوری که نفسم داشت میرفت.
	دایه گنگ نگاهم کرد، تکونی خوردم که جای زخمهام باز شدن و خونریزی از سر گرفته شد.
	دایه گنگ نگاهم کرد، تکونی خوردم که جای زخمهام باز شدن و خونریزی از سر گرفته شد. (1)
	دایه گنگ نگاهم کرد، تکونی خوردم که جای زخمهام باز شدن و خونریزی از سر گرفته شد. (2)
	دایه با دیدن وضعیت کژال سمت خان داخل حیات عمارت رفت.
	- خان کژال داره میمیره.
	"سوم شخص" (12)
	آروان با عجله سمت انباری دوید و زیر لب میگفت:
	- تو تنها وسیلهی من برای نابود کردن سالاری تا زمانی که نخوام حق مردن نداری.
	کژال بیهوش بود آروان به شدت از کژال بیزار بود هر چی باشه اون عشق چند ساله بزرگترین دشمنش بود.
	کژال بیهوش بود آروان به شدت از کژال بیزار بود هر چی باشه اون عشق چند ساله بزرگترین دشمنش بود. (1)
	کژال بیهوش بود آروان به شدت از کژال بیزار بود هر چی باشه اون عشق چند ساله بزرگترین دشمنش بود. (2)
	ناچاری کژال رو به آغوش کشید و سمت اتاقش برد در حین راه رفتن متوجه یک نکته خاص در مورد کژال شده بود، این دختر با این که لاغر بود ولی بدن خیلی نرمی داشت!
	آروان از حرفش خندش گرفته بود ولی بازم نفرت به قلبش هجوم آورد حسی که وارد قلبش شده بود رو پس زد، باز هم جدی و بیرحم شد.
	آروان کژال رو روی تخت گذاشت و سمت دایه رفت و گفت:
	- دایه... دایه.
	دایه جواب داد:
	- بله خان. (2)
	به اون بود دلش میخواست این دختر بمی ره تا جنازش رو دست سالار بدم ولی برای ادامه نقشش بهش نیاز داشت.
	به اون بود دلش میخواست این دختر بمی ره تا جنازش رو دست سالار بدم ولی برای ادامه نقشش بهش نیاز داشت. (1)
	به اون بود دلش میخواست این دختر بمی ره تا جنازش رو دست سالار بدم ولی برای ادامه نقشش بهش نیاز داشت. (2)
	- برو به ارسلان بگو بره شهر یک دکتر بیاره، بگو خانوم باشن.
	- چشم خان. (6)
	ارسلان به دستور خان لباس لریش رو با یک دست لباس شهری عوض کرد و سمت شهر حرکت کرد، بعد از ساعتها گشتن در شهر موفق به پیدا کردن یک دکتر زن شد.
	دکتر اول برای رفتن سر باز زد وقتی ارسلان از وضعیت کژال صحبت کرد طاقت نیاورد به نوعی انسانیت وجدانش اجازه نمیداد به هم نوع خودش کمک نکنه.
	. (1)
	وقتی خان به روستا رسید سمت دلیر برگشت و بدون هیچ حرفی به دلیر اشاره کرد که بره.
	بیچاره این مرد کوه باری از غم شده بود نمیدونست بره خونه باید جواب بیبی و کژین رو چی بده؟
	بنده خدا میترسید حرفی بزنه بیبی خدای نکرده سکته میکرد تمام امید کژین به کژال بود.
	تمام شادی این خونه به کژال بود نمیتونست خونه بره بدون حرفی با پشتی خمید از غم سمت میخانه (جای که توی گذشته هم مشروب و هم غذا میتونستن سفارش بدن.) رفت.
	"دلیر" (1)
	روی یکی از صندلیها پشت میز نشست به پسر کوتاه قد اشاره کرد، پسر بچه با عجله سمتش رفت و گفت:
	روی یکی از صندلیها پشت میز نشست به پسر کوتاه قد اشاره کرد، پسر بچه با عجله سمتش رفت و گفت: (1)
	روی یکی از صندلیها پشت میز نشست به پسر کوتاه قد اشاره کرد، پسر بچه با عجله سمتش رفت و گفت: (2)
	- بله آقا؟
	- یک پیک راکی لطفا.
	پسر بچه سرش رو تکون داد و رفت.
	سرم رو توی دستم گرفتم و خودم رو سرزنش میکردم، اولین پیکی که خوردم گلوم خیلی میسوخت ولی این سوختن کجا سوختن دلم کجا؟
	سرم رو توی دستم گرفتم و خودم رو سرزنش میکردم، اولین پیکی که خوردم گلوم خیلی میسوخت ولی این سوختن کجا سوختن دلم کجا؟ (1)
	سرم رو توی دستم گرفتم و خودم رو سرزنش میکردم، اولین پیکی که خوردم گلوم خیلی میسوخت ولی این سوختن کجا سوختن دلم کجا؟ (2)
	همینطوری سفارش میدادم تا کاملا از حال خودم خارج شدم مست بودم هیچی نمیفهمیدم، رئیس میخانه با دیدن وضعیتم سمتم اومد لیوان رو از دستم گرفت و ازم پول خواست.
	همینطوری سفارش میدادم تا کاملا از حال خودم خارج شدم مست بودم هیچی نمیفهمیدم، رئیس میخانه با دیدن وضعیتم سمتم اومد لیوان رو از دستم گرفت و ازم پول خواست. (1)
	همینطوری سفارش میدادم تا کاملا از حال خودم خارج شدم مست بودم هیچی نمیفهمیدم، رئیس میخانه با دیدن وضعیتم سمتم اومد لیوان رو از دستم گرفت و ازم پول خواست. (2)
	به حرفش خندیدم که مشت محکمی توی دهنم زد با چند نفر دیگه از مِیخونه بیرونم کردن و تا جایی که خسته شدن میزدنم.
	"سوم شخص" (13)
	از داخل تاریکی صدای مثل خُرخُر شنیده شد و سایهای دیده شد مردها با دیدن چیزی داخل سایه مِیخونه دست از کتک زدن دلیر برداشتن، ظلمت از تاریکی بیرون اومد مردها با دیدن موجود روبه روشون به وحشت افتاده بودن اما نمیتونستن حرکتی بکنن.
	ظلمت طبق فرمان بابا قیام ظاهرش رو عوض میکرد طوری که مردها کمکم از ترس پا به فرار گذاشتن.
	صورت ظلمت از حالت ترسناکش خارج شد و شبیه یک مرد حدودا سی ساله در اومد، و سمت دلیر رفت دستش رو گرفت مثل پَر اون رو از زمین بلند کرد.
	دلیر سمت ظلمت برگشت و هی آواز میخوند میخندید و گریه میکرد، ظلمت در سکوت اون رو به جلوی خونه برد و به در خونه دلیر زد، و در تاریکی کوچه ناپدید شد.
	بیبی سمت در رفت و با دیدن دلیر روی گونش زد، این دومین باری بود که بعد مرگ زنش اینطور خودش توی مشروب خوردن غرق کرده بود.
	بیبی به دلش بد افتاده بود این بارم نور چشمش نیومده بود، گریه کنان زیر بازوی پسرش رو گرفت و به زور به خونه برد.
	بیبی به دلش بد افتاده بود این بارم نور چشمش نیومده بود، گریه کنان زیر بازوی پسرش رو گرفت و به زور به خونه برد. (1)
	بیبی به دلش بد افتاده بود این بارم نور چشمش نیومده بود، گریه کنان زیر بازوی پسرش رو گرفت و به زور به خونه برد. (2)
	وقتی به پسرش کمک کرد سرش رو روی بالشت بزاره سمت حیاط رفت و شروع به گریه کرد دستش رو سمت لچکش برد و با اون چشمهای اشکیش رو پاک کرد.
	روز مرگ دخترش بخاطر آورد اون روز کژال توی همین حیاط گریه کنان سرش رو روی پام گذاشته بود، چشمهای معصومش فقط میگفت؛ "کاری کن مامانم بیدار بشه،" قول دادم به دخترم که مراقب کژالش باشم ولی الان من مادر نیستم به قولم عمل نکردم.
	کژالم مادر حلالم کن که نتونستم مراقب دخترت باشم، من هیچوقت از زیر دین و گناه (یک جور آه و ناله یک اصطلاحه) شما بیرون نمیرم.
	ارسلان به همراه دکتر وارد عمارت شد، هیچکسی حرفی نمیزد کژال تب کرده بود و زیر لب هزیون میگفت؛ آروان بیخیال روی صندلی نشسته بود و بهش نگاه میکرد.
	با صدای در اتاق آروان گفت:
	- بیا داخل.
	اول ارسلان بعد دکتر وارد شد، زنی عینکی هیکلی با رپوش سفید جلوم ایستاده بود.
	خان اشارهای کرد و زن پوف کشید و وارد شد چشمش به دختر روی تخت افتاد.
	پیش خودش گفت؛ "بیچاره جوری کتک خورده هرکی ندونه فکر میکنه حیون بهش حمله کرده."
	پیش خودش گفت؛ "بیچاره جوری کتک خورده هرکی ندونه فکر میکنه حیون بهش حمله کرده." (1)
	پیش خودش گفت؛ "بیچاره جوری کتک خورده هرکی ندونه فکر میکنه حیون بهش حمله کرده." (2)
	دوست نداشتم دو تا مرد کنارم باشن پس گفتم:
	- ممنون میشم برید بیرون تا من کارم رو انجام بدم.
	آروان پوزخندی زد و گفت:
	- این زن، زن منه خانوم کارت رو بکن.
	با شنیدن زنش چشمهام گرد شد مردسالاری توی این روستا مثل اینکه حرف اول رو میزد! دیگه تا آخرش پی بردم قضیه سر چیه؟
	به پسری که کنار خان ایستاده بود اشاره کردم و گفتم:
	- لطفا شما بیرون برید.
	با طعنه به خان گفتم:
	- نکنه ایشون برادرشونه که اجازه نمیدید بره؟
	خان اخمهاش رو توی هم کرد سمت پسره برگشت و گفت:
	- ارسلان برو بیرون.
	پسر تعظیم کوتاهی کرد و از اتاق بیرون رفت.
	سمت دختر روی تخت رفتم یا خدا این چرا این شکلی شده سمت خان برگشتم و گفتم:
	- حیون زدتش؟
	چشمهای خان سرخ شدن سمتم خیز برداشت و صدایی نصبتا بلندی گفت:
	- ببین خانوم کوچولو گنده تر از دهنت حرف بزنی میدم بدتر از این سرت بیارن، پس یک لطف بکن دهنت رو ببند و فقط زنده نگهش دار.
	خان عصبی از اتاق خارج شد لبم رو یکم جمع کردم بیخیال سمت دختره رفتم لباسهاش رو با زور و زحمت از تنش در آوردم.
	خان عصبی از اتاق خارج شد لبم رو یکم جمع کردم بیخیال سمت دختره رفتم لباسهاش رو با زور و زحمت از تنش در آوردم. (1)
	خان عصبی از اتاق خارج شد لبم رو یکم جمع کردم بیخیال سمت دختره رفتم لباسهاش رو با زور و زحمت از تنش در آوردم. (2)
	زخمهاش یکم زیادی عمیق بودن، شروع کردم به زد عفونی کردن و باندپیچی کردن، چیزی که بیشتر آزارم میداد زخمی که روی صورتش بود باعث شده بود نصف صورتش باد کنه.
	خواستم برم که آستینم کشیده شد سمت چیزی برگشتم که آستینم بهش گیر کرده بود که با چشمهای نیمه باز دختر مواجه شدم، خدایا این دختر چرا انقدر خوشگل بود! زیر لب چیزی رو میگفت؛ گوشم رو بهش نزدیک کردم با شنیدن کلمه "آب" دلم خون شد سمت پارچ روی میز رفتم نصف ل...
	"کژال" (21)
	با احساس خیسی روی دست و صورتم چشمهام رو باز کردم ولی چه باز کردنی! شبیه میتها شده بودم، دختری که کنارم بود مدام فحش میداد و زخمهام رو میبست.
	با احساس خیسی روی دست و صورتم چشمهام رو باز کردم ولی چه باز کردنی! شبیه میتها شده بودم، دختری که کنارم بود مدام فحش میداد و زخمهام رو میبست. (1)
	با احساس خیسی روی دست و صورتم چشمهام رو باز کردم ولی چه باز کردنی! شبیه میتها شده بودم، دختری که کنارم بود مدام فحش میداد و زخمهام رو میبست. (2)
	وقتی خواست بره آستینش رو گرفتم، خیلی تشنم بود ازش در خواست آب کردم وقتی آب رو بهم میداد انگار به جای آب، شیشههای خورد شده قورت میدادم.
	دو روز از کتک خوردنم میگذشت یکم حالم بهتر شده بود که این دایه مثل جن مداوم داخل اتاقم ظاهر میشد، هر وقت این زن میاومد انگار شیطان وارد اتاق میشد.
	زبون این زن مثل نیش عقرب میمونه سمتم اومد و روی تخت نشست و گفت:
	- چطوری کژال؟ روی تخت خان بهت خوش میگذره؟ خوب با هرزگی هات خان رو اسیر خودت کردی.
	اخمهام رو توی هم کردم بخدا اگه قولی که به بابا قیام نداده بودم الان با دست های خودم این زن رو خفه میکردم، جوابش رو ندادم و بیتوجه بهش روم رو ازش گرفتم که گفت:
	- خان دستور داده حیاط رو تمیز کنی.
	جوری نگاهش کردم و گفتم:
	- خان برای خودش گفته.
	بازم لجباز شده بودم واللّه مگه من برده این ها هستم؟!
	که هر چی میگن؛ بگم "چشم" بزار یکم بسوزه بلکه دلم خنک بشه.
	"سوم شخص" (14)
	دایه از اتاق خارج شد و سمت اتاق آسو خانوم رفت.
	آسو مشغول شونه کردن موهای طلایی رنگش بود، چشمهای طوسیش آدم رو مسخ نگاهش میکرد، بینی قلمی، لبهای قلویی و پوست سفیدش داخل لباس قرمزش تضاد خوبی رو ایجاد کرده بود دایه با لحن بدی گفت:
	آسو مشغول شونه کردن موهای طلایی رنگش بود، چشمهای طوسیش آدم رو مسخ نگاهش میکرد، بینی قلمی، لبهای قلویی و پوست سفیدش داخل لباس قرمزش تضاد خوبی رو ایجاد کرده بود دایه با لحن بدی گفت: (1)
	آسو مشغول شونه کردن موهای طلایی رنگش بود، چشمهای طوسیش آدم رو مسخ نگاهش میکرد، بینی قلمی، لبهای قلویی و پوست سفیدش داخل لباس قرمزش تضاد خوبی رو ایجاد کرده بود دایه با لحن بدی گفت: (2)
	- خانوم کژال گفت؛ بهتون بگم من برده شما نیستم، گفت؛ آسو خانوم کیه؟ که من باید به دستوراتش گوش کنم وقتی الان زن خان شدم.
	آسو مثل یک تکه آتش شده بود عصبی و خشمگین سمت اتاق عروسش رفت و شروع به داد و بیداد کرد.
	"کژال" (22)
	روی تخت نشسته بودم که در با خشونت باز شد با دیدن صورت قرمز آسو خانوم با سختی بلند شدم و خواستم حرفی بزنم که آسو خانوم سیلی محکمی توی گوشم زد، برق از سرم پرید.
	خواستم چیزی بگم؛ که آسو دستش رو به نشونه تهدید جلوی صورتم گرفت و گفت:
	- تو به چه حقی روی حرف من حرف آوردی؟
	تف به ذاتت این همه روی سرم گذاشتمت حالا جوابم رو اینطوری میدی؟
	"وا مگه من چیکار کردم!"
	چشمم به دایه افتاد مطمئنم این زن یک حرفی زده که نتیجهاش این شده، من آخر یک بلای سر این زن میارم کژال نیستم اگه سر جاش ننشونمش.
	چشمم به دایه افتاد مطمئنم این زن یک حرفی زده که نتیجهاش این شده، من آخر یک بلای سر این زن میارم کژال نیستم اگه سر جاش ننشونمش. (1)
	چشمم به دایه افتاد مطمئنم این زن یک حرفی زده که نتیجهاش این شده، من آخر یک بلای سر این زن میارم کژال نیستم اگه سر جاش ننشونمش. (2)
	- اجازه بدید منم حرفم رو بزنم بعد ببرید و بدوزید.
	آسو عصبانی تر از قبل فریاد زد و گفت:
	- چی رو میخوایی بگی ها؟ هیچی نمیخوام بشنوم امروز حق خوردن یک لقمه نونم نداری، کل عمارت رو باید تمیز کنی هیچکدوم از خدمه حق کمک بهت رو ندارن دایه روی سرته که از زیر کار فرار نکنی.
	چیزی میگفتم؛ باز این زن عصبی میشد کوتاه اومدم و با کلمه "چشم"به بحث خاتمه دادم.
	بدنم واقعا درد میکرد ولی نباید آتو دست این زن میدادم موهام رو جمع کردم آستین لباس آبی رنگم رو بالا زدم و سمت حیاط رفتم، دایه داخل آلاچیق نشسته بود و با لبخند پیروزمندانه نگاهم میکرد.
	فقط میتونم بگم خدا با اون عظمتش جواب کارات رو بده.
	"سوم شخص" (15)
	آسو سمت اتاق کار پسرش رفت با خودش میگفت؛ این دختر از سرکش بودنم گذشته باید یک درس عبرت بهش میداد.
	آسو سمت اتاق کار پسرش رفت با خودش میگفت؛ این دختر از سرکش بودنم گذشته باید یک درس عبرت بهش میداد. (1)
	آسو سمت اتاق کار پسرش رفت با خودش میگفت؛ این دختر از سرکش بودنم گذشته باید یک درس عبرت بهش میداد. (2)
	میدونست پسرش روی حرفش حرف نمیاره در زد و داخل رفت.
	- آروان پسرم.
	آروان با دیدن مادرش از روی صندلی بلند شد و سمت مادرش رفت.
	- خوش اومدی، جانم مادر؟
	آسو خانوم با چرب زبونی گفت:
	- پسرم امشب تولدت سی سالگیته بهتر نیست عروست رو هم امشب رسما مال خودت بکنی؟
	لبخند روی لب آروان جمع شد جاش اخم صورتش رو گرفت.
	- من...
	آروان نفسش رو فوت کرد که آسو ادامه داد:
	- این دختر باید تنبیه بشه و فقط هم زور میتونه اون رو از سرکش بودن خارج کنه اگه اون رو بدست بیاری واست راحت تره که رامش کنی.
	آروان زمزمه کرد؛ من اصلا نمیخوام این زن، زن واقعی من باشه اون فقط یک مهر است برای کیش و مات کردن سالار.
	آروان زمزمه کرد؛ من اصلا نمیخوام این زن، زن واقعی من باشه اون فقط یک مهر است برای کیش و مات کردن سالار. (1)
	آروان زمزمه کرد؛ من اصلا نمیخوام این زن، زن واقعی من باشه اون فقط یک مهر است برای کیش و مات کردن سالار. (2)
	با نقشهای که به سرش زد لبخند بدجنسی زد و گفت:
	- مادر برای عروست لباس بگیر فردا شب جشن عروسیشه کل خانها رو دعوت کن بخصوص خان سالار که ارادت قلبی بهش دارم.
	هدف آسو اصلا عروسی گرفتن برای کژال نبود اون میخواست فقط کژال درد شب زفاف رو تجربه کنه اونم به همراه شکنجه روحی کردنش.
	هدف آسو اصلا عروسی گرفتن برای کژال نبود اون میخواست فقط کژال درد شب زفاف رو تجربه کنه اونم به همراه شکنجه روحی کردنش. (1)
	هدف آسو اصلا عروسی گرفتن برای کژال نبود اون میخواست فقط کژال درد شب زفاف رو تجربه کنه اونم به همراه شکنجه روحی کردنش. (2)
	از کاری که کرده بود پشیمون بود ولی نمیتونست تو روی پسرش بگه؛ "نه" ولی میتونست این عروسی رو به کام کژال زهر کنه.
	از کاری که کرده بود پشیمون بود ولی نمیتونست تو روی پسرش بگه؛ "نه" ولی میتونست این عروسی رو به کام کژال زهر کنه. (1)
	از کاری که کرده بود پشیمون بود ولی نمیتونست تو روی پسرش بگه؛ "نه" ولی میتونست این عروسی رو به کام کژال زهر کنه. (2)
	آسو حرصی از اتاق خارج شد حالا که کژال زنگ جنگ رو به صدا در آورده با خودش می گفت؛ پس منم نمیزارم خیری از زندگیش ببینه.
	کژال فقط ببین بین اون جمعیت چه بلایی سرت بیارم که هر لحظهاش آرزوی مرگ بکنی.
	"کژال" (23)
	مشغول تمیز کردن حیاط بودم فقط خدا میدونست چقدر درد میکشم با یادآوری قولی که به اون جن دادم داخل ذهنم ایمان رو صدا زدم که صداش رو شنیدم.
	زیر لب بهش گفتم:
	- اون جن رو پیدا کن و بگو نصف شب پیشم بیاد تا امانتیش رو بهش بدم.
	- کژال مطمئنی میخوای کمکش کنی؟
	با گفتن؛ "آره" صدای حرصی ایمان بلند شد.
	وا این چرا انقدر حرص و جوش میخوره؟!
	- ایمان انقدر پوف نکش وسایل رو واسم بیار تا کارش رو درست کنم.
	ایمان حرصی جواب داد:
	- تو لجباز ترین دختری هستی که توی عمرم چند صد سالم دیدم.
	با تعریفش نیشم باز شد و آروم خندیدم.
	داشتم حیاط رو جارو میزدم و حواسم کاملا پرت بود که با احساس ریخته شدن آب داغ روی پام سرم رو بالا آوردم که دایه چایش رو از قصد روی پام ریخته بود.
	داشتم حیاط رو جارو میزدم و حواسم کاملا پرت بود که با احساس ریخته شدن آب داغ روی پام سرم رو بالا آوردم که دایه چایش رو از قصد روی پام ریخته بود. (1)
	داشتم حیاط رو جارو میزدم و حواسم کاملا پرت بود که با احساس ریخته شدن آب داغ روی پام سرم رو بالا آوردم که دایه چایش رو از قصد روی پام ریخته بود. (2)
	جاش میسوخت به کارش لبخند زدم و شروع به تمیز کردن کردم، واقعا دیگه چیزی به ذهنم نمیاومد که این بشر بگم.
	تا نزدیکهای ظهر تمیز کاری کردم وقت ناهار خیلی گرسنم بود داشتم ناهار درست میکردم بوی غذا شدید گرسنم کرده بود دلم میخواست یکم از گوشت بخورم ولی یادم افتاد این کار دزدیه دستم رو پس کشیدم و پیش خودم گفتم؛ "تحمل کن کژال فکر کن روزه هستی."
	تا نزدیکهای ظهر تمیز کاری کردم وقت ناهار خیلی گرسنم بود داشتم ناهار درست میکردم بوی غذا شدید گرسنم کرده بود دلم میخواست یکم از گوشت بخورم ولی یادم افتاد این کار دزدیه دستم رو پس کشیدم و پیش خودم گفتم؛ "تحمل کن کژال فکر کن روزه هستی." (1)
	تا نزدیکهای ظهر تمیز کاری کردم وقت ناهار خیلی گرسنم بود داشتم ناهار درست میکردم بوی غذا شدید گرسنم کرده بود دلم میخواست یکم از گوشت بخورم ولی یادم افتاد این کار دزدیه دستم رو پس کشیدم و پیش خودم گفتم؛ "تحمل کن کژال فکر کن روزه هستی." (2)
	آه... عمیقی کشیدم و بقیه کارها رو کردم، از گرسنگی یک لیوان آب خوردم و یکم کنار سکو نشستم بلکه نفسم بالا بیاد.
	یعنی الان کژین چیکار میکنه؟
	دستم رو زیر چونم گذاشتم و با بغضی که توی گلوم بود میجنگیدم، ای کاش یک راه برای آزادی از این اسارت بود.
	دستم رو زیر چونم گذاشتم و با بغضی که توی گلوم بود میجنگیدم، ای کاش یک راه برای آزادی از این اسارت بود. (1)
	دستم رو زیر چونم گذاشتم و با بغضی که توی گلوم بود میجنگیدم، ای کاش یک راه برای آزادی از این اسارت بود. (2)
	خیلی ناراحت بودم که توی افکارم غرق شده بودم که با فریاد کسی از فکرم بیرون اومدم و سمت صدا برگشتم.
	"آروان" (2)
	سمت اتاق رفتم تا خبر رو به کژال بدم ولی هیچکسی داخل اتاق خواب نبود!
	من بیرون رفتنش رو ممنوع کرده بودم ولی اون از دستور من سر پیچی کرده بود.
	عصبی از اتاق خارج شدم از پلههای عمارت پایین رفتم با چشم دنبالش میگشتم که چشمم به حیاط تمیز شده افتاد یکی از ابروهام رو بالا دادم که گوشه سکو دیدمش سمتش رفتم انگار توی این دنیا نبود چند بار صداش زدم به خودش نیومد وقتی اسمش رو فریاد زدم سمتم برگشت.
	انگار ناراحت بود اخمهام رو در هم کردم و گفتم:
	- چته مادرت مُرده؟
	با این حرفم کژال ناراحت سمتم برگشت و گفت:
	- کسی که ادعای خان میکنه باید احترام یک مُرده رو حداقل به جا بیاره این کارتون نشون میده، شما اصلا لایق خان بودن نیستید.
	مراعات حالش رو میکردم وگرنه همینجا خون این دختر رو میریختم، سعی کردم خودم رو آروم کنم.
	- کژال پاش و برو داخل اتاقت.
	مثل بچهها باهام لج کرد:
	- من جای نمیرم اگه میتونی خودت من رو اونجا ببر.
	ابروهام رو از حاضر جوابیش بالا انداختم ولی از نقشه شومی که براش کشیده بودم لبخند بدجنسی روی لبم نقش بست.
	سمتش خیز برداشتم که حواسش بهم نبود، روی دستم بلندش کردم ترسیده جیغی کشید و دستش رو دور گردنم انداخت.
	کژال به خودش اومد محکم به سر و صورتم میزد تا ولش کنم تا ده پله عمارت بالا رفتم و کژال گفت؛ "ولش کنم"، منم ولش کردم که مثل توپ از پلهها قل خورد و روی زمین افتاد.
	کژال به خودش اومد محکم به سر و صورتم میزد تا ولش کنم تا ده پله عمارت بالا رفتم و کژال گفت؛ "ولش کنم"، منم ولش کردم که مثل توپ از پلهها قل خورد و روی زمین افتاد. (1)
	کژال به خودش اومد محکم به سر و صورتم میزد تا ولش کنم تا ده پله عمارت بالا رفتم و کژال گفت؛ "ولش کنم"، منم ولش کردم که مثل توپ از پلهها قل خورد و روی زمین افتاد. (2)
	بیهوش روی زمین افتاد، تقاص باید بدی.
	از سرش خون فواره بیرون میریخت مادرم از نگرانی جیغ زد سمت کژال دوید.
	سر اون دختر کثیف رو با لچکش بست.
	صدای زمزمه اطرافم می شنیدم، دستم رو روی گوشهام گذاشته بودم ولی انگار صدا داخل سرم بود! دستم رو حصار سرم کردم که صدای جیغی کر کننده شنیدم دستم رو روی گوشم گذاشتم با احساس خیسی زیر دستم به دستم نگاه کردم خون بود که از گوشم می اومد.
	صدای زمزمه اطرافم می شنیدم، دستم رو روی گوشهام گذاشته بودم ولی انگار صدا داخل سرم بود! دستم رو حصار سرم کردم که صدای جیغی کر کننده شنیدم دستم رو روی گوشم گذاشتم با احساس خیسی زیر دستم به دستم نگاه کردم خون بود که از گوشم می اومد. (1)
	صدای زمزمه اطرافم می شنیدم، دستم رو روی گوشهام گذاشته بودم ولی انگار صدا داخل سرم بود! دستم رو حصار سرم کردم که صدای جیغی کر کننده شنیدم دستم رو روی گوشم گذاشتم با احساس خیسی زیر دستم به دستم نگاه کردم خون بود که از گوشم می اومد. (2)
	سرم گیج میرفت با زور از روی پلهها بالا رفتم و خودم رو به اتاق رسوندم برام مهم نبود دیگه اون دختر میمیره یا نه، دستم رو به گوشهی دیوار گرفتم که نیوفتم وقتی سرم رو بالا آوردم چشمم به چیزی افتاد که قدرت تکلمم رو ازم گرفته بود.
	اون سمتم قدم بر میداشت و من یک قدم عقب میرفتم.
	"سوم شخص" (16)
	ظلمت رو به روی آروان ایستاده بود و داخل نگاه این جن نفرت بود نفرت از مردی که به بانوش صدمه زده بود دستهای سیاهش رو دور گردن آروان انداخت و فشار میداد، چشمهای سفیدش و صورتی بی روحش ترس رو به قلب آروان وارد میکرد.
	از حجم فشاری که به آروان آورد بلاخره موفق شد اون رو بیهوش کنه.
	"آروان" (3)
	داخل یک مکان مثل روستای متروکه بودم که با صدای گریه زنی سمت اون مکان رفتم که دختر بچهای کنار زنی گریه میکرد مدام اسم مادرش رو میبرد ولی از اون زن فقط تکههای از گوشت تنش باقی مونده بود، نصف بدنش نبود روی صورتش جای پنجه بود ظاهرش نامعلوم بود!
	حالم بهم خورد که صدای قهقه بلند شد ترس بهم غلبه کرد، لحظه افتادن کژال جلوی چشمم اومد با حس درد روی پهلوم سرم برگردوندم که چند گربه سیاه دورم رو گرفته بودن.
	صدای ترق تروق بدنشون بلند شد خونی سیاه رنگ از بدنشون بیرون ریخت و ظاهر ترسناکشون مشخص شد یکیشون به طرفی اشاره کرد، سرم رو برگردوندم که با صورت خونی و نامعلوم یک زن رو به رو شدم!
	موجودات رو به روم عصبی سمتم حمله کردن و شروع به کتک زدنم کرد، با هر ضربهای که میزدن احساس شکستن استخونهام رو میکردم.
	با ناخونهاشون روی بدنم و دستهام میکشیدن با هر بار ناخون کشیدن انگار چاقو داخل دستم فرو میکردن.
	زنی که خونی بود صورتش رو تار میدیدم صداش رو شنیدم که گفت:
	- ظلمت تمومش کن.
	همین جمله کافی بود تا اونها از کتک زدنم دست بردارن، زن بهم گفت:
	- این فقط یک خوابه وقتی بیدار بشی چیزی بخاطر نمیاری.
	صدا تموم شد و من از خواب بیدار شدم زیر گلوم خیلی درد میکرد بدن درد امونم رو بریده بود.
	از روی زمین بلند شدم که چشمم به داخل آینه افتاد زیر گردنم جای کبودی بزرگی بود خیلی هم درد میکرد.
	ذهنم در گیر بود اون چیزی که من دیدم چی بود؟ اون زن گفت؛ وقتی بیدار بشم چیزی بخاطر نمیارم ولی همه چی یادم بود!
	با یک شال دور گردنم رو پوشوندم و بیرون رفتم، مادرم پیش کژال بود دختر از درد ناله میکرد.
	شیرین سلیمانه روی زخمش گذاشته بود و سرش رو بسته بود و با آب قند بالای سرش بود نه لب میزد نه چیزی وقتی سمتش رفتم.
	هیچ نفرتی داخل چشمهاش نبود بلکه با ترحم بهم نگاه میکرد چشم ازم برداشت و سرش رو از روی تاسف تکون داد.
	زیر بازوی کژال رو گرفتم و بلندش کردم.
	دنبال خودم کشیدمش بدون حرفی دنبال راه افتاد.
	قبل از اینکه به پلهها برسم سمت دایه و مادرم کردم و گفتم:
	- یک بار دیگه کار به کژال بدین من میدونم با شما افتاد؟
	هر دو زن سرشون رو تکون دادن، اگه قرار بود کسی شکنجه کنه اون خودم بودم.
	قبل از اینکه پام رو روی پله اول بزارم سمت مادر برگشتم و گفتم:
	- راستی مادر لباس کژال رو بیارین داخل اتاقش حاضر بشه بقیه کارها هم با خودتون امشب باید همه چی رو به راه باشه.
	کسی نزدیک عروسم بشه گردنش رو میشکنم.
	کژال رو دنبال خودم داخل اتاق کشیدم وقتی به اتاق رسیدیم به داخل هلش دادم و گفتم:
	- عروسکم امشب بهتر خوشگل کنی چون شب عروسیته.
	خوشحال نبود برعکس ناراحتم بود به جهنم مگه نظرش مهم بود؟
	جلوی کژال پیراهنم رو از تنم در آوردم سرش پایین بود عجیبه دست خورده سالار باشی و انقدر از تن برهنه یک مرد خجالت بکشی!
	روی تخت دراز کشیدم که یکم استراحت بکنم.
	"سوم شخص" (17)
	به دستور خان، ارسلان با چند نفر دیگه مامور شدن که به تمام خانها خبر بدن نامههای داخل پاکت فقط مخصوص خانها بود.
	ارسلان نامه رو به ده سالار برد جلوی در عمارت سالار خان ایستاد و در زد جمشید در خونه رو باز کرد و با ارسلان خوش و بش کرد و اون رو به داخل عمارت دعوت کرد و گفت:
	- ارسلان! بفرما داخل خوش اومدی.
	- ممنون داداش جمشید واللّه مامورم ماذور آروان خان دستور دادن، بیام که این رو به شخص سالار خان بدم.
	جمشید سری تکون داد و گفت:
	- باشه داداش صبر کن خبر بدم.
	ارسلان منتظر گفت:
	- باشه، منتظرم.
	جمشید سمت اتاق کار سالار خان رفت در زد و با اجازهای که خان داد وارد اتاق شد.
	جمشید با سری پایین گفت:
	- خان ارسلان از ده آروان خان اومده با شخص شما کار داره.
	سالار یک تای ابروش رو بالا انداخت و گفت:
	- بگو بیاد.
	جمشید گفت:
	- چشم ارباب. (1)
	جمشید سمت ارسلان رفت و اون رو به اتاق خان راهنمایی کرد.
	ارسلان در زد و با اجازه خان وارد شد خان سالار دعوتش کرد بشینه ولی اون سر باز زد.
	پاکت نامه رو دست خان داد و با اجازهای گفت؛ از اتاق خارج شد.
	سالار گیج و گنگ نامه رو باز کرد داخل نوشتهای بود بیرون کشید و شروع به خوندن کرد.
	هر چقدر که میخوند بیشتر عصبی و کلافه میشد، دلش میخواست آروان رو تکهتکه کنه ولی چه فایده دیگه کژال مال اون نبود.
	اون باید امشب داخل جشن عروسی دختری شرکت میکرد که همهی رویای بچگیش بود.
	از روی صندلیش بلند شد کل میز رو بهم ریخت، لیوان چایش رو محکم به دیوار کوبید که هزار تکه شد.
	سمت قفسههای کتاب رفت و کتابها رو پاره میکرد مثل دیوانهها فریاد میزد عصبی دستش رو داخل شیشه پنجره میکوبید، اونقدر کوبید که دستش سوزش شدید پیدا کرد.
	قسم میخورد که یک روز انتقام از آروان میگیره، به دیوار تکیه کرد و سر خورد روی زمین مثل پسر بچههای که اسباب بازیشون خراب شده بود پاهاش رو داخل شکمش جمع کرد و گریه میکرد.
	کژال به همراه آسو لباس گلگبری(لباس عروس) قرمز که گلهای طلایی روی لباس بود به تن کرد تور قرمزش روی صورتش بود باعث میشد کسی سر شکستش رو نبینه چشمهای آبیش رو سرمه کشید لبهاش سرخ رنگ بود نیازی به چیزی نداشت، کاگرها عمارت رو تمیز می کردن و خدمتکارها دا...
	کژال به همراه آسو لباس گلگبری(لباس عروس) قرمز که گلهای طلایی روی لباس بود به تن کرد تور قرمزش روی صورتش بود باعث میشد کسی سر شکستش رو نبینه چشمهای آبیش رو سرمه کشید لبهاش سرخ رنگ بود نیازی به چیزی نداشت، کاگرها عمارت رو تمیز می کردن و خدمتکارها دا... (1)
	کژال به همراه آسو لباس گلگبری(لباس عروس) قرمز که گلهای طلایی روی لباس بود به تن کرد تور قرمزش روی صورتش بود باعث میشد کسی سر شکستش رو نبینه چشمهای آبیش رو سرمه کشید لبهاش سرخ رنگ بود نیازی به چیزی نداشت، کاگرها عمارت رو تمیز می کردن و خدمتکارها دا... (2)
	امروز نه کژالی و نه سالاری شاد نبود، شب شده بود خان سالار دست توی دست فریبا وارد عمارت شدن، چشم آروان به فریبا افتاد یک کینه قدیمی روی قلبش سنگینی میکرد لباس سبزی که منجقهای مشکی روش کار شده بود فریبا پوشیده بود واقعا به چشمهاش میاومد.
	کژال داخل اتاق بود منتظر مردی که نه میدونست انسانه نه حیوان! ولی با کاری که امروز کرده مطمئن بود این عمارت همون جایی که اگه بمی ره هیچکسی نمیفهمه.
	کژال داخل اتاق بود منتظر مردی که نه میدونست انسانه نه حیوان! ولی با کاری که امروز کرده مطمئن بود این عمارت همون جایی که اگه بمی ره هیچکسی نمیفهمه. (1)
	کژال داخل اتاق بود منتظر مردی که نه میدونست انسانه نه حیوان! ولی با کاری که امروز کرده مطمئن بود این عمارت همون جایی که اگه بمی ره هیچکسی نمیفهمه. (2)
	شیرین پیشش اومد که کمکش کنه به داخل حیاط عمارت بره برای همین لب زد:
	- کژالم حاضری؟
	"کژال" (24)
	از زیر تور چشمهام رو پاک کردم و سرم رو تکون دادم که شیرین دستم رو گرفت و سمت حیاط برد با ورودمون زنها کَل میکشیدن.
	از زیر تور چشمهام رو پاک کردم و سرم رو تکون دادم که شیرین دستم رو گرفت و سمت حیاط برد با ورودمون زنها کَل میکشیدن. (1)
	از زیر تور چشمهام رو پاک کردم و سرم رو تکون دادم که شیرین دستم رو گرفت و سمت حیاط برد با ورودمون زنها کَل میکشیدن. (2)
	با ورودمون داخل حیاط بزرگ عمارت موسیقی هم نواخته شد موسیقی لری که آرزو داشتم کنار مردی باشم که میخوامش ولی...
	آه... عمیقی از قفسه سینم خارج شد که شیرین سمتم برگشت و گفت:
	- کژال میدونم اینجا بهت سخت میگذره ولی طاقت بیار باشه، ببین خدای هم هست که تو رو ببینه امیدوارم همون کمکت کنه.
	سرم رو تکون دادم که ای کاش نمیدادم چنان تیر کشید گفتم؛ "الانه که بمی رم."
	از پلهها پایین اومدم که آسو سمتم اومد دست زخم شدهام رو گرفت با حرص کشید، اشک از درد توی چشمهام جمع شد.
	من رو سمت یک صندلی برد و مجبورم کرد بشینم، نفسی عمیق کشیدم که دخترها که اصلا نمیشناختموشون دورم میچرخیدن و آواز میخوندن، یاد گذشته افتادم کژین چقدر آرزو داشت حنا رو خودش روی دستم بزاره کلی برای همچین روزی برنامه ریزی کرده بودیم.
	ای کاش کژین اینجا بود شاید میتونستم یکم لبخند بزنم دلم میخواست این جشن عذاب آور تموم بشه.
	طبق رسوم باید مادرم روی دستم حنا میزاشت ولی من که مادری ندارم برای اولین بار داخل زندگیم احساس بیکَس و کار بودن کردم.
	طبق رسوم باید مادرم روی دستم حنا میزاشت ولی من که مادری ندارم برای اولین بار داخل زندگیم احساس بیکَس و کار بودن کردم. (1)
	طبق رسوم باید مادرم روی دستم حنا میزاشت ولی من که مادری ندارم برای اولین بار داخل زندگیم احساس بیکَس و کار بودن کردم. (2)
	آسو خانوم سمتم اومد تا حنا رو روی دستم بزاره ولی با دیدن باندها لبش رو گاز گرفت، نهایت توهین به مهمانها بود اگه عروس جای زخمی روی بدنش اونم توی این روز مهم میبود.
	آسو خانوم سمتم اومد تا حنا رو روی دستم بزاره ولی با دیدن باندها لبش رو گاز گرفت، نهایت توهین به مهمانها بود اگه عروس جای زخمی روی بدنش اونم توی این روز مهم میبود. (1)
	آسو خانوم سمتم اومد تا حنا رو روی دستم بزاره ولی با دیدن باندها لبش رو گاز گرفت، نهایت توهین به مهمانها بود اگه عروس جای زخمی روی بدنش اونم توی این روز مهم میبود. (2)
	آسو خانوم رو به همه کرد و به دروغ گفت:
	- میدونید این دختر نقش یک خون بس رو داره.
	دیگه مقاومتی در برابر اشکهام نکردم دل نازک شده بودم اون من رو خورد میکرد و من بیصدا برای بیکَس بودنم گریه میکردم با تحقیر حرفش رو ادامه داد:
	- این که الان براش جشنم گرفتیم باید از خداشم باشه یک رعیت زاده لیاقت زن ارباب بودن رو نداره.
	صدای زنی رو شنیدم که سمت آسو خانوم برگشت:
	- خاله جان این که خون بسه برای چی انقدر آروان بهش بها میده؟!
	آسو بی رحمانه به قلبم شلاق زد و گفت:
	- فریبا جون نمیدونم، ولی این رو میدونم این دختر پا پَتی باید زیر خواب همون رعیت زادهها باشه.
	داشتم دیوانه میشدم نه میتونستم حرفی بزنم نه چیزی.
	"آروان" (4)
	لباس دومادی مشکی و سفیدی تنم کرده بودم و از اتاق خارج شدم به استقبال خانها رفتم، سالار خوب به خودش رسیده بود سمتش رفتم نفرت و غم داخل چشمهاش مشخص بود لبخند پیروزمندانهای زدم.
	اخمی عمیقی کرد جلو رفتم و گفتم:
	- خان سالار خوش اومدین.
	مردونه باهام دست داد و گفت:
	- شادوماد مبارکت باشه پا به پای هم پیر بشید.
	وقتی بهم گفت؛ "پیر بشید انگار بهم فحش میداد."
	من پیر نمیشم سالار، ولی هم تو رو هم اون عشقت و یک جا زجر کش میکنم.
	دعوتش کردم که داخل اومد به استقبال هر کدوم از خانها میرفتم هر کدومشون یه چیز برام آورده بودن و بهم تبریک میگفتن؛ مشغول صحبت کردن باهاشون شدم.
	"کژال" (25)
	آسو خانوم با حرفهاش خیلی دلم رو شکست ولی بازم چیزی نگفتم؛ "و کوتاه اومدم."
	همهی زنها به توهینهای که آسو بهم میکرد میخندیدن دلم میخواست ساکتشون کنم.
	"سالار" (10)
	حوصلهای این مکان خفقان آور رو نداشتم از جام بلند شدم که خان بزرگ سمتم برگشت.
	- سالار کجا؟!
	کلافه بودم ولی احترام این مرد باید به جا میآوردم و گفتم:
	- شرمنده خان باید برگردم ده کارهای زیادی دارم.
	- اما امشب دومادی آروانه جای نمیری.
	من به قدرت این مرد نیازی نداشتم پس گفتم:
	- به احترام سنتون حرف خاصی نمیزنم ولی من از شما دستور نمیگیرم، خان من خودم از پس خودم بر میام شبتون خوش.
	منتظر حرفشون نموندم از اتاق خارج شدم سمت قسمت زنونه رفتم که با حرف هایی که فریبا به کژال میزد عصبی شدم چشمم به کژال افتاد، عجیبه اینجا انقدر آروم بود نه اعتراضی نه لجبازی میکرد حتما آروان رو دوست داره، با حرص اسم فریبا رو بردم:
	- فریبا به جای اینکه انقدر چرت و پرت بگی بپوش بریم.
	به حال اعتراض آمیزی گفت:
	- ام...ا؟
	عصبی سرش غریدم:
	- اما و بلا سریع باش.
	"سوم شخص" (18)
	فریبا بدون حرفی همراه سالار به عمارت برگشت.
	آسو سمت شیرین برگشت و گفت:
	- کژال رو داخل اتاق ببرید تا آروان بیاد.
	- چشم خانوم. (1)
	شیرین به کژال کمک کرد تا به اتاقش بره.
	وقتی روی تخت نشست سمتش رفتم و بغلش کرد و گفت:
	- کژال ببین میدونم من هیچکست نیستم ولی میتونی بهم اعتماد کنی ازت بدی ندیدم هر کاری از دستم برات بر بیاد میکنم.
	کژال انگار همین دلگرمی آرومش کرده باشه گفت:
	- عزیزی شیرین.
	کژال رو بغل کرد شیرین با خودش گفت؛ "این دختر مظلومتر از چیزی بود که اون ها امروز رو زهرش کردن."
	کژال رو بغل کرد شیرین با خودش گفت؛ "این دختر مظلومتر از چیزی بود که اون ها امروز رو زهرش کردن." (1)
	کژال رو بغل کرد شیرین با خودش گفت؛ "این دختر مظلومتر از چیزی بود که اون ها امروز رو زهرش کردن." (2)
	"کژال" (26)
	جشن تموم شده بود من داخل اتاق نشسته بودم که با صدای در سرم رو بلند نکردم.
	"آروان" (5)
	بالاخره این جشن مسخره تموم شد از خانها خداحافظی کردم و سمت اتاق رفتم، قرار بود من از امروز کنار اون زن کثیف بخوابم به جلوی در رسیدم و واردش شدم.
	بدون توجه به کژال شروع به عوض کردن لباسهام کردم، امشب بهترین بلای که میخواستم رو سر این دختر میآوردم.
	بدون توجه به کژال شروع به عوض کردن لباسهام کردم، امشب بهترین بلای که میخواستم رو سر این دختر میآوردم. (1)
	بدون توجه به کژال شروع به عوض کردن لباسهام کردم، امشب بهترین بلای که میخواستم رو سر این دختر میآوردم. (2)
	با شلوار و بالاتنه لخت جلوی کژال ایستادم، گفتم:
	- کژال خانوم، خوب تورت رو داخل دریای من انداختی.
	گیج از زیر تورش نگاهم کرد، سمتش رفتم تور رو از روی سرش بلند کردم سر شکستش خوب توی چشم بود، سُرمه زیر چشمهاش ریخته بود و حسابی روی گونه هاش پخش شده بود.
	تور رو از روی سرش کندم که دستش رو به سرش گرفت.
	پوزخندی زدم و گفتم: (2)
	- پاش و لباسهات رو در بیار.
	کژال به حرفم گوش نکرد و بجاش روی تخت نشست، سرش فریاد زدم:
	- پاش و لباسهات رو از تنت در بیار وگرنه خودم انجام میدم.
	بازم بهم بیمحلی کرد، از بیمحلی کردن متنفر بودم این زن خوب بلد بود من رو کفری کنه.
	شونههاش رو گرفتم و بلندش کردم سمت تخت بردم مقاومت میکرد من رو میزد تا بهش دست نزنم.
	با یک حرکت روی تخت انداختمش تلاش برای آزادیش بیشتر وحشیم میکرد، سالار هم حتما همینطور به فریبای من دست زده.
	"کژال" (27)
	من نمیخواستم با این مرد امشب بخواب برای آزادیم تقلا میکردم ولی اون خیلی قویتر از من بود.
	خودم رو تکون میدادم بلکه از دستش فرار کنم ولی بازم بیفایده بود، آروان لباس هام رو پاره کرد مثل حیون شده بود، ناخواسته به وسط پاش زدم که روی زمین افتاد با لباسهای پاره میخواستم فرار کنم که موهام از پشت کشیده شد، خیلی درد میکرد احساس میکردم موهام...
	با قیافه عصبانی موهام رو دور دستش پیچید و تا روی تخت من رو کشوند کف سرم گِزگِز میکرد، من رو روی تخت انداخت و روم خیمه زد .
	اون از بدنم لذت میبرد و من گریه میکردم، تا بالاخره کاری که نباید میشد، شد...
	از کارش جیغی دردناک کشیدم، با دیدن خون چشمهاش گرد شدن.
	کژال مثل مار به خودش میپیچید و از درد ناله میکرد.
	"آروان" (6)
	با دیدن خون لای پاش کپ کردم این دختر واقعا باکره بود؟!
	گیج شده بودم پس اردشیر چی میگفت؟
	گفته بود؛ "که این دختر باکره نیست" به خودم اومدم، باورم نمیشد الان به یک دختر تجاوز کردم!
	"چند هفته قبل"
	"اردشیر"
	بعد از کتکی که از سالار خورده بودم دلم میخواست انتقام بگیرم، میدونستم فریبا عشق قدیمی آروانه پس به بهانه کمک پیش آروان رفتم و گفتم:
	- ارباب.
	با تحقیر رو به اردشیر کردم و گفتم:
	- سگ ولگرد سالار اینجا چی میخواد؟
	با کینه ای که از سالار داشتم گفتم:
	- بیا معامله کنیم.
	یکی از ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:
	- تو چه کمکی میتونی به من بکنی؟
	با پرویی گفتم:
	- از قضیه فریبا با خبرم ولی یک مژده واست دارم تو هم میتونی بلایی مشابهی که سالار سرت آورده رو سرش بیاری.
	آروان سکوت کرد و من ادامه دادم:
	- سالار عاشق دختری به اسم کژاله اگه اون دختر رو توی مشتت بگیری سالار رو راحت خورد میکنی، ولی این رو بدون سالار یک شب با اون دختر خوابیده حواست باشه گول نخوری.
	با کنجکاوی نگاهم کرد و گفت:
	- تو این ها رو از کجا میدونی؟
	- از وقتی فهمیدم که سالار هوای این دختر رو خیلی داره... این دختر خیلی سرکش و لجبازه با همهی اینها سالار خیلی حمایتش میکنه.
	با تیز بینی گفت:
	- با اینها چی به تو میرسه؟
	لبخند چندش آوری زدم و گفتم:
	- وقتی کارت باهاش تموم شد باید به من بدیش.
	لبخندی زدم و اشاره کردم بره.
	"آروان" (7)
	حرفهای اردشیر مثل پتکی توی سرم میخورد از کجا معلوم نخوابیده؟! آدم تا چیزی نبینه حرفی نمیزنه، اما اون باکره است یک چیزی این وسط مشکل داره!
	به کارم ادامه دادم به حرفها و التماسهای کژال توجهی نکردم وقتی کارم تموم شد جسم بیجونش ول کردم و سمت حمام رفتم.
	"کژال" (28)
	از درد نمیتونستم تکون بخورم، خیلی ضعف کرده بودم امروزم که هیچی نخورده بودم باورم نمیشه الان زن هستم.
	از درد نمیتونستم تکون بخورم، خیلی ضعف کرده بودم امروزم که هیچی نخورده بودم باورم نمیشه الان زن هستم. (1)
	از درد نمیتونستم تکون بخورم، خیلی ضعف کرده بودم امروزم که هیچی نخورده بودم باورم نمیشه الان زن هستم. (2)
	گریه میکردم ای کاش خدا میدید چقدر ضعیف شدم، اسباب بازی این مرد شدم.
	ولی دیگه نمیزارم بهم دست بزنه، نگاهم توی آینه افتاد زیر چشمهام گود شده بود، سرمه زیر چشمهام پخش شده بود و چشمهام کاسهی خون بود.
	به ملافه خونی نگاه کردم از امروز دیگه دختر نبودم!
	شونههام از این همه غم میلرزید با صدای در حموم سریع اشکهام رو پاک کردم و دستم رو حصار اندام زنانگیم کردم که آروان پوزخندی زد و گفت:
	- چی رو مخفی میکنی؟ من همه چیزت رو دیدم ولی وجدانن شب خیلی خوبی بود فکر نمیکردم هرزه سالار انقدر لذت بخش باشه.
	عصبی جلوش رفتم و گفتم:
	- هرزه من نیستم خوبه خودتم فهمیدی من دخترم، هرزه توی با این افکار کوته فکرانت، هرزه توی که به جسم من تجاوز کردی و بعد فریاد زدم:
	- هرزه توی که با افکار پوسیدت زندگی میکنی و فکر می کنی همه مثل خودت هرزن.
	خواستم ادامه بدم که سیلی محکمی توی صورتم خورد آروان موهام رو گرفت و فریاد زد:
	- ببند دهنت رو.
	محکم سرم رو داخل دیوار کوبید از درد نالهای کردم.
	آروان مدام فریاد میزد و فحش میداد.
	درد و ضعف بهم فشار آورد، با بدنی برهنه گوشهی دیوار افتادم خیلی بیجون بودم آروان سمتم برگشت آروم آسمم رو صدا زد:
	- کژال! کژال!
	"سوم شخص" (19)
	آروان با دیدن وضعیت کژال سمتش قدم برداشت، جسم بیجونش و از روی زمین بلند کرد و روی تخت گذاشت.
	سمت در دوید و دایه رو صدا زد:
	- دایه... دایه
	دایه با شنیدن صدای آروان سمتش رفت و گفت:
	- بله ارباب؟
	- حواست به کژال باشه، کم و کسری باشه یا ببینم بهش نیش و کنایه زدی خودت میدونی متوجه شدی؟
	دایه با چشمهای گرد شده فقط سرش رو تکون داد.
	ذهنش درگیر بود که چه چیزی باعث شده این مرد برهنه از اتاقش بیرون بیاد، یعنی الان کژال خوابه!؟
	بدون در زدن وارد اتاق شد با دیدن بدن برهنه کژال ابروهاش رو بالا انداخت که چشمش به ملافهی خونی با نفرت به کژال نگاه کرد.
	همهای این عمارت به خون کژال تشنه بودن، تنها شیرین یار کژال بود.
	"سالار" (11)
	بیهدف روی تخت دراز کشیده بودم که فریبا روی تخت دراز کشید، خودش رو سمتم کشوند و سرش رو روی قفسهی سینم گذاشت، دستم داخل موهاش بردم و نوازش میکردم، اصلا توی این دنیا نبودم.
	بیهدف روی تخت دراز کشیده بودم که فریبا روی تخت دراز کشید، خودش رو سمتم کشوند و سرش رو روی قفسهی سینم گذاشت، دستم داخل موهاش بردم و نوازش میکردم، اصلا توی این دنیا نبودم. (1)
	بیهدف روی تخت دراز کشیده بودم که فریبا روی تخت دراز کشید، خودش رو سمتم کشوند و سرش رو روی قفسهی سینم گذاشت، دستم داخل موهاش بردم و نوازش میکردم، اصلا توی این دنیا نبودم. (2)
	فریبا چیزهای فرضی روی سینم میکشید، چشمهام رو بستم که فریبا صدام زد:
	- سالار اون دختر پاپتی چرا زن آروان شده؟!
	در حالی که آروان میتونست با یک اشاره  دختر خانهای دیگه رو زن خودش بکنه!؟
	به اندازه کافی بی حوصله بودم اینم این سوال رو پرسید بدتر کلافه شدم:
	- فریبا میتونی ساکت بشی و بخوابی یا یک دست کتک مفصل بزنمت؟
	فریبا سریع سرش رو از روی سینه سالار برداشت و به چشمهای بسته سالار نگاه کرد، چقدر دوست داشت این مرد رو ببوسه ولی سالار همراهیش نمیکرد.
	فریبا سریع سرش رو از روی سینه سالار برداشت و به چشمهای بسته سالار نگاه کرد، چقدر دوست داشت این مرد رو ببوسه ولی سالار همراهیش نمیکرد. (1)
	فریبا سریع سرش رو از روی سینه سالار برداشت و به چشمهای بسته سالار نگاه کرد، چقدر دوست داشت این مرد رو ببوسه ولی سالار همراهیش نمیکرد. (2)
	به حالتی ناراحت سرش رو از روی سینهی سالار برداشت و بهش پشت کرد و خوابید.
	"سوم شخص" (20)
	بیبی هر روز به دلیر کمک میکرد زخمهای بدن بابا دلیر رو به بهبودی بود، کژین خیلی پژمرده شده بود همش فکر میکرد خواهرش کجاست؟
	بیبی روز به روز مریضتر میشد، بنده خدا از پا در اومده بود ولی با اینها باز هم به دلیر کمک میکرد.
	نبات گاهی اوقات به خونهی بیبی میاومد تا کمکش کنه.
	بابا دلیر آوردن اسم کژال رو داخل خونه ممنوع کرده بود! کسی اسمش رو میبرد دعوا راه مینداخت.
	بابا دلیر آوردن اسم کژال رو داخل خونه ممنوع کرده بود! کسی اسمش رو میبرد دعوا راه مینداخت. (1)
	بابا دلیر آوردن اسم کژال رو داخل خونه ممنوع کرده بود! کسی اسمش رو میبرد دعوا راه مینداخت. (2)
	روز به روز میگذشت بیبی انگار سی سال پیرتر شده بود، کژین افسرده همیشه داخل خونه کز میکرد انگار با رفتن کژال روح این خونه هم مُرده بود، انگار روی در و دیوارش خاک مُرده ریخته بودن.
	"شیرین" (1)
	وارد اتاق کژال شدم با دیدن وضعیت این دختر باید یک فکری میکرد، اگه قرار باشه این دختر همیشه معصوم باشه زیر ستم دایه دوام نمیاره.
	وارد اتاق کژال شدم با دیدن وضعیت این دختر باید یک فکری میکرد، اگه قرار باشه این دختر همیشه معصوم باشه زیر ستم دایه دوام نمیاره. (1)
	وارد اتاق کژال شدم با دیدن وضعیت این دختر باید یک فکری میکرد، اگه قرار باشه این دختر همیشه معصوم باشه زیر ستم دایه دوام نمیاره. (2)
	با صدای در اتاق سمت در رفتم وقتی در رو باز کردم دریغ از کسی! هیچکسی نبود شونه بالا انداختم فکر کردم خیالاتی شدم.
	سمت کژال رفتم تا زخمهاش رو ببندم هر روز خدا حرصشون رو سر این طفل معصوم خالی میکنن.
	سمت کژال رفتم تا زخمهاش رو ببندم هر روز خدا حرصشون رو سر این طفل معصوم خالی میکنن. (1)
	سمت کژال رفتم تا زخمهاش رو ببندم هر روز خدا حرصشون رو سر این طفل معصوم خالی میکنن. (2)
	فکر میکنم کژال یک سال باید ازم کوچیکتر باشه ولی اونقدر خوشگله که اصلا همچین چیزی دیده نمیشه.
	زخمهاش رو شستم و دوباره باند بستم آه عمیقی کشیدم و روی موهاش رو بوسیدم نمیدونم چرا این دختر انقدر برام با ارزشه.
	نبات چند روز پیش حال کژال رو پرسید منم برای اینکه ناراحت نشن گفتم؛ "خان اون رو روی سرش میزاره" ولی بیشتر شبیه زیر پا بودنه.
	خدا من رو ببخشه که دروغ گفتم؛ سمت آشپزخونه رفتم و برای کژال سوپ ریختم حداقل این غذا کمتر اذیتش میکنه.
	وقتی پیشش بود هذیون میگفت؛ گوشم نزدیک لبش بردم که اسم زنی رو میبرد.
	با دقت که گوش کردم اسم خودش رو میبرد ولی چرا؟!
	یکم تب داشت پیشش موندم و دستمال روی سرش گذاشتم تا تبش پایین بیاد که در یک دفعه باز شد، چهره خسته خان داخل چارچوب در نمایان شد.
	سریع از سر جام بلند شدم که خان سمتم اومد و گفت:
	- حالش چطوره؟
	عجب این مرد حال این دختر رو پرسید:
	- کژال خانوم تب کردن.
	خان زیر چشمی نگاهی به کژال انداخت و سمتم برگشت و بدون اینکه نگاهم کنه گفت:
	- امشب شام رو پیش عروسم میخورم، غذا رو اینجا بیار.
	کُپ کردم نه به اون زمانی که کژال رو میزد نه به الان که مدام عروسم، عروسم میکنه.
	کُپ کردم نه به اون زمانی که کژال رو میزد نه به الان که مدام عروسم، عروسم میکنه. (1)
	کُپ کردم نه به اون زمانی که کژال رو میزد نه به الان که مدام عروسم، عروسم میکنه. (2)
	- چشم خان. (7)
	از اتاق اومدم بیرون و سمت آشپزخونه رفتم طبق دستور خان کار میکردم وقتی آماده شد.
	از اتاق اومدم بیرون و سمت آشپزخونه رفتم طبق دستور خان کار میکردم وقتی آماده شد. (1)
	از اتاق اومدم بیرون و سمت آشپزخونه رفتم طبق دستور خان کار میکردم وقتی آماده شد. (2)
	"آروان" (8)
	با رفتن شیرین سمت کژال برگشتم خیلی بد زده بودمش دست روی پیشونیش گذاشتم یکم داغ بود تقصیر خودشه خیلی سرکشه ولی خیلی خوشحال بودم گفتهی اردشیر درست نبوده.
	امروز با کاری که باهاش کرده بودم فکر نکنم دیگه دروغی بهم بگه البته اگه تا الان زنده مونده باشه.
	یک چند روزی طول میکشه صورت گرگ کوچولوم خوب بشه.
	"چند ساعت قبل"
	وقتی از اومدن شیرین پیش کژال مطمئن شدم سمت اتاق کارم رفتم و کُلتم رو به کمر بستم قبل از رفتنم، ارسلان فرستاده بودم دنبال اردشیر که جایی که میخواستم بیارنش.
	به گفته؛ خودش مردتیکه فکر کرده میخوام کژال رو دستش بدم ولی امروز کاری باهاش میکنم که دیگه از این غلطها نکنه.
	به گفته؛ خودش مردتیکه فکر کرده میخوام کژال رو دستش بدم ولی امروز کاری باهاش میکنم که دیگه از این غلطها نکنه. (1)
	به گفته؛ خودش مردتیکه فکر کرده میخوام کژال رو دستش بدم ولی امروز کاری باهاش میکنم که دیگه از این غلطها نکنه. (2)
	سوار اتومبیلم شدم به مکانی که گفتم؛ "اردشیر بیاد" رفتم وقتی رسیدم شاد و شنگول دیدمش امروز آخرین روزیه که نفس میکشی.
	از اتومبیل پیاده شدم مثل آدمهای فرصت طلب سمتم دوید و دستم رو بوسید.
	پوزخندی زدم و گفتم: (3)
	- دنبال کژال نگرد اینجا نیست.
	اردشیر گنگ نگاهم کرد و گفت:
	- ما یک قرار گذاشتیم خان که وقتی کارت تموم شد کژال رو به من بدی.
	یک تای ابروم رو بالا دادم وگفتم:
	- تاریخ مصرف قرارمون گذشته، بیشرف تو به من گفتی؛ این دختر زیر خواب سالار بوده ولی دیشب من چیز دیگهای دیدم.
	با گستاخی تمام لب زد:
	- کار بدی کردم! دیشب یا یک حوری بهشتی خوابیدی؟
	از صفتی که به کژال داد دستم رو مشت کردم و محکم توی صورتش زدم.
	انگشتم رو جلوی صورتش گرفتم و گفتم:
	- مراقب باش چی میگی؛ کژال زن منه، مال منه فکرش رو از اون مغزت بیرون بنداز اگه جونت رو دوست داری از اینجا  برو وگرنه جنازت رو همینجا دفن میکنم.
	- چیه خان طعمش به مزاجت خوش اومده؟! من جای نمیرم.
	اردشیر اسلحه روم کشید افرادم همزمان اسلحههاشون سمت اردشیر گرفتن با پوزخندی که روی لبم بود گفتم:
	اردشیر اسلحه روم کشید افرادم همزمان اسلحههاشون سمت اردشیر گرفتن با پوزخندی که روی لبم بود گفتم: (1)
	اردشیر اسلحه روم کشید افرادم همزمان اسلحههاشون سمت اردشیر گرفتن با پوزخندی که روی لبم بود گفتم: (2)
	- اردشیر حماقت نکن به من آسیب بزنی از اینجا زنده بیرون نمیری.
	اردشیر یک تیر به بازوم زد که یکی از افرادم به پای اردشیر شلیک کرد بقیه خواستن شلیک کنن فریاد زدم:
	- دست نگه دارید حوصله کلکل کردن با اون گرگ پیر رو ندارم.
	سمت اردشیر رفتم و یقه اش رو گرفتم محکم به حساس ترین جای بدنش زدم و پام رو روش فشار آوردم فریاد میزد و به غلط کردن افتاده بود ولی چه فایده غلط کردن کمکش نمیکرد ولش کردم و گفتم:
	- میریم عمارت برازید اینجا تنها باشه، اسبشم بکشین.
	- چشم خان. (8)
	سمت اردشیر برگشتم و گفتم:
	- بمون اینجا خوراک گرگها بشو.
	با بازوی خونی سمت عمارت رفتم اگه اینطور میرفتم عمارت قطعا یکی گیر میداد دستم رو بستم ولی گلوله هنوز توی دستم بود لباسم رو عوض کردم و به راننده گفتم؛ سمت عمارت بریم ارسلان گفت:
	- خان بزارید بریم شهر گلوله رو از دستتون در بیارن.
	بی توجه بهش غریدم:
	- نمیخواد خودت همینجا درش بیار.
	- اما خان!
	- اما بی اما زود باش.
	ارسلان با بدبختی گلوله رو در آورد صورتم خیس عرق شده بود، ارسلان گوشه ی لباسش رو پاره کرد و دستم رو بست.
	وقتی به عمارت رسیدم سمت اتاق رفتم که شیرین داخلش بود مثل اینکه کژال تب کرده بود وقتی گفتم؛ "بره" زیر تخت رو نگاه کردم باند رو از داخل جعبه برداشتم و دستم رو باند پیچی کردم.
	با هزار زور و زحمت موفق به بستن بازوم شدم، که با صدای در گفتم:
	- داخل بیا.
	با دیدن یک سینی بزرگ از غذا دست شیرین چشمهام گرد شد رو به شیرین کردم و گفتم:
	با دیدن یک سینی بزرگ از غذا دست شیرین چشمهام گرد شد رو به شیرین کردم و گفتم: (1)
	با دیدن یک سینی بزرگ از غذا دست شیرین چشمهام گرد شد رو به شیرین کردم و گفتم: (2)
	- شیرین خبریه؟! کی قراره این همه غذا رو بخوره؟
	شیرینی خندهای کرد و گفت:
	- خان برای کژال خانوم آوردم، دیشب حتما بهشون سخت گذشته.
	خوبه واللّه همه توی این عمارت به فکر کژالن بعد به من میرسه هیچ.
	نگاهی به کژال کردم که هنوز خواب بود، تو خونه باباشم انقدر نمیخوابید که اینجا میخوابه، سمت شیرین کردم و گفتم:
	نگاهی به کژال کردم که هنوز خواب بود، تو خونه باباشم انقدر نمیخوابید که اینجا میخوابه، سمت شیرین کردم و گفتم: (1)
	نگاهی به کژال کردم که هنوز خواب بود، تو خونه باباشم انقدر نمیخوابید که اینجا میخوابه، سمت شیرین کردم و گفتم: (2)
	- تو برو بیرون خودش فلج نیست میخوره.
	- ام..ا
	اخم کردم و گفتم:
	- مرگ، برو بیرون ببینم.
	شیرین از حرفم ناراحت شد و سریع از اتاق خارج شد، به حالتی چندشی به دست کژال زدم و تند تند تکونش دادم.
	"کژال" (29)
	داخل خونه قدیمیمون بودیم، صدای مادرم شنیدم کنار گهوارهای نشسته بود و گهواره رو تکون میداد و لالای که کوچیک بودم رو میخوند.
	داخل خونه قدیمیمون بودیم، صدای مادرم شنیدم کنار گهوارهای نشسته بود و گهواره رو تکون میداد و لالای که کوچیک بودم رو میخوند. (1)
	داخل خونه قدیمیمون بودیم، صدای مادرم شنیدم کنار گهوارهای نشسته بود و گهواره رو تکون میداد و لالای که کوچیک بودم رو میخوند. (2)
	سمتش رفتم و اسمش رو صدا زدم:
	- مامان!؟
	سمتم برگشت یکی از اون لبخندایی رو زد که عاشقش بودم دلم براش خیلی تنگ شده بود سمتش دویدم و بغلش کردم.
	چقدر دلم برای لمس کردنش و بو کردن عطر تنش تنگ شده بود.
	صداش انقدر آرامش بخش بود که دلم میخواست هیچوقت قطع نشه.
	- کژالم، مادر فدات چشمهات بشه تو اینجا چیکار میکنی؟!
	با بغضی که ته گلوم بود گفتم:
	- مامان من دلم نمیخواد برگردم، میشه اینجا سر بزارم روی پاهات و بخوابم خیلی خستم.
	مادرم سرم رو نوازش کرد و به گهواره اشار کرد و گفت:
	- دلت میاد دخترت رو رها کنی و با من بیایی؟
	گیج به مادرم نگاه کردم سمت گهواره رفتم پارچهای سبز رنگ روی گهواره بود.
	جلوی گهواره نشستم و با دستهای لرزون پارچه رو کنار زدم، با دیدن خون داخل گهواره ترسیده جیغی زدم سمت مادرم برگشتم که جای مادرم یک موجود ترسناک دیدم چشمهایی سرخ که خط سیاهی وسطش بود، دندونهای تیز روی صورتش حالتی مثل تیغ رو داشتن سمتم اومد، باید فرار ...
	دروغ چرا ترسیده بودم چیزی مثل آب روی صورتم ریخت.
	"قبل از دیدن جن داخل خواب"
	"آروان" (9)
	وقتی لمسش میکردم، حالم بد میشد.
	تکون آرومی خورد ولی بیدار نشد صد مرتبه به خرس این به خرسم گفته؛ "زکی برو جات هستم."
	با دیدن آب داخل لیوان لبخندی بدجنس زدم و لیوان بلند کردم رو سر و صورتش ریختم، ترسیده جیغی زد و از خواب بیدار شد پشت سر هم نفس میکشید.
	تا چند دقیقه گنگ نگاهم میکرد، نگاش کردم و گفتم:
	- چته! نکنه جن دیدی؟
	به خودش اومد و به لباسهاش نگاه کرد و گفت:
	- مگه مریضی!؟ آب رو روم خالی کردی.
	این به من گفت: "مریض!"
	یه مریضی نشونت بدم گرگ کوچولو حالت جا بیاد.
	- کژالم گرسنت نیست؟
	چشمهای کژال گرد شد و سرش رو تکون داد خوب وقت انجام کارم بود بشقاب رو برداشتم فکر کرد میخوام بهش بدم ولی غذا رو توی صورتش زدم و گفتم:
	- چرا فکر کردی دختر گدا صفتی مثل تو لایقه کنار من غذا بخوره؟
	زبونش تند شد و گفت:
	- گدا صفتی من حرمت داره به تویی که نون کارگرهای که رو زمینت جون میکنن رو میخوری، من گدا گشنه نیستم خان من خونه پدرم توی پَر قو بزرگ نشدم ولی توی آغوش پر مهر پدرم بزرگ شدم چیزی که تو ازش همیشه محروم بودی که باعث شده انقدر عقدهای بزرگ بشی که تمام کار...
	رو به روم نشست و توی چشمهام زل زد و گفت:
	- من از تو ثروتمندترم، تو از لحاظ پولت بزرگی ولی من از لحاظ شعورم پس تو هم با پولت چیزی رو بخر که نداریش، هر چند باید اون رو توی خانوادت بهت یاد میدادن که ندادن.
	با خیز دو طرف شونه کژال رو گرفتم و تکونش دادم و سرش فریاد زدم:
	- تو به من می گی که بیشعور هستم؟
	کژال توی صورتم نگاه کرد و گفت:
	- آره یک آدم بیادب و عقدهای هستی.
	سیلی تو گوش کژال زدم سینی غذا و بشقابها رو یک گوشه پرت کردم که تمام ظروف شکستن، دلم میخواست بکشمش این دختر درست بشو نیست.
	سیلی تو گوش کژال زدم سینی غذا و بشقابها رو یک گوشه پرت کردم که تمام ظروف شکستن، دلم میخواست بکشمش این دختر درست بشو نیست. (1)
	سیلی تو گوش کژال زدم سینی غذا و بشقابها رو یک گوشه پرت کردم که تمام ظروف شکستن، دلم میخواست بکشمش این دختر درست بشو نیست. (2)
	"کژال" (30)
	من هر بار سعی میکنم جواب این مرد و ندم ولی در مقابل حرفهاش نمیتونم سکوت کنم باید جوابش رو بدم ولی همینکارم باعث میشه، تبدیل به تیکه ذغال روی آتیش بشه.
	یاد کار مادرم افتادم که موقع عصبی شدن بابا انجام میداد، همیشه بهم میگفت؛ دختر باید جسور و باسیاست باشه ولی من هیچوقت معنای سیاست رو متوجه نشدم! ولی فکر کنم الان باید از همین سیاست زنانگیم استفاده کنم.
	سمت آروان رفتم و صداش زدم که با صورت قرمز شده سمتم برگشت تا خواست چیزی بگه روی پاشنهی پاهام بلند شدم و مهر سکوتی به لبهاش زدم.
	اولین بار بود یک مرد رو میبوسیدم اصلا وارد نبودم، آروان با چشمهای گرد شده نگاهم میکرد فکر میکردم پسم بزنه ولی دستهای بزرگ و مردونش رو پشت سرم گذاشت و من رو به خودش میفشرد.
	میخواستم فکر نکنم ولی من داشتم مردی رو میبوسیدم که به جسمم تجاوز کرده! ولی با یادآوری دیشب صورتم خیس شد.
	"آروان" (10)
	با احساس خیسی روی صورتم چشمهام رو باز کردم، با دیدن صورت کژال سریع اون رو از خودم دور کردم و گفتم:
	- دختره کثیف برای چی خودت رو به من میمالی؟
	سمتش رفتم انگشتم رو جلوش تکون دادم و گفتم:
	- خوب گوش کن کژال، تو برای من هیچوقت همسر نمیشی این رو توی گوشت فرو کن تا یک وقت فکر رو خیال الکی نکنی.
	بعدشم من یک خان هستم، هیچوقت به تویی که هیچ اصل و نصبی نداری همسر نمیگم.
	کژال با حرفم ساکت شد و رو ازم گرفت.
	لبخندی از روی خوشحالی زدم خوب این زن رو سوزوندم حقشه، باید بشکنه باید خورد بشه.
	"کژال" (31)
	بعد رفتن آروان روی زمین نشستم از ته دل زجه میزدم آروم زمزمه میکردم:
	- خدایا من چه ظلمی کردم که مستحق این عذاب شدم؟ خدایا من نون کی رو ازش گرفتم؟ خدایا کجایی که ببینی روز به روز چقدر تنهاتر میشم؟
	با صدای ایمان سریع اشکهام رو پاک کردم سمتش برگشتم:
	- کژال خوبی؟
	همین جمله کافی بود که شدت اشک ریختنم بیشتر بشه، ایمان سمتم اومد و گفت:
	- میخوای تلافیش رو سرش در بیارم؟
	سرم رو به نشونه "نه" تکون دادم که سکوت کرد.
	یک زن همراه ایمان بود، واضحتر که نگاهش کردم همون زنی رو دیدم که قصد جونم رو داشت.
	یک زن همراه ایمان بود، واضحتر که نگاهش کردم همون زنی رو دیدم که قصد جونم رو داشت. (1)
	یک زن همراه ایمان بود، واضحتر که نگاهش کردم همون زنی رو دیدم که قصد جونم رو داشت. (2)
	یاد قولی افتادم که باید دیروز انجامش میدادم سریع اشک هام رو پاک کردم و سمت ایمان برگشتم و گفتم:
	- اجازه نده کسی وارد اتاق بشه.
	با وسایلی که ایمان آورده بود و کتابی که دستم بود، با اجازه که بهم داده شده بود دعایی رو نوشتم و داخل پارچهای سبز رنگ پیچیدم و سنجاقی بهش زدم که اون جن با دیدن سنجاق ترسیده یک قدم عقب رفت.
	- نترس اگه قرار باشه الان بترسی سر زایمانت دوام نمیاری.
	با حرفم پری دخت سر جاش ایستاد و من اون رو به لباسش زدم و گفتم:
	- تا آخرین روزی که بچت متولد نمیشه بهش دست بزن وقتی متولد نشد اونوقت نمیتونی دعا رو داخل آب رودخانه نندازی و با بچت زندگی نکنی.
	(دلیل برعکس حرف زدنم اینه که پری دخت برعکس حرف میزده اگه جمله رو اصلاح کنم اینطور می شه:
	(دلیل برعکس حرف زدنم اینه که پری دخت برعکس حرف میزده اگه جمله رو اصلاح کنم اینطور می شه: (1)
	(دلیل برعکس حرف زدنم اینه که پری دخت برعکس حرف میزده اگه جمله رو اصلاح کنم اینطور می شه: (2)
	تا آخرین روزی که بچهات متولد میشه به دعا دست نزن وقتی متولد شد میتونی دعا رو داخل آب رودخانه بندازی و با بچت زندگی کنی).
	پری دخت شروع به حرف زدن کرد:
	- اگه بچهی من به دنیا نیاد من برات هدیه با ارزشی نمیارم، یا چندسال از نسلت محافظت نمیکنم.
	(اگه بچهی من به دنیا بیاد برات هدیه ای با ارزش میارم یا چند سال از نسلت حفاظت میکنم).
	لبخندی زدم و گفتم: (4)
	- تو به قولت عمل نکن میخوام برای من هدیه نیاری.
	(تو به قولت عمل کن نمیخواد برای من هدیه بیاری).
	با غیب شدن پری دخت به ایمان نگاه کردم و گفتم:
	- تو میدونی حال بیبی و خانواده من چطوره؟
	قبل از اومدن ایمان بابا قیام بهش گفته بود حقی نداره چیزی در مورد خانواده کژال بهش بگه.
	ایمان سرش رو به نشونهی "نه" تکون داد.
	کژال پژمرده شد ایمان چیزی رو روی زمین گذاشت و غیب شد.
	"قسمتی از یاداشتهای کژال"
	من فکر میکردم با متولد شدن بچهی پری دخت این نفرین باطل می شه اما این فقط یک خیال خام بودم.
	برادرم ایمان یک دروغ بزرگ بهم گفت؛ و این موضوع بزرگترین لطعمه رو به من زد.
	برادرم ایمان یک دروغ بزرگ بهم گفت؛ و این موضوع بزرگترین لطعمه رو به من زد. (1)
	برادرم ایمان یک دروغ بزرگ بهم گفت؛ و این موضوع بزرگترین لطعمه رو به من زد. (2)
	کی گفته جنها اشتباه نمیکنن؟
	چه انس و چه جن هر دو اشتباه میکنن مثل اشتباهی که ایمان کرد و تقاصش رو من پس دادم.
	چه انس و چه جن هر دو اشتباه میکنن مثل اشتباهی که ایمان کرد و تقاصش رو من پس دادم. (1)
	چه انس و چه جن هر دو اشتباه میکنن مثل اشتباهی که ایمان کرد و تقاصش رو من پس دادم. (2)
	"سالار" (12)
	در حال بستن دکمه پیراهن سفیدم بودم، کتم رو پوشیدم و به جمشید سپردم که ارسام رو پیشم بیاره.
	با حس دستهای ظریف دور کمرم دستم رو سمت دست فریبا بردم و از دور کمرم بازشون کردم و سمت فریبا برگشتم و گفتم:
	- فریبا انقدر به من نچسب کار دارم.
	لحن لوسی به خودش گرفت و گفت:
	- مرد من چرا نمیزاری بهت آرامش بدم؟
	گوشه لبم با حرفش بالا اومد و گفتم:
	- چون وجودت برای من مایهی عذابِ فریبا.
	- ام..ا (1)
	اجازه حرف زدن به این زن رو ندادم و کتم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.
	از پلهها پایین رفتم که در عمارت باز شد و ارسام وارد عمارت شد.
	سمتش رفتم و گفتم:
	- سوار اتومبیل بشو که کار داریم.
	ارسام با دیدن قیافهی جدیم اخمی کرد و سرش رو تکون داد، سوار اتومبیل شدیم و گفتم:
	- از عمارت فاصله بگیر که امشب باید دَخل یکی رو بیاریم.
	ارسام سوالی نگاهم کرد و گفت:
	- ارباب امشب میخواید کی رو بکشید؟!
	اخمی کردم که چشمها ترسناکتر شدن که گفتم:
	- اَرَم. (1)
	آرسام متعجب زده اسم رو تکرار کرد و گفت:
	- اَرَم؟ ارباب این مرد همون رئیس کاباره نیست؟
	خیلی جدی جواب دادم:
	- خود پست فطرتشه، حالا هم چیزی نپرس سرعتت رو بیشتر کن.
	ارسام سرش رو تکون داد و سرعتش رو بیشتر کرد.
	کلتم رو از پشت کمرم بیرون کشیدم و شروع به گذاشتن گلوله داخلش کردم.
	سمت ارسام برگشتم و گفتم:
	- اسلحه همراهته؟
	- بله ارباب.
	پوزخند برای خوش فکری این پسر زدم و سرم رو به نشونهی "تحسین" تکون دادم.
	جلوی در کاباره نگه داشت، ارسام خواست پیاده بشه که بازوش رو گرفتم.
	سوالی نگاهش کردم و گفتم:
	- کجا سرت رو انداختی داری میری؟
	- می رم که کار رو یک سره کنم.
	با دست کوبیدم تو سرم نه حرفم رو پس میگیرم همشون یک مشت احمق بودن.
	- میخوای ژاندار مِری رو بریزی سرمون؟
	بزار از کاباره بیاد بیرون وقتی اومد یک جای خلوت جلوش میگیریم دخلش رو میاریم.
	- چشم ارباب. (2)
	- انقدرم ارباب نگو، بگو خان تمام.
	- چشم. (14)
	به صندلی تکیه داده بودم که بالاخره دیر وقت این مرد از اون کابارهی بی در و پیکرش بیرون اومد با آرنج به پهلوی ارسام زدم که ترسیده از خواب پرید.
	- پسر نمی ری! مثل خرس خرو پف میکنی راه بیوفت داره میره.
	- چشم خان. (9)
	پشت اَرَم حرکت میکردیم که گفتم:
	- سرعتت رو بیشتر کن و جلوش بزن.
	ارسام کاری که گفتم؛ رو کرد و جلوش ترمز کرد.
	از ماشین پیاده شدم، اَرَم منتظر بود ببینه کی هستم که دو گلوله به لاستیکهای جلوی ماشینش زدم با دیدنم بزاق دهنش رو با زحمت قورت داد، مثل یک گرگ زخمی به این مرد نگاه میکردم.
	از ماشین پیاده شدم، اَرَم منتظر بود ببینه کی هستم که دو گلوله به لاستیکهای جلوی ماشینش زدم با دیدنم بزاق دهنش رو با زحمت قورت داد، مثل یک گرگ زخمی به این مرد نگاه میکردم. (1)
	از ماشین پیاده شدم، اَرَم منتظر بود ببینه کی هستم که دو گلوله به لاستیکهای جلوی ماشینش زدم با دیدنم بزاق دهنش رو با زحمت قورت داد، مثل یک گرگ زخمی به این مرد نگاه میکردم. (2)
	با مشت توی شیشه ماشینش زدم و یقه اش رو گرفتم در رو باز کردم و بدون توجه به التماسهاش اون رو سمت جنگل کشیدمش، ارسام دنبالم میاومد.
	اَرَم رو به جلو پرت کردم بیتوجه به التماسهاش اسلحه رو روی شقیقش گذاشتم و گفتم:
	- من بهت گفته بودم با من بازی نکن ولی گوش نکردی، چقدر پول از آروان گرفتی تا خانت رو بفروشی؟
	صدای التماسش باعث عذابم بود عصبی غریدم:
	- خفه شو بی همه چیز فقط جوابم رو بده.
	- من چیزی نگرفتم.
	از دروغهاش حالم بهم میخورد دستی روی صورتم کشیدم و با پا محکم توی صورت اَرَم زدم و سرش فریاد زدم:
	- چقدر پول گرفتی تا من رو به اون مرد بفروشی؟
	- من آروان نمیشناسم.
	پوزخندی زدم و جلوش شروع به قهقه زدن کردم.
	- که نمیشناسی؟ چه جالب ولی ارسام تو رو تعقیب کرده و تو رو دقیقا دیده که وارده عمارت آروان شدی.
	رنگ مرد رو به روم سفید شد و از ترس به تبه تب افتاد.
	- ببین اَرَم من اگه اینجا بکشمت هیچکسی پیدات نمیکنه پس عاقل باش و بگو در ازای فروختن من چی نصیبت شد بنال؟
	مرد رو به روم التماس میکرد، و گفت:
	- خان غلط کردم ببخشین.
	- اگه بگی چی گرفتی میبخشمت.
	مرد خوشحال شروع به حرف زدن کرد چقدر ساده بود!
	- چند روز قبل اون اتفاق آروان خان یکی رو فرستاد دنبالم مبلغ پول هنگفتی رو بهم پیشنهاد کرد و گفت؛ فقط برای یک شب فاحشهای خِبره از بین فاحشههام میخواد من هم نازگل رو بهش دادم باور کنید من نمیدونستم قصدش چیه؟
	- همین؟
	مرد تند تند سرش رو تکون داد اسلحه رو بالا آوردم و به پیشونی این مرد شلیک کردم، صدای شلیک داخل جنگل پیچید سمت ارسام برگشتم و گفتم:
	- همینجا دفنش کن.
	ارسام سری تکون داد و سمت اتومبیل رفت بیل رو بیرون کشید، سوار اتومبیل شدم و روی صندلی دراز کشیدم، خسته تر از اونی بودم که فکرش رو میکردم.
	وقتی کار ارسام تموم شد سمت عمارت حرکت کرد وقتی رسیدیم وارد عمارت شدم سمت اتاق رفتم که داخل الاچیق با چیزی که دیدم دست هام رو مشت کردم اون اینجا چیکار میکرد؟
	"آروان" (11)
	بعد از حرفهای که به کژال زدم تنها از دور دیدن یک نفر من رو آروم میکرد سوار اتومبیلم شدم و به عمارت سالار رفتم.
	در زدم که جمشید با دیدنم تعجب زده گفت:
	- خ.ا..ن
	کنارش زدم و گفتم؛ "به دختر خاله محترمم اطلاع بده که اومدم."
	- چشم خان. (10)
	داخل آلاچیق نشستم و منتظر فریبا موندم.
	بالاخره بعد از کلی منتظر مونده عزیز کرده قلبم از اتاقش بیرون اومد با دیدنم چند لحظه ایستاد و وقتی به خودش اومد سمتم اومد، لباس سرخابی که تنش بود بیشتر از هر زمانی من رو تشنه برای بوییدن موهاش میکرد اما جلوی خودم رو گرفتم که جلو نرم.
	جلو اومد و گفت:
	- آروان خان خوش اومدی.
	چقدر این حرفش عذاب آور بود، جدی گفتم:
	- ممنونم عروس خانوم.
	کلمه عروس خانوم رو با نیش خند گفتم؛ که فریبا اخم کرد.
	- چه خبرا دختر خاله زندگیت با شوهرت طبق مرادته؟
	فریبا لبخندی به پهنای صورتش زد و گفت:
	- من عالیم و امروز میخوام یک خبر خوب بهش بدم.
	اخمی کردم و گفتم: (9)
	- چه خبری؟
	با دو دلی گفت:
	- بهش نمیگی؟
	سرم رو به نشونه "نه" تکون دادم.
	- من باردارم.
	با چیزی که گفت؛ دنیا روی سرم خراب شد به این زودی؟
	بچه دار میشد پس حق من چی؟
	دل من چه گناهی کرده بود؟
	بلند شدم و رو به روی فریبا ایستادم توی صورتش خم شدم تمام اجزای صورتش از نظر گذروندم، روی لبهاش ثابت موندم و گفتم:
	- پس بزار برای آخرین بار ببوسمت.
	تا خواستم نزدیکش بشم یقه ی لباسم از پشت گرفته شد و به پشت پرت شدم، با دیدن قیافهی عصبی سالار پوزخندی زدم که صداش پرده گوش و پاره میکرد.
	- تو اینجا چه غلطی میکنی؟
	با پرویی گفتم: (1)
	- اومدم به دختر خالم سر بزنم.
	سالار پوزخند صدا داری زد وگفت:
	- تو هر کسی رو که میخوای ببینی رو دست مالی میکنی؟
	سالار عصبی اسلحهاش رو در آورد که فریبا جیغ کوتاهی کشید، سمت اسلحه که سمتم بود رفتم و کنار گوش سالار تکرار کردم:
	- به من شلیک کنی عشقت رو با خودت دشمن میکنی.
	دو پهلو بهش فهموندم دست از کارش برداره سالار کُپ کرده بود از فرصت استفاده کردم و از عمارت بیرون رفتم.
	سمت عمارتم رفتم و باید خودم رو آروم میکردم.
	سمت اتاق بار رفتم و روی صندلی نشستم برای خودم راکی میریختم چون درصد الکلش بالا بود باید آب داخلش میریختم، منم این کارو نکردم هر پیکی که میخوردم گلوم میسوخت اونقدر خوردم تا خمار و مست شدم دستم رو روی صورتم کشیدم و اشکهای که روی صورتم بود و پاک کردم.
	سمت اتاق بار رفتم و روی صندلی نشستم برای خودم راکی میریختم چون درصد الکلش بالا بود باید آب داخلش میریختم، منم این کارو نکردم هر پیکی که میخوردم گلوم میسوخت اونقدر خوردم تا خمار و مست شدم دستم رو روی صورتم کشیدم و اشکهای که روی صورتم بود و پاک کردم. (1)
	سمت اتاق بار رفتم و روی صندلی نشستم برای خودم راکی میریختم چون درصد الکلش بالا بود باید آب داخلش میریختم، منم این کارو نکردم هر پیکی که میخوردم گلوم میسوخت اونقدر خوردم تا خمار و مست شدم دستم رو روی صورتم کشیدم و اشکهای که روی صورتم بود و پاک کردم. (2)
	"چندساعت قبل از اومدن آروان به عمارت"
	"کژال" (32)
	از روی زمین بلند شدم و اشکهام رو پاک کردم سمت خروجی اتاقم رفتم که با دیدن یک چیز براق روی زمین بلندش کردم و دقیق نگاهش کردم یک انگشتر زنونه بود که کلماتی روش حک شده بود.
	از روی زمین بلند شدم و اشکهام رو پاک کردم سمت خروجی اتاقم رفتم که با دیدن یک چیز براق روی زمین بلندش کردم و دقیق نگاهش کردم یک انگشتر زنونه بود که کلماتی روش حک شده بود. (1)
	از روی زمین بلند شدم و اشکهام رو پاک کردم سمت خروجی اتاقم رفتم که با دیدن یک چیز براق روی زمین بلندش کردم و دقیق نگاهش کردم یک انگشتر زنونه بود که کلماتی روش حک شده بود. (2)
	انگشتر رو روی میزم گذاشتم و سمت آشپزخانه رفتم و شروع به صدا زدن شیرین کردم:
	- شیرین یک لحظه میای کارت دارم لطفا.
	شیرین از آشپزخانه بیرون اومد و گفت:
	- جانم خانوم.
	لب و لوچم رو ورچیدم و گفتم:
	- به من نگو خانوم بهم بگو کژال یا به قول این نبات ورپریده که میگفت؛ کژکژی، تو هم هر چی دوست داری صدا بزن غیر از خانوم.
	- چشم، حالا کژال چیکارم داشتی؟
	- آها خوب شد یادم انداختی می شه بیای کمکم حموم برم؟
	لباسم ندارم اگه میشه یک دست لباس هم بهم قرض بده لطفا.
	شیرین لبخندی زد و گفت:
	- بزار واست آب گرم کنم.
	سرم رو تکون دادم و گفتم:
	- باشه. (6)
	شیرین با یک دست لباس صورتی که کمر بند نازک طلای دور کمرش بود سمتم اومد وای خیلی ناز بود.
	- بیا کژالم.
	- ممنون شیرین.
	شیرین دستم رو گرفت و گفت؛ برو داخل اتاق خان تا برات آب رو بیارم."
	سرم رو تکون دادم و سمت اتاق رفتم لباس رو روی تخت گذاشتم و منتظر شیرین موندم لچکم رو از سرم در آوردم و که نگاهم به موهام افتاد تا پایین کمرم شده بودن نصفش روی تخت ریخته بود باید کوتاهشون میکردم.
	نگاه از آینه گرفتم و منتظر شیرین موندم بلاخره با دو کتری بزرگ آب داغ و آب سرد سمتم اومد وارد حموم شد دمای آب رو برام ولرم کرد، و دو تا تخم مرغ هم بهم داد و رفت.
	سمت حموم رفتم و لباس هام رو از تنم در آوردم هنوز جای ضربات شلاق و کتکها روی پشتم جاشون مونده بود بعضیهاشون گوشت اضافه در آورده بودن، آه... پر دردی کشیدم و مشغول شستن خودم کردم.
	سمت حموم رفتم و لباس هام رو از تنم در آوردم هنوز جای ضربات شلاق و کتکها روی پشتم جاشون مونده بود بعضیهاشون گوشت اضافه در آورده بودن، آه... پر دردی کشیدم و مشغول شستن خودم کردم. (1)
	سمت حموم رفتم و لباس هام رو از تنم در آوردم هنوز جای ضربات شلاق و کتکها روی پشتم جاشون مونده بود بعضیهاشون گوشت اضافه در آورده بودن، آه... پر دردی کشیدم و مشغول شستن خودم کردم. (2)
	زرده تخم مرغها کمکم میکرد موهام تمیز بشن، سریع خودم رو تمیز کردم و از حموم بیرون اومدم حولهای دورم انداختم و با موهای خیس بیرون اومدم حوله رو از دور کمرم باز کردم و لباسم رو پوشیدم، قشنگ بود پولکهای که روش کار شده بود خیلی قشنگش کرده بودن حوله رو ...
	با صدای اتومبیل آروان شاد سمت خروجی اتاق رفتم که آروان بدون توجه بهم سمت اتاقی رفت خواستم سمت اتاق برم که با صدای شیرین سر جام ایستادم.
	- کژال بهتره نری.
	متعجب پرسیدم: (2)
	- چرا؟! (1)
	- ورود همه به اون اتاق ممنوعه.
	از حرف شیرین چشم گرد شد وا خوب چرا؟!
	اگه اسم من کژاله بالاخره میفهمم به حرف شیرین گوش کردم و سمت اتاق رفتم بی حوصله روی تخت دراز کشیدم که یاد انگشتر افتادم سمت آینه رفتم و برش داشتم و دستم کردم کاملا اندازه انگشت اشارم بود بعد درش آوردم و داخل کشوی میز کنارم گذاشتمش.
	اگه اسم من کژاله بالاخره میفهمم به حرف شیرین گوش کردم و سمت اتاق رفتم بی حوصله روی تخت دراز کشیدم که یاد انگشتر افتادم سمت آینه رفتم و برش داشتم و دستم کردم کاملا اندازه انگشت اشارم بود بعد درش آوردم و داخل کشوی میز کنارم گذاشتمش. (1)
	اگه اسم من کژاله بالاخره میفهمم به حرف شیرین گوش کردم و سمت اتاق رفتم بی حوصله روی تخت دراز کشیدم که یاد انگشتر افتادم سمت آینه رفتم و برش داشتم و دستم کردم کاملا اندازه انگشت اشارم بود بعد درش آوردم و داخل کشوی میز کنارم گذاشتمش. (2)
	روی تخت افتادم و به پهلو دراز کشیدم که با صدای در هم تکونی نخوردم.
	"آروان" (12)
	دو شیشه پر راکی خورده بودم کلافه از جام بلند شدم که سرم خیلی گیج میرفت با زحمت سمت اتاق رفتم که چند پله اول نزدیک بود بیفتم که باز زور و زحمت خودم رو نگه داشتم.
	دو شیشه پر راکی خورده بودم کلافه از جام بلند شدم که سرم خیلی گیج میرفت با زحمت سمت اتاق رفتم که چند پله اول نزدیک بود بیفتم که باز زور و زحمت خودم رو نگه داشتم. (1)
	دو شیشه پر راکی خورده بودم کلافه از جام بلند شدم که سرم خیلی گیج میرفت با زحمت سمت اتاق رفتم که چند پله اول نزدیک بود بیفتم که باز زور و زحمت خودم رو نگه داشتم. (2)
	در اتاق رو باز کردم با دیدن کژال روی تخت لبخند بیجونی روی لبم اومد عجیب امروز دلم میخواست باهاش خوب باشم، سمتش رفتم و صداش زدم:
	- کژال بیداری؟
	سمتم برگشت با دیدنم سریع روی تخت نشست با صدای گرفته گفتم:
	- میشه کمک کنی لباس هام رو در بیارم.
	سرش رو تکون داد و سمتم اومد کمکم کرد کت و پیراهنم رو در بیارم زیر لب تشکر کردم خواست بره که دستش رو گرفتم که روی تخت افتاد خندهای داخل گلوم کردم، روی تخت دراز کشیدم کژال و به پشت خوابوندم و بهش چسبیدم دستم رو روی کمر باریک و خوشفرمش انداختم پامم روی...
	حس آرامش بهم دست داد، کژال بیحرکت بود و تمام حواسش سمت من معطوف شده بود، دلم میخواست گریه کنم ولی نمیخواستم جلوی این زن وا بدم برای همین گرفتم خوابیدم.
	حس آرامش بهم دست داد، کژال بیحرکت بود و تمام حواسش سمت من معطوف شده بود، دلم میخواست گریه کنم ولی نمیخواستم جلوی این زن وا بدم برای همین گرفتم خوابیدم. (1)
	حس آرامش بهم دست داد، کژال بیحرکت بود و تمام حواسش سمت من معطوف شده بود، دلم میخواست گریه کنم ولی نمیخواستم جلوی این زن وا بدم برای همین گرفتم خوابیدم. (2)
	"سالار" (13)
	خیلی عصبی بودم سمت فریبا رفتم و سرش فریاد زدم:
	- هیچ معلوم هست داشتین چیکار میکردین؟
	فریبا با ظاهر ترسیده گفت:
	- عزیزم اجازه بده حرف بزنیم.
	تو صورت فریبا خم شدم و فریاد زدم:
	- از این رفتارهات حالم بهم میخوره فریبا تمومش کن.
	فریبا متقابلا فریاد زد:
	- تو حق نداری صدات رو روی زن حامله ات بلند کنی.
	خواستم بزنم تو صورتش بخاطر این هرزگیش که با شنیدن زن حامله گنگ به این زن نگاه کردم.
	بعد از کمی مکث گفتم:
	- حامله؟!
	- آره سالار خان من ازت باردارم.
	با حرف فریبا گیج شدم من با این زن رابطه خاصی نداشتم چطور باردار شده؟!
	باید بفهمم فریبا رو کنار زدم و از این زندان به اصطلاح عمارت خارج شدم.
	"ایمان"
	خستگی و کلافگی داخل چشمهام خودنمایی میکرد.
	به دستور بابا قیام انگشتر رو به کژال رسوندم، اون انگشتر به ما کمک میکرد که راحت تر کژال رو پیدا کنیم و اونم کمتر دچار آسیب میشد.
	به دستور بابا قیام انگشتر رو به کژال رسوندم، اون انگشتر به ما کمک میکرد که راحت تر کژال رو پیدا کنیم و اونم کمتر دچار آسیب میشد. (1)
	به دستور بابا قیام انگشتر رو به کژال رسوندم، اون انگشتر به ما کمک میکرد که راحت تر کژال رو پیدا کنیم و اونم کمتر دچار آسیب میشد. (2)
	نگرانی بدی داشتم اون شیاطین به این راحتی دست از سر این دختر بر نمیدارن، بخصوص اون جن، ذوبه به این راحتیها کژال رو رها نمیکنه.
	نگرانی بدی داشتم اون شیاطین به این راحتی دست از سر این دختر بر نمیدارن، بخصوص اون جن، ذوبه به این راحتیها کژال رو رها نمیکنه. (1)
	نگرانی بدی داشتم اون شیاطین به این راحتی دست از سر این دختر بر نمیدارن، بخصوص اون جن، ذوبه به این راحتیها کژال رو رها نمیکنه. (2)
	مشکل پری دخت حل شد ولی ذوبه بزرگ ترین دشمنه کژاله.
	کاش میتونستم یک کاری برای این دختر بکنم ولی از چیزی که دیدم وحشت سراسر وجودم و گرفت.
	کاش میتونستم یک کاری برای این دختر بکنم ولی از چیزی که دیدم وحشت سراسر وجودم و گرفت. (1)
	کاش میتونستم یک کاری برای این دختر بکنم ولی از چیزی که دیدم وحشت سراسر وجودم و گرفت. (2)
	نمیدونستم به قیام بگم؛ یا نه؟ اگه میگفتم؛ نمیگفت؛ "ایمان اینها همه توهمه و زاده فکر رو خیالته؟"
	کاش یک بار میتونستم درست از نیروم کمک بگیرم ای کاش...
	"آسو"
	نزدیک صبح بود که تصمیم گرفتم داخل اتاق آروان برم، در رو باز کردم و وارد شدم پسرم و عروس خانوم داخل بغل هم خوابیدن چند دقیقه روی اجزای صورت کژال زول زدم که آروم کشوها رو باز کردم چشمم به یک انگشتر خیلی خوشگل با سنگ قیمتی افتاد روش چیزهای هک شده بود یک ...
	"کژال" (33)
	صبح در وضعیت خیلی بدی از خواب بیدار شدم، چشمتون روز بد نبینه آسو خانوم مثل جن بالا سرمون بود راستش یکم خجالت کشیدم.
	این زن نه ادب داشت نه شعور واقعا چطوری زن خان شده؟
	معلوم نیست چند ساعت اینجا بوده!
	یک جوری شده بود مثل آدمهای مسخ شده به پشتم زل زده بود.
	به پشت سرم برگشتم ولی هیچکسی نبود سمت آسو خانوم رفتم، وقتی پلک زدم از پشت پلکم انگار یک موجود سیاه داخل جسمش بود وقتی دستم دو روی شونهاش گذاشتم ترسیده جیغی زد که آروان ترسیده روی تخت نشست، صدا این زن گرفته بود! به حالت عجیبی نگاهم میکرد از رفتارش گی...
	آروان با سر درد از روی تخت بلند شد و سمت مادرش اومد و گفت:
	- مادر حالت خوبه؟
	آسو با صدای دورگه گفت:
	- آره ولی انسان به من نچسب بوی تعفن میدی.
	آروان گیج مادرش رو نگاه کرد، نه! شکم به یقین تبدیل شد که این زن واقعا خودش نیست اما باز چرا وارد بدن آسو شدن؟!
	تنها جوابش اینکه اون رو زیر نظر داشته باشم تا ببینم قضیه چیه؟
	آروان بدون توجه بهم به مادرش کمک کرد به اتاقش بره.
	با رفتنش بوی خیلی بدی اومد، موقع راه رفتن خرخر میکرد و پاهاش رو روی زمین میکشید.
	با رفتنش بوی خیلی بدی اومد، موقع راه رفتن خرخر میکرد و پاهاش رو روی زمین میکشید. (1)
	با رفتنش بوی خیلی بدی اومد، موقع راه رفتن خرخر میکرد و پاهاش رو روی زمین میکشید. (2)
	باید از ایمان کمک بگیرم که ببینم باز به چه دلیل وارد جسم این زن شدن؟ از روی تاسف سری تکون دادم هرچند یک بار که وارد جسم بشن بدن بیمار و ضعیف میشه و مکان مناسبی برای نفوض این جن هاست.
	حیف که قسم خوردم به جنی آسیب نزنم وگرنه با روش دیگهای اون جن رو بیرون میکشیدم ولی ممکن آسو اذیت بشه.
	حیف که قسم خوردم به جنی آسیب نزنم وگرنه با روش دیگهای اون جن رو بیرون میکشیدم ولی ممکن آسو اذیت بشه. (1)
	حیف که قسم خوردم به جنی آسیب نزنم وگرنه با روش دیگهای اون جن رو بیرون میکشیدم ولی ممکن آسو اذیت بشه. (2)
	شونهای بالا انداختم و روی تخت نشستم چشمهام رو مالوندم و خودم رو روی تخت انداختم که در باز شد، حتی به خودمم زحمت ندادم که روی تخت بشینم.
	آروان با چهرهای نگران وارد اتاق شد و پرسید:
	- چرا مادر اینطور شده بود؟
	شونهای به معنای "ندونستن" بالا انداختم که اخم کرد چند دقیقه گذشت که دستور دادن آقا شروع شد.
	شونهای به معنای "ندونستن" بالا انداختم که اخم کرد چند دقیقه گذشت که دستور دادن آقا شروع شد. (1)
	شونهای به معنای "ندونستن" بالا انداختم که اخم کرد چند دقیقه گذشت که دستور دادن آقا شروع شد. (2)
	- پاش و برو یه چیزی بیار بخورم.
	- باشه. (7)
	دلم میخواست بگم نوکر بابات غلام سیاه ولی وجدانن دلم کتک نمیخواست تازه داشت جاشون خوب میشد باید یاد میگرفتم جلوی زبونم رو بگیرم.
	وارد آشپزخونه شدم که شیرین جلو اومد و گفت:
	- عروس خانوم میز آماده است.
	دستی به شونهی شیرین زدم و گفتم:
	- اسم من نه عروس خانومه نه چیزی راحت بهم کژال بگو.
	- چشم کژال.
	لبخندی بهش زدم که گفت:
	- شما برید حاظر بشید من میز رو میچینم.
	"شیرین" (2)
	همین که کژال از آشپزخانه خارج شد دایه وارد شد و گفت:
	- شیرین، جدیدا خیلی با عروسخانوم میپری!
	چشم از دایه دزدیم و گفتم:
	- چه ربطی داره دایه کژال مهربونه آدم دلش میخواد باهاش حرف بزنه.
	دایه سریع به خودش گرفت و گفت:
	- این یعنی من بد اخلاقم؟!
	وای خدای کژال حق داره از این زن خوشش نیاد واقعا از کاه کوه میسازه پس لبخند زوری زدم و گفتم:
	وای خدای کژال حق داره از این زن خوشش نیاد واقعا از کاه کوه میسازه پس لبخند زوری زدم و گفتم: (1)
	وای خدای کژال حق داره از این زن خوشش نیاد واقعا از کاه کوه میسازه پس لبخند زوری زدم و گفتم: (2)
	- این چه حرفیه دایه شما بهترین اخلاق رو دارید ولی اگه اجازه بدید برم میز رو بچینم.
	با تمام سرعت نداشتم سمت پذیرای عمارت رفتم و تا میز رو بچینم.
	"کژال" (34)
	سرم و به نشونهی "باشه" تکون دادم و از آشپزخانه خارج شدم و سمت اتاق رفتم که آروان گفت:
	سرم و به نشونهی "باشه" تکون دادم و از آشپزخانه خارج شدم و سمت اتاق رفتم که آروان گفت: (1)
	سرم و به نشونهی "باشه" تکون دادم و از آشپزخانه خارج شدم و سمت اتاق رفتم که آروان گفت: (2)
	- چیزی نیاوردی؟
	- میز داخل سالن آماده است.
	آروان لبهاش داخل دهنش برد، سرش رو تکون داد و گفت:
	- باشه، بپوش بریم.
	روی دو طرف موهام یک بافت ریز زدم و با شال توری که فقط مختص لباس بود موهام رو جمع کردم و روی شونم ریختمشون.
	از داخل آینه حوسم سمت آروان جلب شد، که به اندامم نگاه میکرد نه به وحشی بازی چند شب پیشش نه به رفتار مهربون الانش فکر میکنم این پسر واقعا مشکل داره! با گفتن؛ کلمه "حاظرم" از اتاق خارج شدیم سمت میز رفتیم از هر چیزی که فکرش و بکنید روی میز بود، تازه مت...
	از داخل آینه حوسم سمت آروان جلب شد، که به اندامم نگاه میکرد نه به وحشی بازی چند شب پیشش نه به رفتار مهربون الانش فکر میکنم این پسر واقعا مشکل داره! با گفتن؛ کلمه "حاظرم" از اتاق خارج شدیم سمت میز رفتیم از هر چیزی که فکرش و بکنید روی میز بود، تازه مت... (1)
	از داخل آینه حوسم سمت آروان جلب شد، که به اندامم نگاه میکرد نه به وحشی بازی چند شب پیشش نه به رفتار مهربون الانش فکر میکنم این پسر واقعا مشکل داره! با گفتن؛ کلمه "حاظرم" از اتاق خارج شدیم سمت میز رفتیم از هر چیزی که فکرش و بکنید روی میز بود، تازه مت... (2)
	- آسو خانوم نمیاد؟
	- نمیدونم. (1)
	- خب درست نیست تا وقتی مادرتون نیومده ما شروع کنیم!
	آروان پوفی از روی کلافگی کشید و از روی صندلی بلند شد.
	وقتی آروان با مادرش وارد سالن شد سرم سمت زن برگشت وقتی روی صندلی نشست آروانم کنارم نشست.
	آسو خانوم شروع به بو کشیدن کرد من و آروان کپ کرده بودیم.
	بعد از دو دقیقه من خودم رو زده بودم به کوچه علی چپ، با حرف آروان قصد شروع کردن داشتم که یادم آومد اسم خدا نیاوردم وقتی زیر لب گفتم؛ "بسم اللّه" تیکه گوشتی که دست آسو خانوم بود افتاد و یک جیغ خفیف کشید.
	پوزخندی زدم، میدونستم با این کارم اون جن داخل جسم قادر نیست با ما در خوردن غذا شریک باشه ولی آروان نه اسمی آورد نه چیزی!
	جنی که داخل جسم آسو بود با ولع شروع به خوردن تکه گوشتها میکرد، جوری با دندون گوشت رو از استخوان جدا میکرد که تکههای از گوشت روی زمین میریخت، فکر کنم آروان داشت حالش بهم میخورد که رو به مادرش کرد و گفت:
	- مادر حالتون خوبه؟!
	آسو با صدای دورگه گفت: (1)
	- خیلی لذیذه، هرگز فکر نمیکردم غذای انسانها انقدر لذیذ باشه.
	خودم رو بیخیال نشون دادم، با دیدن توت فرنگیها چشمهام برقی زد، دست دراز کردم که بردارم که دست آسو خانوم روی توتفرنگیها قرار گرفت و یک مشت از توت فرنگیها رو روی غذاش ریخت، باقی توت فرنگیهایی که مونده بودن یا له شده بودن یا چهره دوست داشتنی نداشتن.
	به همون نون و پنیر داخل ظرفم بسنده کردم، این بوی که می اومد نمیزاشت لقمه از گلوم پایین بره، سرم پایین بود که با کاری که آسو کرد دیگه میخواستم بالا بیارم.
	آروغی زد که آروان لقمه توی دستش خشک شد اون رو روی ظرفش انداخت با کلمه "نوش جان" میز رو ترک کرد، با رفتن آروان از روی صندلی بلند شدم و سمت آسو رفتم و دو طرف شونهاش رو گرفتم و گفتم:
	- تویی که وارد جسم این زن شدی من کژالم اگه بیرون نیای با دعا برای همیشه تو رو اسیر این دنیا میکنم پس یا بیا بیرون یا کاری که گفتم؛ رو میکنم.
	- تو فقط یک انسانی!
	توی صورتش خم شدم و به چشمهاش زل زدم و گفتم:
	- گاهی یک انسان میتونه از شمشیر فولادی هم تیز تر و برنده تر باشه، تو با من اعلام جنگ کردی پس منتظر عواقب کارت باش.
	بدون توجه به اون جن از سالن خارج شدم و سمت باغ عمارت رفتم.
	تنها جایی که دیدن ایمان دردسر ساز نمیشد.
	به دورترین قسمت باغ رفتم و اسم ایمان رو توی ذهنم بردم به چند دقیقه نکشید جلوم ظاهر شد.
	- سلام ایمان.
	- سلام یا بنت کژال. (گفت و گو عربی بوده فقط ترجمه اش نوشته می شه.)
	- از وجود یک جن داخل عمارت خبر داری؟
	ایمان اخمی کرد و گفت: (1)
	- خیر.
	- ولی یک جن داخل جسم آسوِ ولی این چطور ممکنه؟!
	- کژال من انگشتری موکل دار برای شما آوردم.
	چشم هام گرد شدن و گفتم:
	- اون انگشتری که روی زمین بود رو تو آوردی؟
	ایمان سرش رو تکون داد و گفتم:
	- موکل داشت؟!
	ایمان گفت: (1)
	- قیام یک موکل از بین جنیان انتخاب کرد و مسئول انگشتر کرد اون انگشتر فقط برای شما ساخته شده اگه کسی غیر شما استفاده کنه تسخیر میشه.
	با دست توی سرم کوبیدم پس آسو خانوم انگشتر رو برداشته موکلشم داره انتقام میگیره رو به ایمان کردم و گفتم:
	- ایمان باید کمکم کنی تا اون جن رو از جسم آسو در بیارم ولی مطمئن نیستم، بزار برم یک نگاهی به کشو بکنم شاید اونجا باشه.
	- نیازی نیست انگشتر اونجا نیست.
	بخاطر حماقتم خودم رو سرزنش میکردم و گفتم:
	- پس چیکار بکنم؟!
	ایمان با اطمینان گفت:
	- از اونجای که شما مالک انگشتر هستید فقط کافیه انگشتر رو انگشت اشاره دست راستتون بکنید و به اون جن دستور بدید موظف به انجامه، انجام نده طبق قولی که داده توسط قوم خودش کشته میشه.
	باشهی زیر لب گفتم؛ که ایمان غیب شد.
	"فریبا" (3)
	تا دیر وقت منتظر سالار بودم ولی این مرد نیومد من الان به بودنش نیاز داشتم ولی اون نبود.
	باز هم باید پیش اردشیر میرفتم از اونجای که ترسو هستش لام تا کام حرف نمیزنه.
	موهام رو باز کردم و لبهام رو با پودر مخصوصی که برام گرفتن حسابی سرخ کردم، یکم سرمه با میلهاش داخل چشم کشیدم که چشمهای طوسیم وحشی شدن لباس تنگی پوشیدم که اندام نیمه تپلم هر مردی رو حریص میکرد.
	موهام رو باز کردم و لبهام رو با پودر مخصوصی که برام گرفتن حسابی سرخ کردم، یکم سرمه با میلهاش داخل چشم کشیدم که چشمهای طوسیم وحشی شدن لباس تنگی پوشیدم که اندام نیمه تپلم هر مردی رو حریص میکرد. (1)
	موهام رو باز کردم و لبهام رو با پودر مخصوصی که برام گرفتن حسابی سرخ کردم، یکم سرمه با میلهاش داخل چشم کشیدم که چشمهای طوسیم وحشی شدن لباس تنگی پوشیدم که اندام نیمه تپلم هر مردی رو حریص میکرد. (2)
	سمت اتاق اردشیر رفتم که با صدای پچ پچ که متعلق به برادرش مسعود بود لبخندی به پهنای صورتم زدم رابطه با دو مرد میتونست خیلی لذت بخش تر از یک نفر باشه.
	در رو باز کردم و وارد شدم مسعود با دیدنم یک تای ابروش رو بالا داد اردشیر با ترس نگاهم کرد، مسعود رو به اردشیر کرد و گفت:
	- خوب داداش مثل اینکه مهمون داری من رفع زحمت میکنم لئولئو خونه منتظرمه.
	- باشه داداش خوش اومدی.
	مسعود میخواست بره که یقه اش رو گرفتم و گفتم:
	- کجا؟ با جفتتون کار دارم.
	صدای اعتراض امیز اردشیر در اومد:
	- زن داداش سالار بفهمه گردن هر سه تای ما رو می شکنه.
	با دلبری دستی به بدنم کشیدم و گفتم:
	- اگه شما دو برادر حرفی نزنید سالار نمیفهمه، امشب میتونید یک شب بیاد ماندنی با من داشته باشید.
	مسعود پوزخندی زد و سمتم اومد اردشیر  جلوی خودش رو گرفته بود بیشتر از پنج دقیقه طاقت نیاورد و اونم سمتم اومد و...
	خسته وسط دو برادر دراز کشیده بودم.
	که صدای مسعود در اومد:
	- سالار چه هلوی داشت و نمیدونستیم!
	بعد دستش رو روی گلوم گذاشت و گفت:
	- از این به بعد هر شب باید بیای و بهمون یک حال اساسی بدی وگرنه به سالار میگیم.
	از خدا خواسته با دلبری گفتم:
	- چشم، شما هر چی بگید همونه.
	مسعود سمت اردشیر برگشت و گفت:
	- تو قبلا با زن دادش خوابیدی؟
	- آره یک بار.
	- چه خوب وقتی یک زن داداش هرزه داریم چه نیازی به لئولئو هست؟
	اردشیر گفت:
	- رابطت با زنت چطوره؟!
	- مثل یک تکه گوشت بیحرکته.
	از تشبیه مسعود خندم گرفته بود.
	"کژال" (35)
	سمت عمارت و اتاق آسو رفتم، آسو خوابیده بود و توی خواب خرخر میکرد یه آشی برات بپزم تا دیگه حوس رفتن تو جلد کسی رو نکنی.
	سمت عمارت و اتاق آسو رفتم، آسو خوابیده بود و توی خواب خرخر میکرد یه آشی برات بپزم تا دیگه حوس رفتن تو جلد کسی رو نکنی. (1)
	سمت عمارت و اتاق آسو رفتم، آسو خوابیده بود و توی خواب خرخر میکرد یه آشی برات بپزم تا دیگه حوس رفتن تو جلد کسی رو نکنی. (2)
	یک حسی بهم میگفت؛ "انگشتر داخل جیب راست لباس آسو هستش." دستم رو روی گلوی آسو گذاشتم که چشمهای آسو باز شد که کاملا سیاه بود بی رحمانه لب زدم:
	- بهت گفته بودم یا بیرونت میارم یا اسیرت میکنم.
	- تو فقط یک انسانی.
	- آره، ولی اونقدر عزیزم که سه موکل رحمانی دارم پس خودت از جسمش بیا بیرون وگرنه دستور می دم داخل اون جسم تیکه تیکت کنن.
	جن شروع به خندیدن کرد و گفت:
	- اگه به من آسیب بزنی این زن هم میمیره.
	گره دستم رو باز کردم و سمت آسو رفتم و درست رو به روش ایستادم و گفتم:
	- من مالک انگشترم پایبند به عهدت باش و از جسم اون زن بیرون بیا وگرنه طبق قراردادی که با موکلین رحمانیم بستی اجازه میدم قومت خانوادت رو جلوی چشمت به تکههای یکسان تبدیل کنن.
	- تو نمیتونی؟
	سرم رو بالا گرفتم و خیلی جدی گفتم:
	- امتحانش کاملا مجانیه.
	شروع یه گفتن؛ ذکرها برای احضار سه موکل رحمانیم کردم اول رحمان، دوم رحیم و سوم ایمان ظاهر شدن.
	سمتشون برگشتم و گفتم:
	- این جن جزو هر قومی که محسوب میشه از رئیس همون قبیله میخوام خانواده این جن کاملا با درد بکشه، میخوام صدای جیغشون داخل این اتاق پخش بشه.
	ایمان تعظیم کوتاه کرد و غیب شد جن با تردید نگاهم کرد که حرفم ادامه دادم:
	- یا با احترم از اون جسم خارج میشی یا صدای زجه زن و بچهات رو داخل این اتاق میشنوی کدومش رو انتخاب میکنی؟
	عجله کن زمان داره تموم می شه، سمتش حرکت کردم و خواستم انگشتر رو از جیبش آسو بردارم که دست دراز کرد گلوم رو بگیره اما رحمان گلوی آسو رو گرفت و محکم به دیوار کوبوندش.
	جن تقلا میکرد آسو مدام خرخر میکرد و جیغ میزد.
	انگشتر رو برداشتم من حریص نبودم، باید انگشتر رو به رئیس قبیله پس میدادم.
	صدای جیغ کریهی داخل اتاق پخش شد واقعا هدفم کشتن نبود فقط میخواستم از جسم اون زن بیرون بیاد.
	صدای جیغ کریهی داخل اتاق پخش شد واقعا هدفم کشتن نبود فقط میخواستم از جسم اون زن بیرون بیاد. (1)
	صدای جیغ کریهی داخل اتاق پخش شد واقعا هدفم کشتن نبود فقط میخواستم از جسم اون زن بیرون بیاد. (2)
	صدا هر لحظه بلندتر میشد تا بلاخره قطع شد جن از جسم آسو با خشم بیرون اومد و فریاد بلندی زد، ذکری رو گفتم؛ تا دیگه نتونه وارد جسم آسو بشه به سمتم حمله کرد ولی نیرویی اون رو پس زد سمت شخصی برگشتم که این کار و کرده بود.
	جن از ترس گفت:
	- ارباب اینجاست.
	همین جمله کافی بود تا رئیس قبیله جلوش حاضر بشه، جنی قوی با چشمهای سفید، دستهای دراز و استخونی به رنگ خاکستری، غباری سیاه رنگ پوشیده بود از بینی فقط دو سوراخ عمیق روی صورتش بود و دهانی که در زیر غبار پوشیده شده بود.
	جنی که موکل انگشتر بود با دیدن رئیسش تعظیمی کرد سمت رئیس برگشتم و گفتم:
	- من حمایت عزیزی رو دارم که منشاء نیروی همه شماست، این انگشتر رو بگیرید و از اینجا برید .
	میدونستم کارم بی احترامیه ولی اون ها به یکی از هم نوعهای من صدمه زده بودن.
	جن بی حالت نگاهم کرد و گفت:
	- برای این گستاخی متاسفم اما انگشتر در خدمت مالکش باقی میمونه.
	جدی گفتم:
	- به عنوان مالک انگشتر من نمیخوامش همون بهتر که از من و خانواده ی من دور باشه.
	رئیس سری تکون داد و گفت:
	- امر، امر شماست، یا بنت کژال.
	سمت جنی رفتم که وارد جسم آسو شده بود.
	- خانوادت کاملا سالم هستن ولی یک بار دیگه تو رو نزدیک انسانی بیینم که مورد آزار و اذیت قرار دادی این اجازه رو میدم که نابودت کنن.
	حالا هم از اینجا برید و دیگه سمت این خانواده یا من نیاید، هر دو جن تعظیم کردن و غیب شدن.
	سمت ایمان رفتم و گفتم:
	- دیگه حق ندارید از یک قبیله جن کمک بخواید این سرنوشت منه و خودم با کمک خالقم میجنگم نه با قدرت موجوداتی که؛ از قدرت خالقم استفاده میکنن.
	به سه برادر اشاره کردم و گفتم:
	- حالا هم برید تا به این زن بخت برگشته کمک کنم.
	ایمان ناراحت گفت:
	- ما فقط میخواستیم کمکت کنیم.
	اخمی کردم و گفتم: (10)
	- این کمکتون میتونست به قیمت جون یک انسان تموم بشه، خودت باشی قادری بخاطر این حماقت خودت رو ببخشی؟
	حالا اگه بخشیدی قادری به خدای خودتم جوابگو باشی؟ ایمان هیچ عذر و بهانهای در درگاه خدا پذیرفته نمیشه خودتم این رو خوب میدونی نه تنها تو بلکه بابا قیام هم اشتباه کرده.
	حالا اگه بخشیدی قادری به خدای خودتم جوابگو باشی؟ ایمان هیچ عذر و بهانهای در درگاه خدا پذیرفته نمیشه خودتم این رو خوب میدونی نه تنها تو بلکه بابا قیام هم اشتباه کرده. (1)
	حالا اگه بخشیدی قادری به خدای خودتم جوابگو باشی؟ ایمان هیچ عذر و بهانهای در درگاه خدا پذیرفته نمیشه خودتم این رو خوب میدونی نه تنها تو بلکه بابا قیام هم اشتباه کرده. (2)
	ایمان بدون حرفی غیب شد رحمان و رحیم موندن سمتشون رفتم و گفتم:
	- به بابا قیام بگید اگه قراره جنگی با شیاطین باشه من کاملا آماده هستم ولی اگه میخواد کمک کنه جوری کمک که کسی توی خطر نیفته.
	رحمان خواست چیزی بگه که دستم رو به نشونهی سکوت بالا آوردم و اشاره کردم که برن.
	رحمان خواست چیزی بگه که دستم رو به نشونهی سکوت بالا آوردم و اشاره کردم که برن. (1)
	رحمان خواست چیزی بگه که دستم رو به نشونهی سکوت بالا آوردم و اشاره کردم که برن. (2)
	سمت آسو رفتم، دست روی سرش گذاشتم و کاری که لازم بود رو انجام دادم با زور این زن رو روی تخت گذاشتم، سرم رو روی تخت کنار دست آسو گذاشتم و خوابیدم.
	"داخل یک خونه بودم صدای گریه بچهای من رو سمت تختش کشوند، سمت تختش رفتم با دیدن دختری که شباهت خاصی به بچگیم داشت کپ کردم اما فقط رنگ چشمهاش و موهاش قهویی تیره بود.
	"داخل یک خونه بودم صدای گریه بچهای من رو سمت تختش کشوند، سمت تختش رفتم با دیدن دختری که شباهت خاصی به بچگیم داشت کپ کردم اما فقط رنگ چشمهاش و موهاش قهویی تیره بود. (1)
	"داخل یک خونه بودم صدای گریه بچهای من رو سمت تختش کشوند، سمت تختش رفتم با دیدن دختری که شباهت خاصی به بچگیم داشت کپ کردم اما فقط رنگ چشمهاش و موهاش قهویی تیره بود. (2)
	خیلی خوشگل بود صورت سفیدش آدم و وادار میکرد بغلش کنه، دست سمتش بردم ولی دستم از توی بدنش رد شد.
	خیلی خوشگل بود صورت سفیدش آدم و وادار میکرد بغلش کنه، دست سمتش بردم ولی دستم از توی بدنش رد شد. (1)
	خیلی خوشگل بود صورت سفیدش آدم و وادار میکرد بغلش کنه، دست سمتش بردم ولی دستم از توی بدنش رد شد. (2)
	با دیدن سایههای داخل اتاق ترسیدم نکنه به بچه آسیب بزنن!
	سایه ها جلو نمیاومدن، اونقدر بچه به دلم نشسته بود که دلم نمیخواست چشم ازش بردارم.
	مادرش یک زن تپل بود وقتی اومد بالا سرش، براش لالایی و خوند که من برای کژین میخوندم اما؛ در اتاق یک دفعه به شدت باز شد مردی درشت هیکل که چشم ابرو مشکی بود، روی موهاش نشونهای سفید رنگی داشت، سمت زن هجوم برد و کتک میزد و ناسزا بهش میگفت؛ داخل چارچوب ...
	- بسه، تمومش کنید.
	کسی صدام رو نمیشنید صدای جیغ دختر بچه در اومد حدودا سه سالش بود داداشش اون رو از تخت برداشت خواست ببرتش ولی بچه نمیاومد، روی زمین نشست و گریه میکرد اون مرد بی صفت زنش رو جلوی چشمهای دخترش از خونه بیرون کرد حتی التماسهای یک مادر برای داشتنش بچهها...
	کسی صدام رو نمیشنید صدای جیغ دختر بچه در اومد حدودا سه سالش بود داداشش اون رو از تخت برداشت خواست ببرتش ولی بچه نمیاومد، روی زمین نشست و گریه میکرد اون مرد بی صفت زنش رو جلوی چشمهای دخترش از خونه بیرون کرد حتی التماسهای یک مادر برای داشتنش بچهها... (1)
	کسی صدام رو نمیشنید صدای جیغ دختر بچه در اومد حدودا سه سالش بود داداشش اون رو از تخت برداشت خواست ببرتش ولی بچه نمیاومد، روی زمین نشست و گریه میکرد اون مرد بی صفت زنش رو جلوی چشمهای دخترش از خونه بیرون کرد حتی التماسهای یک مادر برای داشتنش بچهها... (2)
	مادربزرگ دختر کوچولو جلو رفت و گفت:
	- بیا دخترم اون زن بی همه چیز رو ول کن.
	همین جمله کافی بود تا دختر بچه سه ساله تف تو صورت پیرزن بکنه.
	از واکنشش شکه شدم، آخه یک بچه با این سن کم چطور همچین ظلمی رو پذیرفته و در مقابلش واکنش نشون داد؟!
	پیرزن گفت:
	- خوبه واللّه همه کارت رو میکنم تفم توی صورتم میکنی!
	حتی اسم دختر کوچولو رو هم نمیدونستم.
	(اجازه ندارم اسم خانوم رو بنویسم بنابراین فقط اسمی مشابه اسمشون رو مینویسم).
	پیرزن فریاد زد:
	- مهتاب تمومش کن.
	بچه جیغ میزد و گریه میکرد لب به هیچی نمیزد ای کاش میتونست من رو ببینه حداقل کاری میکردم کمتر غمگین باشه.
	بابای دختر بچه وارد خونه شد با شنیدن جیغ دخترش چنان سرش داد زد که من با این سن ترسیدم اون بچه که دیگه جای خود داره.
	بچه ترسیده بیشتر گریه کرد، مادر بزرگش کلافه شده بود اونم سرش داد زد.
	سمتش رفتم با اینکه من رو نمیدید شاید صدام رو میشنید اما بیفایده بود.
	سایهای سیاه رنگ سمت بچه رفت، و جلوش ایستاد بچه ساکت شده بود و انگشت شَستش رو میخورد.
	سایهای سیاه رنگ سمت بچه رفت، و جلوش ایستاد بچه ساکت شده بود و انگشت شَستش رو میخورد. (1)
	سایهای سیاه رنگ سمت بچه رفت، و جلوش ایستاد بچه ساکت شده بود و انگشت شَستش رو میخورد. (2)
	من انگار چند روز بود کنار مهتاب بودم، هر روز که میگذشت مهتاب ساکت تر میشد، تا بلاخره بعد از هفتهها هیچکسی صداش رو نشنید خیلی لاغر شده بود، داخل چشمهاش دیگه شادی نبود انگار نور روشن داخل چشمهاش برای همیشه خاموش شده بود سردی داخل چشمهاش و اجزای صو...
	دلم میخواست از این کابوس بیدار بشم ولی نیرویی وادارم میکرد بازم ببینم، هفتهها گذشت مهتاب دیگه حتی با عروسکهاشم بازی نمیکرد وقتی مادرش اومد انگار چند سال پیرتر شده بود.
	اولین نفر پسرش رو بغل کرد، وقتی سمت مهتاب رفت دختر بچه هیچ واکنشی نشون نداد حتی یک لبخند هم روی صورتش نیومد، مادرش منتظر بود که مهتاب اسمش رو صدا بزنه ولی سکوت مهتاب بیشتر اون زن رو نگران کرد، اشک تو چشمهای مادر مهتاب جمع شد فکر میکرد دخترش برای همی...
	با دستی که روی شونم خورد ترسیده از خواب بیدار شدم که آسو خانوم روی سرم بود.
	نگران اسمم رو میگفت؛ و من گیج به این زن نگاه میکرد سرنوشت مهتاب چی شد؟
	به خودم اومدم تمام صورتم از اشک خیس شده بود صورتم رو پاک کردم که آسو خانوم گفت:
	- کژال حالت خوبه؟
	لال شده بودم فقط سرم رو تکون دادم، مثل مردههای متحرک شده بودم مهتاب کیه؟!
	چرا باید اون رو تو خواب ببینم!
	از فکر و خیال خسته شده بودم سمت باغ رفتم و داخلش نشستم، صدای پرندههای که داخل باغ می اومد خیلی خوب بود سمت گلهای رفتم که داخل باغ خشک شده بودن اخمی کردم چرا به این ها نمیرسن؟
	از فکر و خیال خسته شده بودم سمت باغ رفتم و داخلش نشستم، صدای پرندههای که داخل باغ می اومد خیلی خوب بود سمت گلهای رفتم که داخل باغ خشک شده بودن اخمی کردم چرا به این ها نمیرسن؟ (1)
	از فکر و خیال خسته شده بودم سمت باغ رفتم و داخلش نشستم، صدای پرندههای که داخل باغ می اومد خیلی خوب بود سمت گلهای رفتم که داخل باغ خشک شده بودن اخمی کردم چرا به این ها نمیرسن؟ (2)
	"فریبا" (4)
	از اتاق اردشیر بیرون اومدم و سمت اتاق خودمون رفتم، حسابی به خودم رسیدم تصمیم گرفتم این خبر خوب رو به فائزه مادر شوهرم بدم، مطمئنن بچهی اردشیر میتونست کمکم کنه که سالار رو تصاحب کنم.
	در زدم و وارد شدم و گفتم:
	- مادر شوهر من چطوره؟
	فائز با دیدن صورت خندونم گفت:
	- خیر باشه خندون هستی؟!
	بلند گفتم: (1)
	- خیرِ، خیر.ِ.. بشینید تا براتون بگم.
	فائزه با کنجکاوی نشست و به حرف های فریبا گوش کرد با اومدن اسم "بچه" خندون و شاد شد انقدر خوشحال بود که توی پوست خودش نمیگنجید.
	فائز با خنده سمت سکو عمارت رفت و فریاد زد:
	- همه گوش بدن امروز خبر خوبی شنیدم که قرار مادر بزرگ بشم، تمام خدمه فردا شب به مناسبت این خبر خوب جشن داریم.
	دایه بدو بدو سمتم اومد رو بهش کردم و گفتم:
	- نمیخوام کم و کسری داخل جشن باشه همهی خان ها رو دعوت کن تا این خبر و بشنون.
	دایه خندون گفت:
	- چشم خانوم جان.
	"سوم شخص" (21)
	اردشیر با شنیدن بارداری فریبا بینهایت شکه شد، تازه پی به نقشه فریبا برده بود باورش نمیشد اسباب بازی این زن شده!
	اردشیر با شنیدن بارداری فریبا بینهایت شکه شد، تازه پی به نقشه فریبا برده بود باورش نمیشد اسباب بازی این زن شده! (1)
	اردشیر با شنیدن بارداری فریبا بینهایت شکه شد، تازه پی به نقشه فریبا برده بود باورش نمیشد اسباب بازی این زن شده! (2)
	اردشیر کینهای عمیق از فریبا به دل گرفت وقتی فریبا به اتاقش رفت اردشیر بی سر و صدا وارد اتاقش شد.
	اردشیر کینهای عمیق از فریبا به دل گرفت وقتی فریبا به اتاقش رفت اردشیر بی سر و صدا وارد اتاقش شد. (1)
	اردشیر کینهای عمیق از فریبا به دل گرفت وقتی فریبا به اتاقش رفت اردشیر بی سر و صدا وارد اتاقش شد. (2)
	فریبا با دیدنش شکه شد اردشیر از پشت، در رو قفل کرد و گلوی فریبا رو گرفت دستش رو روی دهن فریبا گذاشت.
	فریبا ترسیده به اردشیر نگاه کرد، اردشیر کنار گوشش زمزمه کرد:
	- جیغ نزن، ولی زن داداش خوب بازی کثیفی راه انداختی!
	بچه من رو جای بچه سالار جا زدی، سالار با تو زیاد رابطه نداشته ولی تو با من دو بار رابطه داشتی! بازیت قشنگه ولی از این به بعد من کسیم که مهرهات رو تکون میده اگه کاری که می گم رو نکنی به همه میگم با مسعود رابطه داشتی و بچهات از مسعوده لبخند کثیفی زدم...
	آروم گفتم:
	- دستم رو بر میدارم اگه جیکت در بیاد ابروی خودت میره.
	تند تند سرم رو تکون دادم که اردشیر دستش رو برداشت با رفتن اردشیر نفسی از آسودگی کشیدم.
	اردشیر بی سر و صدا از اتاق خارج شد باید از شر این مرد خلاص میشدم وگرنه کار دستم میداد.
	اردشیر بی سر و صدا از اتاق خارج شد باید از شر این مرد خلاص میشدم وگرنه کار دستم میداد. (1)
	اردشیر بی سر و صدا از اتاق خارج شد باید از شر این مرد خلاص میشدم وگرنه کار دستم میداد. (2)
	"کژال" (36)
	آستین لباسم رو بالا دادم و مشغول درست کردن باغچه شدم، از جام بلند شدم که دستی دور کمرم حلقه شد ترسیده جیغ خفیفی کشیدم و سمت شخص برگشتم، ولی هیچکسی پشتم نبود فکر کردم خیالاتی شدم که حس کردم دستی داخل موهام رفت واکنشی نشون ندادم که باز حس کردم چیزی دور ...
	خیلی از عمارت دور بودم دقیقا وسط باغ داخل عمارت بودم.
	دو دست بزرگ روی کمرم در حال حرکت بود چیزهای زیر لب میگفت؛ "من واقعا متوجه نمیشدم"، صدای پچ پچ بلندی میاومد صدا مدام یک چیز و تکرار میکرد.
	- مِنا سیتاما (معنیش و متاسفانه نمی دونم ولی فکر می کنم کلمهای شیطانی بوده، چون دشمنهای کژال جنهای بد بودن *_*)
	صدای جیغ بلند اومد دست روی گوشم گذاشتم ولی بیفایده بود، دلم میخواست صدا قطع بشه ولی با سنگینی چیزی که روی قلبم حس کردم، سرم گیج رفت و روی زمین افتادم.
	جن جلوی کژال ایستاد، نفرت و کینه تنها چیزی بود که داخل وجود این جن بود میخواست کژال رو بکشه ولی با نقشه شومی که توی ذهنش اومد کژال رو رها کرد، وقتی میتونست استفادهی بهتری از این زن در قبال نفرتش بکنه چرا باید اون رو میکشت؟
	سمت گردن کژال خم شد و گازی از گردن کژال گرفت، دندانهای برندهاش یک یادگاری ابدی روی جسم کژال حک کرد.
	همین کافی بود تا هر زمانی که اختیار میکرد این دختر و راحت تر بدست میآورد ولی اول باید اون رو به سمت تاریکی هدایت میکرد، جادو تنها حیلهای این شیطان بود تا کژال از قلب پاک تبدیل به یک هیولای کامل بکنه یک مدیوم تبدیل به هیولا میشد، قطعا به سلطه در آ...
	"آروان" (13)
	تا دیر وقت منتظر این دختر خیر سر بودم مگه من بیرون رفتنش رو ممنوعه نکرده بودم؟
	باز کجا غیبش زده؟ سمت ارسلان رفتم و گفتم:
	- ارسلان چند نفر رو بفرست داخل جنگل رو بگردن، خودتم با من بیا تا بریم داخل باغ رو بگردیم.
	- چشم خان. (11)
	سمت باغ رفتم هی کژال رو صدا میزدم، ارسلانم یا کژال خانوم میگفت؛ یا لقبهای جدید به کژال میداد.
	به وسط باغ رسیدم چون هوا تاریک و مه بود کژال قابل دید نبود، جلو رفتم که پام به چیزی خورد و محکم روی زمین افتادم سمت چیزی برگشتم که پاهام گیر کرده بود وقتی بلند شدم چشمم به یک دختر خورد سمتش رفتم، کبودی زیادی روی صورتش بود.
	واضح تر که نگاهش کردم متوجه شدم این دختر خود کژاله! ارسلان رو صدا زدم و گفتم:
	- اینجا حیون وحشی داره؟
	- نه خان چهار طرف بسته است.
	به صورت کژال اشاره کردم و گفتم این چیه؟
	ارسلان نگاهی به صورت کژال کرد و گفت:
	- نمیدونم خان شاید کار از ما بهترون باشه.
	پوزخندی به فکر این پسر زدم و گفتم:
	- خواهشا نگو داستانهای تخیلی رو باور داری!
	- خان از ما بهترون تخیلی نیستن.
	بی حوصله گفتم: (1)
	- ارسلان زیاد حرف میزنیا بیا بریم.
	ارسلان سری تکون داد کژال رو بلند کردم و سمت اتاقم رفتم مشغول عوض کردن لباسهای کثیفش بودم که جای دندون روی گردنش دیدم، فکر کردم کسی قصد نزدیکی به کژال رو داشته، کلافه بقیه لباسها رو در آوردم که جای پنجه یک موجود بزرگ روی قلب کژال بود، کاملا سیاه و کب...
	یک حس مبهم به این زن داشتم، حداقل خوبیش اینکه هرزه نبوده ولی جدیدا دیگه باهام جر و بحث نمیکنه زود کوتاه میاومد این رفتارهاش برام خیلی عجیب بود.
	دستم رو داخل موهای خرمایش فرو کردم و بوسه روی پیشونیش زدم.
	از کارام شکه شدم و زمزمه کردم؛
	- من دارم چه کار میکنم؟! خاک تو سرم زده به سرم!
	نفس عمیقی کشیدم و از اتاق خارج شدم شیرین رو صدا بزن.
	- بله خان. (3)
	- بمون پیش کژال.
	- چشم خان. (12)
	دستی توی جیبم کردم و از اتاق خارج شدم، یدونه سیگار در آوردم، گوشه لبم گذاشتم و روشنش کرد.
	"قیام" (2)
	از وقتی کژال انگشتر رو پس داده نگرانم، این دختر چرا درک نمیکنه که چقدر اوضاع وخیمه؟ ذوبه بیش از هر زمان دیگهای قدرتمند شده.
	از وقتی کژال انگشتر رو پس داده نگرانم، این دختر چرا درک نمیکنه که چقدر اوضاع وخیمه؟ ذوبه بیش از هر زمان دیگهای قدرتمند شده. (1)
	از وقتی کژال انگشتر رو پس داده نگرانم، این دختر چرا درک نمیکنه که چقدر اوضاع وخیمه؟ ذوبه بیش از هر زمان دیگهای قدرتمند شده. (2)
	کژال هر سه موکلش رو موخذه کرده حقم داره نزدیک بود اون زن بمی ره.
	ولی اون انگشتر رو باید قبول میکرد خدایا من و مسئول حفاظت از این دختر قرار دادی امیدوارم جلوی مولای خودم و سر افکنده نشم.
	ظلمت جلوم ظاهرشد خبر از آسیب دیدن کژال باز هم منو و آشفته کرد، کلافه از دست سه برادر از حرص اسمشون رو برد.
	سه جن ظاهر شدن این بار خیلی عصبی سرشون فریاد زدم:
	- شما عقل دارید یا نه؟ ما مسئول زندگی کژالیم مولامون ناراحته که اون دختر داره تقاص پس میده شما مگه موظف نیستید از کژال حفاظت کنید؟!
	وقتی اون جن راست راست کژال رو لمس میکنه شما چیکار میکنید؟ ساکت نشید به چه دردی میخورید؟ کژال شما رو موخذه کرده دلیل بر این نیست رهاش کنید ما از اون دختر دستور نمیگیریم از مولامون دستور میگیریم، اون جن تونسته به جسم کژال نفوذ کنه و این یعنی فاجعه ...
	صدای رحمان در اومد:
	- ما نهایت تلاشمون رو میکنیم ولی شیاطین تعداشون بیشتره از ماست.
	- اگه بهترین نبودین انتخاب نمیشدین سه موکل رحمانی و یک جن معمولی نمیتونید از یک دختر حفاظت کنید؟ اگه اینطور پیش بره کژال رو به سیاهی میره و این یعنی نابودی نسلش ما پیش بانو و مولامون باید جوابگو باشیم بانو زینب در خواست کردن کژال بیشتر حمایت بشه ما...
	هیچ عذر و بهونهای نمیپذیرم موظف هستید از کنار کژال تکون نخورید.
	حتی برای آب خوردنم رهاش نمیکنید متوجه شدین؟
	- بله قیام، ولی تو مرتبه ات از ما بالاتره چرا خودت حفاظت نمیکنی؟
	جدلی لب زدم:
	- برای اینکه من فقط انتخاب شدم راه رو نشونش بدم شما مسئول حفاظت هستید.
	خبر دارید ذوبه خواسته با نیروش کژال رو سیاه کنه؟
	کژال اگه تا دیروز کمتر حمایت میشد الان باید ده برابر بیشتر حفاظت کنید تمام.
	حالا هم برید، ایمان بمون اینی که بهت میدم رو بده کژال بگو روی قلبش مالش بده بلکه کبودی از بین بره.
	حالا هم برید، ایمان بمون اینی که بهت میدم رو بده کژال بگو روی قلبش مالش بده بلکه کبودی از بین بره. (1)
	حالا هم برید، ایمان بمون اینی که بهت میدم رو بده کژال بگو روی قلبش مالش بده بلکه کبودی از بین بره. (2)
	- چشم قیام.
	"سوم شخص" (22)
	شیرین با عشق به کژال میرسید، کژال تکونی خورد و با صورتی زرد شده روی تخت نشست شیرین نگران نگاهش کرد.
	کژال ظرف آبی که شیرین دستمالش رو خیس میکرد و روی سرش میزاشت
	جلوی خودش گرفت، شروع به عق زدن کردن شیرین روی کمر کژال دست میکشید.
	کژال مدام بالا میآورد درد داخل قفسه سینش خیلی اذیتش میکرد شکم خالیش و دل دردش به این درد دامن میزد دلش خیلی هوس تمشک کرده بود سمت شیرین برگشت و با صدای مظلومی گفت:
	- شیرین. (2)
	صدای گرفته کژال شیرین رو غمگین کرد و از روی ترحم و دلسوزی گفت:
	- جانم کژالم؟
	کژال یکم خجالت کشید که شیرین اروم گفت:
	- حرفت رو بزن چرا خجالت میکشی؟
	- دلم حوس تمشک کرده.
	شیرین با شنیدن حرفهای کژال چشمهای گرد شد، به دلش افتاده بود کژال بارداره! شاید این بچه میتونست مهر کژال و توی دل آروان خان بندازه.
	ناراحت گفتم: (1)
	- کژال ما اینجا که تمشک نداریم.
	لبش رو برچید دلم براش ضعف رفت.
	- میسپارم واست پیدا کنن.
	چشمهاش برق عجیبی زد و خنده کنان گفت:
	- باشه. (8)
	چند روز بود بیبی از روی جاش بلند نمیشد کژین نمیدونست چیکار کنه همیشه اینجور موقع ها کژال پیش بیبی بود، با یاد آوری ظاهر کژال چشمهای معصومش خیس شدن سرش رو روی دست بیبی گذاشت و گریه کرد.
	بیبی انگار صد ساله شده بود بیماریش روز به روز بدتر میشد و جسم این زن خسته تر، به دلش افتاده بود آخرای زندگیشه آرزو داشت قبل مرگش دخترش کژال رو ببینه.
	فکر میکرد کژال زندگی خانی رو پسندیده که دیگه پیششون نمیاد ولی خبر نداشت که عزیز کردش زیر دست و پای خان ها در حال خورد شدنه.
	فکر میکرد کژال زندگی خانی رو پسندیده که دیگه پیششون نمیاد ولی خبر نداشت که عزیز کردش زیر دست و پای خان ها در حال خورد شدنه. (1)
	فکر میکرد کژال زندگی خانی رو پسندیده که دیگه پیششون نمیاد ولی خبر نداشت که عزیز کردش زیر دست و پای خان ها در حال خورد شدنه. (2)
	بیبی اسم دخترش رو زیر لب میبرد و چشمهای آبیش خیس از اشک شده بود اونقدر با آه و ناله گریه کرد تا کم کم خوابید.
	سالار که دیگه نه امیدی داشت نه چیزی این مرد در مقابل همه چیز دیگه بیدفاع شده بود.
	سالار که دیگه نه امیدی داشت نه چیزی این مرد در مقابل همه چیز دیگه بیدفاع شده بود. (1)
	سالار که دیگه نه امیدی داشت نه چیزی این مرد در مقابل همه چیز دیگه بیدفاع شده بود. (2)
	نه فریبا مهم بود نه اون بچه، دلش میخواست به این جنگ خاتمه بده جدالی بین زندگی و عشقی که داخل قلبش بود، شاید باید عشق کژال رو داخل قلبش دفن میکرد ولی قدرتی براش نداشت، هر بار که فریبا نزدیکش میشد داخل تصوراتش کژال رو جای فریبا تصور میکرد.
	ارسام مسئول تحقیق شده بود ولی هر چی میگشت بیشتر سردرگم میشد.
	فردا شب آروان به عمارتش میاومد قطعا کژال هم همراهش بود.
	بلاخره روز جشن رسید فائزه جوری به عروسش میرسید هر کی نمیدونست فکر میکرد، فریبا عروس شاه شده!
	سالار خیلی خوش پوش شده بود طوری که چشمهای سبزش داخل اون لباسها جذابیتش رو چند برابر میکرد، داشت پدر میشد ولی کلمه پدر براش قابل حضم نبود، لبخند تلخی زد که بیشتر شبیه پوزخند بود.
	جمشید موظف شده بود به تمام خانها خبر بده، وقتی نامه ی دعوت سالار به دست آروان رسید.
	جمشید موظف شده بود به تمام خانها خبر بده، وقتی نامه ی دعوت سالار به دست آروان رسید. (1)
	جمشید موظف شده بود به تمام خانها خبر بده، وقتی نامه ی دعوت سالار به دست آروان رسید. (2)
	آروان نامه رو داخل دستش مچاله کرد به خوبی میدونست داخل نامه کزایی چه چیزی نوشته شده، ولی حال روحی کژال مسائد نبود شاید احساس گناه داخل قلب این مرد رشد کرده بود شاید عذاب وجدان داشت فقط خدا از قلب سراسر کینهای این مرد خبر داشت.
	آروان نامه رو داخل دستش مچاله کرد به خوبی میدونست داخل نامه کزایی چه چیزی نوشته شده، ولی حال روحی کژال مسائد نبود شاید احساس گناه داخل قلب این مرد رشد کرده بود شاید عذاب وجدان داشت فقط خدا از قلب سراسر کینهای این مرد خبر داشت. (1)
	آروان نامه رو داخل دستش مچاله کرد به خوبی میدونست داخل نامه کزایی چه چیزی نوشته شده، ولی حال روحی کژال مسائد نبود شاید احساس گناه داخل قلب این مرد رشد کرده بود شاید عذاب وجدان داشت فقط خدا از قلب سراسر کینهای این مرد خبر داشت. (2)
	شاید باید فریبا رو فراموش میکرد وقتی اون زن تونسته آروان رو فراموش کنه شاید اونم بتونه، ولی گفتنش؛ براش مثل خوردن زهر مار بود.
	شاید باید فریبا رو فراموش میکرد وقتی اون زن تونسته آروان رو فراموش کنه شاید اونم بتونه، ولی گفتنش؛ براش مثل خوردن زهر مار بود. (1)
	شاید باید فریبا رو فراموش میکرد وقتی اون زن تونسته آروان رو فراموش کنه شاید اونم بتونه، ولی گفتنش؛ براش مثل خوردن زهر مار بود. (2)
	هر چقدر میگذشت درد قلب این مرد بخاطر دوری از عشقش بیشتر میشد.
	"کژال" (37)
	جدیداً خیلی حالت تهوع داشتم سر هر چیز بیخودی حالم بد میشد دلم هوس چیزای تُرش و ملس زیاد میکرد شیرین میگفت؛ نکنه بارداری حتی از فکر اینکه باردار باشم لبخندی از رضایت روی لبم اومد ولی از واکنش آروان میترسیدم این مرد غیرقابل پیشبینی بود اگه بچهاش رو...
	جدیداً خیلی حالت تهوع داشتم سر هر چیز بیخودی حالم بد میشد دلم هوس چیزای تُرش و ملس زیاد میکرد شیرین میگفت؛ نکنه بارداری حتی از فکر اینکه باردار باشم لبخندی از رضایت روی لبم اومد ولی از واکنش آروان میترسیدم این مرد غیرقابل پیشبینی بود اگه بچهاش رو... (1)
	جدیداً خیلی حالت تهوع داشتم سر هر چیز بیخودی حالم بد میشد دلم هوس چیزای تُرش و ملس زیاد میکرد شیرین میگفت؛ نکنه بارداری حتی از فکر اینکه باردار باشم لبخندی از رضایت روی لبم اومد ولی از واکنش آروان میترسیدم این مرد غیرقابل پیشبینی بود اگه بچهاش رو... (2)
	اونوقت باید چیکار میکردم؟
	بابا هم دیگه من رو نمیخواد من جز تو خدایا هیچکسی و ندارم با دردی که روی گردن دقیق جای زخم بود احساس کردم و دستم رو روش گذاشتم که اخمهام از درد تو هم رفت.
	بابا هم دیگه من رو نمیخواد من جز تو خدایا هیچکسی و ندارم با دردی که روی گردن دقیق جای زخم بود احساس کردم و دستم رو روش گذاشتم که اخمهام از درد تو هم رفت. (1)
	بابا هم دیگه من رو نمیخواد من جز تو خدایا هیچکسی و ندارم با دردی که روی گردن دقیق جای زخم بود احساس کردم و دستم رو روش گذاشتم که اخمهام از درد تو هم رفت. (2)
	دلم برای بیبی خیلی تنگ شده بود کاش آروان میزاشت برم پیششون تا دلتنگیم برطرف بشه.
	دلم میخواست بدونم آروان چیکار میکنه! افکار منفیم رو پس زدم و سمت اتاق کارش رفتم.
	لای در اتاق باز بود میدونستم کارم خوب نیست ولی بازم مشغول دید زدنش شدم، قربون قد و بالات برم.
	لای در اتاق باز بود میدونستم کارم خوب نیست ولی بازم مشغول دید زدنش شدم، قربون قد و بالات برم. (1)
	لای در اتاق باز بود میدونستم کارم خوب نیست ولی بازم مشغول دید زدنش شدم، قربون قد و بالات برم. (2)
	هیکلت مثله فیله ولی چشمهات، آخ چشم هات که دلم رو بدجور بهشون باختم.
	من تو عالم خودم بودم و سرم پایین آروده بودم که با بشکنی که جلوی چشمم خورد سرم رو بالا آوردم که با پارچه شلوار مردونه رو به رو شدم سرم رو بالاتر آوردم و به چشمهای عصبی آروان نگاه کردم روی سرم غرید:
	- تو اینجا چیکار میکنی؟ مگه نمیدونی فال گوش وایستادن کار درستی نیست؟
	هر چند توی که داخل خانواده فقر بزرگ شدی این چیزا سرت نمی شه.
	نه دیگه این مرد خیلی پرو شده تو روش خندیدم پرو شده دارم واست وایسا سعی کردم واسش دلبری کنم دستم روی سینش گذاشتم و به چشمهاش زل زدم و دستم رو آروم آروم بالا بردم آروان کپ کرده بود خودم رو به بدنش میزدم که دستش آروم آروم روی کمر خوش تراشم نشست.
	با لحنی آروم و دلربا اسمش رو صدا زدم، که یک صدای نامفهوم از دهنش خارج شد.
	وقت عملی کردن نقشم بود از حرص بخاطر تک تک اذیتهای که کرده بود روی پاش زدم که فقط اخمهاش تو هم رفت.
	نه ناله نه آخ! هیچی نگفت؛ خواستم فرار کنم که محکم کمرم رو گرفت لاله گوشم رو گازی گرفت و گفت:
	- خانوم کوچولو حالا حالا ها مونده از دست من فرار کنی.
	آروان دستش رو بلند کرد که من فکر کردم میخواد بزنه تو صورتم که سرم رو توی قفسه سینش پنهون کردم و چشمهام رو بستم وقتی چند دقیقه صبر کردم هیچ اتفاقی نیفتاد لای پلکم رو باز کردم که دست آروان توی هوا خشک شده بود و با ظاهر ناراحت نگاهم میکرد، فکر کنم اصل...
	دستش رو پایین آورد و آروم اسمم رو برد؛
	- کژال، من...
	سکوت کرد، خواست بره که گفتم:
	- اومدم یک موضوع مهم بهت بگم.
	- واسی فردا بزارش امروز دایه واست لباس میاره اون رو بپوش و حاضر باش میام دنبالت تا جایی بریم.
	سرم و به معنای "باشه" تکون دادم، آروان سمتم قدم برداشت و سرم رو گرفت روی موهام رو بوسید از کارش حسابی شوکه شدم، بدون حرفی از کنارم رد شد.
	سرم و به معنای "باشه" تکون دادم، آروان سمتم قدم برداشت و سرم رو گرفت روی موهام رو بوسید از کارش حسابی شوکه شدم، بدون حرفی از کنارم رد شد. (1)
	داخل اتاق رفتم که ایمان جلوم ظاهرش شد با چشمهای گرد شده نگاهش کردم لب زدم:
	- تو اینجا چیکار میکنی؟
	- قیام دستور داد بیام.
	لبخندی به پهنای صورتم زدم و گفتم:
	- لطف کردی، چون دلم برات خیلی تنگ شده بود.
	ایمان نگاهی به زخم روی صورتم کرد و گفت:
	- قیام چه خوش فکره این رو روی زخمت بمال تا شب هیچ کبودی روی صورتت نمیمونه.
	- این چیه؟!
	- نمیدونم، شاهکار قیامه هیچوقت در مورد داروهای گیاهی که درست میکنه حرفی نمیزنه.
	سرم رو تکون دادم که ایمان سمت برگشت و گفت:
	- مراقب خودت و کوچولوت باش.
	خواستم چیزی بپرسم که ایمان یک تعظیم کوتاه کرد و غیب شد.
	خوبه دیگه شکمون در مورد بچه به یقین تبدیل شد خوشحال بودم میخوام مادر بشم!
	دارو رو روی صورتم زدم و روی تخت گرفتم خوابیدم جدیداً خیلی تنبل شده بودم.
	"آروان" (14)
	از کنار کژال رد شدم و سمت اتومبیلم رفتم امشب باید کاری میکردم سالار بسوزه باید کژال بین زنها بدرخشه بلکه حسادت فریبا برانگیخته بشه.
	از کنار کژال رد شدم و سمت اتومبیلم رفتم امشب باید کاری میکردم سالار بسوزه باید کژال بین زنها بدرخشه بلکه حسادت فریبا برانگیخته بشه. (1)
	از کنار کژال رد شدم و سمت اتومبیلم رفتم امشب باید کاری میکردم سالار بسوزه باید کژال بین زنها بدرخشه بلکه حسادت فریبا برانگیخته بشه. (2)
	سوار اتومبیلم شدم و سمت شهر رفتم از بین مغازه ها داشتم رد میشدم که چشمم به یک لباس مشکی رنگ پشت ویترین خورد لبخندی روی لبم اومد قطعا این لباس به چشمهای کژال میاومد تا کمر باریک و پاینش چاک داشت ولی با یاد آوری جشن که تمام زنها لباس لری میپوشن منصر...
	کژال لباس کوردی بیشتر بهش میاومد لباسی به رنگ آبی نفتی چشمم رو گرفت کمر بند نقرهای دور کمرش جذابیت لباس رو بیشتر میکرد اونم خریدم و سمت عمارت رفتم.
	کژال لباس کوردی بیشتر بهش میاومد لباسی به رنگ آبی نفتی چشمم رو گرفت کمر بند نقرهای دور کمرش جذابیت لباس رو بیشتر میکرد اونم خریدم و سمت عمارت رفتم. (1)
	کژال لباس کوردی بیشتر بهش میاومد لباسی به رنگ آبی نفتی چشمم رو گرفت کمر بند نقرهای دور کمرش جذابیت لباس رو بیشتر میکرد اونم خریدم و سمت عمارت رفتم. (2)
	لباس رو به شیرین دادم و گفتم؛ "داخل اتاق بزاره."
	"سوم شخص" (23)
	بیبی روز به روز غمگین تر بود درد قلبش اونقدر زیاد شده بود که بعضی شب ها به سختی نفس میکشید.
	بیبی روز به روز غمگین تر بود درد قلبش اونقدر زیاد شده بود که بعضی شب ها به سختی نفس میکشید. (1)
	بیبی روز به روز غمگین تر بود درد قلبش اونقدر زیاد شده بود که بعضی شب ها به سختی نفس میکشید. (2)
	همه رفته بودن و بنده خدا خونه تنها بود، دستش رو روی قلبش گذاشت دردش خیلی شدید بود زیر لب اسم دخترش رو میبرد، اونقدر اسم کژال رو زیر لب برد که چشمهای آبیش برای همیشه بسته شدن.
	کژال ترسیده با دلشوره از خواب بیدار شد، ساعتها از مرگ بیبی میگذشت وقتی کژین از دوستش خداحافظی کرد سمت خونه اومد با دیدن بیبی سمتش رفت و دستش رو گرفت ولی سرمای دست های بیبی، کژین رو حشت زده کرد کژین مدام بیبی رو تکون میداد ولی بیبی به رحمت خدا ...
	دلیر وقتی خبر مرگ مادر زنش رو شنید هر چی توی دستش بود رو ریخت سمت خونه رفت وقتی رسید پارچه سفید و روی سر بیبی دید توی چارچوب در سر خورد جرئت نزدیک شدن نداشت.
	کژین یک گوشه کز کرده بود و فقط گریه میکرد.
	دلشوره امون کژال رو بریده بود ترسیده بود دلش شروع به درد کرد اسم بیبی توی ذهنش اومد، نتونست تحمل کنه بدون هیچ حرفی از عمارت بیرون زد.
	بدون هیچ هدفی میدوید هر بار میخورد روی زمین باز هم میدوید، وقتی به روستای خودش رسید سر وضع خاکیش، صورت اشکیش و پاهای برهنهاش زخم شده بودن.
	وقتی به خونه رسید صداهای زیادی بلند شد، در خونه باز بود روی زمین افتاد از ته دلش زجه میزد، چهار دست و پا به داخل خونه رفت.
	با چشمهای بی روحش به افراد داخل خونه نگاه میکرد با پای گلی وارد خونه شد بابا یک گوشه اشک میریخت کژین کز کرده بود سراغ بیبی و گرفت:
	- بابا درد و بلات بخوره تو سر کژال، بیبی کجاست؟ بابا بگو دارم از دلشوره میمیرم.
	اشک توی چشمم جمع شده بود و سمت بابا رفتم.
	"کژال" (38)
	با چشمهای اشکی بابا رو نگاه کردم و گفتم:
	- بابا نمیخوایی بهم چیزی بگی؟!
	بابا دلم شور میزنه بگو بیبی کجاست؟
	شدت اشک ریختن بابا بیشتر شد شونههاش میلرزید.
	حتما اتفاقی افتاده که بابا گریه میکرد کژین گریه کنان سمتم اومد و گفت:
	- آجی بیبی مُرده.
	از چیزی که شنیدم دلم خون شد، کژین رو پس زدم شروع کردم به گریه کردن.
	- نه! نه، داری دروغ میگی! بیبی من زنده است بابا بگو که زنده است.
	هق هق میکردم میزدم توی سرم جیغ زدم:
	- خدا.
	خودم رو میزدم سمت بابا رفتم و گفتم:
	- بیبی من نمرده دارین اذیتم میکنید دلتون برام نمیسوزه دلتون برای طفل معصوم داخل شکمم بسوزه.
	بابا تو رو به ارواح خاک مامان بیبی کجاست؟
	بابا من رو به آغوش کشید سرم رو روی شونه بابا گذاشتم و گریه میکردم، باورم نمیشد که دیگه بیبی نبود.
	- بابا من رو پیش بیبی ببر بابا دارم دق میکنم من رو پیشش ببر.
	بابا دو طرف صورتم رو گرفت با چشمهای اشکی زیر بغلم رو گرفت و سمت مُرده شور خونه ده برد، پام سمت اون مرده شور خونه نمیرفت آخرین بار بخاطر مرگ مادرم پا به اینجا گذاشتم حالا هم بیبی همه کَسم مُرده بود، آخ بیبی چی کار کردی با دلم! آخه کجا رفتی؟
	بابا دو طرف صورتم رو گرفت با چشمهای اشکی زیر بغلم رو گرفت و سمت مُرده شور خونه ده برد، پام سمت اون مرده شور خونه نمیرفت آخرین بار بخاطر مرگ مادرم پا به اینجا گذاشتم حالا هم بیبی همه کَسم مُرده بود، آخ بیبی چی کار کردی با دلم! آخه کجا رفتی؟ (1)
	بابا دو طرف صورتم رو گرفت با چشمهای اشکی زیر بغلم رو گرفت و سمت مُرده شور خونه ده برد، پام سمت اون مرده شور خونه نمیرفت آخرین بار بخاطر مرگ مادرم پا به اینجا گذاشتم حالا هم بیبی همه کَسم مُرده بود، آخ بیبی چی کار کردی با دلم! آخه کجا رفتی؟ (2)
	سمت اون مرده شور خونهی کزایی رفتم دلربا خانوم داشت بیبی رو غسل میداد و دست روی صورت بی روح بیبی میکشید دلربا خانوم خواست مانع از وارد شدنم بشه که گفتم:
	- تو رو به ارواح خاک مادرم قسم میدم بزار برای آخرین بار بیبی رو ببینم.
	دلربا با دیدن وضعیتم سرش رو تکون داد و با بابا از اتاق بیرون رفتن با قدمهای لرزون سمت بیبی رفتم چشمهاش بسته بودن موهای جوگندومیش خیس بودن آه پر دردی از دلم خارج شد و دست بیبی رو گرفتم و گفتم:
	دلربا با دیدن وضعیتم سرش رو تکون داد و با بابا از اتاق بیرون رفتن با قدمهای لرزون سمت بیبی رفتم چشمهاش بسته بودن موهای جوگندومیش خیس بودن آه پر دردی از دلم خارج شد و دست بیبی رو گرفتم و گفتم: (1)
	دلربا با دیدن وضعیتم سرش رو تکون داد و با بابا از اتاق بیرون رفتن با قدمهای لرزون سمت بیبی رفتم چشمهاش بسته بودن موهای جوگندومیش خیس بودن آه پر دردی از دلم خارج شد و دست بیبی رو گرفتم و گفتم: (2)
	- بیبی الهی کژال رو جات بزارن تو خاک چرا ولم کردی؟
	بیبی چرا نموندی که باز صدای قشنگت رو بشنوم.
	بیبی تو هم مثل مامان رفتی؟ مگه قول ندادی بمونی؟ درد دوریم تو رو کشت؟ الهی کژال بمی ره ببخش تو رو خدا حلالم کن.
	بیبی تو هم مثل مامان رفتی؟ مگه قول ندادی بمونی؟ درد دوریم تو رو کشت؟ الهی کژال بمی ره ببخش تو رو خدا حلالم کن. (1)
	بیبی تو هم مثل مامان رفتی؟ مگه قول ندادی بمونی؟ درد دوریم تو رو کشت؟ الهی کژال بمی ره ببخش تو رو خدا حلالم کن. (2)
	نفسم به سختی بالا میاومد با گریه زمزمه کردم:
	- بیبی چرا نموندی نتیجت رو ببینی؟
	بیبی رفتی اون اومد بیبی بیدارشو تو رو جون کژال بیدارش و بگو همه این ها فقط یک کابوس ترسناکه و الان تموم میشه، من نمیتونم دوریت رو تحمل کنم بیبی من بدون تو چیکار کنم؟
	سرم رو روی بدن برهنه بیبی گذاشتم و گریه کردم و زمزمه کردم:
	- بیبی حلالم کن، حلالم کن.
	با صدای در اتاق بابا اسمم رو صدا زد:
	- کژال باید بریم.
	با صدای نامفهوم گفتم:
	- نمیام میخوام پیش بیبی بمونم.
	بابا با صدای گرفته گفت:
	- شوهرت اینجاست و دنبالت میگرده.
	جیغ زدم:
	- نمیام میخوام پیش بیبی بمونم. (1)
	با صدای آروان سمتشم برنگشتم.
	- کژال حالت خوبه؟ بیا بریم بزار با آرامش بخوابه.
	مثل بچههای بهونه گیر شدم و گفتم:
	- اگه بزارنش تو خاک دیگه نمیتونه بیاد پیشم، بهم روزی که مادرم مرد گفت؛ "تو یک روز اون رو میبینی" ولی اون روز هیچوقت نیومد، شما هم دروغ میگید من نمیزارم خاکش کنید.
	آروان سمتم اومد و دستی دور کمرم انداخت و گفت:
	- اگه اینطور گریه کنی اون به آرامش نمیرسه شاید اون الان آزاده عزیزم بزار خاکش کنن.
	- آخه اون زیر دیگه نمیتونه نفس بکشه.
	آروان لبخند تلخی زد و گفت:
	- اگه بزاری بره پیش دخترش اونجا میتونه با آرامش زندگی کنه، اون توی قلبته هیچ جای نمی ره حالا با من بیا و بزار بیبی بره؟
	نگاهی به آروان کردم و سرم رو تکون دادم.
	لبخند تلخی زد و دستم رو گرفت که ببرتم ولی سمت بیبی برگشتم و برای آخرین بار پیشونی، لپهای نرم و سردش رو بوسیدم و ازش خداحافظی کردم، آروان من رو بیرون اتاق برد.
	لبخند تلخی زد و دستم رو گرفت که ببرتم ولی سمت بیبی برگشتم و برای آخرین بار پیشونی، لپهای نرم و سردش رو بوسیدم و ازش خداحافظی کردم، آروان من رو بیرون اتاق برد. (1)
	لبخند تلخی زد و دستم رو گرفت که ببرتم ولی سمت بیبی برگشتم و برای آخرین بار پیشونی، لپهای نرم و سردش رو بوسیدم و ازش خداحافظی کردم، آروان من رو بیرون اتاق برد. (2)
	"چند ساعت قبل خروج کژال از عمارت"
	"آروان" (15)
	وقتی سمت خونه رفتم، با هدیههای دستم داشتن از پلهها بالا میرفتم مطمئنن کژال اگه اینها رو ببینه حتما خیلی ذوق میکنه، تو حال خودم بودم که شیرین با صورت پریشون اسمم رو برد:
	- خان. (5)
	روی پلهها ایستادم و سمت شیرین برگشتم و گفتم:
	- شیرین چیزی شده؟
	- خان کژال خانوم با یک وضع بد بدون کفش از عمارت خارج شدن.
	جدی گفتم: (1)
	- چیزی نگفت؟!
	شیرین سرش رو به معنای "نه" تکون داد.
	- خیلی خوب تو هدیهها رو ببر بالا من دنبالش میرم.
	با خودم فکر میکردم کژال کجا میتونه رفته باشه؟
	با یادآوری خانوادش حتما اونجا رفته سمت اون مسیر رانندگی کردم.
	"سوم شخص" (24)
	آروان، کژال رو از اون اتاق بیرون آورد و کژال رو مهمون آغوش گرمش کرد، شونههای کژال میلرزید آروان دو طرف صورت کژال گرفت رو با انگشت شصتش چشمهاش رو پاک کرد و گفت:
	- کژال باید بریم اینجا جای مناسبی نیست.
	کژال با حالتی غمگین چشم از اون اتاق گرفت و با آروان و بابا دلیر از مردشور خونه خارج شد.
	آروان تمام فکرش پیش جشنی بود که سالار راه انداخته، به این فکر میکرد کژال چطوری به اونجا ببره.
	آروان تمام فکرش پیش جشنی بود که سالار راه انداخته، به این فکر میکرد کژال چطوری به اونجا ببره. (1)
	آروان تمام فکرش پیش جشنی بود که سالار راه انداخته، به این فکر میکرد کژال چطوری به اونجا ببره. (2)
	میدونست کژال نمیآد پس تصمیم گرفت به احترام زنشم شده این یک بار کوتاه بیاد.
	کژال به خونه باباش رفت چقدر خونه سوت و کور بود، زندگی از این خونهی بی روح رفته بود آروان در حالی که زیر بازوی کژال رو گرفته بود اون رو به داخل خونه برد.
	کژال به خونه باباش رفت چقدر خونه سوت و کور بود، زندگی از این خونهی بی روح رفته بود آروان در حالی که زیر بازوی کژال رو گرفته بود اون رو به داخل خونه برد. (1)
	کژال به خونه باباش رفت چقدر خونه سوت و کور بود، زندگی از این خونهی بی روح رفته بود آروان در حالی که زیر بازوی کژال رو گرفته بود اون رو به داخل خونه برد. (2)
	کژال بدون توجه به باباش، کژین یا حتی آروان سمت اتاق بیبی میره.
	امشب عجیب دلش میخواست ساعتها داخل اون اتاق کوچیک بشینه و گریه کنه، اون شب هیچکسی خواب به چشمش نیومد نصف شب در اتاق بیبی باز شد و کژین وارد اتاق شد با صدای هقهق آروم متوجه اشک ریختن کژال شد آروم گفت:
	- آجی میدونم بیداری میشه بیام پیشت؟
	کژال سریع اشکهاش رو پاک کرد و با صدای گرفته گفت:
	- آره کژال فدات بشه، بیا.
	کژین سمت کژال دوید و خودش رو داخل بغل خواهرش انداخت، چقدر دلش برای کژال تنگ شده بود کژال با داغ دلش به کژین امیدواری میداد.
	خبر مرگ بیبی داخل کل ده پخش شد نبات هم یک چشمش اشک بود یک چشمش خون، بیبی در حق نبات یا هر جون داخل ده مادری کرده بود از پس این زن مهربون بود.
	فردا رسید و بلاخره زمان وداع با بیبی فرا رسید.
	سالار تمام شب رو به امید دیدار کژال سر کرد اما نه آروان و نه کژالی وارد عمارتش نشد.
	در بین خان ها نشسته بود اما دل غبار زده اش در بین دنیای دیگر سیر میکرد، فریبا و فائزه شادتر از هر زمانی بودن انگار که دنیا به کامشون بود.
	فردای روز جشن خبر مرگ بیبی به سالار خان رسید این مرد بیهیچ معطلی رَخت سیا به تن کرد و سمت مزار بیبی حرکت کرد.
	تا صبح نه کژال و نه بابا دلیر چشم رو هم نزاشتن ولی کژین از شدت گریه خوابش برده بود، بلاخره امروز آخرین روزی بود که کژال بیبی رو میدید بابا دلیر بلند شده و از خونه بیرون رفت کژال، کژین رو بیدار کرد اون ها هم رفتن تن بیبی روی شونههای مردها بود سمت ا...
	کژال با دیدن بیبی گریه میکرد دنبال مردها میدوید و جیغ میزد:
	- نبرینش، بیبی من عمری نکرده، بیانصافها نبرینش.
	آروان کژال رو گرفت ولی کژال همچنان جیغ و دست و پا میزد.
	کژال خودش رو از دستهای قوی آروان جدا کرد و سمت بیبی میدوید، دل مردم و برای کژال میسوخت میدونستن چقدر وابسته به بیبی بوده.
	وقتی جسد بیبی رو زمین گذاشتن شروع به گریه شیون کردن، کژال کنار جسد بیبی نشست خاک اطراف تن بیبی رو توی سرش میزد و گریه میکرد.
	نبات سمت کژال رفت تا آرومش کنه ولی هیچ کدوم از حرفهای نبات روی کژال تاثیری نداشت.
	بابا دلیر کژال رو از بیبی جدا کرد مردها جسم بیبی رو بلند کردن و داخل خاک گذاشتن کژال جیغ زد:
	- تو رو خدا اون زیر نمیتونه نفس بکشه، نامردا روش خاک نریزید.
	مردها ذره ذره روی بیبی خاک میریختن التماس های کژال دل سنگ رو هم آب میکرد.
	بالاخره خاک ریختن روی بیبی تموم شد، مراسم رو انجام دادن.
	ایمان در مراسم حضور داشت به هر حال کژال خواهرش محسوب میشد باید کنارش میموند بابا قیام هم درست در کنار ایمان ایستاده بود ولی از دید انسانها پنهان بودن.
	ایمان در مراسم حضور داشت به هر حال کژال خواهرش محسوب میشد باید کنارش میموند بابا قیام هم درست در کنار ایمان ایستاده بود ولی از دید انسانها پنهان بودن. (1)
	ایمان در مراسم حضور داشت به هر حال کژال خواهرش محسوب میشد باید کنارش میموند بابا قیام هم درست در کنار ایمان ایستاده بود ولی از دید انسانها پنهان بودن. (2)
	مردم کم کم میرفتن اما کژال از مزار بیبی جدا نمیشد، نبات سمت کژال رفت و گفت:
	- خدا نبات رو بکشه خواهری بیا بریم دیگه نمیشه اینجا بمونی.
	کژال پژمرده گفت:
	- نمیام.
	آروان سمت کژال رفت و از روی زمین بلندش کرد هرچی کژال دست و پا میزد فایده نداشت زورش به این مرد نمیرسید.
	آروان سمت کژال رفت و از روی زمین بلندش کرد هرچی کژال دست و پا میزد فایده نداشت زورش به این مرد نمیرسید. (1)
	آروان سمت کژال رفت و از روی زمین بلندش کرد هرچی کژال دست و پا میزد فایده نداشت زورش به این مرد نمیرسید. (2)
	"سالار" (14)
	زیاد جلو نرفتم از دور به مراسم خاکسپاری بیبی نگاه میکردم کژالم چقدر پژمرده شده بود.
	از دور فاتحهی برای بیبی دادم که آروان سمت کژال رفت دستهام مشت شدن نگاه ازشون گرفتم و از اونجا رفتم.
	"سوم شخص" (25)
	یک هفته از مرگ بیبی گذشته بود کژال یکم بیش از حد ساکت شده بود آروان زیاد سر به سرش نمیزاشت.
	یک هفته از مرگ بیبی گذشته بود کژال یکم بیش از حد ساکت شده بود آروان زیاد سر به سرش نمیزاشت. (1)
	یک هفته از مرگ بیبی گذشته بود کژال یکم بیش از حد ساکت شده بود آروان زیاد سر به سرش نمیزاشت. (2)
	ولی امروز دیگه دلش میخواست یکم صدای جیغ جیغ کژال رو در بیاره و بخندونتش ولی از اونجای که ظاهرش خیلی جدی بود نمیدونست چطور این کارو بکنه بنابراین تصمیم گرفت اون رو بیرون عمارت ببره پس سمت استبل رفت و دو اسب اصیل لر انتخاب کرد.
	ولی امروز دیگه دلش میخواست یکم صدای جیغ جیغ کژال رو در بیاره و بخندونتش ولی از اونجای که ظاهرش خیلی جدی بود نمیدونست چطور این کارو بکنه بنابراین تصمیم گرفت اون رو بیرون عمارت ببره پس سمت استبل رفت و دو اسب اصیل لر انتخاب کرد. (1)
	ولی امروز دیگه دلش میخواست یکم صدای جیغ جیغ کژال رو در بیاره و بخندونتش ولی از اونجای که ظاهرش خیلی جدی بود نمیدونست چطور این کارو بکنه بنابراین تصمیم گرفت اون رو بیرون عمارت ببره پس سمت استبل رفت و دو اسب اصیل لر انتخاب کرد. (2)
	"آروان" (16)
	یک اسب قهوی متمایل به رنگ پرتغالی روشن برداشتم این اسب کُرِن نام داشت از بهترین اسبهای اصیل بود.
	یک اسب سفید هم از استبل انتخاب کرد و سمت اتاق مشترکشون رفتم.
	- کژال یک لباس سبک تر بپوش بیا بریم.
	کژال تعجب زده گفت:
	- کجا؟! (1)
	یک نیمچه لبخند زدم و گفتم:
	- کاری نداشته باش فقط یک لباس سبک تر بپوش که باید بریم.
	کژال سرش رو تکون داد و مشغول عوض کردن لباسهاش شد وقتی از از اتاق خارج شد با پارچه چشمهاش رو بستم و دستش رو گرفتم و سمت کُرِن بردمش وقتی دستش روی پیشونی کُرِن گذاشتم شوق زده اسب رو بغل کرد.
	کژال سرش رو تکون داد و مشغول عوض کردن لباسهاش شد وقتی از از اتاق خارج شد با پارچه چشمهاش رو بستم و دستش رو گرفتم و سمت کُرِن بردمش وقتی دستش روی پیشونی کُرِن گذاشتم شوق زده اسب رو بغل کرد. (1)
	کژال سرش رو تکون داد و مشغول عوض کردن لباسهاش شد وقتی از از اتاق خارج شد با پارچه چشمهاش رو بستم و دستش رو گرفتم و سمت کُرِن بردمش وقتی دستش روی پیشونی کُرِن گذاشتم شوق زده اسب رو بغل کرد. (2)
	بهش گفتم:
	- آهوی دشت و صحرا افتخار میدن پا به پای من به دشت قدم بزارن؟
	کژال قهقه از روی شادی زد وگفت:
	- البته.
	خنده سرخوشی سر دادم و سوار اسبم شدم.
	سمت چشمه داخل جنگل بردمش قصد داشتم آبشار رو هم نشونش بدم بلکه یکم حال و هواش عوض بشه، وقتی وارد جنگل شدم کژال اخم کرد سمتش برگشتم و گفتم:
	- چیشده؟
	سرش رو به معنای "هیچی" تکون داد بیخیال شونهای بالا انداختم.
	- از این طرف بیا میخوام یک جای خوب ببرمت.
	- باشه
	سمت آبشار حرکت کردم نزدیکاش بودم که به پشت سرم برگشتم تا به کژال بگم؛ ولی کژال پشت سرم نبود!
	"کژال" (39)
	آروان داشت میرفت که با صدای فریاد زنی اسب رو نگه داشتم انگار از روی درد فریاد میزد چقدر صداش مشابه پریدُخت بود اسب رو سمت صدا هدایت کردم که به یک تیکه از جنگل رسیدم درخت های که شاخههاشون داخل هم پیچیده شده بود صدای پری دخت از داخل یک غار میاومد،...
	با دیدن دو گوی درخشان کهربایی داخل تاریکی که برق میزدن، حسی من رو سمتش میکشوند جلوتر هر چقدر میرفتم صدای شکستن استخوان زیر پام بیشتر میشد اسم پری دخت رو گفتم:
	با دیدن دو گوی درخشان کهربایی داخل تاریکی که برق میزدن، حسی من رو سمتش میکشوند جلوتر هر چقدر میرفتم صدای شکستن استخوان زیر پام بیشتر میشد اسم پری دخت رو گفتم: (1)
	با دیدن دو گوی درخشان کهربایی داخل تاریکی که برق میزدن، حسی من رو سمتش میکشوند جلوتر هر چقدر میرفتم صدای شکستن استخوان زیر پام بیشتر میشد اسم پری دخت رو گفتم: (2)
	- پری تویی؟
	صدای التماس پری دخت رو شنیدم:
	- کژال کمکم کن دارم از درد میمیرم کمکم کن.
	- پری من اینجا چیزی نمیبینم باید یکم  داخل نور بیای.
	پری دخت خودش رو با درد روی زمین میکشید تا به نزدیکی غار و بین روشنایی رسید.
	پری دخت خودش رو با درد روی زمین میکشید تا به نزدیکی غار و بین روشنایی رسید. (1)
	پری دخت خودش رو با درد روی زمین میکشید تا به نزدیکی غار و بین روشنایی رسید. (2)
	من تا حالا بچهی انسان هم به دنیا نیاورده بودم چه برسه به یک جن!
	شکم سیاه پری دخت خیلی بزرگ شده بود بهش گفتم:
	- پری من نمیدونم باید چی کار بکنم.
	پری با دستهای سیاهش دستم رو گرفت و جیغ زد:
	- کمکم کن کژال دارم از درد میمیرم.
	خدایا من هیچی از زایمان نمیدونم خودت کمکم کن.
	ترسی که توی دلم لونه کرده بود رو پس زدم و دستم رو روی شکمش گذاشتم و گفتم:
	- پری زور بزن.
	پری دخت تمام تلاشش رو میکرد بالاخره صدای دورگهای داخل کل جنگل پیچید، پری دخت خندهای از سرخوشی کرد و از درد به خودش پیچید و گفت:
	- کژال پسرم دستت امانت لطفا از اینجا ببرش نزار اونا پیداش کنن.
	متعجب زده گفتم:
	- کیا؟!
	- اونا شیطانن ازش یک هیولا میسازن از پسرم حفاظت کن.
	چشمهای پری بسته شد مثل غباری سیاه از بین رفت، صداهای بدی از جنگل میاومد اسبم مدام خودش رو تکون میداد بچه جن رو داخل لچکم پیچیدم و سوار اسبم شدم با تمام توان به پهلوش زدم قیام شاید میتونست از این بچه مراقبت کنه.
	به بچه جن نگاه کردم درست مثل پری دخت بود، اسب سرعتش خیلی زیاد بود صدای گرگها داخل جنگل چند برابر شد شاخه درختها توی صورتم میخوردن گرگ ها صداشون از پشت سر میاومد.
	بلاخره با زور و زحمت به امام زاده رسیدم بابا قیام صدا زدم، سر و کلش پیدا شد و با خشم گفت:
	- کژال این بچه اینجا جایی نداره باید پسش بدی.
	خیلی جدی تر از خودش گفتم:
	- این بچه بین قوممون بزرگ میشه من بچهای که بهم امانت داده بشه دست اون هیولاها نمی دم.
	قیام نگران و در عین حال جدی گفت:
	- این کارت مثل بازی با آتیشه، اون ها علاوه بر نفرت از نفرین سر این قضیه هم باهات دشمن میشن.
	لبخندی زدم و گفتم: (5)
	- من خیلی وقته آماده جنگیدن با اون ها هستم، اگه این بچه باعث سقوط من میشه من آماده هستم که برای خودم و نسلم بجنگم.
	"سوم شخص" (26)
	قیام تا به حال کژال رو انقدر جدی ندیده بود، کژال دستی نوازش گرانه روی سر پسر پری دخت کشید و گفت:
	- اون مثل شما یک جن خوب خواهد بود اسمش رو جعفر بزارید.
	قیام پدرانه بچه رو به آغوش کشید و سمت امام زاده رفت قبل رفتن گفت:
	- ایمان، رحمان و رحیم تو رو از جنگل خارجت میکنن اسب اون مرد هم رَم کرده از جنگل خارج شدن پس جای نگرانی نیست.
	"کژال" (40)
	سوار اسبم شدم و بدون گفتن؛ به قیام و بقیه از امام زاده خارج شدم، وقتی از جنگل خارج میشدم بوی خون زیادی میاومد بدون توجه به چیزی سمت عمارت حرکت کردم وقتی به عمارت رسیدم آروان عصبی جلوی در فقط سر کارگراش فریاد میزد با دیدنم سمتم اومد.
	قیافش خیلی ترسناک بود موهای سرم رو گرفت و از روی اسب پایینم آورد، با زور من رو سمت اتاق برد و من رو داخل اتاق پرت کرد و سرم فریاد زد:
	- کجا رفتی؟ من احمق خواستم تو رو از اون حال و هوا در بیارم اونوقت تو گرفتی فرار کردی؟
	آروان شونههام رو گرفت و بلندم کرد، تکون میداد و گفت:
	- تو پیش سالار رفتی آره؟ باید از اولم میدونستم که تو عاشق اون مرتیکهای، من احمق فکر کردم میتونم بهت اعتماد کنم و زندگیم رو بسازم.
	خواستم حرفی بزنم که آروان سیلی محکمی توی دهنم زد.
	همین سیلی کافی بود تا موهام اطرافم پریشون بشه آروان خیلی عصبی بود میترسیدم کتک بزنه و بچم چیزیش بشه.
	- آروان بزا...ر
	آروان اجازه حرف زدن بهم نداد کبربندش رو در آورد و با همون ضربه روی بدنم میزد دستم رو حفاظ شکمم کردم که بچم نمیره ولی بعد از چند دقیقه زدن با احساس درد بدی توی دلم جیغ زدم.
	آروان با زور بلندم کرد و با تمام نیروش من رو سمت دیوار هل داد و محکم تر از قبل با کمر بند میزد.
	با احساس خیسی بین پاهام سرم رو بلند کردم با دیدن خون فقط تونستم لبام و تکون بدم:
	- بچم.
	تازه متوجه درد وحشتناک دلم شدم جیغ زدم.
	- آروان بچم!
	آروان دست از زدنم برداشت گنگ نگاهم کرد.
	- بچه؟!
	از درد ناله میکردم و مثل مار زخمی به خودم میپیچیدم.
	آروان تعجب زده گفت:
	- تو حاملهای؟!
	نمیتونستم حرف بزنم دلم خیلی درد میکرد سرم رو تکون دادم که آروان  خواست چیزی بگه که از درد جیغ بلندی زدم که آروان دستپاچه سمتم اومد.
	اشکم در اومده بود آروان با دیدن خون که لباسم رو تیره کرده بود سمتم هجوم آورد و سریع بلندم کرد.
	با سر بدون روسری از اتاق خارجم کرد، و سمت اتومبیلش حرکت کرد کنار گوش آروان جیغهای بلند میکشیدم که آروان سمتم برگشت و گفت:
	- کژال کر شدم کم جیغ بزن.
	با چشمهای اشکی و صورت مظلوم به آروان نگاه کردم که سرعتش رو بیشتر کرد من رو داخل ماشینش گذاشت و بدون توجه به صدای آسو خانوم سوار اتومبیل شد و سمت شهر رفت:
	- تو چرا به من نگفتی؟
	با صورت در هم گفتم:
	- چی رو؟
	آروان محکم روی فرمون کوبید و گفت:
	- قضیه بچه رو چرا به من نگفتی؟
	حرصی سرش جیغ زدم:
	- مگه تو گذاشتی من حرف بزنم؟ واسی خودت بریدی و دوختی.
	آروان زیر لب غر زد:
	- دختره خنگ همچین موضوع مهمی رو گزاشته لحظهای که من سگ می شم.
	- تقصر من چیه؟ اخلاق گندت رو درست کن.
	از حرفی که زدم کپ کردم که آروان با اعصبانیت گفت:
	- حیف که نگران بچمم وگرنه همینجا از ماشین پرتت میکردم بیرون .
	- بله؟! نشنیدم چی گفتی؟ بچت یا بچمون؟
	بعدشم آروان خان و به حالت کشیده گفتم؛ که کاملا متوجه تیکه که بهش انداختم شد؛
	- شما کاملا بیخود میکنی با من همچین کاری بکنی.
	آروان از اعصبانیت اسمم رو فریاد زد:
	- کژال دهنت رو ببند.
	یکم دلخور شدم ولی ساکت شدم تازه یاد دردم افتادم از درد دندانهام رو روی هم میساییدم.
	یکم دلخور شدم ولی ساکت شدم تازه یاد دردم افتادم از درد دندانهام رو روی هم میساییدم. (1)
	یکم دلخور شدم ولی ساکت شدم تازه یاد دردم افتادم از درد دندانهام رو روی هم میساییدم. (2)
	"سوم شخص" (27)
	آروان نگران کژال رو سمت بیمارستان شهر برد، دکترها با هزار زحمت خونریزی رو بند آوردن ولی وقتی دکتر گفت؛ "که باید تنها صحبت کنن" آروان از کنار صورت زرد شده کژال رد شد و سمت اتاق دکتر رفت خانوم مسنی روی صندلیش نشست و رو به آروان کرد و گفت:
	- خان بفرمایید بشینید.
	آروان جدی و نگران گفت:
	- بدونه مقدمه یک راست سر اصل مطلب برید.
	دکتر زنان تک سرفهای کرد تا صداش صاف بشه رو به آروان کرد:
	- بچهتون سالمه خان اما...
	آروان خوشحال تکرار کرد:
	- خداروشکر، اما چی؟
	- خوشبختانه بله، ولی باید بگم وضعیت خانومتون خیلی بدتره، متاسفانه بخاطر ضربات وارد شده به بدنشون ایشون سر ماههای آخر زایمانشون خطر سقط جنین رو دارن.
	آروان از حرف های دکتر متعجب زده پرسید:
	- چی دارید میگید؟ یعنی چی؟!
	دکتر سری از روی تاسف تکون داد و گفت:
	- متاسفانه ضربات وارد شده روی تن همسرتون و بخصوص شکمشون چند قسمت بدن همسرتون آسیب جدی دیده به همین دلیل ممکنه این آخرین باداری همسرتون باشه و همینطور خطر سقط جنین در شش ماهگی هم وجود داره.
	دیگه نمیشنیدم دکتر چی میگه از اتاق خارج شدم من تجاوزگر، باعث و بانی وضعیت این دختر داخل اتاقم بدون توجه به هیچ چیزی سمت بیرون بیمارستان رفتم، کژال هیچوقت من رو نمیبخشه.
	من یک حیونم فقط انتقام چیزی بود که میخواستم نه باختن دلم به دختر که حالا بستری بود، اون پاک تر از چیزی بود که اردشیر حیون صفت گفته بود.
	من یک حیونم فقط انتقام چیزی بود که میخواستم نه باختن دلم به دختر که حالا بستری بود، اون پاک تر از چیزی بود که اردشیر حیون صفت گفته بود. (1)
	من یک حیونم فقط انتقام چیزی بود که میخواستم نه باختن دلم به دختر که حالا بستری بود، اون پاک تر از چیزی بود که اردشیر حیون صفت گفته بود. (2)
	از اعصبانیت سیگاری روی لبم گذاشتم و کشیدم اونقدر از اعصابانیت و ناراحتی سیگار کشیدم که حتی تعدادشون از دستم خارج شده بود.
	آخرین پک رو به سیگار توتون زدم و زیر پام خاموشش کردم، سمت اتاق رفتم که کژال داخلش بود.
	مادرم اگه میفهمید کژال نازا شده قطعا درخواست میکنه که یک زن دیگه بگیرم ولی... کلافه تر از اون چیزی بودم که فکرش رو میکردم روی صندلی بیمارستان نشستم و سرم رو تکیه به دیوار دادم و چشمهام رو بستم، فردا کژال مرخص میشد.
	همه چیز طبق روال اولش پیش رفت دیگه کمتر کسی غم دوری بیبی رو میخورد، حالا کژین خانوم خونه شده بود، کژینی که کژال نمیزاشت دست به سیاه و سفید بزنه الان دست هاش پر از جای زخم و سوختگی بود.
	دشمنهای کژال اطراف خونهی پدریش پرسه میزدن قیام اون ها رو به امان خدا ول کرده بود ظلمت هم فقط در اختیار کژال بود.
	ذوبه تمام چیزهای که میخواست در اختیار داشت، منتظر پایان دادن به زندگی خانواده کژال بود فقط میخواست کژال وارد دامش بشه، روح کژال رو اگه میگرفت به یک سلاح برای نابودی تبدیل میشد.
	ذوبه تمام چیزهای که میخواست در اختیار داشت، منتظر پایان دادن به زندگی خانواده کژال بود فقط میخواست کژال وارد دامش بشه، روح کژال رو اگه میگرفت به یک سلاح برای نابودی تبدیل میشد. (1)
	ذوبه تمام چیزهای که میخواست در اختیار داشت، منتظر پایان دادن به زندگی خانواده کژال بود فقط میخواست کژال وارد دامش بشه، روح کژال رو اگه میگرفت به یک سلاح برای نابودی تبدیل میشد. (2)
	فقط کافی بود نفرت رو در قلب کژال پرورش بده و به بعد هدفش میرسید.
	سمت خونه کژال رفت کژین بیتوجه به چیزی مشغول ناهار درست کردن بود.
	ذوبه شروع به بهم ریختن خونه کرد ظرفها یک دفعه بی مقدمه روی زمین افتادن و صدای بدی دادن.
	ذوبه شروع به بهم ریختن خونه کرد ظرفها یک دفعه بی مقدمه روی زمین افتادن و صدای بدی دادن. (1)
	ذوبه شروع به بهم ریختن خونه کرد ظرفها یک دفعه بی مقدمه روی زمین افتادن و صدای بدی دادن. (2)
	کژین ترسیده هین بلندی کشید و سمت عامل صدا برگشت که با دیدن ظروف روی زمین افتادن، زیر لب غرغرکنان سمت ظروف رفت تا جمعشون کنه.
	ذوبه دقیقا پشت کژین ایستاده بود، دستی داخل موهای کژین کرد.
	کژین به پشت سرش برگشت، باز هم هیچ چیزی ندید ترس کمکم وارد دلش شد زیر لب اسم باباش رو صدا زد که ذوبه ظاهر کریهش رو به کژین نشون داد، کژین ترسیده فریاد بلندی زد و روی زمین بیهوش افتاد.
	کژین به پشت سرش برگشت، باز هم هیچ چیزی ندید ترس کمکم وارد دلش شد زیر لب اسم باباش رو صدا زد که ذوبه ظاهر کریهش رو به کژین نشون داد، کژین ترسیده فریاد بلندی زد و روی زمین بیهوش افتاد. (1)
	کژین به پشت سرش برگشت، باز هم هیچ چیزی ندید ترس کمکم وارد دلش شد زیر لب اسم باباش رو صدا زد که ذوبه ظاهر کریهش رو به کژین نشون داد، کژین ترسیده فریاد بلندی زد و روی زمین بیهوش افتاد. (2)
	ذوبه کژین رو بلند کرد و غیب شد.
	"کژال" (41)
	با سر درد و بدن درد عجیبی از خواب بیدار شدم، دستی روی شکمم کشیدم ولی یک حس مبهم داشتم یک ترس عمیق هر چی خواستم ترس رو پس بزنم ولی بی فایده بود.
	یک حس غریب داشتم با تعجب به اتاق نگاه کردم چقدر اینجا سفید بود، خواستم بلند بشم ولی درد دلم وادارم کرد سر جام بمونم.
	لجباز تر از درد دلم بودم بلند شدم و با زور و زحمت سمت در اتاق رفتم که آروان رو روی صندلی دیدم، حقش بود با این کفش بزنم تو سرش پسر بد اخلاق، مثل حیون بی رحمه معلوم نیست توی دلش سنگه یا قلب بعد اسم خودش رو خان هم گذاشته!
	زیر لب مداوم بهش فحش میدادم و تو عالم هپروت بودم وقتی به خودم اومدم آروان روی صندلی نبود بلند لب زدم:
	زیر لب مداوم بهش فحش میدادم و تو عالم هپروت بودم وقتی به خودم اومدم آروان روی صندلی نبود بلند لب زدم: (1)
	زیر لب مداوم بهش فحش میدادم و تو عالم هپروت بودم وقتی به خودم اومدم آروان روی صندلی نبود بلند لب زدم: (2)
	- عه وا مثل جن میمونه مدام غیب میشه.
	با تک سرفه پشت سرم دو هزاری کجم افتاد آروان پشت سرم ایستاده.
	- که قلب من از سنگه؟ اگه از سنگ بود میزاشتم از شدت خون ریزی بمی ری بلکه نفسی از دستت بکشم.
	- منت سرم نزار وقتی بهم دست درازی کردی و حاملم کردی.
	آروان دستش مشت شد و با صدای نسبتا بلندی سرم فریاد کشید:
	- کجا بهت تجاوز کردم؟! زنمی وظیفه ات بود تمکینم کنی تمام، دیگه از این حرف ها هم نزن وگرنه همینجا با مشت میزنم تو دهنت.
	با پرویی گفتم: (2)
	- وای وای ترسیدم، تو دست روی من بلند کن ببین چطوری چشمت رو در میارن.
	آروان یک تای ابروش و بالا انداخت و گفت:
	- کی قادره به من آسیب بزنه؟
	پوزخندی به تفکرش زدم و گفتم:
	- دست بالا دست بسیار است.
	- دهنت رو ببند.
	دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد بعد از چند دقیقه دکتر اومد و اجازه مرخص شدنم رو داد، سمت خونه حرکت کردیم که آروان برام یک چیز خوشمزه خرید راستش نمیدونستم چی بود سفید، شیرین و خیلی سرد بود با تعجب پرسیدم این چیه؟!
	- بستنی، نخوردی تا حالا؟ هر چند دختر فقیری مثل تو هیچی از این دنیا نمیفهمه.
	این مرد آدم نبود جلوی چشمش به قول خودش بستنی رو بیرون انداختم که بلکه آدم بشه و من رو اذیت نکنه.
	- چرا این کارو کردی؟!
	با حرص نگاهش کردم و گفتم:
	- هر وقت یاد گرفتی مثل آدم حرف بزنی بعد با اعصاب کسی بازی کن.
	- بیخود کردی دختر چشم سفید من اون رو برای بچم خریدم نه تو.
	- اولم بچتون نه و بچمون بعدشم من صلاح ندیدم اون رو بخورم تو هم مشکل داری میتونی سرت رو داخل دیوار بکوبی.
	این بار آروان کوتاه اومد تا پایان راه حرفی بین ما رد و بدل نشد، همون بهتر که حرف نزدیم حالم از این زورگویی ها بهم میخورد این مرد هم از دم زورگو بود.
	"سالار" (15)
	مادرم و فریبا رفته بودن برای بچه خرید بکنن جمشید رو فرستادم دنبال ارسام که بعد از نیم ساعت معطلی سر و کلش پیدا شد.
	- سلام خان.
	- علیک؛ بشین که خیلی کار داریم.
	ارسام سری تکون داد و جلو نشست رو بهش کردم و گفتم:
	- چی در مورد آروان دست گیرت شد.
	- هیچی خان.
	اخمی کردم که ارسام قیافه شرمندگی به خودش گرفت روی صورتش خم شدم و گفتم:
	- باید بفهمی کجا این مرد کژال رو به عقدش در آورده؟ مدرک میخوام شایدم گفتش؛ دروغ بوده! تمام ملک و املاکش رو در بیار از جوجههای که اطرافشن تا گرگهای که به خونش تشنه هستن، اطلاعات میخوام.
	- چشم خان. (13)
	- چشم الکی نمیخوام به عنوان یک وکیل میخوام تمامی اطلاعات اون مرد رو در بیاری.
	- بله ارباب. (1)
	- سه روز دیگه تمامی این اطلاعات رو میخوام هیچ عذر و بهانهای نمیپذیرم متوجه شدی؟
	- بله ارباب. (2)
	اشارهای کردم که بره، ارسام سریع از عمارت خارج شد پیک شرابی که دستم بود رو محکم فشار دادم بلاخره شَرت رو از زندگی کژال کم میکنم، از شدت نفرتی که روز خاکسپاری بیبی از آروان توی قلبم بود لیوان رو داخل دستم خورد کردم.
	"کژال" (42)
	به عمارت وقتی رسیدیم آروان خواست بلندم کنه که لج کردم و خودم پلهها رو بالا رفتم وسط پلهها شکمم یکم درد گرفت که آروان سرم غرید و گفت:
	- کژال چقدر لجبازی! بزار کمکت کنم.
	منم مشابه خودش گفتم:
	- کمک؟! وای خدای من چه حرف مسخرهایی کمک رو نمیخواد بکنی چون قبلا به نحوه احسنت انجامش دادی.
	آروان مدام حرص میخورد شانسی که آوردم حامله بودم وگرنه الان سرم رو زیر آب کرده بود، جلوی حرص خوردن آروان نیشم رو باز کردم که برای آرامشش هم که شده چشمهاش رو بست و پشت سر هم نفس عمیق میکشید.
	با حرص از روی پلهها بلندم کرد و سمت اتاق برد دستم رو دور گردنش انداختم و سرم رو توی گودی گردنش فرو کردم و نفس میکشیدم که صداش در اومد:
	- کژال نکن.
	با لحن کشید که خیلی عشوه داخلش بود گفتم:
	- مرد من چی رو نکنم!؟
	آروان وسط راه خشکش زد، خنده ریزی کردم که سری از روی تاسف تکون داد و سمت اتاق برد.
	آروان من رو روی تخت گذاشت خواست چیزی بگه که دلم حوس یک چیز ترش و شیرین کرد آروان قصد عوض کردن لباسهاش و داشت که با صدای من سمتم برگشت:
	- آروان من...
	با صورت در همش نگاهم کرد و گفت:
	- تو چی؟
	- هیچی.
	- کژال میگی یا دلت کتک میخواد؟!
	- من دلم هوس توت، تمشک، توت فرنگی و اَنار کرده.
	با حرفم آروان چشمهاش و گرد کرد که سرم رو از خجالت مزاحمی که نمیدونم از کجا سر و کلش پیدا شد پایین انداختم.
	آروان داخل گلوش خندید و سری از روی تاسف تکون داد و کتش رو برداشت و از اتاق خارج شد.
	وقتی رفت روی تخت لم دادم حدودا سی دقیقه از رفت آروان میگذشت که تصمیم گرفتم چشمهام رو ببندم تا ذهنم خالی بشه.
	صدای جیغ ضعیفی شنیدم، صداش چقدر شبیه کژین بود...!
	فکر کردم که خیالاتی شدم ولی با جیغ بلندتری که شنیدم  روی ظاهر کژین تمرکز کردم که با چیزی که دیدم ملافهی روی تخت رو محکم چنگ زدم و دنبال مکانی بودم که کژین داخلش بود، با چشم بسته از روی تخت بلند شدم و دنبال صدا میرفتم، تو حالت خلسه راه میرفتم از جای...
	آسمون هم رنگی به سرخی خون گرفته بود، یک چیزی شبیه هاله سیاه رنگ کنار کژین ایستاده بود اسم کژین رو گفتم:
	- کژین عزیزم اونجا چرا ایستادی؟ خطرناکه بیا اینطرف الهی کژال برات بمی ره.
	کژین با چشمهای سرد و بیروحش کنار پرتگاه ایستاده بود همه جای بدنش کبود و جای چنگ بود کژین لبخند خوشگلی زد که موجود کنارش اون سمت پایین پرت کرد جیغی از ترس کشیدم:
	- کژین!
	پاهام آزاد شدن و سمت لبه پرتگاه رفتم تا دستش رو بگیرم ولی کسی کمرم رو گرفته بود و نمیزاشت برم.
	با چشمهای بسته گریه میکردم که صدای آشنایی من رو از حالت خلسه در آورد.
	(یک توضیع در مورد حالت خلسه این حالت آدم توی خواب و بیداریه، از اونجایی که کژال مدیوم بوده این حالت براش قوی تر بوده...)
	"آروان" (17)
	از این بهتر نمیشه! کژال خانوم ویار کرده بودن من چه بدبختی دارم، همیشه قراره شبها دلش هوس چیزی بکنه؟!
	از این بهتر نمیشه! کژال خانوم ویار کرده بودن من چه بدبختی دارم، همیشه قراره شبها دلش هوس چیزی بکنه؟! (1)
	از این بهتر نمیشه! کژال خانوم ویار کرده بودن من چه بدبختی دارم، همیشه قراره شبها دلش هوس چیزی بکنه؟! (2)
	بعد از کلی این قسمت و اون قسمت شهر رو گشتن موفق به خرید کردن شدم سمت عمارت برگشتم که کژال بالای پشت و بوم دقیقا نزدیک بود بیفته هر چی دستم بود رو انداختم رفتم که این دختر خیر سر رو بگیرم.
	کژال داشت میافتاد که کمرش رو گرفتم چه زوریم داشت و تقلا میکرد انگار تو خواب راه میرفته! خوبه دیگه الحمداللّه مشکل خوابگردی نداشت که الان اون رو هم داره.
	با دست داخل صورتم زدم و برای اینکه آروم بشه گفتم:
	- منم کژال بیدار بشو.
	کژال چشمهاش رو باز کرد صورتش خیس بود سعی کردم آرومش کنم ولی آروم نمیشد همش میگفت؛ "اون رو میخوام!"
	ولی نمیگفت؛ "کی رو میخواد!"
	مادرم پایین ایستاده بود و با دیدن وضعیت کژال رو بهش کرد و گفت:
	- واه واه واه خوب خودت رو به موش مردگی میزنی!
	خجالتم خوب چیزیه.
	سمت مادرم برگشتم و گفتم:
	- تمومش کن حق نداری اینطوری باهاش حرف بزنی.
	مادرم تعجب زده گفت:
	- اونوقت چرا؟! مگه این دختر دهاتی کیه! قشنگ تر از این رو برات پیدا میکنم بندازش بیرون.
	به زور جلوی خودم رو گرفته بودم و ارسلان رو صدا زدم:
	- ارسلان کدوم گوری هستی؟
	- بله ارباب. (3)
	- به شیرین بگو وسایل مادرم رو جمع کنه امروز ببرش اون یکی عمارت میخوام یکم تنها باشم.
	مادرم عصبی گفت:
	- من جایی نمیرم.
	تو صورت مادرم خم شدم و گفتم:
	- باشه تو نرو ما میریم، ارسلان به شیرین بگو وسایل کژال رو حاضر کنه شب حرکت میکنیم.
	- چشم ارباب. (3)
	داشتم میرفتم که دستم توسط مادرم گرفته شد و گفت:
	- از چیه این دختر بیکَسُ کار خوشت اومده؟
	ملایمتر گفتم:
	- از همونی که تو ذوق تو میزنه، بار آخرت باشه به کژال میگی بی کَسُ کار هر وقت من مُردم این حرف و بزن.
	- اما پسرم...
	دستم رو به معنای "سکوت" بالا آوردم و گفتم:
	- کژال زن منه، مادر بچهی منه، یک بار دیگه بحث ازدواج با زن دیگهای وسط بکشی من میدونم با زبون شما چه کار کنم.
	آسو تا بحال پسرش رو انقدر جدی ندیده بود یقین پیدا کرده بود که حتما جادو شده، مدام زیر لب کژال بی گناهه رو لعنت و نفرین میکرد ولی هر نفرینش گریبان گیر خودش میشد.
	"کژین"
	توی یک مکان خونه خراب بودم انگار یک روستای متروکه بود، از اینجا خوشم نمیاومد دلم میخواست برم خونه پیش بابا یا آجی ای کاش یکی کمکم کنه.
	با صدای خشخش چیزی سمت صدا برگشتم، چیزی شبیه گرگ سمتم اومد خودم و با زحمت به عقب هل میدادم چشمهای قرمزش که خط اُفقی سیاه رنگی توی چشمش بود آدم رو به وحشت مینداخت کاش کژال کمکم کنه.
	با صدای خشخش چیزی سمت صدا برگشتم، چیزی شبیه گرگ سمتم اومد خودم و با زحمت به عقب هل میدادم چشمهای قرمزش که خط اُفقی سیاه رنگی توی چشمش بود آدم رو به وحشت مینداخت کاش کژال کمکم کنه. (1)
	با صدای خشخش چیزی سمت صدا برگشتم، چیزی شبیه گرگ سمتم اومد خودم و با زحمت به عقب هل میدادم چشمهای قرمزش که خط اُفقی سیاه رنگی توی چشمش بود آدم رو به وحشت مینداخت کاش کژال کمکم کنه. (2)
	گرگ جلو میاومد و من عقب میرفتم، نزدیکم شد که از ترس اسم آجی کژال رو جیغ زدم، صدایی مثل خُرخُر از پوزه گرگ شنیدم.
	"کژال" (43)
	آروان من رو به یک خونه باغ برد یکم کوچیک بود ولی جای خیلی دنجی بود، آروان رفت بخوابه من و توی حیاط روی تابی که به درخت آویزون بود نشستم، مشغول تاب دادن خودم بودم استرس وحشتناکی داشتم خیلی وقت بود که ایمان رو ندیدم ذکرش و گفتم؛ که توی تاریکی شب جلوم حا...
	رو بهش کردم و گفتم: (1)
	- حالت چطوره خیلی کم پیدا شدی؟
	- من خوبم، اما...
	- خوشحالم که خوبی راستی یک خواب خیلی بد دیدم کژین لب پرتگاه بود که افتاد پایین، یکی رو نزدیکش دیدم که هلش داد تو میدونی تعبیرش چیه؟
	ایمان سکوت کرد میدونست کژال قدرت پیشگوی و رویا بینی رو داره همین موضوع نگرانش کرده بود کژال ادامه داد:
	ایمان سکوت کرد میدونست کژال قدرت پیشگوی و رویا بینی رو داره همین موضوع نگرانش کرده بود کژال ادامه داد: (1)
	ایمان سکوت کرد میدونست کژال قدرت پیشگوی و رویا بینی رو داره همین موضوع نگرانش کرده بود کژال ادامه داد: (2)
	- دلم شور میزنه میدونی کژین کجاست؟
	ایمان بخاطر وضعیت کژال سکوت کرد و سری به معنای "نه" تکون داد کژال اخمی کرد و تو صورت ایمان خم شد.
	- یک موکل رحمانی حق انکار و دروغ نداره به من راستش رو بگو.
	ایمان سری پایین انداخت و گفت:
	- ما فقط موظف به حفاظت از تو هستیم، ظلمت مُرده وقتی رسیدم جای چنگ و ناخون روی سر و صورتش بود.
	وقتی اون چیزها رو دیدم سمت خونتون رفتم همه خونه به هم ریخته بود، خواهرتم نبود فقط تکهای از موهاش روی زمین بود.
	با چیزی که ایمان میگفت؛ دستم رو مشت کرد و به صدای نسبتا بلندی گفتم:
	- کار کیه؟
	- نمیدونم بخاطر نفرین و اون بچهای که آوردی هزاران قوم جن باهات دشمن شدن.
	- برام مهم نیست کی باهام دشمنه فقط بگو کدومشون با من دشمنی خونین دارن؟
	ایمان ناراحت گفت: (1)
	- متاسفانه همشون، بچه جنی که تو به ما دادی متعلق به قومی که اصلا ذات خوبی ندارن بنظرم بچه رو برگردون.
	اخمی کردم و گفتم: (11)
	- نه، اون دست ما امانته نمیتونیم این کارو بکنیم.
	- قصدت چیه؟ میخوای یک تنه با هزاران جن بجنگی؟ این دیوانگی محضه کژال یک دقیقه هم نمیتونی تحمل کنی.
	- اینکه بمی رم رو خالقم انتخاب میکنه نه یک مشت جن جنایتکار تلافی کاری که باهام کردن رو سر اون شخص در میارم، برام اون جن رو پیدا کن.
	ایمان نگران گفت:
	- اون ها کژین رو به این سادگی رها نمیکنن، در قبالش ممکنه چیزهای وحشتناکی ازت بخوان.
	- هر کاری لازمه میکنم تا کژین رو پس بگیرم تو پیداش کن به برادراتم بگو پیش خانوادم بمونن من از پس اون جنها بر میام.
	- ما از مولامون دستور میگیریم.
	کژال کلافه گفت:
	- به مولاتون بگو من نیازی به هیچ محافظی ندارم من هر روز روی لبه تیغ راه میرم خودم از پس خودم بر میام تا زمانش برسه هیچ موجودی قادر نیست من رو از بین ببره فهمیدی؟
	اگه میخواید کمکم کنید باید کژین رو نجات بدین و ازشون حفاظت کنید.
	ایمان تعظیمی کرد و غیب شد، باید یک کاری میکردم، ولی چه کاری؟
	وسوسه شده بودم از جادو استفاده کنم، شاید این تنها راهی باشه که بتونم خواهرم رو نجات بدم.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (2)
	کمک گرفتنم از جادو فقط یک خیال خام بود، این تنها راه دشمنم برای گمراه کردنم بود منم هم از جادو استقبال کردم و با اختیار خودم اولین قدمم رو به سمت تاریکی برداشتم، این تاریکی روی ذهنم، جسمم و روحم تاثیر گذاشت و من و از یک زن با ایمان تبدیل به یک هیولا ب...
	قیام جادو رو هم یادم داده بود اما عقلم میگفت؛ "نباید استفاده کنم ولی دل بیقرارم بر عقلم پیروز شد."
	یک طلسم برای جنی خواستم بنویسم که ذهنم اسمش رو تکرار میکرد، خواستم دست به قلم بزنم که صدای قیام رو اطرافم شنیدم:
	یک طلسم برای جنی خواستم بنویسم که ذهنم اسمش رو تکرار میکرد، خواستم دست به قلم بزنم که صدای قیام رو اطرافم شنیدم: (1)
	یک طلسم برای جنی خواستم بنویسم که ذهنم اسمش رو تکرار میکرد، خواستم دست به قلم بزنم که صدای قیام رو اطرافم شنیدم: (2)
	- تو به ما قول دادی که از جادو استفاده نکنی.
	فکر کردم از شدت درد اندو خیالاتی شدم و بیتوجهی کردم که صدای ایمان بلند تر شد:
	- من خواهرت رو پس میگیرم ولی تو به ما قول دادی سر حرفت بمون.
	ناراحت گفتم: (2)
	- اون ها میخوان کژین من رو بکشن و تو هیچ کاری نمیکنی.
	صدای قیام رو اطرافم شنیدم:
	- ما منتظر دستور هستیم لطفا اشتباه نکن.
	حرف های قیام مثل خُره تو وجودم بود، دلم میخواست اون جن رو با جادو بکشم ولی یاد قولم افتادم تازه یادم افتاد میخواستم چیکار کنم؟ خشم و کینهی من جلوی انسانیت قلبم رو گرفته بود وسایل رو زیر درخت نزدیک تاب دفن کردم تکیه به درخت دادم و گریه کردم زیر لب م...
	حرف های قیام مثل خُره تو وجودم بود، دلم میخواست اون جن رو با جادو بکشم ولی یاد قولم افتادم تازه یادم افتاد میخواستم چیکار کنم؟ خشم و کینهی من جلوی انسانیت قلبم رو گرفته بود وسایل رو زیر درخت نزدیک تاب دفن کردم تکیه به درخت دادم و گریه کردم زیر لب م... (1)
	حرف های قیام مثل خُره تو وجودم بود، دلم میخواست اون جن رو با جادو بکشم ولی یاد قولم افتادم تازه یادم افتاد میخواستم چیکار کنم؟ خشم و کینهی من جلوی انسانیت قلبم رو گرفته بود وسایل رو زیر درخت نزدیک تاب دفن کردم تکیه به درخت دادم و گریه کردم زیر لب م... (2)
	- خدایا خودت با بزرگیت خواهرم رو زنده برگردون، خدایا اون جن رو نابود کن.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (3)
	درسته جادو رو کامل ننوشتم ولی همون وسوسه شروع خیلی اتفاقات بود نفرین چه از ته دلم بود چه از روی زبون بازم کار خودش رو میکرد، شاید من واقعا یک آدم خوب نبودم ولی نفرین یک نفرین بود فرقی نمیکرد، منم شدم یکی مثل زری! یک نفرین که به نفرین دیگه دامن زد خد...
	"کژین" (1)
	گرگ رو به روم سریع خودش رو عقب کشید پوزش رو مدام روی زمین میکشید، انگار درد میکشید جلوی چشمهام از تنش یک مایع خارج میشد، یک سایه داخل تاریکی نزدیکم شد لگد محکمی به گرگ رو به روم زد که مثل یک تکه گوشت کناری افتاد.
	گرگ رو به روم سریع خودش رو عقب کشید پوزش رو مدام روی زمین میکشید، انگار درد میکشید جلوی چشمهام از تنش یک مایع خارج میشد، یک سایه داخل تاریکی نزدیکم شد لگد محکمی به گرگ رو به روم زد که مثل یک تکه گوشت کناری افتاد. (1)
	گرگ رو به روم سریع خودش رو عقب کشید پوزش رو مدام روی زمین میکشید، انگار درد میکشید جلوی چشمهام از تنش یک مایع خارج میشد، یک سایه داخل تاریکی نزدیکم شد لگد محکمی به گرگ رو به روم زد که مثل یک تکه گوشت کناری افتاد. (2)
	ترسیده جیغی زدم که صدای مردی رو شنیدم:
	- کژین شما هستید؟
	بی صدا سرم رو تکون دادم که گفت:
	- باید با من بیاید تا برتون گردونم.
	- شما کی هستین، نزدیک نیا میترسم.
	ایمان با ظاهر پسری جون خودش رو نشون کژین داد و گفت:
	- نگران نباشید مامورم و معذور طبق دستوری که بهم دادن باید برتون گردونم.
	به چیزی که روی زمین مچاله شده بود نگاه کردم و اشاره کردم:
	- این چیه؟! (1)
	پسر قهقهی زد که صداش یکم خشن شد و گفت:
	- جای نگرانی نیست کسی که یکی از گرگ هاش رو برای یک غنیمت با ارزش میزاره موقع از دست دادنش تازه پی میبره که باید بیشتر از یک محافظ بزاره.
	- من با تو نمیام.
	پسر اخم کرد و گفت:
	- باشه میل خودتونه.
	بعد سمتم اومد و دستش رو روی سرم گذاشت چند دقیقه صبر کرد.
	با احساس سردرد چشمهام رو بستم که اون پسر بلندم کرد و دیگه چیزی یادم نبود.
	"ایمان" (1)
	با بیهوش کردن کژین موفق به بلند کردنش شدم و از اون جهنم همیشه تاریک بیرونش آوردم، چقدر عجیب بود شباهت خیلی زیادی به کژال داشت دستم رو روی سرش گذاشتم و به اعماق آینده رفتم از چیزهای که دیدم وحشت کردم کژال زانو زده بود، اما چرا؟
	با بیهوش کردن کژین موفق به بلند کردنش شدم و از اون جهنم همیشه تاریک بیرونش آوردم، چقدر عجیب بود شباهت خیلی زیادی به کژال داشت دستم رو روی سرش گذاشتم و به اعماق آینده رفتم از چیزهای که دیدم وحشت کردم کژال زانو زده بود، اما چرا؟ (1)
	با بیهوش کردن کژین موفق به بلند کردنش شدم و از اون جهنم همیشه تاریک بیرونش آوردم، چقدر عجیب بود شباهت خیلی زیادی به کژال داشت دستم رو روی سرش گذاشتم و به اعماق آینده رفتم از چیزهای که دیدم وحشت کردم کژال زانو زده بود، اما چرا؟ (2)
	شوکه از آینده این دختر بیرون اومدم، نفسی از روی شوکه شدن کشیدم کژین رو پیش قیام بردم.
	به دستور کژال، بابا قیام رحمان رو مسئول حفاظت از دلیر کرده بود، رحیم هم باید از کژین و منم از کژال باید حفاظت میکردم.
	- قیام آوردمش.
	کژین رو روی زمین گذاشتم که قیام یک شیرهی سفید رنگی رو وارد دهن کژین کرد، کژین از خواب پرید و صورتش رو از مزه بد شیره تو هم رفت خواست بالا بیاره که قیام گفت:
	کژین رو روی زمین گذاشتم که قیام یک شیرهی سفید رنگی رو وارد دهن کژین کرد، کژین از خواب پرید و صورتش رو از مزه بد شیره تو هم رفت خواست بالا بیاره که قیام گفت: (1)
	کژین رو روی زمین گذاشتم که قیام یک شیرهی سفید رنگی رو وارد دهن کژین کرد، کژین از خواب پرید و صورتش رو از مزه بد شیره تو هم رفت خواست بالا بیاره که قیام گفت: (2)
	- باید قورتش بدی.
	کژین سری به معنای "نه" تکون داد قیام بهش اطمینان داد که چیزی نیست و باید قورتش بده.
	کژین مثل آدمهای مسخ شده کاری که قیام گفت؛ رو انجام داد.
	"فریبا" (5)
	پیش سالار نشسته بودم فکرش یک دنیای دیگه بود از اتاق خارج شد دیگه بیتوجه بودنش اهمیت نداشت سر خوش برای خودم بودم و دستم رو روی شکمم کشید، آخه که بودنت من رو قدرتمند میکنه.
	پیش سالار نشسته بودم فکرش یک دنیای دیگه بود از اتاق خارج شد دیگه بیتوجه بودنش اهمیت نداشت سر خوش برای خودم بودم و دستم رو روی شکمم کشید، آخه که بودنت من رو قدرتمند میکنه. (1)
	پیش سالار نشسته بودم فکرش یک دنیای دیگه بود از اتاق خارج شد دیگه بیتوجه بودنش اهمیت نداشت سر خوش برای خودم بودم و دستم رو روی شکمم کشید، آخه که بودنت من رو قدرتمند میکنه. (2)
	در باز شد و اردشیر وارد اتاق مشترک من و سالار شد، خواستم جیغ بزنم که چیز تیز و فلزی زیر گردنم گذاشت و گفت:
	- دوست داری جیغ بزن ولی منم گلوت رو میبرم.
	سرش فریاد زدم: (2)
	- احمق سالار بیاد چه کار میخوای بکنی؟
	- باید تمکینم کنی وگرنه می رم به سالار میگم.
	اردشیر لباش رو روی لبام تکون میداد خواست دستش رو سمت لباسم ببره که یکی به عقب هلش داد.
	اردشیر لباش رو روی لبام تکون میداد خواست دستش رو سمت لباسم ببره که یکی به عقب هلش داد. (1)
	اردشیر لباش رو روی لبام تکون میداد خواست دستش رو سمت لباسم ببره که یکی به عقب هلش داد. (2)
	ترسیده به چشمهای برزخی سالار نگاه کردم مثل گرگ زخمی بود خواستم حرفی بزنم که سیلی محکمی توی گوشم زد، صورتم شروع به گزگز کردن کرد.
	ترسیده به چشمهای برزخی سالار نگاه کردم مثل گرگ زخمی بود خواستم حرفی بزنم که سیلی محکمی توی گوشم زد، صورتم شروع به گزگز کردن کرد. (1)
	ترسیده به چشمهای برزخی سالار نگاه کردم مثل گرگ زخمی بود خواستم حرفی بزنم که سیلی محکمی توی گوشم زد، صورتم شروع به گزگز کردن کرد. (2)
	اشک داخل چشمم جمع شد.
	"سالار" (16)
	خواستم یکم از اون اتاق بیام بیرون نفس بکشم که با صدای در اتاقم سمتش برگشتم فکر کردم باید فریبا چیزیش شده باشه سریع سمت اتاق رفتم که با دیدن اردشیر در حال بوسیدن فریبا کُپ کردم.
	فریبا گریه میکرد در حالی که چاقو زیر گردنش بود سمت اردشیر رفتم و محکم از پشت گرفتم و به دیوار کوبیدمش.
	مشت محکمی تو دهن اردشیر زدم و سمت فریبا برگشتم و گفتم:
	- اون حرومزاده داخل شکمتم از این مَردکِ مگه نه؟
	فریبا تند تند سرش رو به معنای "نه" تکون داد سمت اردشیر برگشتم و گفتم:
	- مَردک گورت رو کندی.
	سریع سمت کشو رفتم و کلتم رو برداشتم لباس اردشیر رو گرفتم و اردشیر رو زوری از اتاق  بیرون کشیدم.
	زیر لب فوحش میدادم و اسم جمشید رو فریاد زدم:
	- جمشید. (1)
	- بله ارباب؟ (1)
	- ماشین رو آماده کن زود باش.
	با فریادی که زدم جمشید خشکش زد بازم سرش داد زدم که ترسیده رفت فریبا رو از اتاق بیرون اومد و سمتش برگشتم.
	- زنیکه هرزه گمشو برو داخل اتاقت برگردم باهات کار دارم.
	فائز مادرم سمتم برگشت و گفتم:
	- سالار، اردشیر رو کجا میبری؟
	بلند تر از قبل فریاد زدم:
	- اردشیری دیگه وجود نداره.
	جمشید ماشین رو آورد اردشیر رو انداختم توش سمت عمارتی بودم که دشمنهام رو مجازات میکردم حرکت کردم.
	وقتی رسیدم شب شده بود از ماشین پیاده شدم و اردشیر رو روی زمین میکشیدم سمت عمارت بردمش و داخل اتاق انداختمش این مرد حال بهم زن سمتم برگشت و گفت:
	وقتی رسیدم شب شده بود از ماشین پیاده شدم و اردشیر رو روی زمین میکشیدم سمت عمارت بردمش و داخل اتاق انداختمش این مرد حال بهم زن سمتم برگشت و گفت: (1)
	وقتی رسیدم شب شده بود از ماشین پیاده شدم و اردشیر رو روی زمین میکشیدم سمت عمارت بردمش و داخل اتاق انداختمش این مرد حال بهم زن سمتم برگشت و گفت: (2)
	- چیه سالار خان خوشت نمییاد که زنت با پسر عموت خوابیده؟!
	سمتش حمله کردم با مشت داخل دهنش میزدم و با پا میکوبیدم تو شکمش اونقدر زدمش تا بیهوش شد عصبی تر از اون چیزی بودم که فکر میکردم.
	اردشیر رو مثل قاتل ها به صندلی بستم.
	وسایل شکنجم رو روی میز گذاشتم و باید بیشتر از این ها عذابت بدم و بعد با یک تیر خلاصت کنم.
	بعد نوبت به اون زن نفرت انگیز میرسه.
	ساتور رو برداشتم و با چاقو حسابی تیزش میکردم با صداش اردشیر کم کم به هوش اومد.
	ساتور رو برداشتم و با چاقو حسابی تیزش میکردم با صداش اردشیر کم کم به هوش اومد. (1)
	ساتور رو برداشتم و با چاقو حسابی تیزش میکردم با صداش اردشیر کم کم به هوش اومد. (2)
	مثل عزرائیل روی سرش ایستادم و گفتم:
	- به شکنجه گاه من خوش اومدی.
	اردشیر خودش رو تکون میداد و فریاد میزد با ملایمت و نفرت گفتم:
	- کفتار پیر هر چقدر دوست داری فریاد بزن کسی صدات رو نمیشنوه.
	حالت جنون بهم دست داده بود، نور ماه به روی تیغهی ساطور افتاده بود لبخندی به پهنای صورتم زدم و به این مرد نگاه کردم، اردشیر مدام به ساطور دستم نگاه میکرد و خودش رو تکون میداد.
	حالت جنون بهم دست داده بود، نور ماه به روی تیغهی ساطور افتاده بود لبخندی به پهنای صورتم زدم و به این مرد نگاه کردم، اردشیر مدام به ساطور دستم نگاه میکرد و خودش رو تکون میداد. (1)
	حالت جنون بهم دست داده بود، نور ماه به روی تیغهی ساطور افتاده بود لبخندی به پهنای صورتم زدم و به این مرد نگاه کردم، اردشیر مدام به ساطور دستم نگاه میکرد و خودش رو تکون میداد. (2)
	نگاهی به انگشتهای اردشیر کردم و گفتم:
	- با کدومشون زن من رو لمس کردی؟
	انگشت دست راستش رو گرفتم و گفتم:
	- با این؟
	اردشیر وحشت زده نگاه میکرد.
	ساطور رو محکم روی انگشتش کوبیدم خون از دستش فواره بیرون ریخت و از درد با دهن بسته فریاد زد.
	انگشتش رو برداشتم و از ته دلم قهقه زدم، انگشتش رو بهش نشون دادم و گفتم:
	- اردشیر بدبخت، این تازه اولشه مردک بلای سرت بیارم هر لحظه فقط فریاد بزنی.
	دونه دونه انگشت های اردشیر رو قطع کردم برای بیشتر درد کشیدنش انگشتهای نیمه قطع شدهای دستش رو داخل آب نمک فرو کردم.
	دونه دونه انگشت های اردشیر رو قطع کردم برای بیشتر درد کشیدنش انگشتهای نیمه قطع شدهای دستش رو داخل آب نمک فرو کردم. (1)
	دونه دونه انگشت های اردشیر رو قطع کردم برای بیشتر درد کشیدنش انگشتهای نیمه قطع شدهای دستش رو داخل آب نمک فرو کردم. (2)
	اردشیر فقط ناله میکرد تا بالاخره نالههاش آروم شدن پوت بنزین رو برداشتم و روی سرش ریختم خیلی بی روح شده بود کبریتی روشن کردم و سمت اردشیر پرتش کردم.
	شعلهی آتیش شروع به سوزوندن اردشیر کرد، صدای فریاد التماس آمیزش داخل این عمارت دفن شد.
	شعلهی آتیش شروع به سوزوندن اردشیر کرد، صدای فریاد التماس آمیزش داخل این عمارت دفن شد. (1)
	شعلهی آتیش شروع به سوزوندن اردشیر کرد، صدای فریاد التماس آمیزش داخل این عمارت دفن شد. (2)
	بی روح به درد کشیدنش نگاه کردم و پوزخندی زدم.
	شعلههای آتیش از دیوار بالا میرفتن و بلاخره از عمارت بیرون اومدم.
	این عمارت در یک جای پَرت درست شده بود هیچکسی نمیتونست پیداش کنه از عمارت بیرون اومدم و به ماشینم تکیه دادم، صدای اردشیر بلاخره قطع شد.
	این عمارت در یک جای پَرت درست شده بود هیچکسی نمیتونست پیداش کنه از عمارت بیرون اومدم و به ماشینم تکیه دادم، صدای اردشیر بلاخره قطع شد. (1)
	این عمارت در یک جای پَرت درست شده بود هیچکسی نمیتونست پیداش کنه از عمارت بیرون اومدم و به ماشینم تکیه دادم، صدای اردشیر بلاخره قطع شد. (2)
	به سوختن عمارت نگاه کردم تا نزدیکای طلوع خورشید نگاهش کردم بلاخره تکههای از ساختمون عمارت جدا شدن و روی زمین افتادن، اینجا گورستان اردشیر شد چقدر دردناک سری از روی تاسف تکون دادم، فریبا حالا میرسیم سر وقت تو ببینم تا کجا میخوای انکار کنی!
	به سوختن عمارت نگاه کردم تا نزدیکای طلوع خورشید نگاهش کردم بلاخره تکههای از ساختمون عمارت جدا شدن و روی زمین افتادن، اینجا گورستان اردشیر شد چقدر دردناک سری از روی تاسف تکون دادم، فریبا حالا میرسیم سر وقت تو ببینم تا کجا میخوای انکار کنی! (1)
	به سوختن عمارت نگاه کردم تا نزدیکای طلوع خورشید نگاهش کردم بلاخره تکههای از ساختمون عمارت جدا شدن و روی زمین افتادن، اینجا گورستان اردشیر شد چقدر دردناک سری از روی تاسف تکون دادم، فریبا حالا میرسیم سر وقت تو ببینم تا کجا میخوای انکار کنی! (2)
	سوار اتومبیلم شدم و سمت عمارت رفتم، وقتی رسیدم فریبا داخل بغل مادرم گریه میکرد سمتش رفتم که موهاش رو بِکَنم که مادرم سمتم سینه ستبر کرد.
	بی حالت مادرم رو نگاه کردم و گفتم:
	- لطفا از سر راهم برو کنار.
	مادرم عصبی گفت: (1)
	- دست روی این دختر بلند کنی شیرم رو حلالت نمیکنم، اون اردشیر پَست فطرت قصد تجاوز به زنت رو داشته اونوقت توی بی غیرت میای به زنت حرف میزنی؟
	دستم رو از حرف های مادرم مشت کردم با نفرت فریبا رو نگاه کردم.
	سمتش یورش بردم که مادرم سیلی محکمی تو گوشم زد عصبی سر مادرم فریاد زدم:
	- دهنت رو ببند وگرنه جوری میزنم تو دهنت که دیگه بلند نشی.
	فائزه خانوم از حرف پسرش شوکه شده بود.
	سمت دایه برگشتم و گفتم:
	- مادرم رو ببر داخل اتاقش و تا نگفتم؛ حق نداری درش بیاری به واللّه اگه ببینم خلاف دستورم عمل کردی دایه همینجا سنگسارت میکنم، جمشید به دایه کمک کن.
	- چشم ارباب. (4)
	سمت فریبا رفتم و از موهاش گرفتمش و به زور از پلهها پایین آوردمش، دستش رو به سرش گرفته بود.
	سمت فریبا رفتم و از موهاش گرفتمش و به زور از پلهها پایین آوردمش، دستش رو به سرش گرفته بود. (1)
	سمت فریبا رفتم و از موهاش گرفتمش و به زور از پلهها پایین آوردمش، دستش رو به سرش گرفته بود. (2)
	با نفرت این زن رو لمس میکردم، داخل ماشین انداختمش و سمت عمارتی بردم که اردشیر رو کشته بودم.
	فریبا داخل ماشین از ترس شکمش رو گرفته بود.
	زیر لب تکرار میکردم:
	- دعا کن بچه از من باشه وگرنه زنده زنده دفنت میکنم، اردشیر رو به گور فرستادم تو رو هم میکشم.
	وقتی به عمارت سوخته رسیدیم، سمت فریبا غریدم:
	- پیاده شو زود باش.
	فریبا ترسیده پایین اومد سمتش رفتم و موهاش رو گرفتم و سمت عمارت کشیدمش جلوش ایستادم، فریبا رو هل دادم و گفتم:
	- فریبا خوب نگاه کن، اینجا رو میبینی؟
	اینجا گورستان اردشیر شده انگشت اردشیر رو جلوی پای فریبا انداختم که ترسیده جیغ بلندی کشید.
	جلو فریبا نشستم و گفتم:
	- فریبا من یک روانیم بخوام بکشم با زجر میکشم، وای به حالت... وای بحالت اگه بهم در مورد بچه دروغ گفته؛ باشی زنده زنده میسوزونمت.
	فریبا وحشت زده به مرد رو به رو نگاه کرد که سالار دوباره ادامه داد:
	- برای آخرین بار میگم؛ بچهی داخل شکمت از منه یا اردشیر؟
	فریبا سرش پایین بود و گفت:
	- تو خجالت نمیکشی به من میگی هرزه! من می گم اون مرد قصد دست درازی به من رو داشت اونوقت تو به بچهی خودت حرومزاده میگی! متاسفم برات.
	فریبا شروع به گریه کرد چقدر از این رفتار خاله زنکی این زن ها بدم می اومد.
	- خیلی خوب صدات رو ببر.
	شدت اشک ریختن فریبا بیشتر شد پوفی از روی کلافگی کشیدم و سمتش رفتم.
	"ایمان" (2)
	قیام دستی روی سر کژین کشید سمتم برگشت و گفت:
	- این دختر رو جلوی روستا بزارش و تا زمانی که کسی سمتش نیومد برنگرد.
	سری به معنای "باشه" تکون دادم و کژین رو بردم و روی زمین گذاشتم و در تاریکی خونهای مخفی شدم که مردی مست نزدیک کژین شد به حالت یک گرگ در اومدم و خودم رو به کژین رسوندم، مرد مست نزدیکم شد که بهش حمله کردم و دستش رو گاز گرفتم، مرد فریادی از درد کشید و با...
	به حالت جن بودنم در اومدم و کژین رو بلند کردم و کمکم رنگ بدنم عوض شد و از دید انسانها خارج شدم.
	به حالت جن بودنم در اومدم و کژین رو بلند کردم و کمکم رنگ بدنم عوض شد و از دید انسانها خارج شدم. (1)
	به حالت جن بودنم در اومدم و کژین رو بلند کردم و کمکم رنگ بدنم عوض شد و از دید انسانها خارج شدم. (2)
	کژین رو جلوی در خونهاش گذاشتم و در خونه رو زدم  منتظر بودم که پدرش در و باز کنه ولی دلیر نیومد، از داخل دیوار رد شدم و وارد منزل کژال شدم، اما...
	کژین رو جلوی در خونهاش گذاشتم و در خونه رو زدم  منتظر بودم که پدرش در و باز کنه ولی دلیر نیومد، از داخل دیوار رد شدم و وارد منزل کژال شدم، اما... (1)
	کژین رو جلوی در خونهاش گذاشتم و در خونه رو زدم  منتظر بودم که پدرش در و باز کنه ولی دلیر نیومد، از داخل دیوار رد شدم و وارد منزل کژال شدم، اما... (2)
	"کژال" (44)
	کنار درخت خوابم برد، صدای یک بچه داخل جنگل میاومد، سمت صدا میرفتم، صدای بچه شبیه انسان و جن بود نمیدونستم که صدای کیه؟
	از این جنگل مه آلود خاطره خوبی نداشتم، جلوتر رفتم.
	زنی رو دیدم که شباهت زیادی بهم داشت کنار یک مرد ایستاده بود شک کردم که این زن همون زری هستش، یک خطوط خاصی روی چرم کشیدن و داخل آتش انداختن، زن خوشحال قهقه زد در حالی که کبودی زیادی تمام صورتش رو گرفته بود.
	مرد کلمات ناآشنایی زیر لب تکرار میکرد، صدای جیغ کودک دو برابر دردناک شد و بلاخره قطع شد.
	مرد کلمات ناآشنایی زیر لب تکرار میکرد، صدای جیغ کودک دو برابر دردناک شد و بلاخره قطع شد. (1)
	مرد کلمات ناآشنایی زیر لب تکرار میکرد، صدای جیغ کودک دو برابر دردناک شد و بلاخره قطع شد. (2)
	زن دستی به سرش کشید و گفت:
	- امیدوارم این نفرین نابودت کنه.
	مرد دست زن رو گرفت و گفت:
	- زری این کارت تموم نسلت رو قربانی میکنه.
	زری دستش رو بیرون کشید و گفت:
	- به درک که نابود میشن وقتی من زندگی نمیکنم اون ها هم حق زندگی ندارن، من اون ها رو هم قربانی میکنم تا انتقامم رو بگیرم.
	از فهمیدن هویت زن و تموم حرف هاش مثل بتکی بود که توی سرم میخورد.
	میخواستم صداش کنم و بگم خدا لعنتت کنه ولی جلوی خودم رو گرفتم یادم افتاد اگه نفرین کنم فرقی با زری ندارم.
	میخواستم صداش کنم و بگم خدا لعنتت کنه ولی جلوی خودم رو گرفتم یادم افتاد اگه نفرین کنم فرقی با زری ندارم. (1)
	میخواستم صداش کنم و بگم خدا لعنتت کنه ولی جلوی خودم رو گرفتم یادم افتاد اگه نفرین کنم فرقی با زری ندارم. (2)
	فقط تکرار کردم:
	- خدا ببخشتت که قلبت انقدر سیاه بوده.
	"سالار" (17)
	زنی که هرزه باشه دیر یا زود دستش رو میشه، جلوی فریبا نشستم و گفتم:
	- اردشیر اعتراف کرده تو باهاش رابطه داشتی.
	فریبا وحشت زده نگاهم کرد و گفت:
	- دروغ گفته؛ این بچه مال تو هستش، تو رو خدا حرفم رو باور کن.
	چه روضه خونی میکنه، زبونی روی لبم کشیدم و گفتم:
	- اردشیر با جزئیات همه چی رو گفته؛ چرا انکار میکنی عزیزم؟
	بهم بگو باور کن کاریت ندارم صداقت برای من خیلی مهمه.
	فریبا خودش رو انداخت بغلم و گفت:
	- باور کن دارم راستش رو بهت میگم.
	پسش زدم و با گفتن؛ "باشه" به این مسخره بازی پایان دادم.
	"ایمان" (3)
	وقتی از دیوار رد شدم و وارد خونه شدم همه چی مرتب بود سمت خونه رفتم و همه جا رو گشتم که دلیر رو روی سکو خوابیده دیدم، خرو پف آقا به راه بود شیشه مشروب های اطرافش حالم رو بد میکرد آروم اسمش رو بردم که تکونم نخورد.
	سمت گوشش خم شدم و چنان فریا زدم که بدبخت ترسیده نشست و به درخت رو به روش زل زد.
	از کارش خندم گرفت سمت در رفتم چنان به در میکوبیدم، هر کسی بود فکر میکرد در داره از جاش کنده میشه!
	دلیر سمت در دوید و کژین رو دید سمتش خم شد و برش داشت، با سیلی که به پشت سرم خورد سرم رو بر گردوندم که رحمان با نیشخند نگاهم میکرد رحیم با حرفی که زد پریدم روش و زدمش.
	- ایمان دختره رو خوردی!
	- آره میخوای تو رو هم بخورم؟
	رحمان محکم تر از قبل من رو زد و گفت:
	- خجالتم خوب چیزیه تو مثلا یک موکل رحمانی هستی این حرف ها چیه؟
	نیشم برای رحمان باز کردم که رحیم محکم زد داخل دلم زیر لب بهش حرف میزدم که باز صدای قیام رو شنیدیم هر سه پوفی کشیدین و پیشش رفتیم.
	نیشم برای رحمان باز کردم که رحیم محکم زد داخل دلم زیر لب بهش حرف میزدم که باز صدای قیام رو شنیدیم هر سه پوفی کشیدین و پیشش رفتیم. (1)
	نیشم برای رحمان باز کردم که رحیم محکم زد داخل دلم زیر لب بهش حرف میزدم که باز صدای قیام رو شنیدیم هر سه پوفی کشیدین و پیشش رفتیم. (2)
	"کژال" (45)
	با تکون های شدید که بهم می خورد بیدار شدم که به چشم به خون نشسته آروان نگاه کردم که روی سرم غرید:
	- چرا اینجا خوابیدی؟!
	چشمهام رو بردم بالا و مظلوم نمایی کردم و گفتم:
	- خوابم برد بابایی دلت میاد ما رو دعوا کنی؟
	آروان مدام قیافش رو عوض میکرد که خندم گرفته بود به قیافش خندیدم که گفت:
	- دختر سر به هوا به چی میخندی؟
	- به تو.
	شوکه گفت: (1)
	- به من؟!
	الان یک خنده ای نشونت میدم که دیگه دلت هوس خندیدن به من رو نکنه.
	آروان از روی زمین بلندم کرد و سمت استخر داخل خونه باغ برد با صدای تلپ داخل آب افتادم.
	الکی دست و پا میزدم که مثلا دارم خفه میشم، آروان لباسش و در آورد رو پرید داخل آب رنگ آب هم سبز شده بود اصلا دلت نمیخواست خودتت رو داخلش تصور کنی!
	چشمم به جمال روی تن برهنه آروان افتاد، به به عجب چیزی بود شکم چند تیکه، همینجوری داشتم هیز بازی در میآوردم که با صدای آروان سرم رو بالا آوردم.
	- تموم شد بزار برای بعدا نیازت میشه.
	به حالت گیج نگاهش کردم که تازه فهمیدم منظور آقا چیه؟ سریع جبهه گرفتم و گفتم:
	- بله؟ آخه تو چی داری که نگات کنم سیاه سوخته.
	- واسی همین بود همه جام رو از نظر گذروندی؟
	با پرویی گفتم: (3)
	- همچین می گه از نظر گذروندم انگار چه تحفهای هستی یدونه پسر سیاه سوخته با چشمهای بی رنگی دیگه انقدر خودت رو دست و بالا نگیر.
	آروان شوکه گفت:
	- بیرنگ دیگه چه صیغهایه؟!
	- همون صیغهای که من رو عقد کردی.
	با این حرفم آروان لحنش جدی شد و گفت:
	- شنا کردن که بلدی بیا بیرون.
	وا این چِش شد مگه من رو عقد نکرده؟! ول کن خل و چله کلا همه خان ها یک تختشون کمه. شونهای بالا انداختم و با زحمت بیرون اومدم.
	واللّه سر از کار این مرد در نمیارم نه به مهربونیهاش نه به وحشی بودنش!
	سری از روی تاسف تکون دادم و سمت خونه باغ رفتم، لباسهام رو هیچکدوم دوست نداشتم همه لباسهای خیسم رو از تنم در آوردم بدن بلوریم نمایان شد، دلم هوس کرده بود لباسهای آروان رو بپوشم سمت وسایلش رفتم و یک پیراهن بلند برداشتم و تنم کردم سه دکمه بالا رو باز ...
	"سالار" (18)
	فریبا رو بلند کردم و سمت عمارت بردمش حوصله اون عمارت کزایی رو نداشتم فریبا رو دست جمشید دادم و گفتم:
	- به هیچ عنوان حق بیرون رفتن نداره.
	جمشید سری تکون داد و سمت ارسام رفتم ببینم این وکیل باهوش من چه کرده؟
	وقتی به جلوی دادگستری رسیدم سمت اتاق کار ارسام رفتم و در باز کردم.
	سرش داخل پروندههاش بود.
	سرش رو بالا آورد با دیدنم سریع بلند شد و سمتم اومد.
	- ارباب خوش اومدی.
	کنجکاو پرسیدم: (5)
	- چه خبر ارسام خان کم پیدایی کارها چطوره؟
	- بشنید خان باید صحبت کنیم، چیزی میل دارید؟
	اخمی کردم و جدی گفتم:
	- نه، حرفت رو بزن.
	- طبق دستورتون پیگیر شدم متاسفانه هیچ جای این عقد ثبت نشده، چیز بدتر این که الان دارم بهش فکر میکنم اینکه کژال خانوم زن عقدی آروان خان نیستن.
	دستم رو مشت کردم من آخر سرت رو زیر آب میکنم آروان حالا ببین.
	ارسام ادامه داد:
	- تعداد افراد آروان خان خیلی زیاده، نزدیک به دَه خونه باغ، هشت عمارت دارن و...
	یکی رو برای تعقیب آروان خان گذاشته بودم با کژال خانوم سمت یکی از خونه باغهاشون رفتن، معروفترین و قابل اعتمادترین دست راست آروان خان ارسلانه همه چیز رو دست این پسر میسپاره، ارسلان تک فرزنده خانوادش مُردن و خواهرش چند سال پیش سنگسار میشه و آروان خان ...
	جدا از همهی اینها کژال خانوم میتونه فقط یک زن به حرف بوده باشه نه عمل خان.
	خون خونم رو نمی خورد با همون لحن جدی گفتم:
	- بنظرت خودش میدونه؟
	- فکر نمیکنم خان اگه میدونستن مطمئنن واکنشی نشون میدادن این کار در قوانین ممنوعه هر چند آروان خان خیلی از قوانینها رو زیر پا گذاشتن.
	سری تکون دادم و گفتم: (16)
	- همین؟ (1)
	- خیر چند ماه قبل اردشیر پیش آروان خان میره یکی از کارگرها دیده که نصف شب مبلغ هنگفت پولی از آروان خان گرفته و چیزی رو به ایشون داده.
	نفسم رو بیرون دادم و گفتم:
	- اردشیر... گورش رو کندم، ارسام من میخوام پیگیر بشی آروان در گذشته کسی رو دوست داشته؟
	چند نفر رو کشته همش رو میخوام بدونم.
	- چشم فردا میرسم خدمتتون همه اطلاعات رو دقیق بهتون میدم.
	مردونه با ارسام دست دادم و از اتاق خارج شدم.
	"کژال" (46)
	روی صندلی لم دادم و خودم رو با صندلی تکون میدادم که یک دفعه صندلی ایستاد، چشمهام رو باز کردم که آروان بالا سرم ایستاده بود. چشمهاش از اجزای صورتم در گردش بود که بالاخره روی لبهام ثابت موند سرش آروم آروم پایین آورد، لبهای داغش رو روی لبهام گذاشت ...
	روی صندلی لم دادم و خودم رو با صندلی تکون میدادم که یک دفعه صندلی ایستاد، چشمهام رو باز کردم که آروان بالا سرم ایستاده بود. چشمهاش از اجزای صورتم در گردش بود که بالاخره روی لبهام ثابت موند سرش آروم آروم پایین آورد، لبهای داغش رو روی لبهام گذاشت ... (1)
	روی صندلی لم دادم و خودم رو با صندلی تکون میدادم که یک دفعه صندلی ایستاد، چشمهام رو باز کردم که آروان بالا سرم ایستاده بود. چشمهاش از اجزای صورتم در گردش بود که بالاخره روی لبهام ثابت موند سرش آروم آروم پایین آورد، لبهای داغش رو روی لبهام گذاشت ... (2)
	دستهای بزرگش و زیر لباسم برد دور کمرم حلقه کرد، خیلی ناشیانه میبوسیدمش.
	آروان بلندم کرد و روی صندلی نشست منم روی پاهاش گذاشت مثل آهن ربا به هم چسبیده بودیم خیال جدا شدنم نداشتیم گاز ریزی از لبم گرفت و بالاخره نفس کم آوردم و عقب کشیدم سرم رو داخل گودی گردنش فرو کردم و نفسنفس میزدم.
	من عاشق گاز گرفتن لپ بچهها بودم این روش تصمیم داشتم سر آروان پیاده کنم.
	صورتم رو به لپ آروان میکشیدم انتظار چیزی بیشتر رو نداشت یک دفعه چنان گازش گرفتم یک "آخ" بلند از بین دندان های کلید شدش خارج شد برزخی نگاهم کرد و خودم رو به مظلوم بودن زدم که من و از سر پاش بلند کرد و سرم غرید:
	صورتم رو به لپ آروان میکشیدم انتظار چیزی بیشتر رو نداشت یک دفعه چنان گازش گرفتم یک "آخ" بلند از بین دندان های کلید شدش خارج شد برزخی نگاهم کرد و خودم رو به مظلوم بودن زدم که من و از سر پاش بلند کرد و سرم غرید: (1)
	صورتم رو به لپ آروان میکشیدم انتظار چیزی بیشتر رو نداشت یک دفعه چنان گازش گرفتم یک "آخ" بلند از بین دندان های کلید شدش خارج شد برزخی نگاهم کرد و خودم رو به مظلوم بودن زدم که من و از سر پاش بلند کرد و سرم غرید: (2)
	- این کار رو فقط اون اجازه داشت انجام بده نه تو فهمیدی؟
	سوال بزرگی تو ذهنم اومد آیا قبل من آروان دختری رو دوست داشته؟
	از دادی که زد دلم گرفت، از وقتی که باردار شده بودم خیلی دل نازک شده بودم.
	آروان عصبی داخل خونه رفت روی سکو نشستم و پاهام رو تاب میدادم، زمین یکمی سرد بود ولی نه به اندازهی سردی قلبم، دستم رو دو طرف بدنم گذاشتم و به آسمون ابری زل زدم.
	آروان عصبی داخل خونه رفت روی سکو نشستم و پاهام رو تاب میدادم، زمین یکمی سرد بود ولی نه به اندازهی سردی قلبم، دستم رو دو طرف بدنم گذاشتم و به آسمون ابری زل زدم. (1)
	آروان عصبی داخل خونه رفت روی سکو نشستم و پاهام رو تاب میدادم، زمین یکمی سرد بود ولی نه به اندازهی سردی قلبم، دستم رو دو طرف بدنم گذاشتم و به آسمون ابری زل زدم. (2)
	من کی هستم؟
	دختر کژال یا خود کژال؟
	چرا از بین این همه آدم من شدم یکی مثل زری؟
	زری کیه؟ خالهی بی وجدان من یا یک جادوگر!؟
	با صدای رعد و برق از افکار ترسناکم بیرون اومدم و زیر بارون نشستم، موهام و لباسهام خیس شده بودن ولی بازم از رو نرفتم.
	احساس اضافه بودن میکردم، شایدم بودم قطعا آروان کسی رو دوست داشته به دختر قبل خودم حسودی کردم که این چشمهای طوسی مال اونه... کاش جای اون دختر من مالک قلبش بودم.
	احساس اضافه بودن میکردم، شایدم بودم قطعا آروان کسی رو دوست داشته به دختر قبل خودم حسودی کردم که این چشمهای طوسی مال اونه... کاش جای اون دختر من مالک قلبش بودم. (1)
	احساس اضافه بودن میکردم، شایدم بودم قطعا آروان کسی رو دوست داشته به دختر قبل خودم حسودی کردم که این چشمهای طوسی مال اونه... کاش جای اون دختر من مالک قلبش بودم. (2)
	شاید این سرنوشت منه که بازیچهای زندگی باشم اگه خالقم این رو حکم کرده من کیم که جلوش رو بگیرم.
	روی سکوی خیس شده دراز کشیدم قطرات بارون روی سر و صورتم میخورد، چقدر لذت بخش بود دلم میخواست دیگه چشمهام باز نشن.
	روی سکوی خیس شده دراز کشیدم قطرات بارون روی سر و صورتم میخورد، چقدر لذت بخش بود دلم میخواست دیگه چشمهام باز نشن. (1)
	روی سکوی خیس شده دراز کشیدم قطرات بارون روی سر و صورتم میخورد، چقدر لذت بخش بود دلم میخواست دیگه چشمهام باز نشن. (2)
	"سالار" (19)
	بالاخره بعد از دادگستری به عمارت برگشتم ای کاش این عمارتم مثل اون عمارت سیاه به آتش میکشیدم خودمم میزاشتم وسطش تا از این بار مصیبت خلاص بشم.
	سمت اتاقم رفتم، فریبا روی تخت خوابیده بود چه بهتر کاش صداش برای همیشه قطع بشه لباسهام رو از تنم در آوردم و روی تخت نشستم موهای خیسم رو به بالا زدم ولی بیفایده بود روی صورتم میافتادن قطرههای آب روی سر و صورتم میریخت.
	سمت اتاقم رفتم، فریبا روی تخت خوابیده بود چه بهتر کاش صداش برای همیشه قطع بشه لباسهام رو از تنم در آوردم و روی تخت نشستم موهای خیسم رو به بالا زدم ولی بیفایده بود روی صورتم میافتادن قطرههای آب روی سر و صورتم میریخت. (1)
	بازم خاطرات گذشته تنها چیزی بودن که لبخند تلخی رو روی لبهای همیشه سردم میآوردن.
	بازم خاطرات گذشته تنها چیزی بودن که لبخند تلخی رو روی لبهای همیشه سردم میآوردن. (1)
	بازم خاطرات گذشته تنها چیزی بودن که لبخند تلخی رو روی لبهای همیشه سردم میآوردن. (2)
	دختر کوچولوی رویایی من سر ذوق داشت چقدر اون لباس آبی بهش میاومد چشمهای درشت آبیش بیشتر توی چشم بود.
	لبای سرخش من رو به هوس مینداخت تا با عشق ببوسمشون، ولی...
	یاد روزی افتادم که بخاطر عصبانیتم آهوی وحشیم رو دست اون گرگ سپردم چطور هیچ چیزی رو ازش در خواست نکردم؟
	اون حتما بهش دست زده، دست زده که کژال من حالا قراره مادر بشه.
	چقدر غریبانه اسمش رو به زبون میآوردم حتما آروان کنارش خیلی خوشبخته.
	شونهای از این فکر و خیالها بالا انداختم و تصور کردم فریبا همون کژاله از این سختیها به تن این زن پنها بردم زنی که تمام جای جای بدنش بوی عطر تن یک مرد دیگه رو میداد.
	چشمهام رو بستم و به خواب رفتم.
	"آسو" (1)
	با دایه داخل اتاق راه میرفتم کژال رو لعنت و نفرین میکردم که اینطور پسرم رو با خودم دشمن کرده بود.
	- دایه باید شر این دختر رو کم کنیم.
	دایه التماس آمیز به آسو نگاه کرد و گفت:
	- چطور از بین ببریمش مثل گربه هفتا جون داره، هر چی زندونی میکنیم هر چی شلاقم میزنیم نَمُرد باید با اسلحه بکشیدش.
	آسو سر تکون داد و به فکر کشتن کژال افتاد سمت دایه برگشت و گفت:
	- یکی که خیلی در تیر اندازی مهارت داره پیدا کن باید کژال بمی ره و وجودش در این سرزمین لر زبان پاک بشه.
	دایه با سر خوشی سری تکون داد، لباس سیاهی به تن کرد و سمت محلههای قدیمی لرستان رفت شاید در بین این مرد فقیر یک کُولی پیدا بشه.
	دایه با سر خوشی سری تکون داد، لباس سیاهی به تن کرد و سمت محلههای قدیمی لرستان رفت شاید در بین این مرد فقیر یک کُولی پیدا بشه. (1)
	دایه با سر خوشی سری تکون داد، لباس سیاهی به تن کرد و سمت محلههای قدیمی لرستان رفت شاید در بین این مرد فقیر یک کُولی پیدا بشه. (2)
	از بین مردم پرس و جو کرد همه تورَه رو پیشنهاد کردن مردی خشنی که هیچ موجودی از زیر ضربات اسلحهاش جون سالم به در نمی برد.
	دایه با زحمت تورَه (در زبان لری یعنی شغال، گرگ گاهی اوقات سگ هم خونده میشه.) رو پیدا کرد.
	در رنگ و رو رفته ای رو زد مردی خشن با یک چشم و صورتی آفتاب سوخته در رو باز کرد.
	مرد با صدای زمختش گفت:
	- یک پیرزن اونم در خونه ی تورَه چی میخواد!
	دایه لبخندی کثیف زد که ابروهای مرد بالا رفتن، دایه گفت:
	- اول مهمونت رو دعوت کن بعد بوی پولها رو حس کن، از طرف خانوم یک عمارت اومدم کاری رو که میخوایم برامون انجام بده هر چقدر طلا و پول بخوای بهت میدیم.
	تورَه لبخندی چندش آورد به پهنای صورتش زد و گفت:
	- اسمش بگو و کار رو تموم شده بدون.
	دایه سرخوش خندید و گفت:
	- اسمش کژاله زن آروان خان.
	تورَه با شنیدن خان منصرف شد بازی با یک خان مثل بازی با مرگ بود.
	- نه من با خانها در نمیفتم.
	دایه اخمی کرد و گفت:
	- پولی که خانوم بهت میده تا آخر عمرت کفافت رو می ده دیگه نیاز نیست سر گنجشک زیر آب بکنی.
	توره کمی فکر کرد و گفت:
	- باشه، کجا میتونم اون دختر رو پیدا کنم؟
	دایه برای این موفقیت سری از روی لذت تکون داد و آدرس کژال رو به تورَه داد، مرد استرسی عجیب گرفته بود بلاخره فردا رسید توره اسلحه به کمر بست سوار اسب مشکی رنگش شد و سمت عمارتی رفت که کژال در اونجا بود، مرد از اسب پایین اومد و از دیوار بالا رفت. پشت بوته...
	"کژال" (47)
	با احساس دل درد زیر بارون بلند شدم و سمت خونه رفتم موهای بلند خرمایی رنگم رو با حوله خشک کردم لباسی بلند پوشیدم و روی تخت دراز کشیدم ملافه رو تا بالا سرم کشیدم و با صورت اخمو گرفتم خوابیدم که با بالا پایین رفتن تخت متوجه نشستن آروان شدم.
	بدون هیچ حرفی پلکهام رو بستم که دستش دور کمرم حلقه شد.
	سرش رو سمت گوشم آورد و گفت:
	- نباید سرت فریاد میزدم ببخشید.
	کیلو کیلو توی دلم قند آب میشد، که لاله گوشم رو با لبهاش گرفت مک عمیقی زد و بعد بوسید.
	من رو با زور سمت خودش برگردوند و سرم روی سینهاش گذاشت، دستهاش رو داخل موهای نیمه خیسم فرو کرد و برام با زمزمه آهنگی رو خوند.
	خیلی متنش قدیمی بود به سختی متوجه کلماتش میشدم.
	کسی دِل خوش وِ ئی دُنیا نِمی کِرد
	"کسی دلخوش به این دنیا نمی کرد"
	اگر وا هوزِ عاشق تا نِمی کِرد
	"اگر با عاشق جماعت تا نمی کرد"
	اگر دیری نِوی عشقی نِمی مَن
	"اگر دوری نبود عشقی نمی ماند"
	کَسی نِه عاشقی رسوا نِمی کِرد
	"کسی را عاشقی رسوا نمی کرد"
	اگر شیرین وِ خسرو دل نِمی وَست
	"اگر شیرین به خسرو دل نمی بست"
	چِنو فرهادِنِ شیدا نِمی کِرد
	"فرهاد را آنچنان شیدا نمی کرد"
	اگر مجنون مِوِی هُمراز لیلی
	"اگر مجنون می شد همراز لیلی "
	خوشِه آوارَه هر صحرا نِمی کِرد
	"خودش را آواره صحرا نمی کرد"
	اگر چوپونی وا نِی عاشقونَش
	"اگر چوپانی با نی عاشقانه اش"
	تیلَه رَه عِشقِ نِه پیا نِمی کِرد؟
	"باریکه راه عشق را پیدا نمی کرد؟"
	کسی وِ تار وُ پو دِل دُمِ سختی
	"کسی با تار و پود دلش دام سختی را"
	سرِ رَه نازنینی وا نِمی کِرد؟
	"سر راه نازنینی باز نمی کرد؟"
	مِوی ظُلماتی ئی دُنیا سراسر
	"سراسر این دنیا ظلماتی می شد"
	اگر عاشق تَشی وِ پا نِمی کِرد
	"اگر عاشق آتیشی بپا نمی کرد"
	گِمو میکِم که ئی چترِ کیاو هَم
	"بگمانم که این آسمان آبی هم"
	دِ داغِ عشق یه گر سا نِمی کِرد
	"از داغ عشق یک لحظه بارانش بند نمیآمد"
	"اطلاعاتی از متن شعر وجود نداشت منم از شعر موردعلاقم استفاده کردم!"
	وقتی شعر خوندن آروان تموم شد بوسه به موهام زد، با آرامش گرفتم خوابیدم چقدر گرم و نرم بود، آدم دلش نمیخواست سر از روی سینهای این مرد برداره.
	چند ساعت تو همون حالت بودیم که آروان بلند شد با تکونهای که اون خورد منم چشمهام رو باز کردم.
	چند ساعت تو همون حالت بودیم که آروان بلند شد با تکونهای که اون خورد منم چشمهام رو باز کردم. (1)
	چند ساعت تو همون حالت بودیم که آروان بلند شد با تکونهای که اون خورد منم چشمهام رو باز کردم. (2)
	- بیدار شدی! تو بخواب.
	- نه باید بلند بشم، تو کجا میری؟
	آروان لب زد:
	- میخوام برم خرید کنم انتظار نداری جای غذا که تو رو لیس بزنم.
	از تشبیهی که کرد چشمهام گرد این مرد چقدر پرو بود.
	حرصی جیغ زدم:
	- آروان خیلی بی ادبی.
	آروان آروم خندید و گفت:
	- میدونم ولی کمتر حرص بخور موهات میریزه منم می رم یک زن دیگه میگیرم.
	صورتم رو از اخم جمع کردم و گفتم:
	- در اونجاست بفرما.
	- تا وقتی چشم دریایی مثل تو دارم بقیه کی هستن؟
	از تعریفش غرق در لذت شدم ولی به روش نیاوردم و رو بهش کردم و گفتم:
	- خان این روشها دیگه جواب نمی ده.
	متعجب زده پرسید:
	- کدوم روش؟!
	- همونی که داری برای اذیت کردنم در پیش میگیری، راستی آروان!
	سرش رو تکون داد و گفت:
	- هوم؟
	با چشمهای که ریزشون کردم به قول نبات یک جور دلبری حساب میشد گفتم:
	- برام آلو، تمشک، توت فرنگی، زردالو هم بگیر لطفا.
	آروان از این همه پرویم تعجب کرد و گفت:
	- یا خدا کم بخور میترکی! جاش بیا این رو بخور.
	شکه شدم منظورش چی بود؟!
	آروان من رو تو اون حالت گیج بودن رها کرد و سریع از اتاق فرار کرد.
	وقتی به خودم اومدم پالشت رو سمت در پرت کردم و اسم آروان رو جیغ زدم که صدای خندش بلند شد.
	سریع بلند شدم و یک لباس خوشگل طوسی با گلهای سفیدی که روش بود تنم کردم کمر بندش رو دور کمرم انداختم و موهام رو آزاد اطرافم ریختم، شاد و شنگول سمت خروجی خونه باغ رفتم.
	سریع بلند شدم و یک لباس خوشگل طوسی با گلهای سفیدی که روش بود تنم کردم کمر بندش رو دور کمرم انداختم و موهام رو آزاد اطرافم ریختم، شاد و شنگول سمت خروجی خونه باغ رفتم. (1)
	سریع بلند شدم و یک لباس خوشگل طوسی با گلهای سفیدی که روش بود تنم کردم کمر بندش رو دور کمرم انداختم و موهام رو آزاد اطرافم ریختم، شاد و شنگول سمت خروجی خونه باغ رفتم. (2)
	سمت بوتههای گل رز رفتم که داخل باغ رشد کرده بودن، دستی به غنچههاشون گرفتم که با صدای افتادن چیزی سر جام ایستادم فکر کردم گربه هستش برای همین تصمیم گرفتم سمت خونه برم وقتی رسیدم روی تاپ نشستم و خودم رو تکون میدادم، که با دیدن مرد که اسلحهاش رو سمتم...
	نگران بچم بودم، دستم رو روی شکمم گذاشتم و سمت جلوی در خونه باغ رفتم ولی درد بهم غلبه کرد با صورت خیس از اشک روی زمین افتادم.
	"آروان" (18)
	مشغول خرید کردن بودم که چشمم به یک لباس صورتی مخملی افتاد دلم خیلی میخواستش سمتش رفتم و خریدمش.
	"ایمان" (4)
	بدون توجه به گفتههای قیام سرم عجیب دردی وحشتناک گرفت چشمهام رو برای لحظهای بستم.
	با دیدن چهری خونی کژال، قیام رو پس زدم و پیشش رفتم داخل خونه باغ ظاهر شدم، اطراف رو از نظر گذروندم بوی خون رو به خوبی حس میکردم.
	سمتش رفتم کژال غرق در خون بود نمیتونستم کاری بکنم، فقط میخواستم ببینم کار کیه؟ دستی روی سر کژال گذاشتم با دیدن مرد، آسو و دایه فریادی بلند زدم که صدام به گوش هر آدمیزادی میرسید، برای اولین بار قصد ریختن خون یک انسان رو داشتم.
	رحمان مدام صدام میزد، گوش نمیکردم
	سمت اون فردی رفتم که به کژال شلیک کرده بود.
	وقتی رسیدم مرد سر خوش میخندید و میرقصید با نفرت بهش زل زدم که با صدای در خونه پیرزنی وارد خونهی رنگ و رو رفتهی مرد شد.
	صدای ضمخت مرد بلند شد:
	- کار تمومه.
	پیرزن سرخوش سری تکون داد و گفت:
	- مزد کارت.
	مرد پول رو گرفت مشغول شمردن پول شد زن میخواست خارج بشه با یک اشاره در کاملا بستم.
	مرد پول رو گرفت مشغول شمردن پول شد زن میخواست خارج بشه با یک اشاره در کاملا بستم. (1)
	مرد پول رو گرفت مشغول شمردن پول شد زن میخواست خارج بشه با یک اشاره در کاملا بستم. (2)
	دایه سمت تورَه برگشت و گفت:
	- در خونت گیر کرده مرد بیا بازش کن.
	تورَه غرغر کنان سمت در رفت تا بازش کنه، هر چی زور میزد بیفایده بود.
	سمت چکش رفت تا قفل در رو بشکنه، باز هم نتجیه بیفایده بود.
	متکاهای اونطرف رو سمت تورَه پرتاب کردم که ترسیده سمتم برگشت ولی چیزی ندید.
	سمتش دویدم که و دستهام رو زیر گلوش گذاشتم اونقدر فشار داد که به زور نفس میکشید، زیر لب تکرار کرد:
	سمتش دویدم که و دستهام رو زیر گلوش گذاشتم اونقدر فشار داد که به زور نفس میکشید، زیر لب تکرار کرد: (1)
	سمتش دویدم که و دستهام رو زیر گلوش گذاشتم اونقدر فشار داد که به زور نفس میکشید، زیر لب تکرار کرد: (2)
	- کی اینجاست!
	با ترسناک ترین ظاهر خودم رو نشونشون دادم و با صدای چند رگه از شدت عصبانیت غریدم:
	- دشمنی که به خونت تشنه است.
	گلوش رو بیشتر فشار دادم و گفتم:
	- سزای کسی که به خانواده من صدمه میزنه "مرگه"...
	تورَه از ترس و حس خفگی مدام دست و پا میزد یک دفعه ولش کردم و غریدم:
	- ولی نه یک مرگ آروم بلکه یک مرگ پر از درد و زجر این کبودها کم کم تو رو از پا در میاره.
	سمت دایه برگشتم چقدر از این زن بیزار بودم و گفتم:
	- مار هفت خط بالاخره کار خودت رو کردی؟
	دایه مِن مِن میکرد، دایه رو محکم سمت دیوار پرت کردم و جلوش ایستادم به فریاد و دستورهای قیام توجهی نکردم با تمام نیروم توی شکم دایه زدم که خون بالا آورد جلوش نشستم که جیغی از روی ترس کشید، نمیتونست پاهاش رو تکون بده خودش رو روی زمین میکشید به دیوار ...
	دایه مِن مِن میکرد، دایه رو محکم سمت دیوار پرت کردم و جلوش ایستادم به فریاد و دستورهای قیام توجهی نکردم با تمام نیروم توی شکم دایه زدم که خون بالا آورد جلوش نشستم که جیغی از روی ترس کشید، نمیتونست پاهاش رو تکون بده خودش رو روی زمین میکشید به دیوار ... (1)
	دایه مِن مِن میکرد، دایه رو محکم سمت دیوار پرت کردم و جلوش ایستادم به فریاد و دستورهای قیام توجهی نکردم با تمام نیروم توی شکم دایه زدم که خون بالا آورد جلوش نشستم که جیغی از روی ترس کشید، نمیتونست پاهاش رو تکون بده خودش رو روی زمین میکشید به دیوار ... (2)
	سمتش برگشتم و گفتم: (1)
	- این تازه شروع دردهاته زمانی که مورد تمسخر اطرافیانت قرار گرفتی میفهمی نقشه برای یک زن باردار نکشی.
	دایه وحشت زده اسم "کژال" رو تکرار میکرد با چشمهای آبی که رگههای از سیاهی و خون داخلش بود بهش زل زدم و گفتم:
	- دست روی عزیز کردهی ما گذاشتین مرگی دردناک خواهی داشت زمانی میرسه که باید به مولای من جوابگو باشی.
	خواستم کاملا فلجش کنم که نیرویی پسم زد با صورت عصبی رحمان مواجه شدم از عصبانیت فریاد زد:
	- ایمان میدونی داری چیکار میکنی؟
	مثل خودش فریاد زدم:
	- آره میدونم دارم چیکار میکنم، دارم انتقام میگیرم.
	رحمان سرم فریاد زد:
	- جایگاهت رو فراموش نکن ما فقط موظفیم از کژال حفاظت کنیم همین نه انسانها رو بکشیم و مجازات کنیم مگه تو خالق هستی که جای خالق تصمیم میگیری و مجازات میکنی؟
	با خندی پر از درد فریاد زدم:
	- ما مسئول حفاظت از اون دختر و بچهاش هستیم ولی همیشه دیر به کمکش میریم هر وقت میرسیم یا اون دختر مُرده یا داره از درد جون میکنه، تو اسم خودت رو موکل رحمانی گذاشتی ؟
	ما رحمانی نیستیم، رحمان وقتی نتونستیم از اون دختر و بچهاش حفاظت کنیم.
	خیلی جدی تو صورت رحمان زل زدم و گفتم:
	- من مقام رحمانی بودن رو نمی خوام حاظرم یک موکل ساده باشم تا مثل تو بازیچهی دست قیام بشم.
	رحمان عصبی و ناراحت اسمم رو برد:
	- ایمان ما از قیام دستور نمیگیریم فقط از مولامون دستور میگیریم.
	- جدا؟! برادر میشه بپرسم زمانی که این مرد به کژال شلیک کرد تو کجا بودی؟
	دستم رو به نشونه سکوت بالا آوردم و گفتم:
	- جلوی قیام در حال سر خم کردن بودی.
	رحمان بغلم کرد و گفت:
	- قیام مرتبهاش از ما بالاتره ماموریم و معذور باید انجام بدیم.
	رحمان رو از خودم دور کردم و گفتم:
	- من دیگه گوش نمیدم هر بار که گوش دادم جون کژال در خطر افتاد.
	اگه قرار باشه کسی به مولا جوابگو باشه منم نه تو!
	رحمان سری از روی تاسف تکون داد و رفت رحیم، ایمان رو بغل کرد و رفت.
	هر دو برادر بزرگتر میدونستن که ایمان بخاطر کارش جایگاه رحمانی بودنش رو از دست میده و دیگه هرگز در قوم پذیرفته نمیشه.
	"آروان" (19)
	خسته از خرید تصمیم گرفتم سمت خونه باغ برم، کژال حتما این لباس بچه گونه رو ببینه خیلی ذوق زده میشه.
	وقتی رسیدم سمت خونه رفتم، کژال رو صدا زدم ولی با چیزی که دیدم هر چی دستم بود رو رها کردم، سمت کژالی که غرق در خون بود رفتم.
	سمتش رفتم و اسمش رو صدا زدم، جوابی از لبهای سفید شده اش خارج نشد سریع از روی زمین بلندش کردم و سمت اتومبیل بردمش، خدا میدونست چقدر اینجا تنها بوده!
	سمتش رفتم و اسمش رو صدا زدم، جوابی از لبهای سفید شده اش خارج نشد سریع از روی زمین بلندش کردم و سمت اتومبیل بردمش، خدا میدونست چقدر اینجا تنها بوده! (1)
	سمتش رفتم و اسمش رو صدا زدم، جوابی از لبهای سفید شده اش خارج نشد سریع از روی زمین بلندش کردم و سمت اتومبیل بردمش، خدا میدونست چقدر اینجا تنها بوده! (2)
	کسی که این کار رو کرده گردنش رو میشکنم، سمت بیمارستان بردمش وقتی روی تخت گذاشتمش دکتر اومد بالا سرش ساعتها پشت اون در کزایی منتظر بودم.
	بالاخره بعد از چند ساعت دکتر با سری خمیده خبری رو بهم داد که از خودم بدم اومد اگه نمیرفتم هیچکدوم از این اتفاقات نمیافتاد.
	بچم مُرده بود لباس صورتی رو توی مشتم فشار میدادم، دکتر گفت؛ کژال قدرت راه رفتنش رو از دست داده چقدر شنیدن حرف هاش سخت بود.
	دکتر میانسال مردونه به پشتم زد و گفت؛ "امیدواره خوب بشه."
	بدون هیچ حرفی روی صندلی نشستم، بچه مُرده، یک عشق فلج خدا میدونست بعد از این چی در انتظارمه... باید میفهمیدم کار کیه؟
	بدون هیچ حرفی روی صندلی نشستم، بچه مُرده، یک عشق فلج خدا میدونست بعد از این چی در انتظارمه... باید میفهمیدم کار کیه؟ (1)
	بدون هیچ حرفی روی صندلی نشستم، بچه مُرده، یک عشق فلج خدا میدونست بعد از این چی در انتظارمه... باید میفهمیدم کار کیه؟ (2)
	قسم میخورم اگه پیداش کنم زنده زنده دفنش میکنم.
	بعد از به هوش اومدن کژال سمتش رفتم بدون حرفی رو ازم گرفت، با موهاش بازی کردم و سعی کردم آرومش کنم ولی اون زیادی آروم بود بدون اینکه سمتم برگرده گفت:
	- کسی که این بیرحمی رو در حقم کرده رو نمیبخشم به همون خدای که بزرگیش رو دیدم واگذارش میکنم امیدوارم یک مرگ پر دردی داشته باشه چون حق زندگی رو از بچم گرفت.
	سرم رو سمت گوشش بردم و گفتم:
	- پیداش میکنم و مجازاتش میکنم.
	صدای ناله مانندی از دهنش خارج شد با صورتی که از درد جمع شده بود سمتم برگشت و گفت:
	- تا خدا هست که مجازات کنه ما کی هستیم که جای اون حکم بدیم و مجازات کنیم؟
	از حرفش شکه شدم در مقابل این درد باز هم انقدر خونسرد بود سرم پایین بود که ادامه داد.
	- دنبالش نگرد یک جا تو اوج خندهاش شکست و نابودی خودش رو میبینه.
	متعجب زده پرسیدم:
	- کژال تو میدونی کار کیه ظاهرش رو دیدی؟
	- یک مرد سیاه بود صورتش آفتاب سوخته یک چشمش نابینا بود و صدای زمختی داشت.
	"باشهای" زیر لب گفتم؛ سرش رو بوسیدم و از اتاق خارج شدم.
	امشب باید اونجا میموند باید کسی که این کار رو کرده پیدا کنم.
	از بیمارستان خارج شدم و سمت عمارت رفتم وقتی رسیدم ارسلان در رو باز کرد سمتم اومد و چشمم به مادرم افتاد که خیلی جدی بهم زل زده بود از این نگاهش خوشم نیومد.
	باید کاسهای زیر نیم کاسه میبود سمت ارسلان برگشتم و گفتم:
	- بیا داخل اتاق کارم، باهات کار دارم.
	- چشم ارباب. (5)
	با ارسلان سمت اتاق رفتم روی صندلی نشستم که ارسلان گفت:
	- بله ارباب چیزی شده؟
	مشخصات اون مردی رو دادم که کژال گفته بود.
	ارسلان مشغول فکر کردن شد و گفت:
	- این ویژهگی مال کولیهاست اون های که داخل محلههای کثیف و قدیمی زندگی میکنن.
	روی میز خم شدم و گفتم:
	- پیداش کن میخوام نابودش کنم.
	- چشم خان پیداش میکنم.
	با رفتن ارسلان سمت اتاق مادرم رفت در زدم بدون اینکه حرفی بزنه وارد اتاقش شدم.
	صدای اعتراض آمیزش بلند شد:
	- آروان از وقتی با یک دختر دهاتی ازدواج کردی ادب و شعورم یادت رفته!
	- نه از وقتی همنشین گرگها شدم یاد گرفتم مثل خودشون رفتار کنم.
	مادرم اخمی کرد و پرسید:
	- عروس خانوم کجاست؟ نزدیکت نمیبینمش.
	میخواستم واکنشش رو ببینم گفتم:
	- یک آدم نادرست بهش شلیک کرد و کژال دوام نیاورد فوت شد.
	مادرم تعجب کرد و گفت:
	- واقعا؟! (2)
	شروع به زمزمه کردن کرد متوجه نشدم ادامه داد:
	- یک مراسم براش بگیر ولی تو نیاز به یک زن داری من بهترینش رو برات انتخاب میکنم.
	عصبی هر چی داخل اتاقش بود رو بهم ریختم و سرش فریاد زدم:
	- اگه فکر اینکه زنی رو جای گزین زنم بکنی به سرت خطور کرده بیرون بندازش فهمیدی وگرنه مراعات نمیکنم مادرم هستی می دم بکشنت.
	آسو فریاد زد:
	- من مادرتم اون دختر خنگ و بیکَس و کار چی داره که تو بخاطرش به من بیاحترامی میکنی اگه زنده مونده لعنت به تورَه که نتونسته کارش رو تموم کنه.
	برای لحظهای خشکم زد مادرم دستور مرگ کژال رو داد بود؟!
	- چی؟! (1)
	تو چیکار کردی؟!
	لیوان رو برداشتم محکم داخل شیشه کوبیدم و فریاد زدم:
	- خدا لعنتت کنه بچم رو کشتی قاتل بی همه چیز میکشمت لعنت به روزی که مادرم شدی.
	"ایمان" (5)
	سمت دایه رفتم خشمگین بودم گردنش رو گرفتم چیزی وارد بدنش کردم که قدرت تکلم رو از این زن بیرحم گرفت.
	صدای مولام من رو وادار کرد از کشتنش دست بردارم.
	در خواست کرد پیشش برم رو به دایه کردم و با صدای خیلی وحشتناک گفتم:
	- دیگه در بیداری و در خواب برات آرامش نمیزارم.
	دایه میلرزید سمت مولای خودم رفتم وقتی جلوشون ظاهر شدم قیام، رحمان، رحیم و مولای خودم اونجا بودن.
	دایه میلرزید سمت مولای خودم رفتم وقتی جلوشون ظاهر شدم قیام، رحمان، رحیم و مولای خودم اونجا بودن. (1)
	دایه میلرزید سمت مولای خودم رفتم وقتی جلوشون ظاهر شدم قیام، رحمان، رحیم و مولای خودم اونجا بودن. (2)
	سروری که از طرفش مامور بودم رو به من کرد و گفت:
	- یک موکل رحمانی هرگز مثل یک موکل شیطانی قصد صدمه زدن نباید داشته باشه.
	- یا مولا من نمیتونم این حس گناه رو از بین ببرم هر زمان که میخوام نزارم اتفاقی برای اون طفل معصوم بیفته قیام ما رو احضار میکنه و این دقیقا همون لحظهای که کژال یا میمیره یا زخمی میشه.
	این مرد که صورتش پوشانده بود لبخندی مهربان زد و گفت:
	- من به قیام دستور میدم که احضارتون کنه و تا زمانی که خالق هستیگر جهان نخواد اون دختر نمیمیره ولی باید از میزان ایمانی که داره مطمئن بشیم.
	- ولی... (1)
	بخاطر وفاداری پانصد سالهات میبخشمت ولی آگاه باش که اگه باز هم اتفاقی بیفته دیگه بخشش در کار نخواهد بود.
	قیام تو مسئولی، از قدرت دشمنهای اون زن برام بگو!
	قیام به ظاهر اصلیش در اومده بود این مرد فرشتهی هزار ساله خوب خودش رو در چهره یک پیرمرد هفتاد ساله جا زده بود.
	قیام به ظاهر اصلیش در اومده بود این مرد فرشتهی هزار ساله خوب خودش رو در چهره یک پیرمرد هفتاد ساله جا زده بود. (1)
	قیام به ظاهر اصلیش در اومده بود این مرد فرشتهی هزار ساله خوب خودش رو در چهره یک پیرمرد هفتاد ساله جا زده بود. (2)
	- ذوبه به خانواده کژال نزدیک شده، اونها دیر یا زود اقدام به دزدین کژال هم خواهند کرد.
	مولا جواب داد:
	- مانع بشید این دختر عزیزه نباید بزارید اتفاقی براش بیفته.
	قیام سری تکون داد، رحمان و رحیم سمتم اومدن و بهم گفتن:
	- خوشا به سعادت ایمان مولا چه تعریفی ازت کرد.
	از حرفهاشون پوزخندی روی لبم اومد،
	گفتم:
	- چقدر همه به من ارادت دارن گاهی اوقات خیلی ناسپاس میشم مگه نه رحمان؟
	رحمان متوجه تیکه کلامم شد و اخمی کرد و گفت:
	- فراتر از حدت قدم بزاری ایمان، با رحیم مسئولیم بکشیمت مراقب حرف هات و کارهات باش.
	پوزخندی به تمام حرف هاش زدم و گفتم:
	- اونقدر جایگاه رحمانی بودن مهمه که برادرت رو نمیشناسی و قصد کشتنش رو داری؟
	رحمان خواست چیزی بگه که از جلوی چشمش غیب شدم.
	"آروان" (20)
	صندلی رو محکم تو آینه کوبیدم صدای شکستنش داخل جیغ مادرم گم شد سرش داد زدم:
	- ازت متنفرم، خیلی پَستی! چطور تونستی نوه خودت رو بکشی؟!
	مادرم اخمی کرد و گفت:
	- یک دختر دهاتی چی داره که سر من داد میزنی مردشور خودش و بچهاش رو ببرن.
	دستم رو بلند کردم و قصد زدن تو گوشش رو داشتم اما بعد دستم توی هوا مشت کردم و گفتم:
	- تو مادر نیستی یک دیوی، تو به بچه من میگی دهاتی؟
	اونوقت نکنه خودت دختر خان بودی که پدرم تو رو به عقد خودش در آورد؟
	ببینم تو پَر قو بزرگ شدی؟
	تو کی هستی به بچه من دهاتی میگی؟!
	باید بخاطر کشتن بچم بکشمت بی انصاف، با این ظلمی که در حق کژال کردی اون دیگه باردار نمیشه منم دیگه پدر نمیشم.
	مادرم که صورتش پر از اخم بود حالت شادی گرفت و گفت:
	- دختره نازا شده؟!
	با مشت توی دیوار کوبیدم و گفت:
	- من مادری به اسم آسو ندارم، تف به روزی که من رو به دنیا آوردی.
	سریع از اتاق خارج شدم و نمیدونستم کجا میرم فقط دلم میخواست از اون جهنم بیرون بیام.
	همون بهتر بیمارستان برم حداقل کژال تنها کسی که بهم آرامش میداد.
	وقتی رسیدم پرستار داشت کمکش میکرد روی ویلچر بشینه، چقدر ناراحت بود که دیگه نمیتونه راه بره.
	سمتش رفتم و جلوش زانو زدم و گفتم:
	- کژالم خوبی؟
	سرش رو به معنای "آره" تکون داد، چه دروغ دردناکی که حتی برای گفتنش؛ از زبونش استفاده نکرد!
	رو به پرستار گفتم:
	- دکتر مرخص کرده؟
	- بله فقط بیاید هزینه رو بدید.
	"باشهای" زیر لب گفتم؛ به سختی کژال رو از پلهها پایین بردم.
	باورم نمیشد کژال تا آخر عمرش باید روی این ویلچر مسخره بشینه اونوقت مادر من باید از نازا شدن کژال کَل بکشه!
	باورم نمیشد کژال تا آخر عمرش باید روی این ویلچر مسخره بشینه اونوقت مادر من باید از نازا شدن کژال کَل بکشه! (1)
	باورم نمیشد کژال تا آخر عمرش باید روی این ویلچر مسخره بشینه اونوقت مادر من باید از نازا شدن کژال کَل بکشه! (2)
	"آسو" (2)
	بعد رفتن آروان از ته دلم خندیدم، خداروشکر کژال نازا شده.
	داخل دلم عروسی بود برای خودم از روی شادی کَل میکشیدم و میرقصیدم حالا که نمرده راحت میتونم این مسئله رو توی سرش بکوبم بیشتر عذاب میکشه.
	"آروان" (21)
	باید واسش یک سری دارو هم میگرفتم، عجب ماه عسلی اصلا انتظار این شور بختی رو نداشتم.
	باید واسش یک سری دارو هم میگرفتم، عجب ماه عسلی اصلا انتظار این شور بختی رو نداشتم. (1)
	باید واسش یک سری دارو هم میگرفتم، عجب ماه عسلی اصلا انتظار این شور بختی رو نداشتم. (2)
	بعد از کاملا ترخیص کردنش سوار اتومبیل کردمش، من از این وضعیتش حرص میخوردم اون با کنجکاوی اسم ساختمونها رو میپرسید جوری رفتار میکرد که انگار اصلا اتفاقی نیفتاده.
	وقتی اون این مسئله رو یک مشکل نمیدونست من چرا باید یک مسئله جدی میدیدمش؟
	تصمیم گرفتم جوری رفتار کنم که اونم این مسئله اذیتش نکنه، موضوع بچه خیلی ناراحتم میکرد قطعا مادرم دست به انجام هر کاری میزد.
	راستی اون از کی تا حالا انقدر با کژال دشمن شد؟
	بالاخره به عمارت رسیدیم، چشمم به گوشهی از عمارت افتاد دایه با صورت خیلی کبود شده با ترس به دختر داخل اتومبیل نگاه کرده بود دلیل ترسش از کژال چی میتونست باشه؟
	گیج شده بودم کژال رو بغل گرفتم و سمت اتاق بردم روی تخت گذاشتمش.
	از اتاق خارج شدم و شیرین رو صدا زدم:
	- شیرین... شیرین کجایی؟
	شیرین با عجله از مطبخ خونه(آشپزخونه) بیرون اومد و جلوم رسید و گفت:
	- بله خان؟
	- از این به بعد به کژال رسیدگی میکنی فقط کار کژال با تو هیچ کار دیگه نباید بکنی کسی دستور داد بگو خان گفته؛ اگه مجبورت کردن به خودم بگو ساکتشون کنم متوجه شدی؟
	- بله خان. (4)
	نفسم رو بلند فوت کردم و گفتم:
	- خوبه پس برو.
	شیرین پیش کژال رفت، از پلهها پایین اومدم و سمت دایه رفتم جلوش نشستم و گفتم:
	- به به دایه کی زدتت که یک بادمجون پای صورتت کاشته؟ دایه که همیشه زبون داره، امروز خیلی ساکته!
	دایه میخواست حرف بزنه ولی تنها نالهای از عمق گلوش بیرون اومد.
	سمت یکی از کارگرا برگشتم و گفتم:
	- سر وضع دایه چرا این شکلیه؟
	ارسلان جلو اومد و گفت:
	- واللّه خبر ندارم خان امروز صبح دایه رو جلوی روستا پیدا کردم قدرت راه رفتن و حرف زدن نداره.
	ابرویی بالا انداختم سمت دایه برگشتم چه خبره! همه دارن فلج میشن.
	حوصله فکر کردن نداشتم به پشتیهای پشتم تکیه دادم و چشمهام رو بستم.
	"ایمان" (6)
	رحمان مداوم سعی میکرد باهام صحبت کنه تصمیمم قطعی بود نمیخواستم یک موکل رحمانی باشم.
	از همون اول هم نباید این جایگاه رو قبول میکردم.
	برای اینکه پیدام نکنه حفاظی دور خودم کشیدم و به عمارت کژال رفتم، چشمهام به دایه افتاد.
	برای اینکه پیدام نکنه حفاظی دور خودم کشیدم و به عمارت کژال رفتم، چشمهام به دایه افتاد. (1)
	برای اینکه پیدام نکنه حفاظی دور خودم کشیدم و به عمارت کژال رفتم، چشمهام به دایه افتاد. (2)
	اون بعد اون اتفاق به خوبی قادر بود من رو ببینه به هر حال روحش آسیب دیده بود.
	جلوش رفتم و سرم رو نزدیک صورت دایه بردم مدام خودش رو تکون میداد و جیغهای بیصدا میکشید، با صدای کژال دست از سر دایه برداشتم.
	جلوش رفتم و سرم رو نزدیک صورت دایه بردم مدام خودش رو تکون میداد و جیغهای بیصدا میکشید، با صدای کژال دست از سر دایه برداشتم. (1)
	جلوش رفتم و سرم رو نزدیک صورت دایه بردم مدام خودش رو تکون میداد و جیغهای بیصدا میکشید، با صدای کژال دست از سر دایه برداشتم. (2)
	- ایمان تمومش کن، صداش اذیتم میکنه.
	جلوی کژال ظاهر شدم که با صورت اخم کرده به گوشیهای از دیوار زل زده بود سمت شیرین برگشت و گفت:
	- شیرین جان من ناهار میل ندارم لطفا از اتاق برو بیرون.
	- مطمئنی؟!
	کژال سری به نشونه "آره" تکون داد و شیرین بیرون رفت.
	بلاخره بعد از چند دقیقه سکوتی که بینمون رد و بدل شد لبهاش شروع به حرف زدن کردن.
	بلاخره بعد از چند دقیقه سکوتی که بینمون رد و بدل شد لبهاش شروع به حرف زدن کردن. (1)
	بلاخره بعد از چند دقیقه سکوتی که بینمون رد و بدل شد لبهاش شروع به حرف زدن کردن. (2)
	- کارت درست نبود که دایه رو فلج کردی.
	چشمهام از شدت تعجب گرد شدن و با تعجب گفتم:
	- تو چطوری این رو فهمیدی؟
	کژال اخمی کرد و خیلی جدی رو بهم کرد و گفت:
	- سوالت یکم بیش از حد مسخره بود، ایمان من یک مدیومم زمانی که تو اون رو کتک میزدی من به خوبی صدای نالههاش رو میشنیدم حتی دیدم چی رو وارد بدنش کردی ایمان این رو خوب توی گوشت فرو کن.
	بخاطر من حق نداری از دستور مولا سر پیچی کنی.
	اگه این کار رو بکنی...
	کژال سکوتی کرد که پرسیدم:
	- اگه از رحمانی بودنم خارج بشم چی کار میکنی؟
	سردی و خاموشی رو داخل چشمهای کژال دیدم جدیتر از قبل گفت:
	- اگه این کار رو بکنی خودم رو تسلیم همون شیاطینی میکنم که قصد کشتنم رو دارن.
	شوکه گفتم: (2)
	- نمیتونی!
	- امتحانش کاملا مجانیه خودت میدونی همیشه روی لبه تیغ راه میرم مطمئن باش اونقدر جرئت دارم که این کار رو بکنم، حق نداری به کسی از این به بعد آسیب بزنی و جایگاهت رو بخاطر من به خطر بندازی بردار متوجه شدی؟
	از روی ناچاری مجبور به قبول کردن شدم.
	"سالار" (20)
	چند روز از قولی که ارسام داد بود گذشته بود خواستم بگم؛ "جمشید بره دنبالش" که با صدای در عمارت پشیمون شدم، سمت شخصی برگشتم که وارد عمارت شد به حالت بدی ارسام رو نگاه کردم.
	با سری پایین نشون از شرمندگی جلو اومد و گفت:
	- شرمنده ارباب باید زودتر میرسیدم کار مهمی برام پیش اومد.
	بدون توجه به گفتههاش پرسیدم:
	- نتیجه کارت رو بگو.
	با دیدن فریبا اخمی کردم و گفتم:
	- زود برو پایین جلوی چشمهام نباش.
	فریبا متقابلا اخمی کرد و رفت.
	- بهت گفته؛ بودم یک روز زمان داری نه سه روز تا الان کجا بودی؟!
	- بیمارستان بودم.
	مسئله داشت کنجکاوم میکرد به حالت تعجبی به ارسام نگاه کردم که ادامه داد؛
	- دنبال کارهای کژال خانوم رفتم و در کمال تاسف ایشون بچشون رو از دست دادن، با دکتر صحبت کردم قدرت باروریشون رو خیلی وقته از دست دادن.
	اعصابم بهم ریخت چشمهام رو از روی عصبانیت بستم، بسه هر چقدر اون دختر رو اونجا گذاشتم فردا جنازش رو باید از عمارت آروان بگیرم.
	اعصابم بهم ریخت چشمهام رو از روی عصبانیت بستم، بسه هر چقدر اون دختر رو اونجا گذاشتم فردا جنازش رو باید از عمارت آروان بگیرم. (1)
	اعصابم بهم ریخت چشمهام رو از روی عصبانیت بستم، بسه هر چقدر اون دختر رو اونجا گذاشتم فردا جنازش رو باید از عمارت آروان بگیرم. (2)
	- ارسام بلند شو، میریم کژال رو پس بگیریم.
	ارسام نشست بود و به حرفم توجه نکرد سمتش رفتم و یقه اش رو گرفتم و زوری بلندش کردم و فریاد زدم:
	- بهت میگم بلند شو.
	ارسام دستش رو روی دستم گذاشتم و تکرار کرد:
	- کژال خانوم فلج شدن خان اگه الانم دنبالش برید فایدهای نداره.
	خشکم زد فقط تکرار کردم چطور؟!
	- شخصی به ایشون تیر اندازی کردن بچه مُرد و ایشونم فلج شدن.
	ارسام رو پس زدم سمت اتاقم رفتم این بار مسمم بودم که کژال رو پس بگیرم.
	خِشاب کُلتم رو عوض کردم امروز واقعا خون آروان خان رو میریزم.
	از اتاق خارج شدم و سیلی پشت سر ارسام زدم و با فریاد گفتم:
	- همراهم بیا... عجله کن.
	فریبا کنجکاو نگاهم کرد بدون توجه به این عجوزه از عمارت خارج شدم.
	ارسام وحشت زده بهم نگاه کرد و اسمم رو زمزمه کرد:
	- خان. (6)
	عصبی غریدم:
	- دهنت رو ببند تا یک گلوله حروم اون کَلهی(منظور سر ارسامِ) پوکت نکردم.
	با حرفم ارسام به کل ساکت شد.
	ارسام سمتم برگشت و گفت:
	- خان کجا بریم؟
	- برو اداره نظمیه هر چیزی لازمه از مدارکت بر میداری و با مامور میریم کژال رو از اون جهنم دره در میاریم فهمیدی؟
	ارسام نگران سری تکون داد سمت محل کارش رفت داخل اتومبیل نشستم تا بیاد بعد از کلی معطل کردن تشریف آورد سمتش برگشتم و گفتم:
	- مدارک رو آوردی؟
	ارسام سری تکون داد و کیف رو روی صندلی عقب ماشین گذاشت.
	- خان کجا برم؟
	اخمی کردم و گفتم: (12)
	- اداره نظمیه برو میخوام دست و پا زدن آروان رو ببینم.
	به جلوی اداره نظمیه رسیدیم از اتومبیل پیاده شدم که منتظر ارسام موندم، بالاخره از اتومبیل خارج شد.
	وارد اداره شدیم سمت اتاق اَرکال رفتم و با چند تقه به در و با اجازه وارد اتاق شدم اَرکال از جاش بلند شد مردونه باهام دست داد.
	- ارباب خوش اومدی. (1)
	- ممنون.
	مردی جدی، سیبیل کلفت چشمهای براق سیاهش زیر انبوهی از مژه های پر پُشت دفن شده بود.
	مردی جدی، سیبیل کلفت چشمهای براق سیاهش زیر انبوهی از مژه های پر پُشت دفن شده بود. (1)
	مردی جدی، سیبیل کلفت چشمهای براق سیاهش زیر انبوهی از مژه های پر پُشت دفن شده بود. (2)
	- خان امرتون؟
	دستهام رو در هم گره زدم و گفتم:
	- میخوام از یک خان شکایت کنم، اما...
	- باید برید دادگستری شکایت رو تنظیم کنید اما چی؟
	- به وقتش اما اول باید چیزی که از من دزدیده شده رو پس بگیرم.
	- بفرمایید خان من باید چه کاری براتون بکنم؟
	- اون دختری از ده من رو دزدیده و...
	تمام جزئیات رو برای اَرکال گفتم؛ عصبانیت رو در چشمهای این مرد میدیدم یکدفعه از جاش بلند شد کتش رو برداشت و گفت:
	- طبق قوانین و با مدارکی که دارید این کار خلاف قوانینِ بنابراین موظف هستیم اون دختر رو به خانوادش پس بدیم.
	پوزخندی زدم و سری از روی رضایت تکون دادم.
	با اَرکال سمت عمارت آروان خان رفتیم، خان کوچولو وقتی بیفته پشت میلههای زندون اونوقته که حساب کار دستش میاد.
	با اَرکال سمت عمارت آروان خان رفتیم، خان کوچولو وقتی بیفته پشت میلههای زندون اونوقته که حساب کار دستش میاد. (1)
	با اَرکال سمت عمارت آروان خان رفتیم، خان کوچولو وقتی بیفته پشت میلههای زندون اونوقته که حساب کار دستش میاد. (2)
	فقط نگران شرایط روحی کژال بودم قطعا خیلی ناراحت میشه.
	"کژال" (48)
	داخل اتاق نشسته بودم و با گوشهی لباسم ور میرفتم، در با شدت باز شد سرم رو طرف شخص مورد نظر برگردوندم با دیدن آسو خانوم گفتم:
	- خوش اومدین.
	خندهای کرد و سمتم اومد دستی به پاهای بیحسم کشید و گفت:
	- آروان دیگه زن فلجی مثل تو رو نمیخواد امروز بهم گفت؛ میخواد زن بگیره تو هم که فلجی و نازا آخه به چه دردی میخوری؟
	از حرفهای آسو خانوم خیلی ناراحت شدم حقم داشت، من فلج بودم یک زن کامل نبودم.
	سکوت کردم تنها کاری بود که میتونستم در برابر نیش زبان این زن انجام بدم که بازم ادامه داد؛
	سکوت کردم تنها کاری بود که میتونستم در برابر نیش زبان این زن انجام بدم که بازم ادامه داد؛ (1)
	سکوت کردم تنها کاری بود که میتونستم در برابر نیش زبان این زن انجام بدم که بازم ادامه داد؛ (2)
	- بچتم که مُرد کمکم آروان با عروسش نزدیکی میکنه و تو رو یادش میره.
	سرم رو بلند کردم وقتش بود منم این زن رو بسوزونم سکوت بسه هر چقدر به احترامش سکوت کنم اون بیشتر ادامه میده.
	- میخواد زن بگیره! خوب بگیره، من مشکلی ندارم ولی رها کردن من به این سادگیها نیست من زمانی دست از جنگیدن بر میدارم که طرفم من رو نخواد اینکه شما بگید اون من رو نمیخواد برای من سند نیست باید خودش بگه؛ الانم میخوام استراحت کنم آروان ورود هر کسی رو ب...
	آسو خانوم از شدت عصبانیت قرمز شده بود ولی به روی خودش نیاورد بهم گفت:
	- عزیزم خسته نشدی از پس داخل این اتاق بودی؟
	از لحنش تعجب کردم و سری تکون دادم، که لبخندی عجیب زد و مجبورم کرد روی ویلچر بشینم، وقتی من رو از اتاق خارج میکرد پوزخندی زد.
	از لحنش تعجب کردم و سری تکون دادم، که لبخندی عجیب زد و مجبورم کرد روی ویلچر بشینم، وقتی من رو از اتاق خارج میکرد پوزخندی زد. (1)
	از رفتارش خوشم نیومد استرس عجیبی گرفته بودم صدای ایمان رو شنیدم:
	- چرا به حرفش گوش کردی؟
	آردم زمزمه کردم:
	- نمیدونم. (2)
	صدای حرصی ایمان توی خندههای ریزه آسو گم شد.
	آسو من رو جلو پلهها برد چند سانت فاصله داشتم که ایستاد و کنار گوشم گفت:
	- ببین عروس خانوم مرگ خیلی باهات فاصله نداره ولی مثل گربه هفتا جون داری به این راحتیها شرت کم نمیشه.
	سمت آسو سرم رو برگردوندم و گفتم:
	- چرا از من بدت میاد؟ چه ظلمی در حقت کردم!
	آسو جلو اومد و رو به روم ایستاد و گفت:
	- بخاطر تو پسرم با من دشمنه، تو لیاقتت زیر خواب بودن کارگرهای این ده نه یک خانزاده دختر فلج و نازای مثل تو باید بمی ره یا گورش رو از این عمارت گم کنه.
	"سوم شخص" (28)
	بسالار و اَرکال به عمارت آروان رسیدین با مامورها جلوی در عمارت آروان رفتن و در زدن، ارسلان در رو باز کرد با دیدن سالار خان و مامورها اخمی جدی کرد و گفت:
	- بفرمایید؟!
	اَرکال با صورت خشنش گفت:
	- آروان خان کجاست؟
	"آروان" (22)
	با صدای صحبت لای پلکم رو باز کردم با دیدن مامورها جلوی در عمارت دستی به صورتم کشیدم و از جام بلند شدم و سمت در عمارت رفتم با دیدن سالار کنار مامورها اخمی جدی کردم و روی شونه ارسلان زدم.
	- ارسلان چی شده؟
	ارسلان نگران بهم نگاه کرد از نگاهش نگران شدم که مامور گفت:
	- آروان خان شما هستید؟
	جدی شدم و با صدای گرفته گفتم:
	- خودمم بفرمایید؟!
	- شما و کژال خانوم باید با ما به اداره نظمیه بیاید لطفا سند ازدواجتون رو بیارید.
	چشمهام به سالار افتاد پوزخندی زده بود معلوم بود چشمش هنوز دنبال کژالِ، لعنت بهت.
	چشمهام به سالار افتاد پوزخندی زده بود معلوم بود چشمش هنوز دنبال کژالِ، لعنت بهت. (1)
	چشمهام به سالار افتاد پوزخندی زده بود معلوم بود چشمش هنوز دنبال کژالِ، لعنت بهت. (2)
	سری تکون دادم که با صدای جیغ کژال سرم رو سمتش برگردوندم.
	"کژال" (49)
	آسو خانوم خیلی ناراحت بود و ادامه داد:
	- وقتی تو بمی ری منم پسرم رو بدست میارم.
	آسو با هُلی که به ویلچر داد جیغی کشیدم هر آن منتظر افتادن از پلهها بودم، ولی در کمال تعجب ویلچر لبه پلهها ثابت ایستاده بود صدای ایمان اومد:
	آسو با هُلی که به ویلچر داد جیغی کشیدم هر آن منتظر افتادن از پلهها بودم، ولی در کمال تعجب ویلچر لبه پلهها ثابت ایستاده بود صدای ایمان اومد: (1)
	آسو با هُلی که به ویلچر داد جیغی کشیدم هر آن منتظر افتادن از پلهها بودم، ولی در کمال تعجب ویلچر لبه پلهها ثابت ایستاده بود صدای ایمان اومد: (2)
	- نترس.
	لبخندی زدم و چونم از شدت بغض گلوم میلرزید صدای ترسیده آسو اومد آروان سمتم اومد با دیدن چشمهای خیسم سمت مادرش رفت.
	با نفرت گفت:
	- چی از جون زن من میخوایی؟
	آسو بدنش میلرزید چشمهاش سفید شده بود صدای ایمان بلند شد:
	- انشاللّه که بمی ری.
	خواست کامل بکشتش که داخل ذهنم اسمش رو بردم:
	- بهش آسیب نزن.
	صورت عصبی ایمان سمتم برگشت مظلومانه نگاهش کردم پوفی از کلافگی کشید و غیب شد.
	"سالار" (21)
	وارد عمارت آروان شدم و رو به آروان کردم و گفتم:
	- کژال رو پس بده آروان خان وگرنه مرد نیستم اگه همینجا جلوی کارگرهات و خانوادت رو نکنم چه حیون پَستی هستی.
	آروان جدی گفت:
	- رو کن ببینم چی توی آستینت داری؟
	چشمهام به کژال افتاد نمیخواستم انگ هرزگی بهش بزنن گفتم:
	- اگه مرد بودی و ابروی زنت واست مهم بود این کار رو نمیکردی!
	آروان فریاد زد: (1)
	- رو کن ببینم چی داری؟
	اخمی کردم و گفتم: (13)
	اداره نظمیه بریم بهت میگم چی دارم.
	آروان گفت:
	- همین جا بگو.
	نمی خواستم باعث رنجش کژال بشم اما باید بدونه به کی تا الان لقب همسر داده.
	- باشه خودت خواستی.
	رو سمت کارگرها کردم و گفتم:
	- خان محترمتون یک حیون پَسته، دختری رو بازور خودش زنش جا میزنه، بهش دست دارزی میکنه، خانوادش دستور قتل عروسشون رو میدن و از شدت کتکها دختر سالمی که از ده من بردی رو فلج و نازا کردی میخوایی یا بازم بگم برات؟
	چشمهام به کژال افتاد تعجب کرده بود و گیج و گنگ نگاهش بین من و آروان در گردش بود.
	چشمهام به کژال افتاد تعجب کرده بود و گیج و گنگ نگاهش بین من و آروان در گردش بود. (1)
	چشمهام به کژال افتاد تعجب کرده بود و گیج و گنگ نگاهش بین من و آروان در گردش بود. (2)
	"کژال" (50)
	با چیزایی که سالار گفت؛ اشکی لجباز از گوشه چشمهام چکید، حرف آسو راست بود من واقعا هرزه شده بودم! اسم آروان رو تکرار کردم:
	با چیزایی که سالار گفت؛ اشکی لجباز از گوشه چشمهام چکید، حرف آسو راست بود من واقعا هرزه شده بودم! اسم آروان رو تکرار کردم: (1)
	با چیزایی که سالار گفت؛ اشکی لجباز از گوشه چشمهام چکید، حرف آسو راست بود من واقعا هرزه شده بودم! اسم آروان رو تکرار کردم: (2)
	- آروان، سالار راست میگه؟
	آروان سکوت کرده بود که صدای آسو در اومد:
	- آروان پسرم تو واقعا این گدا صفت رو به عقد خودت در نیاورده بودی؟
	با چیزی که از دهن آروان خارج شد دلم خیلی شکست.
	آروان کلافه بود انگار راهی برای فرار نداشت؛
	- نه.
	صدای سالار رو شنیدم؛
	- چی نه آروان خان! بلند بگو همه بشنوم چه ذات کثیفی داری.
	آروان سمتم برکشت و با چشمهای سردش بهم زل زد چقدر شبیه روزهای اول شده بود که گفت:
	آروان سمتم برکشت و با چشمهای سردش بهم زل زد چقدر شبیه روزهای اول شده بود که گفت: (1)
	آروان سمتم برکشت و با چشمهای سردش بهم زل زد چقدر شبیه روزهای اول شده بود که گفت: (2)
	- کژال زن من نیست عشق منه، تو برای ثابت کردن گفتههات چی داری رو کنی سالار خان؟
	ارسام جلو اومد و گفت:
	- اگه کژال خانوم زن عقدیه شماست چرا اسمتون در هیچ جای ثبت نشده؟
	- بخاطر این مسئله دارین با ابرو حیثیت من بازی میکنید؟ عقد نکردم که نکردم هر زنی که قرار نیست به عقد یک خان در بیاد.
	باورم نمیشد من شده بودم وسیلهی برای لذت و خاموش کردن حس مردونهی این مرد؟ واقعا مرد یکم زیاد بود "نر" براش کافی بود.
	"آروان" (23)
	رو به ارسلان کردم و گفتم:
	- همه رو بیرون کن نمیخوام یک نفر داخل عمارت باشه.
	طبق دستور خان همه بیرون رفتن، آروان جلوی روی سالار ایستاد و گفت:
	- چیه سالار خان ناراحتی عروس قلبت رو دزدیدم؟ خوب بایدم باشی وقتی تو حیون صفت به عشق پانزده سالهی من رحم نکردی من چرا باید به عشق تو رحم کنم؟
	سالار از حرفهام گیج شده بود که تکرار کرد:
	- عشق تو کیه؟!
	آروان پوزخندی زد و فریاد زد:
	- فریبا، دختری بود که من دوسش داشتم اما بخاطر تو من عشقم رو از دست دادم.
	سمت کژال برگشتم و گفتم:
	- چیه؟ چرا ناراحتی خوب تو هم مثل فریبا بازیچه شدی، تو روی ناموسم دست گذاشتی منم روی ناموس تو، الانم بیا عشق فلج و نازایی که داری رو ببر ولی خوب بهم سرویس داد خیلی لذیذ بود.
	"کژال" (51)
	سالار یقه ی آروان رو گرفت و مشت محکمی توی دهن آروان زد اون ها مشغول زدن هم بودن.
	آخ کژال... آخ... چشمهای کژال پر از اشک شده بود و دستهای ظریفش رو مشت کرد چطور این مرد به ظاهر عاشق اون رو خوار کرد تازه کلمه عشق رو به گند کشیده بود، دلش نمیخواست باور کنه عقلش بهش نهیبی زد و مجبورش کرد این سرنوشت تلخش رو بپذیره.
	چقدر مظلوم شده بود دلش میخواست پیش پدرش پناه ببره ولی اونم دیگه نمیخواستش هیچوقت انقدر احساس پژمردگی نکرده بود، توی سن نوزده سالگی حس یک زن پنجاه ساله رو داشت.
	شروع به التماس پیش سالار کرد:
	- من رو از اینجا ببر سالار خان من رو از اینجا ببر.
	اَرکال از آروان خواست به ادره نظمیه بیاد بعد از کلی کتک خوردن آروان، سالار سمت کژال رفت و از روی اون ویلچر بلندش کرد و سمت خروجی رفت برای آخرین بار چشمهای اشکی کژال به چشمهای اشکی شیرین خورد.
	شیرین از این سیاه بختی کژال دلش خون شد و گفت:
	- خدا هیچوقت از این خان و این خانواده نگذره.
	سالار من رو داخل اتومبیلش گذاشت و کنارم نشست، به نیمرخش نگاه کردم.
	لبخندی تلخ زدم من بازیچهی پسری شدم که دوستش داشتم وقتی دید بهش زل زدم اسمم رو زمزمه کرد.
	لبخندی تلخ زدم من بازیچهی پسری شدم که دوستش داشتم وقتی دید بهش زل زدم اسمم رو زمزمه کرد. (1)
	لبخندی تلخ زدم من بازیچهی پسری شدم که دوستش داشتم وقتی دید بهش زل زدم اسمم رو زمزمه کرد. (2)
	سریع چشمهام رو دزدیم و به پنجره زل زدم یعنی الان باید ازش تشکر کنم!؟
	ولی الان دلم سکوت میخواست، نه صحبت زیر لب شعری خیلی قدیمی رو زمزمه کردم.
	ولی الان دلم سکوت میخواست، نه صحبت زیر لب شعری خیلی قدیمی رو زمزمه کردم. (1)
	ولی الان دلم سکوت میخواست، نه صحبت زیر لب شعری خیلی قدیمی رو زمزمه کردم. (2)
	نگاه سالار رو روی خودم حس میکردم، ولی چرا نجاتم داد؟
	هیچ گربهای محض رضای خدا موش نمیگرفت بالاخر هر کاسهای زیر نیم کاسه باشه رو میشه.
	به ده خودمون رسیدم فضاش خفقان آور بود، به عمارت سالار رسیدیم یک عمارت بزرگ خدا میدونست داخل این عمارت چی در انتظارمه صد مرتبه به شیاطینی که به خونم تشنه بودن حداقل دشمنیشون با من معلوم بود.
	جمشید جلوی سالار اومد وقتی چشمش بهم خورد اول تعجب زده شد و بعد اخم کرد.
	عالیه! اول "بسمالله" همه باهام دشمن شدن متقابلا اخمی کردم که سالار من رو به آغوش گرفت و به عمارت برد وقتی بغلش بودم یکم خجالت کشیدم فریبا برای استقبال از همسرش جلو اومد با دیدن من بغل سالار اخمی کرد و گفت:
	- این زنیکه اینجا چیکار میکنه؟
	سالار اخمی کرد و گفت: (1)
	- زنیکه نه کژال، بعدشم کژال خانوم از این به بعد مهمون ما هستن تا زمانی که قدرت راه رفتنش رو به دست بیاره پیش ما میمونه.
	صدای اعتراض آمیز فریبا بلند شد:
	- شاید این فقیر بیکَس و کار هیچوقت خوب نشد اونوقت چی؟
	سرم رو از شدت بغض گلوم پایین انداختم تا کسی چشمهای اشکیم رو نبینه، سالار سر فریبا فریاد زد:
	سرم رو از شدت بغض گلوم پایین انداختم تا کسی چشمهای اشکیم رو نبینه، سالار سر فریبا فریاد زد: (1)
	سرم رو از شدت بغض گلوم پایین انداختم تا کسی چشمهای اشکیم رو نبینه، سالار سر فریبا فریاد زد: (2)
	- دهنت رو ببند هیچوقت نمیتونی یک امیدواری بدی همیشهی خدا فقط میتونی آدم رو خورد کنی؟
	خوب فریبا حق داشت من اینجا چیکار میکردم؟ خدا رحم کنه از همین الان این مسائل پیش اومده خدا به آخر عاقبتم رحم کنه.
	سالار من رو به اتاق مهمون برد و روی تخت گذاشت لبخند مهربونی زد و گفت:
	- از این به بعد اینجا زندگی میکنی، چیزی نیاز داری بهم بگو خودم واست میارم.
	روم رو ازش گرفتم و با صدای گرفتهای گفتم:
	- نه ممنونم برای تمام زحماتتون.
	سالار خواهش میکنمی زیر لب گفت؛ و با شونههای خمیده از اتاق خارج شد.
	سرم رو سمت دیوار برگردوندم به اتاق نگاه کردم، یکم برای من زیادی زیبا بود.
	دلم برای راه رفتن خیلی تنگ شده بود چقدر عجیب بود یک حس مبهم بهم غلبه کرده بود. دلم پیش اون چشمهای طوسی بود ولی با یادآوری ظلمهای که در حقم کرده بودن، نمیدونستم ببخشمشون یا نه!
	با شنیدن صدای راه رفتن سرم رو سمت صدا برگردوندم انگار صدا توی ذهنم بود از این همه فکر و خیال بالاخره خستگی بهم غلبه کرد و چشمهام رو بستم.
	"وسط یک خونه خیلی قدیمی با دیوارهای رنگ و رو رفته نشسته بودم، به خودم نگاه کردم شکمم خیلی بزرگ شده بود، دستی روش کشیدم که درد بدی توی کل بدنم پیچید از روی درد جیغی کشیدم که صدای خندهی کسی بلند شد.
	"وسط یک خونه خیلی قدیمی با دیوارهای رنگ و رو رفته نشسته بودم، به خودم نگاه کردم شکمم خیلی بزرگ شده بود، دستی روش کشیدم که درد بدی توی کل بدنم پیچید از روی درد جیغی کشیدم که صدای خندهی کسی بلند شد. (1)
	"وسط یک خونه خیلی قدیمی با دیوارهای رنگ و رو رفته نشسته بودم، به خودم نگاه کردم شکمم خیلی بزرگ شده بود، دستی روش کشیدم که درد بدی توی کل بدنم پیچید از روی درد جیغی کشیدم که صدای خندهی کسی بلند شد. (2)
	تا چشم کار میکرد همه چی مخروبه و تاریک بود من اینجا چیکار میکنم؟!
	بلند شدم در کمال تعجب روی پاهام ایستاده بودم و ایمان رو صدا زدم تنها صدای پخش شده در این تاریکی صدای خودم بود که داخل خونهی متروکه میپیچید.
	با احساس چیز مثل دست داخل موهام سمت شخص برگشتم هیچ چیزی نبود!
	جلوتر رفتم درست مقابل یک آینه نیمه شکسته ایستادم به خودم نگاه کردم، با دیدن لباس سفید تنم و انگشتهای پوسیدم جیغی کشیدم. درست مثل مُردها شده بودم لبهای خشک، چشمهای سرد و بیروح... خیلی لاغر شده بودم طوری که چشمهای آبیم بیشتر از هر چیزی توی ذوق می...
	با حس اینکه کسی دستش رو دور کمرم حلقه کرد سرم رو بر نگردوندم به آینه زل زدم خدای من چیزی که مقابلم بود لرزهی خفیفی به اندامم انداخت.
	با حسی چیز تیزی روی گردنم خودم رو ثابت نگه داشتم دستهای بلند و سیاهش روی شکمم در گردش بود.
	انگشتش رو وسط شکمم گذاشت نفسهام نامنظم شده بود انگشتش و داخل شکمم فرو کرد که صدای ناله مانند از گلوم خارج شد صدای خنده جن کنارم بلند شد.
	انگشتش رو وسط شکمم گذاشت نفسهام نامنظم شده بود انگشتش و داخل شکمم فرو کرد که صدای ناله مانند از گلوم خارج شد صدای خنده جن کنارم بلند شد. (1)
	انگشتش رو وسط شکمم گذاشت نفسهام نامنظم شده بود انگشتش و داخل شکمم فرو کرد که صدای ناله مانند از گلوم خارج شد صدای خنده جن کنارم بلند شد. (2)
	با انگشتش چیزهای فرضی روی شکمم میکشید، یکدفعه چنان انگشتش وارد شکمم کرد که جیغ بلندی کشیدم، نفس نفس میزدم و اون به نالههای از روی دردم میخندید انگار برای این زجر لایق بودم دستی نوازشگرانه روی اندامم کشید.
	باز هم حس فلج بودن کردم اون قصد چیزی بیشتر از نوازش رو داشت قدرت تکون خوردنم نداشتم که مدام جیغهای خفیف میکشیدم برق پیروزی توی چشمهاش بود با صدای مردی که اسمم رو صدا میزد ازش توی اون تاریکی و مخروبه در خواست کمک میکردم.
	که با حس مایهی که جن تو صورتم پاشید ترسیده جیغی زدم و از خواب پریدم."
	پشت سر هم نفس نفس میزدم بدنم از شدت این همه افکار و تعرضها میلرزید.
	سالار کنارم نشسته بود سعی داشت آرومم کنه من رو به آغوشش دعوت کرد سرم رو روی شونهاش گذاشتم که صدای زنی توجهم رو جلب کرد، برق کینه توی چشمهاش بیش از هر چیزی خودنمایی میکرد.
	فریبا اعتراض آمیز اسمم رو با لحنی پر از تمسخر به زبون آورد و گفت:
	- کژال جان خوب خودت رو به موش مردگی میزنی تا این و اون بغلت کنن!
	سالار از جاش بلند شد و سمت فریبا رفت و بازوش رو گرفت از اتاق بیرون بردش.
	سمت پنجره برگشتم و به آسمون زل زدم و گفتم:
	- خدایا عظمتت رو شکر ولی دیگه خستم بهم رحم کن، بین تمام بندهات فکر نمیکنی یکم زیادی داری در حقم ظلم میکنی؟
	طوری من رو اسیر این و اون کردی که احساس یک عروسک خیمه شب بازی رو میکنم بهم رحم کن.
	اشکی سمج از گوشه چشمم پایین ریخت، سریع پاکش کردم.
	که سالار با فریبا وارد اتاق شدن سالار با مهربانی گفت:
	- فریبا بهت کمک میکنه نگران چیزی نباش.
	خدا رحم کنه این زن بیشتر به خونم تشته بود تا کمک کردن.
	سالار بعد از این گفته؛ از اتاق خارج شد چشمهام رو برای لحظهای بستم شکل فریبا درست به شکل یک حیوان دیدم، درست مثل یک روباه بود وقتی چشمهام رو باز کردم فریبا کنارم ایستاد.
	کنار تخت نشست و گفت:
	- الهی آروان مثل یک هرزه از تنت بهره برد و مثل یک تیکه آشغال دورت انداخت؟
	اخمی کردم که با خنده ادامه داد:
	- علاوه بر فلج بودنت لالم که هستی! میدونی کی بچت رو کشته؟
	گنگ به این زن نگاه کردم که ادامه داد:
	- مادر شوهرت دستور مرگت رو صادر کرد، نه وایسا مادر شوهرت نه فراموش کردم تو فقط یک هرزه هستی.
	دستهام رو مشت کردم که نگاه فریبا به دستم افتاد.
	پوزخندی زد و گفت:
	- یک خان بچه یک دختر دهاتی رو نمیخواد.
	در مقابل حرفش لبخندی زدم و گفتم: (1)
	- دهاتی بودن من حرمت داره به تویی که از روباه هم مکارتری، ارزش من بالاتر از گفتههای شماست پس خودم رو برای گفته های کسی که حسرتها در قلبش پرشدن و کینههای زیادی داخل دلشه خسته نمیکنم چون ارزشی ندارن و بهایی بهشون نمیدم.
	دست فریبا مشت شد سمتم حمله کرد و موهام رو توی دستش گرفت خواست موهام و بکشه که گفتم:
	- کوچیکترین آسیبی بهم بزنی اونها سراغت میان و مجازاتت میکنن.
	فریبا گنگ نگاهم کرد و به حرفم اهمیتی نداد سیلی محکمی توی صورتم زد در مقابل کارش فقط یک چیز گفتم:
	- شب با آرامشی رو برات آرزومندم البته اگه زندت گذاشتن.
	فریبا جیغ بلندی زد و گفت:
	- توی بیکَس و کار داری من رو تهدید میکنی؟
	سری به نشونه "نه" تکون دادم و گفتم:
	- نه اصلا فقط وظیفه داشتم بهتون هشدارش رو بدم.
	با چند تقه که به در خورد یکی از خدمه با سینی غذا وارد شد فریبا با خیز پرسید:
	- تو چرا اومدی؟
	دختر ترسیده گفت:
	- خان دستور دادن.
	فریبا کارد میزدی خونش در نمیاومد گفت:
	- که خان گفته!
	بعد سینی رو از دختر گرفت و سمت دختر برگشت.
	- بیرون برو خودم بهش می دم.
	دختر بیرون رفت و فریبا سینی رو درست یک متر دورتر از من گذاشت، لبام خشک شده بود فریبا متوجه منظورم شد و لیوان آب رو برداشت و گفت؛ این رو میخوای؟
	توجهی نکردم که لیوان آب رو جلوی چشمهام روی زمین ریخت و بهم گفت:
	- بخور دیگه ببین گداها اینطوری میخورن تو هم باید مثل یک سگ زمین رو لیس بزنی تا تشنگیت برطرف بشه.
	اون قصد خوار کردن من رو داشت ولی خبر نداشت خودش چقدر فقیر دیده میشه.
	رو بهش گردم و گفتم:
	- سعی و تلاشتون برای خوار جلوه دادنم قابل تحسینه ولی اصلا خبر ندارید که خودتون رو با این رفتارها چقدر فقیر جلوه میدید، شما الان سعی دارید فقیر بودن من رو توی سرم بزنید ولی خبر ندارید من از شما خیلی ثروتمندترم چیزهای رو دارم که هر مردی رو جلوی خودم به...
	فریبا حرصی موهام رو کشید و سرم فریاد زد:
	- دختره دهاتی دهنت رو ببند.
	کف سرم میسوخت برای اینکه دست از سرم برداره آروم هلش دادم که چند قدم عقب رفت و هیچیش نشد.
	کف سرم میسوخت برای اینکه دست از سرم برداره آروم هلش دادم که چند قدم عقب رفت و هیچیش نشد. (1)
	کف سرم میسوخت برای اینکه دست از سرم برداره آروم هلش دادم که چند قدم عقب رفت و هیچیش نشد. (2)
	- تو چیکار کردی؟
	بزار الان اگه کاری نکنم از عمارت بیرونت کنن فریبا نیستم.
	فریبا سمت بشقابهای غذا رفت و همشون رو روی زمین ریخت از کارش شوکه شدم از قصد جیغ زد و خودش رو روی زمین کوبید یک دفعه در با شدت باز شد و فائزه خانوم وارد اتاق شد با دیدن فریبا سمتش رفت و زیر بازوش رو گرفت و بلندش کرد.
	فریبا سمت بشقابهای غذا رفت و همشون رو روی زمین ریخت از کارش شوکه شدم از قصد جیغ زد و خودش رو روی زمین کوبید یک دفعه در با شدت باز شد و فائزه خانوم وارد اتاق شد با دیدن فریبا سمتش رفت و زیر بازوش رو گرفت و بلندش کرد. (1)
	فریبا سمت بشقابهای غذا رفت و همشون رو روی زمین ریخت از کارش شوکه شدم از قصد جیغ زد و خودش رو روی زمین کوبید یک دفعه در با شدت باز شد و فائزه خانوم وارد اتاق شد با دیدن فریبا سمتش رفت و زیر بازوش رو گرفت و بلندش کرد. (2)
	مدام اسم فریبا رو میبرد و با نفرت نگاهم کرد فریبا به دروغ گفت:
	- این دختر وقتی خواستم غذا رو بهش بدم هلم داد، آخ دلم...
	فائزه خانوم سمتم اومد و گفت:
	- خوبه واللّه، روی یک سفره نون میخوریم اونقدر دختر بیوجدانی هستی که یک زن حامله رو هل میدی هم غذا میخوری هم نمکدون رو میشکنی؟
	فائز سمتم اومد و تف توی صورتم کرد و گفت:
	- خدا ذلیلت کنه، خدا کنه همین جا جون بدی تو لایق کمک کردن نیستی.
	صورتم رو پاک کردم و به فائز خانوم گفتم:
	- این دنیا اونقدر کوچیکه که یک روز از عرش به فرش میرسی، یک روز سر افکنده میشی. یک روزی میاد تو جلوی خالقت سرت پایین فائزه خانوم ببینم اون روز چطور میخواهی بگی یک زن فلج اونقدر قدرت داره که یک زن حامله رو جوری هل بده که باعث دردش بشه؟
	کاش به جای این اعتمادت یک بار با دید دیگهای کل زندگیت رو نگاه میکردی که چطور روی لبه تیغ دارید راه میرید، خدا با اون بزرگیش از سر تقصیراتتون بگذره.
	فائزه خانوم جلو اومد و محکم سیلی به صورتم زد و گفت:
	- خدایی وجود نداره، ببین من کتکت زدم  این خدایی که میگی کجاست؟ این همه خدا، خدا میکنی کجاست که ببینه من تو رو زیر مشت و لگدم زخمی میکنم؟
	این چیزها برای امیدواری به بدبخت بیچاره های مثل توِ! برای اینکه بیشتر برای ما حمالی کنید.
	فائزه خانوم رو صدا زدم به قلبم اشاره کردم و گفتم:
	- خدایی که می گم تو قلبمه اون امروز مجازاتت نمیکنه یک روز جوری جلوی همه خوارت میکنه که رویی برای ادامه زندگیت نداری از غضبش بترس تو اون نمیبینی ولی اون میبینه این دنیا هر چی بکاری جوابش یا امروز میگیری یا فردا ولی مطمئن باش تو همین دنیا جواب کارت...
	فائزه پوزخندی زد و گفت:
	- من وقتی ندارم برای چرت و پرتهای تو هدرشون بدم.
	با رفتن فائزه داخل اتاق نشستم، نمیتونستم پاهام رو تکون بدم برای همین با دست روی لبه تخت گذاشتمشون و از تخت اویزونشون کردم، من از این حالت فلج بودنم خیلی خسته شده بودم باید بلند بشم تا این خانواده ببینن من ذلیل نیستم، باید بفهمن من دختری نیستم با ای...
	برای لحظهای مدیتیشن کردم و تصور کردم همون دختریم که هنوزم میتونه راه بره سعی میکردم که پام رو تکون بدم، یک ساعت از تلاشم میگذشت و هوا تاریکتر از قبل شد با حس اینکه پام تکون میخوره.
	سریع چشمهام رو باز کردم.
	داخل اون تاریکی به پاهام نگاه میکردم خدایا شکرت باورم نمیشه پاهام یکم تکون میخوردن با حس اینکه کسی از پلهها بالا میاد پاهام رو سریع با دست بلند کردم و روی تخت گذاشتم، سرم رو روی بالشت گذاشتم و جوری تظاهر کردم که انگار خوابیدم.
	"سوم شخص" (29)
	بعد از رفتن سالار از عمارت فریبا شخصی رو دنبال مسعود فرستاد، مسعود با فکر اینکه قرار تن فریبا رو لمس کنه سر لئولئو بوسید و از خونه خارج شد.
	وقتی به عمارت سالار رسید مستقیم سمت اتاق عروس خانوم رفت فریبا چنان لباس بازی پوشیده بود هر کسی نمیدونست فکر میکرد برای خودش خانوم این عمارته هر چند واقعا هم بود ولی مالک قلب سالار نبود فقط به اسم خانوم عمارت رو یدک میکشید.
	فریبا پاهای برهنهاش و خوش تراشش رو روی هم انداخته بود در حالی که لباسی باز پوشیده بود پودری سرخی رو به لبهاش زد لباهاش هوس انگیز شده بود مسعود بدون در زدن وارد اتاق شد و در قفل کرد.
	فریبا پاهای برهنهاش و خوش تراشش رو روی هم انداخته بود در حالی که لباسی باز پوشیده بود پودری سرخی رو به لبهاش زد لباهاش هوس انگیز شده بود مسعود بدون در زدن وارد اتاق شد و در قفل کرد. (1)
	فریبا پاهای برهنهاش و خوش تراشش رو روی هم انداخته بود در حالی که لباسی باز پوشیده بود پودری سرخی رو به لبهاش زد لباهاش هوس انگیز شده بود مسعود بدون در زدن وارد اتاق شد و در قفل کرد. (2)
	فریبا با دیدن مسعود لبخندی چندش آوری زد حقا که این زن خودش هرزه بود، مسعود سمت فریبا رفت بدون حرف شروع به بوسیدنش کرد دستهاش رو روی بدن فریبا میکشید صدای ناله مانند از گلوی فریبا بلند شد مسعود هر لحظه قصد فراتر رفتن رو داشت که فریبا عشوه صداش زیاد ک...
	- مسعودم یکی اومده اینجا که باعث آزار منه میتونی بیرونش کنی؟
	مسعود با حالتی مثل خماری که تمام افکارش پیش لمس کردن فریبا بود گفت:
	- اسمش؟
	فریبا خودش و بیشتر به مسعود مالید و گفت:
	- یک دختر فلج به اسم کژال، سالار خیلی بهش اهمیت میده.
	مسعود تعجب زده گفت:
	- کژال دختر دلیر رو میگی؟
	فریبا سری به نشونه "آره" تکون داد، صورت مسعود از اخم به خنده باز شد فکر تصاحب کژال همیشه در ذهنش بود حالا که فلج شده راحت تر میتونه بدستش بیاره مسعود با خوشحالی مخفی شدهای گفت:
	- باکره است؟
	فریبا با خوشحالی گفت:
	- نه، آروان الکی اون رو زنش جا میزنه و بهش تجاوز میکنه بچشم آسو میکشه و کژالم فلج و نازا میشه.
	مسعود کنجکاو می گه:
	- آروان کیه؟
	فریبا با ناز میگه:
	- آروان خان پسر خالهی من.
	مسعود سری تکون داد که فریبا ادامه داد:
	- من میرم پیش کژال وقتی هوا تاریک شد برو یک دل سیر اون برای خودت تصاحب کن فلجم هست کاری نمیتونه بکنه.
	فریبا جلوی چشمهای مسعود لباس بازش رو در آورد و یک لباس بلندتر پوشید و از اتاق خارج شد.
	فریبا جلوی چشمهای مسعود لباس بازش رو در آورد و یک لباس بلندتر پوشید و از اتاق خارج شد. (1)
	فریبا جلوی چشمهای مسعود لباس بازش رو در آورد و یک لباس بلندتر پوشید و از اتاق خارج شد. (2)
	"کژال" (52)
	چشمهام بسته بود منتظر بودم ببینم کیه؟ که اومده دنبالم که صدای در اتاق اومد، با دیدن کفشهای براق روی کف زمین و صدای نفسهای نامنظم کسی که بالا سرم چشمهام رو بسته بودم ولی به خوبی یک مرد سیاه پوش رو میدیدم.
	چشمهام بسته بود منتظر بودم ببینم کیه؟ که اومده دنبالم که صدای در اتاق اومد، با دیدن کفشهای براق روی کف زمین و صدای نفسهای نامنظم کسی که بالا سرم چشمهام رو بسته بودم ولی به خوبی یک مرد سیاه پوش رو میدیدم. (1)
	چشمهام بسته بود منتظر بودم ببینم کیه؟ که اومده دنبالم که صدای در اتاق اومد، با دیدن کفشهای براق روی کف زمین و صدای نفسهای نامنظم کسی که بالا سرم چشمهام رو بسته بودم ولی به خوبی یک مرد سیاه پوش رو میدیدم. (2)
	دستش روی دهنم گذاشت چشمهام تا آخرین حد بزرگ شدن مرد دستش رو سمت نقاب روی صورتش برد و برش داشت با دیدن مسعود اخمی کردم.
	دستش روی دهنم گذاشت چشمهام تا آخرین حد بزرگ شدن مرد دستش رو سمت نقاب روی صورتش برد و برش داشت با دیدن مسعود اخمی کردم. (1)
	دستش روی دهنم گذاشت چشمهام تا آخرین حد بزرگ شدن مرد دستش رو سمت نقاب روی صورتش برد و برش داشت با دیدن مسعود اخمی کردم. (2)
	مثل یک گرگ گرسنه به اندامم نگاه میکرد دستی به گردنم کشید که دستش رو گرفتم.
	خدا رو توی دلم فریاد میزدم اگه امروز به دادم نمیرسید واقعا احساس یک "هرزه" رو داشتم.
	مسعود پوزخندی زد و گفت:
	- کژال چیه؟ دیدی بعد اون همه سلیطه بازی بالاخره بهم رسیدیم چه بهتر الان فلجم هستی بدست آوردنت برام راحت تره.
	بیوجدان لباس هام توی تنم پاره کرد خدا هیچوقت ازت نگذره، حالا لخت روی تخت بودم ایمان رو صدا میزدم مسعود تنم رو میبوسید و خودش رو بهم میمالوند.
	احساس حقارت میکردم، خدایا بهم رحم کن تو رو به عزیزترین کست کمکم کن.
	با دست توی دهن مسعود زدم که دستش رو برداشت از ته دلم اسم خدا رو جیغ زدم طوری که گلوم از شدت جیغم میسوخت.
	مسعود ترسیده دستش رو روی دهنم گذاشت، صدای نفسهای عصبی کسی رو توی اتاق پیچید.
	مسعود ترسیده دستش رو روی دهنم گذاشت، صدای نفسهای عصبی کسی رو توی اتاق پیچید. (1)
	مسعود ترسیده دستش رو روی دهنم گذاشت، صدای نفسهای عصبی کسی رو توی اتاق پیچید. (2)
	زیر لب گفتم:
	- بهش رحم نکنید، بکشینش.
	همین جمله کافی بود تا سه جن رحمانی سمت مسعود حمله کنن مسعود محکم به دیوار برخورد کرد ایمان پارچهای روم کشید تا تنم مخفی بمونه.
	رحمان چنان گلوی مسعود رو گرفته بود و فشار میداد که چشمهای مسعود از حدقه بیرون زده بودن.
	رحیم تا جایی که مسعود میتونست کتک بخوره کتک میزد و چنگی سمت قلبش گرفت مسعود فریادی از روی درد کشید و دستش رو سمت قلبش برد.
	رحمان عقب کشید و با چشمهاش جوری به مسعود نگاه میکرد انگار واقعا به خونش تشنه بود.
	با صدای که چند رگهای که داخل اتاق پیچید گفت:
	- از اینجا برو وگرنه جنازت رو هم پیدا نخواهند کرد.
	ایمان سمت مسعود رفت چنان با پا تو شکم مسعود کوبید که مسعود خون بالا آورد.
	مسعود ترسیده فرار کرد ایمان سمتم اومد و لباسی سفیدی که دستش بود رو بهم داد.
	- این رو قیام فرستاد نمیدونم چه حکمتی توش بود که این بار قیام دستور داد برادرام بیان.
	ناراحت بودم و حرفی نزدم که ایمان ادامه داد:
	- باید زودتر میرسیدم بازم مثل همیشه دیر کردم.
	لبخندی زدم و به ایمان نگاه کردم و گفتم:
	- همین که الان اینجایی یک دنیا برام اهمیت داره، ایمان بابام و کژین چطورن؟
	ایمان اخمی کرد و گفت: (2)
	- هیچی زندگیشون رو میکنن بابات چند سال پیرتر شده، خواهرتم خانوم خونه شده.
	دلم برای بابا سوخت کاش ببخشتم ایمان صدام زد و گفت:
	- خانوم مدیوم تا کی قراره روی این تخت مسخره دراز بکشی تا این و اون سمتت بیان پاش و همون کژال سابق رو نشونشون بده همونی که هیچ مردی قادر نبود انقدر شکستش کنه، کژال حالا حالاها راه در پیش داری.
	الان زمان کم آوردن نیست اگه دست رو دست بزاری باید منتظر بلاهای بدتر از این باشی اون زن وجودت رو توی این عمارت نمیخواد سالار رو از دستش نجات بده که بدبخت داره توی آتیش میسوزه، اون جونت رو نجات داد تو هم زندگیش رو نجات بده.
	تا خواستم چیزی بپرسم سه برادر غیب شدن، یعنی چی؟
	یعنی سالار کنار زنش خوشبخت نبود!
	خدایا توی این عمارت چی میگذره!
	لباسی که ایمان داد رو تنم کردم وقتی پوشیدمش خیلی بهم میاومد، سر شونههام معلوم بود سفید مثل برف دور کمرش کِش داشت طوری که کمر باریکم رو به رخ میکشید.
	مثل لباس ملکهها بود، پام رو از تخت اویزون کردم با یاد خدا خواستم بلند بشم که نشد بازم تلاش کردم.
	مثل لباس ملکهها بود، پام رو از تخت اویزون کردم با یاد خدا خواستم بلند بشم که نشد بازم تلاش کردم. (1)
	مثل لباس ملکهها بود، پام رو از تخت اویزون کردم با یاد خدا خواستم بلند بشم که نشد بازم تلاش کردم. (2)
	اونقدر تلاش کردم که بالاخره توستم روی پاهای نیمه بیحسم وایسم ولی پاهام قدرت تحمل وزنم رو نداشتن و روی زمین افتادم مچ دستم کمی میسوخت نگاهش کردم یکم لبههای چوب باعث خراشیده شدنش شده بود.
	اونقدر تلاش کردم که بالاخره توستم روی پاهای نیمه بیحسم وایسم ولی پاهام قدرت تحمل وزنم رو نداشتن و روی زمین افتادم مچ دستم کمی میسوخت نگاهش کردم یکم لبههای چوب باعث خراشیده شدنش شده بود. (1)
	اونقدر تلاش کردم که بالاخره توستم روی پاهای نیمه بیحسم وایسم ولی پاهام قدرت تحمل وزنم رو نداشتن و روی زمین افتادم مچ دستم کمی میسوخت نگاهش کردم یکم لبههای چوب باعث خراشیده شدنش شده بود. (2)
	چشمم به پارچهی سبزرنگی افتاد که روی تخت بود برش داشتم و بازش کردم یه چیزی مثل کره بود نرم و چرپ بوش کردم بوی چندان خوبی نداشت برش داشتم و روی تخت گذاشتمش.
	"مسعود"
	وحشت زده از اتاق کژال بیرون اومدم سمت فریبا رفتم، با دیدنم سمتم اومد و گفت:
	- کارش رو یکسره کردی؟ چته جن دیدی؟
	تند تند نفس میکشیدم و وحشت زده گفتم:
	-  اونا...
	یک دفعه قلبم تیر کشید سمت آینه رفتم و دکمههام رو باز کردم با دیدن کبودی روی قلبم وحشت زده شدم فریبا با دیدنم هین بلندی کشید بدون توجه بهش از اتاق خارج شدم و سمت حیاط عمارت رفتم، دردم یک دفعه خیلی زیاد شد طوری که دو زانو روی زمین افتادم و فریادی از در...
	یک دفعه قلبم تیر کشید سمت آینه رفتم و دکمههام رو باز کردم با دیدن کبودی روی قلبم وحشت زده شدم فریبا با دیدنم هین بلندی کشید بدون توجه بهش از اتاق خارج شدم و سمت حیاط عمارت رفتم، دردم یک دفعه خیلی زیاد شد طوری که دو زانو روی زمین افتادم و فریادی از در... (1)
	یک دفعه قلبم تیر کشید سمت آینه رفتم و دکمههام رو باز کردم با دیدن کبودی روی قلبم وحشت زده شدم فریبا با دیدنم هین بلندی کشید بدون توجه بهش از اتاق خارج شدم و سمت حیاط عمارت رفتم، دردم یک دفعه خیلی زیاد شد طوری که دو زانو روی زمین افتادم و فریادی از در... (2)
	دستم رو روی جای کبودی گذاشتم انگار چیزی از درون قلبم رو فشار میداد نفسم داشت قطع میشد.
	دستم رو روی جای کبودی گذاشتم انگار چیزی از درون قلبم رو فشار میداد نفسم داشت قطع میشد. (1)
	دستم رو روی جای کبودی گذاشتم انگار چیزی از درون قلبم رو فشار میداد نفسم داشت قطع میشد. (2)
	"کژال" (53)
	خودم و روی تخت کشیدم و به پنجره رسوندم از پشت پنجره چشمم به مسعودی افتاد که جلوی همه قفسه سینش رو گرفته بود و به زور نفس نفس میزد، زمزمه کردم:
	- تجاوزگر، خدا ازت نگذره.
	جمشید سمت مسعود رفت و زیر بازوش رو گرفت، مسعود چنگی به بازوی جمشید زد و التماسش رو میکرد.
	جمشید افراد خان رو صدا زد تا به مسعود حیون صفت کمک کنن.
	توی عمرم تا امروز آرزوی مرگ کسی رو نداشتم ولی امروز واقعا دلم میخواست مسعود وجودش از روی این خاک پاک بشه.
	توی عمرم تا امروز آرزوی مرگ کسی رو نداشتم ولی امروز واقعا دلم میخواست مسعود وجودش از روی این خاک پاک بشه. (1)
	توی عمرم تا امروز آرزوی مرگ کسی رو نداشتم ولی امروز واقعا دلم میخواست مسعود وجودش از روی این خاک پاک بشه. (2)
	روی تخت دراز کشیدم منظور ایمان چی بود واقعا سالار خوشبخت نیست؟ ولی چرا مگه خان نیست!
	تصمیم گرفتم بخوابم ولی نمیتونستم واقعا گناه من چیه که مستحق این همه بلا هستم؟
	کاش بیبی بود اونقدر با حرف هاش آروم میشدم که همتا نداشت خوشبحالش... نفسی پر صدا از دهنم خارج شد.
	خودم رو وادار به خوابیدن کردم.
	نصف شب با صدای فریاد کسی بیدار شدم خودم رو روی زمین انداختم و خودم رو سمت پلهها کشیدم چقدر صداش شبیه مسعود بود!
	"سوم شخص" (30)
	مسعود با کمک جمشید و چند نفر دیگه به سمت خونه برده شد فائزه خانوم وحشت کرده بود سمت جمشید برگشت و گفت:
	- برو از شهر دکتر بیار.
	جمشید سریع گفت:
	- چشم خانوم. (2)
	جمشید به سرعت از عمارت خارج شد وقتی مسعود رو روی تخت گذاشتن فائز کنارش نشست و گفت:
	- پسرم فائزه فدات بشه کی این کار رو باهات کرده.
	مسعود سعی در بردن اسم کژال داشت ولی چندان موفق نبود طوری که زبونش داخل دهنش نمیچرخید.
	شاید واقعا آخرای عمرش بود وقتی چند ساعت مسعود از درد فریاد زد دکتر با جمشید وارد اتاق شد، دکتر مشغول معاینه شد ولی دلیل کبودی براش نامعلوم بود.
	دکتر شروع به حرف زدن کرد:
	- در تمام عمرم جای همچین چیزی رو ندیده بودم.
	فائزه عصبی سر دکتر داد زد:
	- یعنی چی مگه تو دکتر نیستی؟
	دکتر ترسیده گفت:
	- هستم ولی در سی سال سابقه کاریم کبودی این شکلی ندیدم.
	فائزه بدون مقدمه دکتر رو بیرون کرد.
	فائزه زیر بازوی مسعود رو گرفت اون رو با زور سمت اتومبیل برد جمشید رو برای کمک صدا زد وقتی سوار اتومبیل شدن.
	فائزه دستور داد جمشید سمت محلههای قدیمی ببره، جمشید با تعجب به خونههای قدیمی نگاه کرد باید این رو به خان بگه یا نه؟
	وقتی به خونه مورد نظر رسیدن فائزه جلو رفت و به صورت رمزی سه بار به در زد جمشید با دقت به حرکات فائزه نگاه کرد.
	پسر بچهای در خونه رو باز کرد فائزه زیر دست جمشید رو گرفت و به زور بدون اینکه حرفی به جمشید بزنه وارد خونه شد.
	پسر بچهای در خونه رو باز کرد فائزه زیر دست جمشید رو گرفت و به زور بدون اینکه حرفی به جمشید بزنه وارد خونه شد. (1)
	پسر بچهای در خونه رو باز کرد فائزه زیر دست جمشید رو گرفت و به زور بدون اینکه حرفی به جمشید بزنه وارد خونه شد. (2)
	بحیرا با دیدن فائزه و مسعود لبخندی به پهنای صورت زد.
	با چرب زبونی گفت:
	- خوش اومدین، موقع که درد بلا سراغتون میاد سراغی از من میگیرید!؟
	فائزه عصبی جیغ زد:
	- بحیرا دهنت رو ببند بیا تو که پسرم داره میمیره.
	- چشم خانوم. (3)
	بحیرا به مسعود کمک کرد تا وارد خونه بشه وقتی رسیدن لباس مسعود رو پاره کرد با دیدن جای کبودی با وحشت به مسعودی که از درد ناله میکرد نگاه کرد و متعجب زده گفت:
	- با کی دعوا کردی که اینطور کبودی روت به وجود آورده!
	مسعود انگار که توی این دنیا نیست نالید:
	- خیلی ترسناکی، از من دورشو.
	بحیرا کبودی لمس کرد که صدای فریاد مسعود بلند شد.
	فائزه گفت:
	- نجاتش بده هر چقدر پول بخوای بهت میدم.
	بحیرا با تصور پول سریع موکلش رو احضار کرد ولی جوابی که موکلش داد مثل پتکی توی سرش بود.
	با ترس و لرز گفت:
	- اون زنده نمیمونه.
	فائزه جیغ زد:
	- جادوگر احمق یک کاری بکن پس به چه دردی میخوری!
	بحیرا محکمتر ادامه داد:
	- من نمیتونم جای زخمی که یک موکل رحمانی روی تن پسرت به وجود آورده رو درمان کنم، اون جن در خدمت شخصی بوده که من و تو هم قدرتی برای پذیرفتن وجودش رو نداریم متاسفم خودتون برای مرگ این مرد اونم فردا آماده کنید.
	فائزه شروع به گریه کردن کرد و پسرش رو که از مردی دیگه بود رو بلند کرد و از خونه بحیرا خارج شد.
	تا رسیدن به خونه زیر لب التماس میکرد تا پسرش زنده بمونه ولی زمان مجازات توسط خداوند وقتی وسط بیاد دیگه لحظهای آخر بخششی در کار نیست.
	التماسهای این زن در درگاه شنیده نمیشد مگر زمانی که حلالیتش و از زنی میگرفتن که باعث تمام دردهای زندگیش این خانواده بود.
	کژال باید از ته دل میبخشید تا زخم مسعود درمان میشد ولی...
	بالاخره صبح شد فائزه پا به پای فریادهای پسرش اشک ریخت.
	صبح درد و نالهی مسعود بیشتر شد طوری که چشمهاش رو به سیاهی رفت و کمکم چشمهاش بسته شد.
	فائزه پسرش رو تکون میداد و اسمش رو صدا میزد ولی مسعود مجازات شد یک مجازات الهی شاید واقعا لایق یک مرگ پر درد بود.
	فائزه از ته دل جیغی زد که همه عمارت به اتاق مسعود رفتن کژال از گوشهی پلهها به رفت و آمدها نگاه میکرد.
	با سری بالا فقط یک فاتحه برای مردی فرستاد که قصد تعرض بهش رو داشت.
	فریبا به فکر چیزهای دیگه بود واقعا این زن چقدر میتونست چندش آور باشه!
	"آروان" (24)
	باید کژال پس بگیرم اون مال منه نه اون سالار فرصت طلب لیوان رو توی آینه کوبیدم که مادرم وارد اتاق شد و گفت:
	- آروان چه خبرته! پسرم بخاطر اون عجوزه فلج اینطور رفتار میکنی؟
	یکی از خوشگلترین دخترهای خان رو برات میگیرم اون کیه؟
	چنان سر مادرم داد زدم که ساکت شد:
	- ساکت شو بخاطر کینهی تو اینطور شد وگرنه من اون دختر رو هنوز داشتم.
	ازت متنفرم از این اتاق بیرون برو، وجود مادری مثل تو مایهی ننگه! تو مادر من نیستی مادر من مرده.
	ازت متنفرم از این اتاق بیرون برو، وجود مادری مثل تو مایهی ننگه! تو مادر من نیستی مادر من مرده. (1)
	ازت متنفرم از این اتاق بیرون برو، وجود مادری مثل تو مایهی ننگه! تو مادر من نیستی مادر من مرده. (2)
	مادرم رو از اتاق بیرون انداختم.
	سمت آینههای خورد شده رفتم چقدر صورتم عوض شده بود ریشهای بلند، چشمهای که گود شده بود، یک اعصاب متشنج و صدای که بعد رفتن کژال همیشه گرفته بود.
	این خونه بزرگ چقدر خسته کننده شده بود حتی دیگه شادی هم داخلش نبود، اون دختر سهم منه نه سالار من باید پسش بگیرم.
	صدای مادرم رو که از اتاق انداختم بیرون رو شنیدم با قدمهای لرزون سمت در رفتم اونقدر توی افکارم درگیر بودم که به صدای اون زن هم دقت نکردم.
	از اتاق خارج شدم و سمت زنی رفتم که سرش غرق در خون بود، سری که شکسته بود و چنان اسم شیرین رو فریاد زدم که رعشه به چهار ستون عمارت افتاد.
	بدون توجه به مادرم سمت چهار دیواری بهم ریختم رفتم اون لایق مرگ بود.
	"کژال" (54)
	آقا جمشید برای احترام به مسعود خان خواست وارد اتاق بشه اما چشمش به منی که از گوشه پلهها نگاه میکردم افتاد چنان اخمی کرد که احساس بدی پیدا کردم.
	چشم ازش گرفتم که با صورت جمع شده بدون توجه به حضورم وارد اتاق شد.
	شدت زجههای فائزه بیشتر شد این عمارت واقعا یک عمارت سیاه بود با آدمهای سیاه دل خدا میدونست پایان این راهی که دارم ادامه می دم چیه؟
	صدای التماسهای فائزه دل سنگ رو هم آب میکرد واقعا خدا بخواد مجازات کنه بد مجازات میکنه طوری که راه فراری نیست.
	منتظر بودم که جنازه مسعود رو ببینم که باورم بشه این کابوس تجاوز به روح و جسمم تموم شده.
	چندتا از آدمهای قوی هیکل سالار خان وارد اتاق مسعود شدن و جسدش رو روی شونههاشون گرفتن وقتی جسد مسعود رو آوردن با سری که بالا بود به جسدش نگاه کردم که فائزه خانوم با چشمهای به خون نشسته از اتاق بیرون اومد انگار با دیدنم روی ذغال گذاشته بودنش.
	چندتا از آدمهای قوی هیکل سالار خان وارد اتاق مسعود شدن و جسدش رو روی شونههاشون گرفتن وقتی جسد مسعود رو آوردن با سری که بالا بود به جسدش نگاه کردم که فائزه خانوم با چشمهای به خون نشسته از اتاق بیرون اومد انگار با دیدنم روی ذغال گذاشته بودنش. (1)
	چندتا از آدمهای قوی هیکل سالار خان وارد اتاق مسعود شدن و جسدش رو روی شونههاشون گرفتن وقتی جسد مسعود رو آوردن با سری که بالا بود به جسدش نگاه کردم که فائزه خانوم با چشمهای به خون نشسته از اتاق بیرون اومد انگار با دیدنم روی ذغال گذاشته بودنش. (2)
	سمتم اومد و گفت:
	- دلت خنک شد؟ بخند دیگه خوشحال باش.
	راستش دروغ چرا خوشحال بودم که شَرش از روی این خاک پاک شده ولی دلمم میسوخت برای زن رو به روم.
	که فائزه ادامه داد:
	- دختر بد قدم از زمانی که اومدی هر روز یک بلا سرمون میاد گورت رو گم کن مگه مامان و بابا نداری؟
	برو توی همون کورمَنی(یعنی خونه ولی خوب برای خورد کردن غرور کژال گفته شده یک جور حرف بد هم محسوب میشه).
	از من، زندگی پسرم و عروسم چی میخوای؟
	پسرم بخاطر قدم بد تو مُرد گمشو برو.
	حق داشت من چرا اینجا بودم از کی تا حالا اونقدر فقیر شده بودم که نیازمند خان و افراد خان بودم؟ پس اون دختری که همه پسرها ازش وحشت داشتن کجاست؟
	چطور انقدر خوار و خفیف شدم؟!
	فائزه گوشه لباسم رو گرفت و سمت پلهها هلم داد.
	بخاطر بیحسی پاهام قدرتی برای نگه داشتن خودم نداشتم، نمیتونستم اینجا بمونم با سری که شکسته بود خودم و به زور جمع کردم و دستم رو روی زمین میزاشتم و خودم رو روی زمین میکشیدم شاید باید خوار شدنم رو میدیدم تا میفهمیدم که هیچکسی رو ندارم.
	با هزار زخمت از روی پلهها خودم رو پایین میکشیدم، پوست پاهام از شدت کشیدنم رفته بود و به شدت میسوخت، همه یا با ترحم یا با تمسخر نگاهم میکردن.
	با خزیدن خودم رو از اون عمارت سیاه بیرون آوردم و سمت بیرون رفتم جمشید خواست کمکم کنه ولی پسش زدم و گفتم:
	- درسته فلجم ولی اونقدر بدبخت نیستم که بخاطر یک سایه بالاسرم اونقدر خودم رو خوار کنم از خان هم تشکر کنید.
	جمشید چند قدم عقب رفت و با اخم بهم زل زد، جای برای رفتن نداشتم خونه بابا هم جای نداشتم واقعا بیکَس شده بودم؟ تصمیم گرفتم سر خاک بیبی برم.
	اونجا تنها جایی بود که منتی سرم نبود تا شب خودم رو روی زمین کشیدم تا بالاخره به مزار بیبی رسیدم سمتش رفتم.
	سرم رو روی خاک سردش گذاشتم و چشمهام رو بستم دستهام رو حصار خاک سردش کردم خاک بوی بیبی رو میداد.
	حق داشتن یتیم بودم.
	چی میشد امروز مهمون بیبی میبودم؟
	چیمیشد امشب خوار نشم؟
	صورتم از شدت این همه درد خیس شده بود هوا هم داشت کمکم سرد میشد لباس تنم زیادی برای این فصل نازک بود.
	کمکم از شدت گریه، خستگی بهم غلبه کرد و خوابیدم.
	باید بگم بهترین خوابی بود که یک انسان میتونست ببینه رو دیدم.
	داخل همین گورستان بودم ولی هر مزار بسته به شخصش منزلش متفاوت بود برای بعضی مخروبه برای بعضی بهشتی بود.
	چشمم به مزار بیبی افتاد مزارش مثل یک خونه کوچیک بود که پله به پایینش میخورد صدای دلنشین بیبی رو شنیدم که اسمم رو صدا میزد:
	- کژالم بیا مادر خوش اومدی.
	بیبی با لباس سفیدی که تنش بود جلو اومد و طبق عادت همیشگیش روی موهام رو بوسید من رو به منزلش دعوت کرد که زمزمه کردم:
	- بیبی من فلج شدم.
	بیبی لبخند پر مهری زد و گفت:
	- کی گفته کژال من فلجه؟ وقتی اینجایی یعنی اونقدر عزیزی که این دردت از بین رفته بلندش و کژالم کی گفته تو فلجی؟
	در این آزمایشت قبول شدی بلند شو.
	گیج بیبی رو نگاه کردم که زیر بغلم رو گرفت و بلندم کرد با تردید بلند شدم لبخند جای صورت اشکیم رو پر کرد پاهام رو حس میکردم!
	بیبی دستم رو گرفت و سمت خونهی جدیدش برد اونجا قبر نبود بلکه خونهای بود که بیبی توش زندگی میکرد بوی عشق از هر گوشه اون خونه میاومد.
	بیبی چایی داخل لیوانهای کمر باریکش ریخت و جلوم گذاشت.
	اسمش رو صدا زدم:
	- بیبی اینجا خوشبختی؟
	بیبی غذا جلوم گذاشت و گفت:
	- آره مادر راضیم، بخور کژالم چقدر از بین رفتی!
	بدون توجه به چایی جلوم سمت بیبی رفتم، سرم رو روی پای بیبی گذاشتم دستهاش رو روی سرم حرکت میداد تکهای از سیب رو بهم داد و گفت؛ "که باید بخورم" دلم نیومد دستش رو رد کنم.
	اولین گازی که زدم طعم شیرین سیب حس خوبی بهم داد با لذت میخوردم انگار چندین سال بود چیزی نخورده بودم، بیبی بازم برام پوست گرفت اونقدر خوردم که دیگه نای تکون خوردن نداشتم.
	اولین گازی که زدم طعم شیرین سیب حس خوبی بهم داد با لذت میخوردم انگار چندین سال بود چیزی نخورده بودم، بیبی بازم برام پوست گرفت اونقدر خوردم که دیگه نای تکون خوردن نداشتم. (1)
	اولین گازی که زدم طعم شیرین سیب حس خوبی بهم داد با لذت میخوردم انگار چندین سال بود چیزی نخورده بودم، بیبی بازم برام پوست گرفت اونقدر خوردم که دیگه نای تکون خوردن نداشتم. (2)
	بیبی صدام زد که بلند گفتم:
	- جانم الهی کژال فدات بشه.
	خدانکنهای زیر لب گفت و پرسید:
	- چیزی نمیخوایی؟
	سرم رو پایین انداختم که گفت:
	- همه چی درست میشه فقط امیدت رو از دست نده، هر چی که بشه من و اون خدای که همیشه هست همیشه کنارتیم، وجودش رو فراموش نکن.
	اسم بیبی رو بردم و گفت:
	- حرفهات خیلی قشنگن بیبی ولی باور کن خیلی خستم کاش الان بخوابم وقتی بیدار شدم داخل خونهی خودمون بودم تو هم بودی و مثل قبل زندگی میکردیم کاش تمام اینها یک کابوس بد بود و تموم میشد.
	انگار خدای بالا سر میخواد خوب صدای خورد شدنم رو بشنوه بعد روی خوب زندگی رو نشون بده هر چند سیاه بختی مثل من زندگی خوبی نداره.
	بیبی بوسه روی پیشونیم زد و گفت:
	- تو سیاه بخت نیستی ولی هر کی عزیز کرده خدا میشه دشواری زیاد میکشه تو هم یکی از اونهای که نباید وجودش رو فراموش کنی.
	آه پر درد از دهنم خارج شد یکدفعه با فکری که به ذهنم رسید رو به زبون آوردم.
	- بیبی میشه منم اینجا بمونم؟
	بیبی صورتش غمگین شد و گفت:
	- دخترکم هنوز وقتش نشده هر زمان بیای مهمون منزل منی ولی تا ابد نمیشه.
	ناراحت گفتم: (3)
	- آخه چرا یعنی دیگه دوسم نداری؟
	بیبی ناراحت گفت:
	- این چه حرفیه؟!
	من مُردم کژالم ولی تو زندهای و نفس میکشی.
	خدا اون روز رو نیاره ولی اگه قسمتت بشه پیش ما میای.
	ولی تا اون موقع باید مادر بشی، همسر بشی و زندگی کنی.
	ناراحت گفتم: (4)
	- من نازا شدم کی حاضره با یک نازا ازدواج کنه اونم زنی مثل من که یک خان بهش تجاوز کرده؟
	بیبی مهربون تر از همیشه گفت:
	- کژالم کی گفته تو نازا هستی؟
	چرا نباید بیاد مطمئن باش دو مرد چنان شیفتهی تو هستن که اون سرش ناپیدا است فقط هر کدومشون یا قربانی حسشون و یا قربانی سرنوشتشون شدن.
	چرا نباید بیاد مطمئن باش دو مرد چنان شیفتهی تو هستن که اون سرش ناپیدا است فقط هر کدومشون یا قربانی حسشون و یا قربانی سرنوشتشون شدن. (1)
	چرا نباید بیاد مطمئن باش دو مرد چنان شیفتهی تو هستن که اون سرش ناپیدا است فقط هر کدومشون یا قربانی حسشون و یا قربانی سرنوشتشون شدن. (2)
	بیبی به قلبم اشاره کرد و گفت:
	- هر کدومشون که توی بدترین لحظه دستت رو گرفتن هم توی شادی هم خنده پات موندن بدون توجه به مقام و جایگاهشون همون رو انتخاب کن.
	حالا هم مادر فکر غم زده به دلت را نده خدا بزرگه بخواب که باید بجنگی، هم با سرنوشتت و هم برای اینکه نشون بدی هنوزم کژال سابق هستی.
	از حرفهای بیبی گیج شدم ولی گوش کردم و عطر تنش رو بو کشیدم و خوابیدم.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (4)
	شاید هیچوقت اون لحظهها رو فراموش نکنم شاید دختری از نسلمم باور نکنه ولی من اونجا بودم بین خونه بی بی و میوهای بهشتیش، واقعا اونجا وجود داره!
	شاید هیچوقت اون لحظهها رو فراموش نکنم شاید دختری از نسلمم باور نکنه ولی من اونجا بودم بین خونه بی بی و میوهای بهشتیش، واقعا اونجا وجود داره! (1)
	شاید هیچوقت اون لحظهها رو فراموش نکنم شاید دختری از نسلمم باور نکنه ولی من اونجا بودم بین خونه بی بی و میوهای بهشتیش، واقعا اونجا وجود داره! (2)
	واقعا خدای برای پاداش و مجازات وجود داره.
	شاید اون خواب که بیشترش واقعی بود یک معجزه بود که بهم ثابت کنه کسی هست که همه جوره حواسش بهم باشه.
	از اون شب من قدرت راه رفتنم رو بدست آوردم شاید همین حمایتم دلیل محکمی برای ناامید کردن دشمن هام بود.
	"سالار" (22)
	خسته از سر زمین و سر کله زدن با کارگرها تصمیم گرفتم به عمارتی برگردم که تنها دلیل بودنم اونجا بود.
	میخواستم سوار اتومبیلم بشم که جمشید پیشم اومد صورتش غمگین شده بود برام مهم نبود که خواستم از کنارش رد بشم که اسمم رو صدا زد:
	میخواستم سوار اتومبیلم بشم که جمشید پیشم اومد صورتش غمگین شده بود برام مهم نبود که خواستم از کنارش رد بشم که اسمم رو صدا زد: (1)
	میخواستم سوار اتومبیلم بشم که جمشید پیشم اومد صورتش غمگین شده بود برام مهم نبود که خواستم از کنارش رد بشم که اسمم رو صدا زد: (2)
	- خان. (7)
	سر جام ایستادم و با کلافگی گفتم:
	- جمشید چی شده؟ (1)
	- خان مسعود خان فوت کردن و...
	متعجب سمت جمشید برگشتم کلافگی تو چشمهاش موج میزد.
	از این کلافگیش حس خوبی نداشتم که پرسیدم:
	- و چی؟!
	جمشید با مِن مِن گفت:
	- مادرتون کژال خانوم رو از عمارت بیرون کردن اطلاعی ندارم کجا رفتن.
	اخمی کردم که جمشید ترسیده یک قدم عقب رفت با صدای نسبتا بلندی سرش فریاد زدم:
	- تو چی گفتی؟ مگه من نسپردم بهت حواست به همه چی باشه الان میای میگی کژال رو بیرون کردن؟! چه ساعتی بیرونش کردن؟
	جمشید با سری که از شرم پایین بود گفت:
	- دیشب.
	عصبی سمتش رفتم و یقه اش رو گرفتم از سطح زمین جداش کردم و گفتم:
	- دیشب کژال من رو بیرون کردن و تو الان به من میگی؟
	جمشید رو سمت مخالفم پرت کردم و از کنارش رد شدم که صداش من رو سر جام نگه داشت.
	- خان مسعود خان فوت کرده!
	کلافه گفتم:
	- به کاراش رسیدگی کن تا برم دنبال کارم و بیام.
	"چشم اربابی" زیر لب زمزمه کرد.
	سوار اتومبیلم شدم و به هر جای که فکرم میگفت؛ سر زدم ولی دریغ از یک خبر هیچکسی نمیدونست اون کجاست!
	بعد از خیلی گشتن و بی نتیجه بودن نفسم رو فوت کردم و سرم رو به فرمون تکیه دادم، هیچی به ذهنم نمی اومد خسته بودم چشمهام کم کم داشت گرم خواب میشد که با چند ضربه به پنجره سرم رو بلند کردم که صورت یک پسر بچه نمایان شد.
	شیشه رو پایین دادم که با صدای بچه گونش گفت:
	- برای چی اینجا خوابیدید؟
	با لبهای خشک شده و صدای گرفته گفتم:
	- دنبالم عشقم میگردم ولی نیستش.
	پسر بچه لبخند موزی زد و گفت:
	- نصف شب من زنی رو دیدم که خودش رو سمت قبرستون میکشید انگار که فلج بود.
	پلکی زدم که هیچ اثری از پسر بچه نبود فکر کردم توهم زدم ولی تصمیم گرفتم سمت قبرستون برم و یک سری بزنم.
	با سردرگمی به قبرستون رسیدم با چشم دنبالش بودم، بلاخره کنار مزار بیبی پیداش کردم، سمتش رفتم بدنش سرد بود ترسیده از اینکه مُرده باشه دستم رو زیر بینیش گذاشتم بخاطر نفسهای آرومش باورم شد که زنده است.
	با سردرگمی به قبرستون رسیدم با چشم دنبالش بودم، بلاخره کنار مزار بیبی پیداش کردم، سمتش رفتم بدنش سرد بود ترسیده از اینکه مُرده باشه دستم رو زیر بینیش گذاشتم بخاطر نفسهای آرومش باورم شد که زنده است. (1)
	با سردرگمی به قبرستون رسیدم با چشم دنبالش بودم، بلاخره کنار مزار بیبی پیداش کردم، سمتش رفتم بدنش سرد بود ترسیده از اینکه مُرده باشه دستم رو زیر بینیش گذاشتم بخاطر نفسهای آرومش باورم شد که زنده است. (2)
	نفسی از روی آسودگی کشیدم بدنش یخ بود کتم رو در آوردم و روی شونهاش انداختم، زیر پاش رو گرفتم و بلندش کردم.
	نفسی از روی آسودگی کشیدم بدنش یخ بود کتم رو در آوردم و روی شونهاش انداختم، زیر پاش رو گرفتم و بلندش کردم. (1)
	نفسی از روی آسودگی کشیدم بدنش یخ بود کتم رو در آوردم و روی شونهاش انداختم، زیر پاش رو گرفتم و بلندش کردم. (2)
	سمت اتومبیلم بردمش، روی صندلی گذاشتمش و سمت عمارت بردمش با تکونهای اتومبیل لای چشمش رو باز کرد با دیدنم اخمی کرد و با چشمهای خمارش گفت:
	سمت اتومبیلم بردمش، روی صندلی گذاشتمش و سمت عمارت بردمش با تکونهای اتومبیل لای چشمش رو باز کرد با دیدنم اخمی کرد و با چشمهای خمارش گفت: (1)
	سمت اتومبیلم بردمش، روی صندلی گذاشتمش و سمت عمارت بردمش با تکونهای اتومبیل لای چشمش رو باز کرد با دیدنم اخمی کرد و با چشمهای خمارش گفت: (2)
	- نگه دارید.
	بدون توجه به حرفش به کارم ادامه دادم که حرصی جیغ زد:
	- لطفا نگه دارید.
	با صدای خش دار از خستگی گفتم:
	- ساکت شو برای چی خودسر از عمارت بیرون اومدی؟
	پوزخندی روی لبهای سرخش نقش بست و گفت:
	- نهایت مهمون نوازی خانوادتون رو دیدم بخاطر اون همه لطفی که در حقم کردن اونقدر آدم پستی بودم که زدم نمک دون شکستم آدم های بدی مثل من اینطورین درست نمیشن.
	به خوبی متوجه ناراحتی و تیکه کلامهای کژال شدم برای همین گفتم:
	- من بخاطر رفتار مادرم متاسفم ولی تو جایی نداری پس مثل یک دختر خوب ساکت می شی و همراه من میای.
	با لحن بدی گفت:
	- از کی تا حالا خانها برای من تصمیم میگیرن؟
	از این حرفش عصبی شدم و گفتم:
	- از الان و تو هم برده منی پس ساکت شو وگرنه دستور می دم بابا و خواهرت رو از این ده بیرون کنن.
	کژال توی چشمهام زل زد و گفت:
	- خان زاده میدونی چیه؟
	همتون از یک تخم حرومید همتون پستین با زور همه کارهاتون رو جلو میبرید اگه اسم من کژال دیگه اجازه نمیدم ازم سوء استفاده کنید.
	همتون از یک تخم حرومید همتون پستین با زور همه کارهاتون رو جلو میبرید اگه اسم من کژال دیگه اجازه نمیدم ازم سوء استفاده کنید. (1)
	همتون از یک تخم حرومید همتون پستین با زور همه کارهاتون رو جلو میبرید اگه اسم من کژال دیگه اجازه نمیدم ازم سوء استفاده کنید. (2)
	پوزخندی زدم و فک کژال رو گرفتم نگاهم بین چشمها و لبهاش در گردش بود که گفتم:
	- خانوم شجاع اگه انقدر من پَستم تو رو از دست اون بیوجود نجات نمیدادم میزاشتم همون طور که بهت تجاوز کرده بازم بکنه پس من رو با اون یکی ندون.
	کژال دو دل پرسید:
	- چرا نجاتم دادی هیچ گربهای محض رضای خدا موش نمیگیره تو هم بیدلیل کاری نمیکنی؟
	"کژال" (55)
	بعد از حرفم سالار ساکت شد سکوتش فکرم رو مشغول کرد چرا اون اینجا بود مگه من کی بودم که برای نجاتم اومد؟
	شاید اونم واسی انتقام اومده چرا همه برای ضربه زدن به هم دیگه از "من" استفاده میکنن!
	با افکارم سردرگم شده بودم بنابراین سکوت کرد و سرم رو به صندلی تکیه دادم و خوابیدم.
	"ایمان" (7)
	نباید میزاشتم کژال بیشتر از اون داخل گورستان بمونه بنابراین خودم رو شکل پسری در آوردم و نزدیک مردی رفتم که نگرانی داخل چشمهاش بیداد میکرد.
	نباید میزاشتم کژال بیشتر از اون داخل گورستان بمونه بنابراین خودم رو شکل پسری در آوردم و نزدیک مردی رفتم که نگرانی داخل چشمهاش بیداد میکرد. (1)
	نباید میزاشتم کژال بیشتر از اون داخل گورستان بمونه بنابراین خودم رو شکل پسری در آوردم و نزدیک مردی رفتم که نگرانی داخل چشمهاش بیداد میکرد. (2)
	سمتش رفتم که با چند تقه به شیشه ترسیده نگاهم کرد لبخند مرموزی زدم که اخم کرد وقتی از گفتن؛ جای کژال اطمینان پیدا کردم شیطنت بهم غلبه کرد و غیب شدم بوی ترس و سردرگمی اون مرد رو حس میکردم.
	پس اجازه دادم تو همون حالت ترس باقی بمونه، با خیال راحت برای خودم میخندیدم که باز صدای غرغر قیام بلند شد واقعا من آخر سَر این فرشته رو زیر آب میکنم از پس شده سوهان روح من.
	پس اجازه دادم تو همون حالت ترس باقی بمونه، با خیال راحت برای خودم میخندیدم که باز صدای غرغر قیام بلند شد واقعا من آخر سَر این فرشته رو زیر آب میکنم از پس شده سوهان روح من. (1)
	پس اجازه دادم تو همون حالت ترس باقی بمونه، با خیال راحت برای خودم میخندیدم که باز صدای غرغر قیام بلند شد واقعا من آخر سَر این فرشته رو زیر آب میکنم از پس شده سوهان روح من. (2)
	دلخوشی ازش نداشتم ولی بخاطر قولی که به کژال دادم مجبور بودم تحملش کنم.
	غیب شدم و جلوش ظاهر شدم بازم مثل همیشه امر و نهی میکرد که نباید نزدیک انسان ها بری، نباید خودت رو نشون بدی، اِل بکنی... بِل بکنی... پوفی از روی کلافگی کشیدم که قیام ساکت شد.
	غیب شدم و جلوش ظاهر شدم بازم مثل همیشه امر و نهی میکرد که نباید نزدیک انسان ها بری، نباید خودت رو نشون بدی، اِل بکنی... بِل بکنی... پوفی از روی کلافگی کشیدم که قیام ساکت شد. (1)
	غیب شدم و جلوش ظاهر شدم بازم مثل همیشه امر و نهی میکرد که نباید نزدیک انسان ها بری، نباید خودت رو نشون بدی، اِل بکنی... بِل بکنی... پوفی از روی کلافگی کشیدم که قیام ساکت شد. (2)
	محکم و جدی گفتم:
	- خواهشا من رو نصیحت نکن تو همش هزارسال عمر کردی فقط پانصدسال از من بیشتر میدونی حق نداری من رو بیخود احضار کنی مگه من بازیچهی دست تو هستم؟
	قیام عصبی جلو اومد و گفت:
	- کاری نکن به مولا بگم از دستوراتم سر پیچی میکنی.
	دستی زیر چونم زدم و روی صورت قیام خم شدم و گفتم:
	- بچه میترسونی؟ آخرش مرگه دیگه پیرمرد چرا انقدر خودت رو زجر میدی؟
	"قیام" (3)
	از رفتارهای ایمان عصبی بودم این پسر چه مشکلی داشت؟ چرا اینطور رفتار میکرد؟
	نگران بودم واقعا ایمان دیگه قصد نداشت جایگاهش رو داشته باشه! اما چرا؟
	فقط بخاطر یک انسان حاضر به ترد شدن بود؟!
	سری از روی "تاسف" تکون دادم و سکوت کردم.
	"کژال" (56)
	سالار از حرفم خیلی ناراحت شد اخمی کرد و بدون حرفی به کارش ادامه داد زیر لب غرغر کردم:
	- پسرِی موزی، این از آروانم موزی تره!
	سالار لب برچید که قیافش خیلی خنده دار شد خندم گرفته بود سرم رو برگردوندم که خندم رو نبینه.
	که آروم تر از خودم گفت:
	- کی بهت حرف زد از عمارت رفتی؟
	ناراحت اخمی کردم و گفتم:
	- هیچکسی.
	سالار ابروهاش رو بالا داد و لبش کش اومد مرموز گفت:
	- عجیبه! کژالی که من رو از زمینش بیرون کرده امروز انقدر کم آورده!
	چشمهام گرد شد که سالار اتومبیلش رو نگه داشت و سمتم برگشت زبونی روی لب پایینش کشید و ادامه داد:
	چشمهام گرد شد که سالار اتومبیلش رو نگه داشت و سمتم برگشت زبونی روی لب پایینش کشید و ادامه داد: (1)
	چشمهام گرد شد که سالار اتومبیلش رو نگه داشت و سمتم برگشت زبونی روی لب پایینش کشید و ادامه داد: (2)
	- میدونی کژال باورم نمیشه تویی که هر روز با اسلحه میاومدی خونم و تا از زورگوییهام بگی و اعتراض کنی امروز انقدر ساکت شدی.
	- من هنوزم همون دخترم ولی...
	راستش حرفی برای گفتن؛ نداشتم حق داشت من عوض شده بودم.
	سالار کنجکاو پرسید:
	- ولی چی؟
	لبم رو داخل بردم که مک بزنم دنبال راه فرار بودم، که سالار ادامه داد:
	- دیگه اجازه نداری با آروان یک کلمه حرف بزنی اعتراض هم نکن حق نداری فراموش کنی چطور به بازیت گرفتن.
	از ده هم خارج نمیشی، پدرتم دیگه قبولت نمیکنه پس یک راه جلوت میزارم به نفعت قبولش کنی وگرنه باید توهین این مردم رو به جون بخری.
	اخمی کردم و از روی کنجکاوی پرسیدم چه کاری باید انجام بدم؟
	- زن عقدی من بشو اونوقت هیچکسی حق نداره یک کلمه هم بهت حرفی بزنه.
	چشمهام رو گرد کردم که لبخندی خوشگلی روی لب سالار نقش بست با صدای که شبیه جیغ بود گفتم:
	چشمهام رو گرد کردم که لبخندی خوشگلی روی لب سالار نقش بست با صدای که شبیه جیغ بود گفتم: (1)
	چشمهام رو گرد کردم که لبخندی خوشگلی روی لب سالار نقش بست با صدای که شبیه جیغ بود گفتم: (2)
	- تو الان از من خواستگاری کردی؟
	سالار دست و پاش رو گم کرد که ناراحت ادامه دادم:
	- چرا از منی که بهش تجاوز شده خوشت میاد؟ منی که حالا فاحشه محسوب میشم.
	سالار با صدای رسا گفت:
	- اگه یادت باشه چند سال پیش منم به عنوان فاحشه ده شناخته شدم ولی نه من و نه تو هیچکدوممون فاحشه نبودیم و نیستیم.
	ناراحت گفتم: (5)
	- این درست نیست شما زن دارید.
	سالار از حرفم ناراحت شد و سریع از اتومبیل خارج شد کنار خیابون رفت و نشست سطح خیابون یکم از زمین فاصله داشت، از اتومبیل پایین اومدم و سمتش رفتم بهش نگاه کردم ناراحت بود. سیگاری کنار لبش بود با دیدنم سریع اون رو توی دستش خاموش کرد صدای جلز ولز با بوی سو...
	کنارش نشستم و پرسیدم:
	- چرا بین تمام آدمهای اطرافم شما قبول کردید ازم حمایت کنید؟
	سالار سکوت کرد چشمهاش رو ازم دزدید وقتی دید منتظر نگاهش میکنم نفسش رو فوت کرد و سمتم برگشت، دستم رو گرفت و گفت:
	- شاید واسی اینکه چهل سال از زندگیم گذشته و منتظر بودم به چشمت دیده بشم.
	به مرد رو به روم نگاه کردم خیلی شکسته شده بود.
	- اگه دوستم داشتی چرا هیچوقت سمتم نیومدی؟
	سالار کلافه گفت:
	- اومدم پسم زدی.
	سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم: (1)
	- نه من که تو رو پس نزدم تو خودت جلو نیومدی من از کجا باید میدونستم تو من رو میخواستی!؟
	- من اومدم ولی به عنوان خواستگار خواهرت خواستم ببینم چه واکنشی نشون میدی دیدم که ارسام رو خوب بیرون کردی ازت خیلی شاکی بود.
	حرصی گفتم: (3)
	- حقش بود.
	سالار تک خندهای کرد و گفت:
	- خب بالاخره افتخار میدی زنم بشی یا باید حالا حالا نازتو بکشم، هر چند تحفهای مثل تو ناز کشیدنم مگه داره؟
	پرو تر از خودش گفتم:
	- واللّه من هزار برابر از زنت میاَرزم چشم دارم از اونا که دل میبره به زور سرمه بزرگشون نمیکنم.
	- آره واللّه چشم داری ولی عقل نداری... کژال، فریبا عشق من نیست فقط...
	کنجکاو به چشمهای سالار زل زدم و پرسیدم:
	- فقط چی؟! (1)
	- هیچی، پاش و بریم پیش بابات بعد بریم زن عقدیم کنمت که حداقل از این مصیبت راحت بشی.
	این یک بار پام رو از توی یک کفش در آوردم و قبول کردم که این کار به صلاحمه ولی من دوست نداشتم زن دوم کسی باشم حس هَو بودن بهم دست میداد احساس میکردم، زندگیشون بخاطر حضور من بهم میریزه.
	"قسمتی از یاداشتهای کژال" (1)
	ولی خبر نداشتم که سالار هیچوقت کنار فریبا زندگی نمیکرده فقط روزگارش رو میگذرونده.
	ولی خبر نداشتم که سالار هیچوقت کنار فریبا زندگی نمیکرده فقط روزگارش رو میگذرونده. (1)
	ولی خبر نداشتم که سالار هیچوقت کنار فریبا زندگی نمیکرده فقط روزگارش رو میگذرونده. (2)
	من خودم رو برای خیلی چیزها سرزنش میکردم ولی به قول بیبی چیزی که خدا روی پیشونیت بنویسه هیچکسی قادر به عوض کردنش نیست، نمی دونم چرا دلم می گفت؛ که انتخابش کن و عقلم بهم می گفت؛ این کار اشتباهه شاید واسی این بود که مردهای که توی زندگیم بودن واقعا "مرد...
	دلم می خواست این یک بار پا روی احساساتم بزارم و به مردی تکیه کنم که از عشقی که سالیان سال تو قلبش بود گوش کنم، حماقتم باشه دیگه از این رسم روزگار و بازیش آزورده خاطر شده بودم... دل بی صاحبم نخ کش شده بود و بوی نا می داد برای همین از احساسات ظریفم گذشتم.
	"آروان" (25)
	شیرین رو صدا زدم که سریع پیشم اومد و گفتم:
	- برو ببین چه بالای سر اون زن اومد.
	از پلهها پایین رفتم که نگاهم به خودم داخل آینه افتاد، ریش هام حسابی بلند شده بود و بوی عرق میدادم لباسهام رو دونه دونه از تنم در آوردم دقیقا برهنه وسط عمارتم ایستاده بودم سمت حمام رفتم و خودم رو شستم ریشهای بلندم رو زدم و حسابی به خودم رسیدم.
	داخل وان دراز کشیدم و به نقشههای که برای انتقام از سالار تو سرم بود فکر کردم.
	فقط باید دستور بدم ارسلان زحمت گرفتن عروسکم رو بکشه و بعد همه چی طبق نقشم پیش میره، سالار رو مستقیم اون دنیا میفرستم، فریبای عزیزم رو پس میگیرم البته اگه دم به تله بده و بیاد.
	تولهی سالارم میدم به یکی که کیلومترها اون رو از اینجا دور کنه، با یادآوری کژال دلم بدجور نگاه مهربونش رو خواست اما این رو می دونم که دیگه پیشم بر نمی گرده مگه با زور!
	ساعتی داخل وان بودم، ازش بیرون اومدم و شیرین رو صدا زدم و در خواست یک حوله کردم.
	دختره وارد حموم شد چطوره برای موقعی که کژال میاد یه سودی از شیرین هم بکنم؟
	حوله رو از دست شیرین گرفتم، دستش رو گرفتم سمت دیوار هلش دادم.
	ترسیده نگاهم کرد بهش گفتم:
	- امشب باهام باش به وجود یک زن نیاز دارم.
	شیرین ترسیده گفت:
	- خان تو رو خدا رحم کنید بهم دست بزنید حیثیتم میره تو رو خدا ازم بگذرید.
	به التماسهاش گوش نکردم دستم رو سمت لباسش بردم که با حرفی که زد دستم توی هوا خشک شد:
	- جون کژال خانوم ازم بگذرید.
	مشتم رو توی کاشی کوبیدم که شیرین ترسیده جیغی زد.
	موهای شیرین رو گرفتم از حموم بیرون انداختم حوله رو دورم پیچیدم از حموم بیرون اومدم، مشغول خشک کردن موهام بودم که به یکی از خدمه دستور دادم غذا درست کنه و به اتاقم بیاره.
	شراب ریختم و جامش رو سمت لباب بردم و شروع به مزه مزه کردنش کردم یک دفعه کُلِش رو سر کشیدم.
	خودم رو روی تخت انداختم لباس کژال پایین تختم بودم برش داشتمش بوش کردم هنوز هم یاد آوریش ناجور حریصم میکرد، تکلیفم با خودم معلوم نیست از طرفی دلم می خواست بدستش بیارم از طرفی دلم میخواست باهاش سالار بازم زمین بزنم و فریبا رو پس بگیرم.
	با چند تقه به در لباس رو زیر بالشتم مخفی کردم و اجازه ورود رو به خدمتکارم دادم با دیدن سینی غذا، خیلی جدی چاقو و چنگال رو به دست گرفتم و مشغول خوردنم شدم بعد از اتمامش دستمالی دور دهنم کشیدم و سمت کمدم رفتم و بازش کردم پیراهنی سفیدی برداشتم و پوشیدمش ...
	- جانم خان، گفتید؛ با من کار دارید.
	سری تکون دادم که سوالی نگاهم کرد که جدی بهش زل زدم و گفتم:
	- ویلای قدیمیم رو دستور بده تمیز کنن به هیچکسی هم اجازه نده بفهمه قضیه از چه قراره متوجه شدی؟
	- بله ارباب خیالتون کاملا راحت باشه.
	از عمارت بیرون اومدم رو سوار اتومبیلم شدم سمت عمارت سالار خان رفتم به بهونهی دیدن فریبا ولی هدف اصلیم کژال بود.
	از دور چشمم به دایه افتاد خدمه با تحقیر زیرش رو تمیز میکردن جوری با حرف هاشون تحقیرش میکردن که انگار صد ساله فلجه.
	از دور چشمم به دایه افتاد خدمه با تحقیر زیرش رو تمیز میکردن جوری با حرف هاشون تحقیرش میکردن که انگار صد ساله فلجه. (1)
	از دور چشمم به دایه افتاد خدمه با تحقیر زیرش رو تمیز میکردن جوری با حرف هاشون تحقیرش میکردن که انگار صد ساله فلجه. (2)
	"سوم شخص" (31)
	فائزه خانوم خیلی ناراحت شد که سالار برای تشیع جنازه مسعود نمیاد، این رو از چشم کژال میدید... بیچاره کژال مثل بیگناهی وسط یک مشت گناهکار بود.
	جمشید قصد داشت که سالار خان هم در تشیع جنازه مسعود خان باشه که یک وقت پشت خان عزیز کردش حرفی زده نشه برای همین دستور میده مسعود رو به مُردشور خونه ببرن که امشب رو حداقل اونجا باشه.
	سالار توی پوست خودش نمیگنجید باورش نمیشد کژال باهاش راه اومده حاضر بودن کل دارایش رو بده که کژال نصیب خودش بشه.
	سمت خونه دلیر رانندگی میکرد از گوشهی چشم به کژال نگاهی انداخت اخمهاش در هم بود سالار به خوبی ناراحتی کژال رو میدونست ولی مهم این بود که خودش بهتر از هر کسی میدونست به فریبا اونقدری که باید دست نزده بود.
	با اینکه زنش بود ولی تمایل چندانی برای داشتنش نشون نمیداد ولی این آهوی وحشی خوب توی قلبش خودنمایی میکرد.
	با اینکه زنش بود ولی تمایل چندانی برای داشتنش نشون نمیداد ولی این آهوی وحشی خوب توی قلبش خودنمایی میکرد. (1)
	با اینکه زنش بود ولی تمایل چندانی برای داشتنش نشون نمیداد ولی این آهوی وحشی خوب توی قلبش خودنمایی میکرد. (2)
	"کژال" (57)
	داخل اتومبیل سالار بودم چشمم به هالههای سیاهی افتاد که داشتن جلوی ما حرکت میکردن.
	داخل اتومبیل سالار بودم چشمم به هالههای سیاهی افتاد که داشتن جلوی ما حرکت میکردن. (1)
	داخل اتومبیل سالار بودم چشمم به هالههای سیاهی افتاد که داشتن جلوی ما حرکت میکردن. (2)
	جلوتر که رفتیم مردی روی زمین افتاده بود سالار روی ترمز زد و از اتومبیل خارج شد پسر بچهای کنار جسد مرد ایستاده بود و گریه میکرد.
	سالار سمت جسد مرد رفت دستی زیر بینش گذاشت که سری از روی تاسف تکون داد از اتومبیل خارج شدم و با قدمهای بلند خودم رو بهشون رسوندم و گفتم:
	- زنده است؟
	سالار سری به نشونه "نه" تکون داد با حس اینکه کسی از کنارمون رد شد سرم رو بلند کردم هالهای سفید رنگی روی سر مرد دیدم.
	دو سایه سیا زیر بازوی مرد رو گرفتن و به زور اون رو از کنار جسد دور کردن، یک دفعه تصویر از حالت یک هاله شکل واقعی به خودش پیدا کرد اطرافم آتیش بود همه چی در شعلههاش در حال سوختن بود، دو مرد با ظاهرهای ترسناک روح اون مرد رو با خودشون روی زمین میکشیدن.
	صدای مرد توی ذهنم میشنیدم ولی کمکم محو شدن چشمم به پسر بچه افتاد با حالتی مثل سر گیجه سمتش رفتم و بغلش کردم سعی در آروم کردنش داشتم که مدام بخاطر رفتن پیش پدرش پسم میزد.
	پسر بچه آروم نمیشد وسط پیشونیم دردی وحشتناکی گرفت که دستم رو روش گذاشتم سالار نگران سمتم اومد تصاویری از مهتاب بود، توی تاریکی گیر کرده بود فریاد کمکش میشنیدم ولی فقط تاریکی سمتش حمله ور میشد.
	پسر بچه آروم نمیشد وسط پیشونیم دردی وحشتناکی گرفت که دستم رو روش گذاشتم سالار نگران سمتم اومد تصاویری از مهتاب بود، توی تاریکی گیر کرده بود فریاد کمکش میشنیدم ولی فقط تاریکی سمتش حمله ور میشد. (1)
	پسر بچه آروم نمیشد وسط پیشونیم دردی وحشتناکی گرفت که دستم رو روش گذاشتم سالار نگران سمتم اومد تصاویری از مهتاب بود، توی تاریکی گیر کرده بود فریاد کمکش میشنیدم ولی فقط تاریکی سمتش حمله ور میشد. (2)
	اونقدر کمک خواست که کم کم صداش کمتر به گوش میرسید، با چیزی که در تاریکی تکرار کرد نفس توی سینم حبس شد نه... نه... اون نباید از خالقش رو میگرفت و بهش پشت میکرد.
	تصاویر پاک شدن باز هم تصویری جدید اومد. مهتاب وسط شیاطینی ایستاده بود که دلربایی میکرد، باز هم تصاویر رفتن و چیزهای جدید دیدم مهتاب گوشه دیوار کز کرده بود اون نگران و عصبی بود موهاش رو میکشید و خودش رو لعنت میکرد، ترس توی چشمهاش موج میزد که با صد...
	نگران صداش زدم که با تکونهای سالار به خودم اومدم روی زمین نشستم پشت سر هم نفس میکشیدم که بلکه حالم خوب بشه.
	با خستگی سمت پسر بچه رفتم دستی روی سرش کشیدم مثل یک تیکه چوب روی زمین افتاد خواستم تکونش بدم که با یک بار پلک زدن فقط جسد مرد بود نگران سمت سالار برگشتم و گفتم:
	- پسر بچهای که اینجا بود کجا رفت؟
	سالار متعجب زده پرسید:
	- کدوم پسر بچه اینجا که کسی نیست!
	الکی خندیدم و بعد اخمی کردم و گفتم:
	- بچهای که اینجا کنار جنازه بود کجا رفت؟
	سالار سمتم اومد و گفت:
	- کژال داخل ماشین بشین انگار حالت خوب نیست کسی غیر این مرد اینجا نیست.
	آب دهنم رو قورت دادم که سالار وادارم کرد داخل اتومبیل بشینم تمام فکرم درگیر مهتاب کوچولوم بود.
	خدا میدونست چی در انتظارشه برای یک لحظه آرزو کردم که ای کاش یک مدیوم نبودم.
	خدا میدونست چی در انتظارشه برای یک لحظه آرزو کردم که ای کاش یک مدیوم نبودم. (1)
	خدا میدونست چی در انتظارشه برای یک لحظه آرزو کردم که ای کاش یک مدیوم نبودم. (2)
	"آروان" (26)
	جلوی عمارت سالار رسیدم سمت در رفتم که جمشید در رو باز کرد با دیدنم اخمی کرد و خوش آمد گفت؛ بهش طعنهای زدم بدون توجه بهش وارد عمارت شدم.
	سمت سکو رفتم و داخل آلاچیق نشستم که فریبا بهم پشت کرد بیرون اومد بینهایت در هوس داشتنش بودم بدنش کمی تپل شده بود و باسنش توی دید بود.
	سمت سکو رفتم و داخل آلاچیق نشستم که فریبا بهم پشت کرد بیرون اومد بینهایت در هوس داشتنش بودم بدنش کمی تپل شده بود و باسنش توی دید بود. (1)
	سمت سکو رفتم و داخل آلاچیق نشستم که فریبا بهم پشت کرد بیرون اومد بینهایت در هوس داشتنش بودم بدنش کمی تپل شده بود و باسنش توی دید بود. (2)
	بدون توجه بهم از کنارم رد شد که گفتم:
	- چطوری دختر خاله خوب بیمحلی میکنی!
	فریبا با شنیدن صدام هینی کشید و ترسیده سمتم برگشت چشمهاش برقی زدن با عشوه سمتم اومد و کنارم داخل آلاچیق نشست پاهای تپل و سفیدش رو روی هم انداخت خیلی تحریک آمیز شده بود سمتم خم شد و گفت:
	- پسر خاله خوش اومدی.
	تک خندهای کردم و گفتم:
	- ممنون. (1)
	لباسش زیادی باز بود بهش نگاه کردم و با پوزخند گفتم:
	- خوب به خودت میرسی سالار چطور ازت میگذره؟
	فریبا صورتش غمگین شد ولی زود خودش و جمع کرد و گفت:
	- همه چی رو به راهه اونم دوستم داره.
	قهقهای زدم و گفتم:
	- چقدر دوست داره! الان کجاست؟ پیش کژاله! فریبا کی رو گول میزنی؟ من که میدونم بینتون چه خبره...
	از سر جام بلند شدم و رو به روش ایستادم توی صورتش خم شدم و گفتم:
	- هنوزم فرصت داری تو بخواه من تو رو از این جهنم میبرم و بهت زندگی می دم که حست کمکم بیدار بشه.
	فریبا دو دل نگاهم کرد و گفت:
	- نه من نمیتونم.
	به حالت خاصی نگاهی بهش کردم و گفتم:
	- هر طور دوست داری ولی اگه نیاز داشتی تعارف نکن میتونی روم حساب کنی دستی روی کمرش کشیدم که صدای از ته گلوش بیرون اومد.
	پوزخندی زدم چه زود وا میداد فریبایی که من میشناختم کجا و این زن کجا؟!
	اما حالا که با سالار رابطه داشته اون حس بیدار شده پس طبیعیه خوب سالار داره سود میبره منم یک سودی ببرم چیزی از کسی کم نمیشه! لبخندی زدم که از چشم فریبا دور نموند.
	"کژال" (58)
	با سالار سمت خونه بابا دلیر رفتیم وقتی رسیدیم قدرتی برای رفتن نداشتم سالار متوجه حال بدم شد و دستم رو گرفت زن های که جلوی در خونه بودن با دیدن خان کنارم پچ پچ میکردن صداشون و خیلی ضعیف میشنیدم سعی کردم توجه نکنم و به جلو قدم بردارم سالار در خونه باب...
	برای چند لحظه متعجب زده بود یک دفعه اسمم رو با جیغ به زبون آورد.
	- کژال!
	سریع بدون توجه به حضور سالار داخل بغلم پرید، خوشحال تر از خودش بغلش کردم.
	دو طرف صورتش گرفتم و شروع به بوسیدن سر و صورتش کردم که صدای سالار در اومد:
	- کژین خانوم میزارید بیایم داخل یا قرار تا صبح هم دیگه رو بغل کنید؟
	کژین خجالت زده ازم جدا شد و ما رو به داخل دعوت کرد ولی زیر چشمی بهم نگاه میکرد و ریز ریز میخندید.
	از خندهاش خندم گرفته بود سالار اول گذاشت من وارد خونه بشم بعد خودش، به امید دیدن بابا وارد خونه شدم ولی بابا نبود.
	سالار به پشتی تکیه داد منم کنارش نشستم که کژین با سینی چایی جلومون اومد رو بهش گفتم:
	- کژینم، ماشاللّه خانومی واسی خودش شده!
	کژین از خجالت سرخ و سفید شد با خجالت گفت:
	- نبات از شیرین شنیده داریم خاله میشیم راست گفته؟
	سالار با شنیدن این حرف از دهن کژین اخمی کرد نگاهش کردم کلافه شده بود چشم از سالار گرفتم و رو به کژین کردم و گفتم:
	- نه عزیزم حامله نیستم اشتباه متوجه شدیم.
	کژین آه غمگین مانندی از ته گلوش بیرون اومد که سرش رو بوسیدم و پرسیدم:
	- راستی بابا کجاست؟
	تا کژین خواست چیزی بگه صدای در خونه اومد کژین بلند شد و سمت در رفت میخواستم بلند بشم که سالار دستم رو گرفت و اشاره کرد "بشین".
	به حرفش گوش کردم و نشستم، که تن خمیده بابا داخل چارچوب در مشخص شد چقدر لاغر و ضعیف شده بود!
	دلم براش سوخت خدا هیچوقت از سر تقصیرات من نمیگذشت که پدرم رو عذاب میدادم.
	دلم براش سوخت خدا هیچوقت از سر تقصیرات من نمیگذشت که پدرم رو عذاب میدادم. (1)
	دلم براش سوخت خدا هیچوقت از سر تقصیرات من نمیگذشت که پدرم رو عذاب میدادم. (2)
	بابا با دیدنم اخمی کرد که دلم گرفت حق داشت انتظار چیزی بیشتر از اینم نداشتم با دیدن سالار کنارم گفت:
	- خان، خوش اومدین.
	بابا بدون توجه به من دستی با خان داد و نشست که سالار یک نگاهی به چهره غمگینم کرد و رو به بابا دلیر کرد و لب زد:
	- کژین خانوم میشه با کژال برید ما میخوایم مردونه صحبت کنیم.
	نگران نگاهی به بابا کردم که با کینه یک نگاهی گذرا کرد ناراحت به سالار چشم دوختم که چشمهاش رو به نشونه "خیالت راحت باشه" باز و بسته کرد دو دل همراه کژین رفتم.
	"کژال" (59)
	تک سرفهای کردم، تا گلوم و صاف بشه رو به دلیر کردم و گفتم:
	- آقا دلیر، چیزهایی مربوط به کژاله که باید بشنوید.
	دلیر اخمی کرد و لب زد:
	- من چیزی از یک هرزه نمیخوام بشنوم.
	چشمهام رو بستم تا به خودم مسلط بشم و ادامه دادم:
	- هیچ چیز اونجوری که فکر میکنید نیست آروان به دروغ کژال رو زن خودش جا زده و اون بلاها رو سرش آورد.
	تعجب رو داخل چشمهای دلیر دیدم کم کم صورتش رنگ غم گرفت که منم ادامه دادم.
	- دلیر با من و کژال راه بیا ابروی دخترت رو میخرم ولی باید رضایت قانونی بدی که زنم بشه اینطوری دیگه زن عقدی من میشه اگه آروان روزی دست از پا خطا کرد با قانون جلو میام.
	این یک بار وظیفهی پدر بودنت رو بجا بیار و اجازه بده کژال قانونن زن من بشه.
	- نمیدونم واللّه. (1)
	- ببین دلیر این آخرین باریه که می گم رضایت بده وگرنه باید هر روز کلمه فاحشه یا هرزه رو دخترت یدک بکشه.
	دلیر ناراحت گفت:
	- مردونه پاش میمونی؟
	سرم رو تکون دادم و گفتم: (1)
	- میمونم.
	- پس هر کاری صلاحه، بگو انجام بدیم.
	دستی روی لبم کشیدم و گفتم:
	- صلاحش عقد با منه.
	دلیر بالاخره قبول کرد کژال هم چارهای نداشت اونم مجبور به پذیرفتن بود وگرنه زندگی خواهرشم جهنم میشد.
	دلیر بالاخره قبول کرد کژال هم چارهای نداشت اونم مجبور به پذیرفتن بود وگرنه زندگی خواهرشم جهنم میشد. (1)
	دلیر بالاخره قبول کرد کژال هم چارهای نداشت اونم مجبور به پذیرفتن بود وگرنه زندگی خواهرشم جهنم میشد. (2)
	دلیر کتش رو روی تنش انداخت و کژال رو صدا زد ولی اون رو به آغوشش مهمون نکرد "دلیل میتونه از سر خجالت بوده باشه..."
	کژال و دلیر کنارم هم داخل اتومبیل نشستن سمت محضر رفتیم از قبل دستور به ارسام داده بودم که یک چادر سفید بخره.
	وقتی به محضر رسیدیم ارسام منتظرمون بود از اتومبیل پایین اومدم و که ارسام سمتم اومد و گفت:
	- خان اَمانتیتون.
	سری تکون داد و زیر لب "تشکری کردم" سمت کژال برگشتم و گفتم:
	- لچکت رو بردار و این رو سرت کن.
	وارد محضر شدیم کژال یک گوشه سریع چادر رو سرش کرد بگم دلم نمیخواست بوسش کنم دروغ بود.
	وارد محضر شدیم کژال یک گوشه سریع چادر رو سرش کرد بگم دلم نمیخواست بوسش کنم دروغ بود. (1)
	وارد محضر شدیم کژال یک گوشه سریع چادر رو سرش کرد بگم دلم نمیخواست بوسش کنم دروغ بود. (2)
	وقتی سرش کرد راهنمایش کردم داخل اتاقی که عاقد اونجا بود وقتی نشستم عاقد کتابی رو دستش گرفت و خوند بعد از تموم شدنش سمتم برگشت و گفت:
	- دوشیزه سرکار خانوم کژال آیا آقای سالار "اجازه بردن فامیلی ها رو ندارم از این بابت ببخشید" به همسری میپذیرید؟
	- بله. (2)
	عاقد همین سوال رو از سالار پرسید اونم قبول کرد.
	سالار حلقهای رو دستم کرد ساده و طلایی رنگ بود.
	دستش رو دو طرف سرم گذاشت بخاطر قد بلندش خم شد و پیشونیم رو بوسید.
	اسمم رو چنان عاشقانه تکرار کرد که من به عقلش شک کردم:
	- کژالم، همه کَسم حالا دیگه هیچ احدی جرئت توهین بهت رو نداره.
	لبخندی نه چندان شاد زدم که سالار خندون تر از قبل گفت؛ باید بریم وسیله برات بگیرم عروسم شدی کم چیزی نیست.
	ناراحت گفتم: (6)
	- هنوز چهلم بیبی نیومده که ما عقد کردیم.
	سالار اخمی کرد و ناراحت تکرار کرد:
	- اگه اونم بود مطمئن باش قبول میکرد تو شاد باشی مطمئن باش راضیه اگه نبود امروز اتفاق نمیفتاد.
	با حرفش قانع شدم، و سری تکون دادم که ارسام گفت؛ "بابا دلیر و به روستا میبره" بابا سمتم اومد گفت:
	- دفعه قبل نتونستم بهت تبریک بگم دخترم اما الان آرزو میکنم خوشبخت بشی.
	بابا با سری پایین داشت میرفت دلم برای عطر تنش تنگ شده بود سمتش رفتم بغلش کردم دستش رو نوازش گرانه روی پشتم کشید.
	بابا با سری پایین داشت میرفت دلم برای عطر تنش تنگ شده بود سمتش رفتم بغلش کردم دستش رو نوازش گرانه روی پشتم کشید. (1)
	بابا با سری پایین داشت میرفت دلم برای عطر تنش تنگ شده بود سمتش رفتم بغلش کردم دستش رو نوازش گرانه روی پشتم کشید. (2)
	سرم رو بوسید و ازم جدا شد که بره قبل از اینکه سوار اتومبیل ارسام بشه گفتم:
	- من حلالتون کردم خودتون رو سرزنش نکنید.
	لبخند مهربونی روی لب های بابا نشست و سوار اتومبیل ارسام شد و رفت، سالار دستم رو گرفت و سمت اتومبیلش برد وارد محلههای باکلاس لرستان شدیم که جلوی مغازها نگه داشت و رو بهم کرد و گفت:
	- پیاده شو میخوایم خرید کنیم.
	- اما... (1)
	سالار اخمی کرد که حرف کلا توی دهنم ماسید، از گوشهی چشم نگاهش کردم که با سر اشاره کرد پیاده بشم.
	سالار اخمی کرد که حرف کلا توی دهنم ماسید، از گوشهی چشم نگاهش کردم که با سر اشاره کرد پیاده بشم. (1)
	سالار اخمی کرد که حرف کلا توی دهنم ماسید، از گوشهی چشم نگاهش کردم که با سر اشاره کرد پیاده بشم. (2)
	منم پیاده شدم با لباسهای محلیم کنارش ایستادم زنهای که اطرافمون رد میشدن یا با خنده نگاهم میکردن یا از سر کنجکاوی! منم کنجکاوتر از خودشون نگاشون میکردم.
	- برو داخلش هر چی دوست داری انتخاب کن من این مغازه رو به روی یک کاری دارم میام.
	"باشهای" زیر لب گفتم؛ و وارد مغازه شدم خانوم جونی که لباسهای شیکی تنش بود با دیدنم سمتم اومد و گفت:
	- اینجا مناسب شما نیست بفرمایید بیرون.
	بدون اینکه اجازه بده حرفی بزنم بیرونم کرد، چند دقیقه بیرون ایستادم که سالار پیشم اومد و لب زد:
	- تو که هنوز اینجایی چرا نرفتی؟
	- واللّه خانومه اصلا نزاشت حرف بزنم بیرونم کرد.
	سالار ابروهاش رو از تعجب بالا داد و پوست لب پایینش رو کشید دستم رو گرفت و داخل مغازه برد.
	زنی که بیرونم کرد به استقبال سالار اومد با دیدنم کنار سالار چشمهاش گرد شد که سالار با صدای که از روی اعصبانیت و دلخوری نسبتا بلند شده بود پرسید:
	زنی که بیرونم کرد به استقبال سالار اومد با دیدنم کنار سالار چشمهاش گرد شد که سالار با صدای که از روی اعصبانیت و دلخوری نسبتا بلند شده بود پرسید: (1)
	زنی که بیرونم کرد به استقبال سالار اومد با دیدنم کنار سالار چشمهاش گرد شد که سالار با صدای که از روی اعصبانیت و دلخوری نسبتا بلند شده بود پرسید: (2)
	- دلبر خانوم شما زن من رو بیرون کردید؟
	زن با شنیدن کلمه "زن" از دهن سالار کُپ کرد و ترسیده گفت:
	- من نمیدونستم اون همراه شماست.
	سالار دستش رو بالا آورد و گفت:
	- عذر و بهانه نمیخوام زیبا ترین لباسهای زنانتون رو برای کژالم بیارید اون لایق بهترین هاست.
	دلبر خانوم انواع اقسام لباسهای مارک دار رو برام میاورد یکی از یکی خوشگلتر ولی بیشترشون رنگهای تیره بودن، از رنگهای تیره خوشم نمیاومد بنابراین تصمیم گرفتم سوال کنم:
	- شما همهی لباسهاتون رنگشون تیره است؟ یا فقط برای من تیره میارید؟
	دلبر خانوم به حالت شرمندگی خندهای کرد و گفت:
	- مدل امسال همین هاست، لباس رنگ روشنم هست ولی...
	سکوت کرد ادامه حرفش و خیلی مودبانه به زبون آوردم.
	- من علاقهای به لباسهای تیره ندارم اگه ممکنه لطفا لباسهای که رنگ روشن تری دارن واسم بیارید.
	دلبر خانوم لباسهای خاصی رو جلوم گذاشت دروغ چرا عاشقشون شده بودم رنگهای قرمز، آبی فیروزهای و...
	از بینشون چشمم به یک کت دامن قرمز افتاد برش داشتم و جلوی سالار رفتم که لبخندش پر کشید و جاش رو اخم پُر کرد.
	سمتم اومد و لباس رو ازم گرفت با اخم گفت:
	- این نه.
	خواستم اعتراضی کنم که دلبر خانوم گفت:
	- این یکی از بهترین مدلهای لباسیه که آوردیم از دیروز تا حالا خیلیهاشون فروش رفته کژال جان هم که خانومی زیبا هستن قطعا در این لباس میدرخشن.
	ظاهرم رو مظلوم کردم که سالار دستی روی صورتش کشید و لب زد:
	- جلوی خودم بپوش نه هیچ احد دیگه باشه؟
	با خجالتی که نمیدونم از کجا پیداش شد سری تکون دادم.
	لباس بلند آبی فیروزهای هم برداشتم سمت اتاقکی رفتم که قرار بود لباس رو عوض کنم.
	لباس رو با کمک دلبر خانوم عوض کردم که دلبر دهنش خود به خود باز شد، شیطنتم بیدار شده بود دلم میخواست با سالار بازی کنم به حالتی خاص سمتش قدم برداشتم چند سانتی مونده بود که بهش برسم پامهای سفید و خوش تراشم وسط صندلیش گذاشتم نگاهش به پام افتاد بزاق دهن...
	اون آروم با حرکت دستم از روی صندلی بلند کردم وقتی جلوم ایستاد.
	یک سر و گردن ازم بلندتر بود دستهاش رو دور کمرم انداخت، سرش رو داخل موهام فرو کرد شروع به بوییدن کرد موهای که از روی لجبازی روی صورتم پریشون شده بودن رو با دستش کنار زد و عمیق به چشمهام زل زد و بعد سرش رو کج کرد و بوسهی نرمی روی گونم زد، حس عجیبی پ...
	یک سر و گردن ازم بلندتر بود دستهاش رو دور کمرم انداخت، سرش رو داخل موهام فرو کرد شروع به بوییدن کرد موهای که از روی لجبازی روی صورتم پریشون شده بودن رو با دستش کنار زد و عمیق به چشمهام زل زد و بعد سرش رو کج کرد و بوسهی نرمی روی گونم زد، حس عجیبی پ... (1)
	یک سر و گردن ازم بلندتر بود دستهاش رو دور کمرم انداخت، سرش رو داخل موهام فرو کرد شروع به بوییدن کرد موهای که از روی لجبازی روی صورتم پریشون شده بودن رو با دستش کنار زد و عمیق به چشمهام زل زد و بعد سرش رو کج کرد و بوسهی نرمی روی گونم زد، حس عجیبی پ... (2)
	چشمهام رو ازش دزدیدم که مردونه خندید و دست راستم رو گرفت و بلند کرد وادارم کرد یک دور بزنم لباس بلندم با هر بار چرخشم زرق و برقش رو بیشتر به نمایش میزاشت.
	چشمهام رو ازش دزدیدم که مردونه خندید و دست راستم رو گرفت و بلند کرد وادارم کرد یک دور بزنم لباس بلندم با هر بار چرخشم زرق و برقش رو بیشتر به نمایش میزاشت. (1)
	چشمهام رو ازش دزدیدم که مردونه خندید و دست راستم رو گرفت و بلند کرد وادارم کرد یک دور بزنم لباس بلندم با هر بار چرخشم زرق و برقش رو بیشتر به نمایش میزاشت. (2)
	جلوی آینه ایستادم و به خودم نگاهی گذرا کردم لباس فیروزهای رنگی بود یقه ی گرد با دامنی بلند و توری دور کمرش سنگ دوزیهای آبی پرنگ بود به خودم توی آینه زل زدم که سالار کنارم اومد و کمر باریکم رو توی دستش گرفت و به خودش تکیه داد و زمزمه کرد:
	جلوی آینه ایستادم و به خودم نگاهی گذرا کردم لباس فیروزهای رنگی بود یقه ی گرد با دامنی بلند و توری دور کمرش سنگ دوزیهای آبی پرنگ بود به خودم توی آینه زل زدم که سالار کنارم اومد و کمر باریکم رو توی دستش گرفت و به خودش تکیه داد و زمزمه کرد: (1)
	جلوی آینه ایستادم و به خودم نگاهی گذرا کردم لباس فیروزهای رنگی بود یقه ی گرد با دامنی بلند و توری دور کمرش سنگ دوزیهای آبی پرنگ بود به خودم توی آینه زل زدم که سالار کنارم اومد و کمر باریکم رو توی دستش گرفت و به خودش تکیه داد و زمزمه کرد: (2)
	- تو کژال منی.
	بوسهای روی موهام زد و دلبر خانوم رو صدا زد:
	- خوب دلبر خانوم هزینهای که باید تقدیم کنم چقدره؟
	وقتی دلبر هزینه رو گفت؛ مغزم سوت کشید خواستم حرفی بزنم که سالار گفت:
	- بیا بریم خونه که دارم از خستگی هلاک میشم.
	سری به نشونه "باشه" تکون دادم و دنبالش راه افتادم.
	ازش بابت لباسها تشکر کردم ولی نگاهش نکردم خجالت میکشیدم.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (5)
	اون روز بهترین روزی بود که بعد این سختی داشتم، شاید من عاشق سالار نبودم ولی مردونگیش رو بهم ثابت کرد شاید این اولین قدم مثبتی بود که به آرامش برسم.
	اما با برگشتنمون سمت عمارت باز هم کابوسهای من شروع شدن.
	اون روستا برای من حکم جهنم رو داشت که قرار بود هر روز توی آتیشش بسوزم.
	وقتی به عمارت رسیدیم، یکم نگران بودم درسته کارم درست نبود ولی ناچار بودم تن بدم، سالار وسایل رو گرفت.
	سمت در عمارت رفت وقتی در زد جمشید در رو باز کرد پشت سالار ایستاده بودم که جمشید من رو نمیدید سالار به پشت برگشتم و دستم رو گرفت و به عمارت برد.
	وقتی وارد عمارت شدیم فائزه خانوم سمتمون اومد و با دیدن من دست در دست سالار و وسایل خرید.
	فائزه سمتم حمله کرد تا خواست موهام رو بکشه سالار مادرش رو گرفت صدای جیغش داخل عمارت رو پر کرده بود زیر لب بهم فحش میداد:
	- دختره پَست از وقتی وجود نحست رو آوردی توی این عمارت و زندگی پسرم همه چی رو به گند کشیدی، خدا ازت نگذره زنیکه هرزه فقط شدی زیر خواب این و اون امیدوارم بمی ری.
	من گناهکار نبودم پس بدون اینکه سرم رو پایین بندازم به چشمهاش زل زدم و گفتم:
	- هیچ چیزه این خانواده ربطی به من نداره اگه شما الان اینجایید بخاطر تصمیمهای غلط خودتونه نه من!
	- ببین عفریته داره هنوزم حرف میزنه.
	سالار چنان سر مادرش فریاد زد که لرزه به تن منم افتاد.
	- بسه... کژال زن منه ولش کن، مشکلی داری میتونی از این عمارت بری کسی مجبورت نکرده بمونی ولی وقتی میمونی بفهم چی از دهنت در میاد که بهش میگی، همتون این رو توی گوشتون فرو کنید بیاحترامی به کژال بی احترامی به منه ببینم اون شخص از ده بیرون میکنم کاری ...
	- تو داری بخاطر یک دختر هرزه و زیر خواب با مادرت بحث میکنی و قصد داری بیرونم کنی؟
	کژال عروس من نیست فقط فریبا عروس منه.
	فائزه خانوم انگشتش رو جلوی صورتم به نشونه تهدید تکون میداد.
	- فقط ببینم به عروسم حرفی بزنی میدم به فلک بکشنت.
	سرم رو بالا گرفتم و جوری نگاهش کردم که از نگاهم اخمی کل صورتش رو گرفت در کمال احترام گفتم:
	- من کاری به فریبا خانوم ندارم اما... اما اگه از حدشون فراتر برن مثل بقیه زنهای تو سری خور ساکت نمیشینم مثل خودشون جواب میدم.
	فائزه یک دقیقه ایستاد و به من زل زد پوزخندی گوشه لبش نشست و گفت:
	- وای... وای کژال خانوم خوب بلدی نقش بازی کنی!
	کژال فلج کجا این کژال کجا؟
	دختره پَست میدونستم نقش بازی میکنی!
	چقدر خوب قضاوت میکردن، چقدر راحت غرور کسی رو خورد میکردن اینها واقعا آدم هستن؟
	سالار هم تازه انگار یادش افتاده بود من فلج بودم گنگ نگاهم کرد که لبخندی زدم و گفتم:
	- فائزه خانوم شما میگید خدای با عظمتش وجود نداره من الان نتیجه بزرگی همون خدام اگه میبینی راست راست جلوت قدم میزنم واسی اینکه یکی رو دارم که قدرت همه آدمها از خودشه تا اون هست دلیلی نمیبینم از حرفها و تهمتهای بندههاش چیزی به دل بگیرم.
	"فریبا" (6)
	با صدای فریاد مادر شوهرم چشم از چشمهای خمار آروان گرفتم و سمت سکو رفتم با دیدن کژال کنار سالار دستهام رو مشت کردم ولی اصلا به روی خودم نیاوردم چون بدتر از چشم سالار میفتادم، با حس دستهای کسی روی باسنم چشمهام رو بستم خیلی زود وا میدادم مثل اینکه...
	بدم از کژال میاومد باید حتما بلایی سرش می آوردم تا شرش کم بشه.
	چشم سالار به آروان افتاد برای حمایت از کژال کنارش ایستاد آروان به سمت کژال رفت و گفت:
	- فائزه خانوم کژال فلج بود ولی مهم اینکه نازا است، سالار خان با زن نازات خوش باش.
	سالار، آروان رو محکم هل داد که روی زمین افتاد.
	آروان خنده کنان بلند شد کنار گوش سالار چیزی رو زمزمه کرد که دستهای سالار مشت شدن رگههای خشم روی پیشونیش نمایان شد.
	آروان خنده کنان بلند شد کنار گوش سالار چیزی رو زمزمه کرد که دستهای سالار مشت شدن رگههای خشم روی پیشونیش نمایان شد. (1)
	آروان خنده کنان بلند شد کنار گوش سالار چیزی رو زمزمه کرد که دستهای سالار مشت شدن رگههای خشم روی پیشونیش نمایان شد. (2)
	با صدای که معلوم از فرط عصبانیت کنترول میشه غروید:
	- از عمارت من بیرون برو و دیگه به اینجا نیا وگرنه سلاخیت میکنم، جمشید کجا هستی؟
	- بله ارباب؟ (2)
	- خان آروان رو به بیرون راهنمای کن دیگه هم نبینم اینجا راهش بدی.
	- چشم ارباب. (6)
	آروان با لبخند حرص داری گفت:
	- کژال رو که حسابی دست مالی کردم پس موندههای من رو میبری سالار خان!؟ تو چقدر فقیری دلم برات میسوزه.
	سالار خواست مشتی رو توی دهن آروان بزنه که کژال دستش رو گرفت و گفت:
	- از ما فقیر تر افرادین که سعی میکنن با بیحیا بودن خودشون دیگران از سر راهشون بردارن ولی خبر ندارن که چقدر بدبختن.
	آروان خواست حرفی بزنه که سالار دستور داد بیرونش کنن.
	"سالار" (23)
	- از این به بعد کژال با من داخل یک اتاق میمونه من نمیتونم با زن باردار رابطه داشته باشم.
	اتاق مهمون رو برای فریبا خانوم آماده کنید، وسایل کژال خانوم هم به اتاق مشترکمون ببرید.
	یکی از خدمه جلو اومد و کژال رو سمت اتاق راهنمایی کرد چشمهای برزخی فریبا روی کژال دیدم؛ فریبا خانوم حالا نوبت دور تو بود.
	یکی از خدمه جلو اومد و کژال رو سمت اتاق راهنمایی کرد چشمهای برزخی فریبا روی کژال دیدم؛ فریبا خانوم حالا نوبت دور تو بود. (1)
	یکی از خدمه جلو اومد و کژال رو سمت اتاق راهنمایی کرد چشمهای برزخی فریبا روی کژال دیدم؛ فریبا خانوم حالا نوبت دور تو بود. (2)
	"کژال" (60)
	خدمتکار تا داخل اتاق همراهیم کرد، از کنار فریبا گذشتم صدای تند تند نفس کشیدنش رو میشنیدم معلوم بود خودش رو به زور کنترول میکرد.
	وارد اتاق شدم خدمتکار وسایلم رو با وسایل فریبا جا به جا کرد.
	روی تخت نشستم و به فضای اتاق نگاه کردم کار خدمتکار تموم شد و ازم اجازه گرفت که بره تو حال و هوای خودم که صدای زمزمه وار ایمان اومد.
	- کژال بانوی عمارت شده!
	چشمهام گرد شد.
	- وا، ایمان خل و چل شدی رفت.
	ایمان جلوم ظاهر شد که خندهای کرد و گفت:
	- باید صحبت کنیم.
	سری تکون دادم و که گفت:
	- امروز که سالار میاد دنبالت و میبینه سر پایی من قصد داشتم حافظهی تموم افرادی که این اتفاق رو شاهد بودن پاک کنم، داشتم موفق میشدم که سر و کلهی قیام پیدا میشه و مانع میشه منم مجبور میشم که فقط برای یک مدت کوتاه ذهنشون رو از این اتفاق پاک کنم.
	که مثل اینکه فائزه زودتر به خودش اومده بود.
	ناراحت اما با کنجکاوی پرسیدم:
	- قیام چرا برای هر کاری که تو میخوایی بکنی یک مانع میشه؟
	ایمان کنارم نشست و گفت:
	- چون من یک جنم کژال اما نه یک جن عادی رحمانیم این کارها حق ما نیست ما فقط موظف به انجام کارهای درست مثل حفاظت کردن هستیم.
	این کارهای که من میکنم خلاف کارهای یک موکل رحمانیه.
	- خوب برای چی بخاطر من خودت رو به خطر میندازی؟
	ایمان لبخندی به پهنای صورتش زد و گفت:
	- چون برای من مهم هستی.
	اجازه سوال کردن بیشتر نشد و غیب شد.
	در اتاق هچین بدون مقدمه باز شد که انگار یک گله گوسفند داره وارد اتاق میشه.
	فریبا با لبخندی موزی وارد شد و رو به روم قرار گرفت برام دست زد و قهقه زد و گفت:
	- وای کژال خیلی مارمولکی! اول زن آروان خان شدی؛ الانم زن سالار تو چه مهره ماری داری؟
	وای نکنه با این چشمهای آبیت هست که واسی همه دلبری میکنی؟
	فریبا سمتم اومد و فکم رو توی دستش گرفت و گفت:
	- ببینم وقتی صورتت و به لجن کشیدم بازم سالار دوست داره؟
	دستش رو پس زدم و به عقب هلش دادم ولی نه اونقدر که روی زمین بیفته سر جام ایستادم و محکم گفتم:
	- من تو سری خور تو نیستم هر کاری دلت میخواد بکن ولی نمیزارم به هدفت برسی؟
	میدونم چه آدم نادرستی هستی... ولی من کژالم به وقتش گرگم به وقش یک آهوی وحشی، تو نمیتونی من رو از سر راهت برداری ولی من میتونم با یک اشاره زندگیت رو عوض کنم مثل الان که شوهرت رو تصاحب کردم.
	میدونم چه آدم نادرستی هستی... ولی من کژالم به وقتش گرگم به وقش یک آهوی وحشی، تو نمیتونی من رو از سر راهت برداری ولی من میتونم با یک اشاره زندگیت رو عوض کنم مثل الان که شوهرت رو تصاحب کردم. (1)
	میدونم چه آدم نادرستی هستی... ولی من کژالم به وقتش گرگم به وقش یک آهوی وحشی، تو نمیتونی من رو از سر راهت برداری ولی من میتونم با یک اشاره زندگیت رو عوض کنم مثل الان که شوهرت رو تصاحب کردم. (2)
	دستهای فریبا مشت شد صداش از فرط عصبانیت عوض شده بود، اگه اسم من کژالِ باید زور گفتن؛ به من رو باید با خودت به گور ببری.
	فریبا سمتم حمله که تا موهام رو بکشه منم مثل خودش کارش رو انجام دادم مشغول دعوا بودیم که فریبا چنگی زیر چشمم زد دردم اومد منم با تمام توانم موهاش رو کشیدم که جیغ بلندی کشید خسته از گیس و گیس کشی میخواستم ازش فاصله بگیرم.
	اصلا حواسمون به در نبود چشمم به سالار افتاد که کنار دیوار تکیه زده بود دست به سینه به ما زل زده بود.
	سمتمون اومد که فریبایی که مدام در حال کشیدن موهای من بود رو ازم دور کرد.
	- فریبا ولش کن.
	فریبا حرصی با صدای نسبتا بلندی جیغ زد:
	- نه باید بکشمش دختر پست اومده هَوی من شده.
	سالار، فریبا رو از اتاق بیرون کرد با موهای پریشون روی تخت نشستم که سالار پُرو پُرو لباسهاش و در آورد.
	چشم هام رو گرفتم که تک خندهای کرد و گفت:
	- همچین چشمهات رو میگیری انگار تا حالا ندیدی.
	اخمی کردم که شیطون با بالاتنه لخت سمتم اومد.
	- میدونی چقدر منتظر همچین لحظهای بودم؟
	گیج نگاهش کردم و سری به نشونهی "نه" تکون دادم.
	خندهای کرد و لب زد:
	- از اون روزی که جلوی عمارتمون پسرها بهت زور میگفتن؛ و تو هم بهشون زور میگفتی.
	با تعجب گفتم: (3)
	- یعنی چی؟
	- یعنی اینکه تو عشق بچگی منی، تو از اون روز کژال قلب من شدی.
	سالار بدون مقدمه من رو مهمون آغوشش کرد.
	دلم میخواست به یک مرد تکیه کنم، یک مرد واقعی نه کسی مثل آروانی که هر روز در حال تلاش بود تا عذابم بده.
	دلم میخواست به یک مرد تکیه کنم، یک مرد واقعی نه کسی مثل آروانی که هر روز در حال تلاش بود تا عذابم بده. (1)
	دلم میخواست به یک مرد تکیه کنم، یک مرد واقعی نه کسی مثل آروانی که هر روز در حال تلاش بود تا عذابم بده. (2)
	یکم از سالار فاصله گرفتم و چهار زانو روی تخت نشستم و یکم با چشمهام دلبری کردم که لبخندی خیلی قشنگی زد انگشت دست راستم رو بالا آوردم و گفتم:
	- قول مردونه میدی که مثل کاری که آروان باهام کرد تو نکنی؟
	سالار انگشت کوچیک دست راستش و بالا آورد و گفت:
	- به شرفم قسم نه بهت خیانت میکنم نه مثل آروان باهات رفتار میکنم.
	از خوشحالی جیغی زدم و بی مقدمه خودم رو به سالار آویزون کردم که تعادلش رو از دست داد روی تخت افتاد.
	از خنده داشتم قش میکردم، که دستش و روی سمت راست صورتم گذاشت و پیشونیم رو بوسید.
	از خنده داشتم قش میکردم، که دستش و روی سمت راست صورتم گذاشت و پیشونیم رو بوسید. (1)
	از خنده داشتم قش میکردم، که دستش و روی سمت راست صورتم گذاشت و پیشونیم رو بوسید. (2)
	منم زن بودم دلم حامی میخواست وقتی این مرد دوستم داره چرا من نداشته باشم چون مدیوم بودم میتونستم راحت افکارش رو بخونم و از حسهاش با خبر بشم واقعا دوستم داشت، آروم آروم بهم نزدیک شد و...
	سرم رو از روی بازوی سالار برداشتم و چشمهاش رو بسته بود آروم اسمش رو زمزمه کرد فکر کنم خوابیده بود روی لپش رو بوسیدم و سمت لباسها رفتم یک دست لباس خواب قرمز بیرون آوردم و پوشیدم بدنم حسابی توی دید بود.
	سرم رو از روی بازوی سالار برداشتم و چشمهاش رو بسته بود آروم اسمش رو زمزمه کرد فکر کنم خوابیده بود روی لپش رو بوسیدم و سمت لباسها رفتم یک دست لباس خواب قرمز بیرون آوردم و پوشیدم بدنم حسابی توی دید بود. (1)
	سرم رو از روی بازوی سالار برداشتم و چشمهاش رو بسته بود آروم اسمش رو زمزمه کرد فکر کنم خوابیده بود روی لپش رو بوسیدم و سمت لباسها رفتم یک دست لباس خواب قرمز بیرون آوردم و پوشیدم بدنم حسابی توی دید بود. (2)
	یعنی زنهای شهری اینطوری دلبری میکنن؟
	شونه رو برداشتم تا موهام رو شونه کنم توی حال و هوای خودم بودم که با حس دست کسی روی شونه هام سرم رو بالا آوردم با دیدن سالار شونه رو روی میز گذاشتم، و دستهام رو روی دستهای سالار قرار دادم.
	سالار خمار شده بود سرش رو داخل گودی گردنم فرو کرد و شروع به بوسیدن کرد.
	از کارش غرق لذت شدم دستم رو سمتش سرش بردم و سمتش برگشتم شروع به بوسیدن لبهاش کردم.
	اونقدر بی تحمل بود که بعد از چند دقیقه نفس نفس میزد دستش رو همه جای بدنم میکشید اما طاقت نیاورد و من و با یک حرکت روی دستش بلند کرد و سمت تخت برد.
	با لذت زیر گلوم میبوسید از کارش لذت میبردم سمت لباسهام رفت و شروع به در آوردنشون کرد تا...
	نفس نفس کنارم روی تخت افتاد که زمزمه وار گفت:
	- بهترین شب عمرم بود، کنار تو مگه میشه بگذره؟
	خندهای ریزی کردم خیلی خوابم میاومد، چشمهام رو بستم که سالار سر من و روی قفسه سینش گذاشت و با موهام بازی میکرد.
	بازم افکارم سمت آروان رفت من چرا به راحتی تونستم افکار سالار بخونم؟
	ولی نتونستم ذهنیت کثیف آروان رو ببینم؟
	از فکر و خیالها خسته بودم نفس عمیقی کشیدم و خودم رو اول دست خدا بعد دست این سرنوشت سپردم.
	"داخل یک اتاق تاریک بودم با چشم دنبال چیزی میگشتم، ولی تاریکی نمیزاشت چیزی رو ببینم برای همین از چشم سومم استفاده کردم تصاویر داخل اتاق رو به رنگ آبی میدیدم.
	با سایههای که داخل اتاق بودن نگاه کردم سه سایه ولی تصاویر واضح شد در واقع سه جن بودن، یکی شبیه پیرزن، گرگ و بقیه هم با ظاهرهای غیر قابل شناسایی قهقه میزدن چشمم به مهتاب افتاد گوشه اتاق کز کرده بود.
	سه جن نزدیکش رفتن لرزش های تن مهتاب رو میدیدم لرزشها به قدری زیاد بود که سمتش دویدم دستش رو گرفتم سرمای دستهاش تا مغز و استخونم رفت.
	مثل آدمهای تشنجی شده بود ترسیده بودم صداش میزدم به این امید که حالش خوب بشه.
	ولی لرزشهای تنش زیاد شد و یک دفعه بیحالت روی زمین افتاد داخل چشمهاش سرما بود بی توجهی بود.
	زمزمههاش آزارم میداد:
	- خدای وجود نداره، من دختر تاریکیم.
	سرش جیغ زدم:
	- این حرف رو نزن، مهتاب به خودت بیا باید باهاشون بجنگی اون ها تو رو وادار به این کار میکنن از خدا رو نگیر دور نشو.
	مهتاب من رو نمیدید انگار توی اتفاقاتهای آینده بودم نمیتونستم کاری بکنم، دلم خواست اون جن رو از جسم این دختر چهارده ساله در بیارم ولی تا خود مهتاب نمیزاشت نمیتونستم."
	"سالار" (24)
	با صدای جیغهای کژال از خواب بیدار شدم صورتش خیس عرق شده بود، دست روی پیشونیش گذاشتم فکر کردم مریضه ولی نه، خداروشکر نبود.
	با صدای جیغهای کژال از خواب بیدار شدم صورتش خیس عرق شده بود، دست روی پیشونیش گذاشتم فکر کردم مریضه ولی نه، خداروشکر نبود. (1)
	با صدای جیغهای کژال از خواب بیدار شدم صورتش خیس عرق شده بود، دست روی پیشونیش گذاشتم فکر کردم مریضه ولی نه، خداروشکر نبود. (2)
	سعی کردم بیدارش کنم ولی بیدار نمیشد اسم یک زن رو جیغ میزد خدا میدونست اون کیه؟
	- کژال، بیدارش و تو رو خدا.
	فایده نداشت بیدار نمیشد ترسیده سمت لیوان آب رفتم و روی صورتش ریختم وحشت زده بیدار شد.
	فایده نداشت بیدار نمیشد ترسیده سمت لیوان آب رفتم و روی صورتش ریختم وحشت زده بیدار شد. (1)
	فایده نداشت بیدار نمیشد ترسیده سمت لیوان آب رفتم و روی صورتش ریختم وحشت زده بیدار شد. (2)
	سمتش رفتم و روی تخت نشستم سریع بغلش کردم ترسیده بود بازوم رو چنگی انداخت و پشت سر هم نفس نفس میزد.
	موهاش رو نوازش کردم و گفتم:
	- عزیزم نترس فقط یک خواب بوده.
	دستم رو نوازش گرانه روی پشتش کشیدم و روی موهاش رو بوسیدم.
	خودش رو از بغلم بیرون آورد و زمزمه های نامفهوم میکرد، از کشتن میگفت؛ ولی کی رو کشتن؟
	- کژال حالت خوبه؟!
	وحشت زده انگار چیزی یادش اومده سرش رو بلند کرد وقتی نگاه گنگم رو دید نفسی از سر آسودگی کشید.
	به بدن خیس از عرقش نگاه کردم سری برای "تاسف" نشون دادم بغلش کردم که از فکر بیرون اومد و جیغی کشید.
	تک خنده ای کردم و گفتم؛ ببینم وقتی خودم بردمت حموم بازم جیغ میزنی یا نه؟
	چشمهای درشت و آبیش گرد شدن با بالاتنه لخت سمت حموم بردمش.
	روی سکو داخل حموم گذاشتمش جلوی چشمهاش برهنه ایستادم چشمهاش رو گرفته بود از پس سرخ و سفید میشد خندم گرفته بود.
	جلو رفتم و قصد داشتم لباسهاش رو از تنش خارج کنم که یک قدم عقب رفت.
	- من که دیدمت کوچولو دیگه چی رو ازم مخفی میکنی؟
	لب پاینش رو گازی گرفت و سرش رو پایین انداخت سمتش رفتم انگشت شصتم رو روی چونهاش کشیدم.
	لبهاش رو از بین دندونهاش بیرون کشیدم و سرم رو سمت گوشش بردم و گفتم:
	- حیف نیست این لبهای یاقوتیت رو ازم مخفی میکنی!
	زبونی روی گوشش کشیدم که صدای از ته گلوش بیرون آومد.
	سرم رو بالا آوردم که چشمهای آبیش خمار شده بود وحشی تر از هر زمان دیگهای به نظر میرسید دلم باز هم میخواست تن ظریفش رو لمس کنم.
	لباسش رو از تنش در آوردم و دستی دور کمر باریکش انداختم و به خودم چسبوندمش لبهام رو روی لبهاش گذاشتم.
	کژال دستهاش رو روی سینه برهنم حرکت میداد و در آخر دور گردنم انداخت مثل قحطی زده ها میبوسیدمش عطر تنش، شیرینی لبهاش رو هیچ زنی نداشت.
	به خوبی همراهیم میکرد ازش جدا شدم که لباهاش منتظر دوباره بوسیدن بودن.
	انگشتم از روی پیشونیش تا روی بینیش کشیدم و گفتم:
	- دیگه بوسیدن کافیه نمیخوام مریض بشی.
	شروع به شستن تنش کردم با دیدن موهای موج دار و بلندش دستم رو داخلشون فرو کردم مثل ابریشم نرم بود یکم باهاش بازی کردم با دیدن خستگیش حولهای که نزدیکم بود دور تنش پیچیدم.
	خسته و خمار خواب شده بود بلندش کردم که سرش رو تکیه به سینم داده بود سمت اتاقم بردمش و موهاش رو خشک کردم با عشق موهاش رو شونه کردم لباس جدیدی تنش کردم هر از گاهی چرت میزد و با دست من از خواب بیدار میشد از کارش خندم گرفت شونههام رو از شدت خنده میلرز...
	- عه نخند!
	محکم به بازوم زد که کمرش رو گرفتم و سمت تخت پرتش کردم که از پشت روی تن خودم افتاد برش گردوندم و دستهاش رو با یک دست قفل کردم.
	شروع به قلقلک دادنش کردم از شدت خنده دیگه جیغ میزد.
	التماس میکرد ولش کنم ولی مگه میزاشتم!
	دلم براش سوخت و ولش کردم دستهاش رو قفل دستهام کردم و چند بار پشت سر هم بوسیدمش.
	با التماس و صدای خواب آلودش اجازه دادم بخوابه کنارش دراز کشیدم و دستم رو دور کمرش انداختم و به خودم چسبوندمش که صدای خواب آلودش بلند شد:
	- داری خفم میکنی!
	- هیس... ساکت، بخواب جای من خوبه.
	- زورگو.
	تو گلو خندیدم، اجازه دادم بخوابه خودمم بعد چند دقیقه خوابم برد.
	"سوم شخص" (32)
	آسو خانوم بعد از اینکه از پلهها افتاد فقط سرش شکست بعد از چند روز سلامتش رو به دست آورده بود.
	آسو خانوم بعد از اینکه از پلهها افتاد فقط سرش شکست بعد از چند روز سلامتش رو به دست آورده بود. (1)
	آسو خانوم بعد از اینکه از پلهها افتاد فقط سرش شکست بعد از چند روز سلامتش رو به دست آورده بود. (2)
	واقعا دیگه شک کرده بود آروان پسرش باشه! هر شب مست با یک زن به خونه میاومد و صدای نالههای زنها داخل اتاق پسرش شب و روز خواب رو ازش گرفته بودن.
	واقعا دیگه شک کرده بود آروان پسرش باشه! هر شب مست با یک زن به خونه میاومد و صدای نالههای زنها داخل اتاق پسرش شب و روز خواب رو ازش گرفته بودن. (1)
	واقعا دیگه شک کرده بود آروان پسرش باشه! هر شب مست با یک زن به خونه میاومد و صدای نالههای زنها داخل اتاق پسرش شب و روز خواب رو ازش گرفته بودن. (2)
	تو فکر یک زن برای پسرش بود ولی آروان قبول نمیکرد حتی آروان به شیرینم رحم نکرد بهش نصف شب تجاوز کرد، برای اینکه زندگی اون دختر خراب نشه به یکی از کارگرها پول داد و بی سر رو صدا شیرین رو به عقد اون مرد در آورد.
	تو فکر یک زن برای پسرش بود ولی آروان قبول نمیکرد حتی آروان به شیرینم رحم نکرد بهش نصف شب تجاوز کرد، برای اینکه زندگی اون دختر خراب نشه به یکی از کارگرها پول داد و بی سر رو صدا شیرین رو به عقد اون مرد در آورد. (1)
	تو فکر یک زن برای پسرش بود ولی آروان قبول نمیکرد حتی آروان به شیرینم رحم نکرد بهش نصف شب تجاوز کرد، برای اینکه زندگی اون دختر خراب نشه به یکی از کارگرها پول داد و بی سر رو صدا شیرین رو به عقد اون مرد در آورد. (2)
	چشمهای اشکی شیرین هیچوقت از جلوی چشم آسو کنار نمیرفت.
	دایه هم که فلج شده بود همه بهش بیمهری میکردن اتاق قدیمی گوشه عمارت رو بهش داده بودن که باقی عمرش رو اونجا بگذرونه خدمتکارها در راه خدا زیرش رو تمیز میکردن ولی اونقدر این موضوع توی سر دایه میزدن که هر روز آرزوی مرگ میکرد.
	فقط شیرین بود که بدون منت کارش رو میکرد ولی از وقتی که شیرین از عمارت رفته بود دیگه دایه آرامش نداشت یک چشمش کاسه خون اون یکی فقط اشک بود.
	فقط شیرین بود که بدون منت کارش رو میکرد ولی از وقتی که شیرین از عمارت رفته بود دیگه دایه آرامش نداشت یک چشمش کاسه خون اون یکی فقط اشک بود. (1)
	فقط شیرین بود که بدون منت کارش رو میکرد ولی از وقتی که شیرین از عمارت رفته بود دیگه دایه آرامش نداشت یک چشمش کاسه خون اون یکی فقط اشک بود. (2)
	چقدر ظلم کرده بود میدونست قرار نیست دیگه روی آرامش رو ببینه کاش میتونست دوباره پیش کژال بره و حلالیت بگیر ولی این پاهای بی جونش نمیزاشتن.
	آروان خان هم که معلوم نبود با خودش چند چندِ به ارسلان دستوراتی داده بود که ارسلان به عقل خان شک کرده بود.
	از افکار خان لرزه به تنش افتاده بود میدونست اروان عوض شده ولی فکر نمیکرد انقدر پَست شده باشه که بخواد زندگی یک زن رو اونم کی! زنی که متعلق به سالار خان رو به آتیش بکشه.
	سالار خان رو میشناخت میدونست پای عزیز قلبش در میون باشه دشمنش رو سلاخی میکنه.
	"کژال" (61)
	صبح داخل آغوش سالار بیدار شدم، دستش رو چنان حصار تنم کرده بود که قدرت تکون خوردن نداشتم ولی داشت میریخت.
	مدام تکون میخوردم که با تکونهام سالار بیدار سشد و با صدای خواب آلود گفت:
	- کژال بگیر بخواب چرا انقدر تکون میخوری؟
	حرصی گفتم: (4)
	- ریخت.
	سالار با چشمهای که پف کرده بود و صدای خواب آلودش گفت:
	- چی ریخت؟!
	- ولم کن بزار برم دارم میمیرم.
	سالار حصار دستهاش رو باز کرد اجازه داد برم، با تمام قدرتی که داشتم پا تند کردم و داخل سرویس بهداشتی رفتم.
	سالار انگار تازه منظورم از ریختن فهمید صدای خندش بلند شد.
	زیر لب غرغر کردم:
	- کوفت، پسر بی ادب.
	آخیش سبک شدم، صورتمم شستم بیرون اومدم که سالار شیطون گفت:
	- سبک شدی؟
	حرصی اسمش و جیغ زدم:
	- سالار!
	قهقه زد که حرصی بالشت رو برداشتم تو سرش کوبیدم... با زانو رو تخت رفتم و مدام بالشت رو تو سر و پشتش میزدم که کمرم رو گرفت روی تخت انداخت سرش رو توی گودی گردنم فرو کرد و مک عمیقی زد گوشه لبم رو بوسید و بلند شد.
	- بگیر بخواب که شب میام سر وقتت جون داشته باش چشمکی زد کیلو کیلو حرص میخوردم.
	چشمهام از این همه پرویش گرد شدن لبخند بدجنسی زد و مشغول عوض کردن لباسهاش شد زیر پتو رفتم و گرفتم خوابیدم.
	چشمهام از این همه پرویش گرد شدن لبخند بدجنسی زد و مشغول عوض کردن لباسهاش شد زیر پتو رفتم و گرفتم خوابیدم. (1)
	چشمهام از این همه پرویش گرد شدن لبخند بدجنسی زد و مشغول عوض کردن لباسهاش شد زیر پتو رفتم و گرفتم خوابیدم. (2)
	"سالار" (25)
	لباسهام رو عوض کردم که چشمم به چشمهای بسته کژال افتاد کتم رو برداشتم سمت کژال رفتم موهای روی صورتش رو کنار زدم، بوسیدمش و از اتاق خارج شد.
	صدای اشک ریختن مادرم از اتاقش میاومد نگران شدم قضیه چیه؟
	خواستم وارد اتاق بشم که شنیدن اسم مسعود سرم رو بالا آوردم... چرا مادرم مسعود رو پسرش صدا میزد؟!
	اول باید برای تشیع جنازی مسعود کارها رو درست میکردم.
	از در اتاق فاصله گرفتم و سمت پله ها رفتم.
	از پلهها پایین اومدم جمشید سرکارگر باغ بود پیشش رفتم و ببینم برای مسعود چه کاری انجام داده؟
	از پلهها پایین اومدم جمشید سرکارگر باغ بود پیشش رفتم و ببینم برای مسعود چه کاری انجام داده؟ (1)
	از پلهها پایین اومدم جمشید سرکارگر باغ بود پیشش رفتم و ببینم برای مسعود چه کاری انجام داده؟ (2)
	به بقیه کارگرها نگاه کردم هم لباس سیاه به تن داشتن و کار میکردن.
	یکی از کارگرها سمتم اومد و باهام سلام احوالپرسی کرد متقابلا جوابش رو دادم و گفتم:
	- جمشید کجاست؟
	- داخل باغه خان.
	- بگو بیاد کارش دارم.
	- چشم ارباب. (7)
	زیر سایه درخت ایستاده بودم که بعد از چند دقیقه سر رو کله جمشید پیدا شد.
	- جانم خان؟ (2)
	بدون اینکه حالتی توی صورتم به وجود بیاد پرسیدم:
	- جنازه مسعود کجاست؟
	- داخل مردشور خونه.
	سری تکون دادم و گفتم: (17)
	- مراسم تشیع جنازش رو انجام بده درست نیست مرده رو اینطور ول کرد پیش لئولئو هم بفرست خبر فوت شوهرش رو بده.
	جمشید ناراحت لب زد:
	- چشم خان. (14)
	یک تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم: (1)
	- جمشید چته؟
	ناراحت به نظر میایی؟
	- هیچ واللّه خان موندم چی به لئولئو خانوم بگم قطعا خیلی ناراحت میشن.
	مردونه به پشتش زدم و گفتم:
	- مرگ حقه کاریش هم نمیشه کرد.
	جمشید سری از روی غم تکون داد و رفت.
	دستی روی صورتم کشیدم و کلافه به درخت تکیه زدم.
	"سوم شخص" (33)
	طبق دستور سالار خان جسم مرده مسعود رو شستن و داخل پارچه سفید پیچیدن.
	جمشید شرمسار جلوی در خونهی مسعود رفت و به لئولئوی که خوشحال اسم مسعود میاورد ولی با دیدن جمشید پشت در لبخند روی لبهاش ماسید.
	جمشید شرمسار جلوی در خونهی مسعود رفت و به لئولئوی که خوشحال اسم مسعود میاورد ولی با دیدن جمشید پشت در لبخند روی لبهاش ماسید. (1)
	جمشید شرمسار جلوی در خونهی مسعود رفت و به لئولئوی که خوشحال اسم مسعود میاورد ولی با دیدن جمشید پشت در لبخند روی لبهاش ماسید. (2)
	جمشید با سری پایین از فوت مسعود میگفت؛ و شدت اشک ریختن لئولئو بیشتر میشد.
	دلش برای این دختر کم سن و سال میسوخت، ولی کاری نمیتونست بکنه.
	زیر بازوی لئولئو رو گرفت و سمت عمارت سالار خان رفت.
	"سالار" (26)
	سمت مطبخ خونه رفتم و دستور دادم که حلوا بقیه کارهای مربوط به فوت مسعود انجام بدن.
	به بقیه سپرد غروب مسعود رو دفن میکنیم که به بقیه خانها خبر بدن.
	مشغول کارها بودم اصلا نفهمیدم چطور بعدظهر شد.
	"کژال" (62)
	با حس خفگی تقلا برای نفس کشیدن کردم که با پا محکم تو شکم کسی زدم که بالشت رو روی سرم گذاشته بود که جیغی از روی درد کشید.
	دستهاش شل شد و روی زمین افتاد جیغ میکشید بالشت رو کنار زدم با دیدن فریبا روی زمین که تمام لباسهاش غرق خون بود ترس برم داشت.
	خدا میدونست که از قصد نبود اتفاقی بود، ترسیده سمتش رفتم که هلم داد و جیغ زد.
	- بچم رو کشتی!
	دست پاچه شده بودم سمت در رفتم و با چشم دنبال سالار میگشتم اصلا حواسم به لباسهای تنم نبود.
	دست پاچه شده بودم سمت در رفتم و با چشم دنبال سالار میگشتم اصلا حواسم به لباسهای تنم نبود. (1)
	دست پاچه شده بودم سمت در رفتم و با چشم دنبال سالار میگشتم اصلا حواسم به لباسهای تنم نبود. (2)
	سالار کنار درخت تکیه داده بود و پاهای برهنه سمتش رفتم و اسمش رو صدا زدم که پام به چیزی گیر کرد و افتادم ولی بازم بلند شدم به دویدن ادامه دادم.
	اسم سالار رو جیغ زدم که از عالم هپروت بیرون اومد و سمتم دوید با دیدن لباس های تنم عصبی داد زد:
	- این چه سر و وضعیه؟
	دستپاچه گفتم:
	- فریبا.. بخ...دا نمیخواستم چیزی...ش بشه بالشت رو سرم گذاشته بود.
	اشک روی گونههام جاری شد سالار نگران پرسید:
	- فریبا چی شده؟
	- بخدا نخواستم بهش صدمه بزنم بخاطر تقلا از خفگی پام خورد توی شکمش الان خونریزی داره.
	سالار از کنارم رد شد و سمت اتاق رفت.
	دستپاچه سمت در اتاق رفتم از گوشه در به سالاری نگاه کردم که نگران بچش بود.
	یک لحظه دلم هوس بچه کرد، فریبا حالش بد بود که سالار ناراحت اومد بیرون و نگاهم کرد سرم از شرمندگی پایین بود.
	سالار داد زد:
	- یکیتون پاشید برید قابله رو بیارید.
	فریبا چند ساعت درد میکشید فائزه خانوم قربون صدقهاش میرفت و هر چند بار من رو نفرین میکرد.
	قابله خانوم بلاخره بعد چند ساعت به عمارت اومد و سمت اتاق رفت درخواست پارچه و آب ولرم کرد.
	یعنی انقدر وضعش وخیم بود؟
	فکر کنم کیسه آبش رو پاره کرده بودم صدای جیغ فریبا از اتاق میاومد قابله خانوم خوشحال از اتاق بیرون اومد و گفت:
	- خوش خبرم خان.
	سالار شاد و شنگول شده بود که قابله خانوم پسر کوچولویی که داخل پارچه پیچیده بود به سالار داد.
	جرئت نزدیک شدن نداشتم میترسیدم بهش دست بزنم و چیزیش بشه قطعا فریبا اینبار خونم رو میریخت.
	جرئت نزدیک شدن نداشتم میترسیدم بهش دست بزنم و چیزیش بشه قطعا فریبا اینبار خونم رو میریخت. (1)
	جرئت نزدیک شدن نداشتم میترسیدم بهش دست بزنم و چیزیش بشه قطعا فریبا اینبار خونم رو میریخت. (2)
	سالار به صورت بچه زل زده بود، بالاخره لبخند روی لبش اومد.
	سالار سمت اتاق فریبا رفت و بچه رو بهش داد سر فریبا رو بوسید.
	چه زوج خوشبختی به نظر میاومدن ولی من تا عمرم داشتم حسرت بچه به دلم میموند، اشک توی چشمهام جمع شد و پاهام رو توی قفسه سینم جمع کردم و اشک های مزاحم صورتم رو خیس کردن.
	سرم رو روی پاهام گذاشتم گناهم چی بود که باید فقط درد میکشیدم؟
	آه... عمیقی کشیدم که صدای سالار اومد.
	- کژال بیا بگیرش ببین چقدر کوچولو هستش؟
	اشک هام رو پاک کردم دلم خواست بغلش کنم که جیغ فریبا بلند شد:
	- بچم رو دست اون زن نده اون میخواست بچم رو بکشه.
	ناراحت چند قدم از سالار و بچه فاصله گرفتم.
	فقط زمزمه کردم:
	- قدمش با خیر و برکت باشه.
	نگاه غمگین سالار رو روی خودم حس کردم ازش فاصله گرفتم.
	وارد باغ شدم اطراف عمارت سالار فقط باغ بود.
	دلم نمیخواست با هیچکدومشون رو به رو بشم سمت تاریک ترین قسمت باغ رفتم.
	خودم سرزنش میکرد ولی خوشحال بودم که بچه چیزیش نشد.
	وگرنه باید تا آخرین روز زندگیم تو سَری میخوردم و خودم رو سرزنش می کردم.
	به یک درخت تکیه دادم یکم این قسمت باغ خوف داشت دماش هم سردتر بود با اینکه همه طرفش بسته بود.
	سرم پایین بود که صدای راه رفتن روی برگهای داخل باغ رو شنیدم این قسمت باغ خیلی تاریکتر از بقیه قسمتها بود.
	با حس دستهای کسی روی شونم سرم رو بلند کردم که هیچکسی بالای سرم نبود.
	ولی سنگینی یک دست رو روی شونم حس میکردم.
	صدای مثل زمزمه داخل باغ پیچید:
	- کژال سیاه بخت... کژال شوم بخت.
	پشت بند این حرفش قهقهای داخل کل باغ پیچید.
	صدای جیغ یک دختر بچه میاومد.
	صدای باز هم تکرار شد؛
	- نگاه کن... ببین چطور کل نسلت در آتیش نفرت من میسوزن.
	دستم روی گوشم گذاشتم جیغ زدم:
	- ساکت بشید، من نمیزارم مهتاب چیزیش بشه.
	صدای قهقه شنیدم، مو به تنم هر انسانی سیخ میشد صدای گرفتهای زمزمه کرد:
	- تا اون موقع تو دیگه وجود نداری، هیچکسی نیست کمکش کنه.
	- چی میخوای که به اون دختر بچه آسیبی نزنی؟
	- چیزی که از زری از من گرفته!
	- تو نمیتونی به من صدمه بزنی! من موکل دارم.
	صدای خندهاش بلندتر شد و گفت:
	- دلت رو به اونها خوش نکن به زودی ترکت میکنن و تو تنها میشی.
	من چیزی رو از اون دخترم میگیرم که تا آخر عمرش فقط زجر رو تحمل کنه اما...
	با چشم دنبالش بودم داخل باغ میچرخیدم بلکه ببینمش ولی تلاشم بیفایده بود پرسیدم:
	- اما چی؟
	- تو یکی از همونها رو به من بدی.
	اخمی کردم و گفتم: (14)
	- خودت رو نشون بده!
	صدای راه رفتن روی برگها و خش خشش تنها چیزی بود که توی اون فضا پخش میشد.
	صدای راه رفتن روی برگها و خش خشش تنها چیزی بود که توی اون فضا پخش میشد. (1)
	صدای راه رفتن روی برگها و خش خشش تنها چیزی بود که توی اون فضا پخش میشد. (2)
	- ظاهر من حتما تو رو به وحشت میندازه.
	سرم رو بالا گرفتم و گفتم:
	- نشونم بده، هر چیزی که باشی برام اهمیتی نداره من تنها از خالقم میترسم نه از یک مشت جن که از روی ترس خودشون از دید انسانها مخفی میکنن.
	با ضربهای که به پشتم خورد سمت کسی برگشتم که بهم ضربه زده بود.
	چیزی مشابه به شنل یا غبار قرمز رنگ تنش بود، چشمهای سرخش که خط افقی سیاهی داخلشون بود، دستهای سیاه و انگشتهای درازش، بینی که فقط دو حفره روی صورتش داشت و دهنی که ازش هیچ چیز مشخص نبود.
	چیزی مشابه به شنل یا غبار قرمز رنگ تنش بود، چشمهای سرخش که خط افقی سیاهی داخلشون بود، دستهای سیاه و انگشتهای درازش، بینی که فقط دو حفره روی صورتش داشت و دهنی که ازش هیچ چیز مشخص نبود. (1)
	چیزی مشابه به شنل یا غبار قرمز رنگ تنش بود، چشمهای سرخش که خط افقی سیاهی داخلشون بود، دستهای سیاه و انگشتهای درازش، بینی که فقط دو حفره روی صورتش داشت و دهنی که ازش هیچ چیز مشخص نبود. (2)
	ازش موجودی کاملا ترسناک درست کرده بود.
	- دست از سر من و نسلم بردار.
	- زمانی ولتون میکنم که بهاتون رو پس بدید.
	- تو باید اون رو از زری بگیری نه من!
	- زری مُرده و تو تنها کسی هستی که ویژهگی اون رو داری پس باید تو تقاص بدی!
	- اسمت چیه؟ (1)
	برقی تو چشمهای جن دیدم که گفت:
	- ذوبه.
	- از من و خانوادم فاصله بگیر به خصوص کژین اگه ببینم بهش آسیبی زدی نابودت میکنم.
	فکر نکن یادم رفته چه بلای سر کژینم آوردی.
	از کنار اون جن رد شدم که سر درد بَدی گرفتم از درد روی زمین افتادم جوری که داشتم خفه میشدم، ذوبه دورم میچرخید و بالاخره رو به روم ایستاد صدای زمختش و کنار گوشم شنیدم:
	- نگاه کن.
	- باز هم مهتاب، خدایا خودت نجاتش بده.
	از همه چیز رو گرفته بود خودش رو دختر شیطان معرفی میکرد، بیرحم شده بود.
	از درد آدمها قهقه میزد.
	تصاویر پاک میشدن و باز هم چیزهای جدید جایگزین میشدن، مهتاب کز کرده بود خیلی بداخلاق شده بود سر هر چیز جیغ میکشید و بعد زمزمه میکرد.
	موهای سرش رو میکشید و با آینههای جلوش حرف میزد و پشت بند کارش قهقه میزد.
	یک جن پیر رو توی جسم دختر کوچولوم میدیدم، زمانی که وارد جسمش میشد بدنش یخ میزد و شروع به لرزیدن میکرد.
	دلم براش میسوخت و کاری از دستم بر نمیاومد، با صدای مظلومش سعی داشت خودش آروم کنه که این درد الان تموم میشه ولی...
	صدای جیغش از درد بلند شد به اتاقی نگاه کردم که مهتاب داخلش بود، خیلی ساده بود مهتاب با سختی خودش رو جمع و جور میکرد.
	چشمهاش از سرما سرد بود همه آزارش میدادن، پدرش میاومد یک چیز میگفت؛ و بقیه هم همینطور..!
	تصاویر پاک شدن باز هم یک سری تصاویر جدید دیدم:
	مهتابم پشیمون بود کمک میخواست ولی هیچکسی رو نمیدید.
	غمگین بود و ضعیف شده بود ولی قدرت رو توی وجودش حس میکردم، مثل خودم حس مبارزه طلبی داشت با چیزی که از زبونش شنیدم لبخندی از روی خوشحالی زدم.
	با لبخند پیروزی به این جن رو به رو نگاه کردم و گفتم:
	- نسل من قویه، درست مثل من مطمئن باش اون نمیزاره که دختر نسلم بازیچهی دست تو بشه.
	جن خندید و گفت:
	- بزار ببینم وقتی روحش رو تمام و کمال ازش بدون اجازه گرفتم این رو میگی؟
	- خالقم از تو قدرتمندتره، مهتاب اشتباه میکنه مجازات میشه ولی راه درست رو در پیش میگیره.
	ایمان رو احضار کردم به ثانیه نکشید جلوم ظاهر شد ایمان با دیدن ذوبه مثل یک گرگ زخمی اون جن رو نگاه میکرد منتظر حمله کردنش بودم که ذوبه غیب شد.
	ایمان عصبی جلو اومد و گفت:
	- چرا زودتر احضارم نکردی؟
	اخمی کردم و گفتم: (15)
	- صلاح ندیدم، برادرهات کجا هستن؟
	- از خانوادت دارن حفاظت میکنن.
	سری تکون دادم و از باغ بیرون اومدم.
	سمت عمارت سالار رفتم، وقتی رسیدم صورت نگران سالار جلو اومد گفت:
	- کجا رفته بودی؟
	سرد جواب دادم:
	- داخل باغ بودم.
	نفسی از سر آسودگی کشید و گفت:
	- کژالم غم نخور قول میدم تو هم مادر بشی.
	لبخند تلخی زدم و گفتم: (1)
	- من دیگه مادر نمیشم چون اجازه نمیدم بهم دست بزنی.
	سالار اخمی کرد و گفت: (2)
	- یعنی چی؟ زنمی حرف نزن!
	لبخندی حرص داری زدم و گفتم:
	- الان پدر شدی فکر نمیکنی به جای بحث کردن با من باید کنار زن و بچهات باشی؟
	سالار خواست چیزی بگه که فائزه خانوم سر رسید و گفت:
	- کژال از این به بعد داخل اتاق مهمونی عروس گلم کنار شوهر و بچهاش میمونه.
	لبخند مهربونی زدم که خود فائزه هم از رفتارم متعجب شد.
	بدون توجه به هیچکدومشون سمت اتاق رفتم و در رو پشت سرم بستم، به زور جلوی اشکهام رو گرفته بودم تکیه به در زدم و از پشتش سر خوردم روی زمین نشستم اشکهام جاری شدن تا بالاخره کل صورتم خیس شد، صدای من برای اشک ریختن همیشه خاموش بود، شونههام میلرزید.
	سرم رو روی پاهام گذاشتم و دستم رو دور پام حلقه کردم.
	عقلم میگفت؛ آروان رو نفرین کن که این بلا سرت آورده اما، قلبم میگفت؛ " نه"
	"سوم شخص" (34)
	فریبا خوشحال ولی کژال غمگین و سالار کلافه بود.
	سالار باید مراسم تشیع جنازه مسعودم انجام میداد.
	از طرفی زنش بچه آورده بود توی مصیبت گیر کرده بود.
	سمت اتاق مشترکشون با فریبا رفت و بهش گفت:
	- از اتاق بیرون نیا و لباس سیاه بپوش.
	فریبا سری تکون داد.
	مادرمش از طرفی شاد بود و از طرفی غمگین، سالار میخواست از پلهها پایین بره که با صدای کژال ایستاد.
	- منم میخوام باهات به تشیع جنازه مسعود بیام.
	سری تکون داد که کژال به همراه بقیه مردها و مادر سالار سمت قبرستون رفت هر کدوم از خانها هم اونجا بودن.
	"کژال" (63)
	فائزه خانوم خون گریه میکرد دلم براش سوخت ولی هر کسی خودش باعث و بانی سرنوشتشه من گناهی ندارم.
	جمشید و بقیه مردم ده مسعود رو سمت قبرستون یا همون جایگاه ابدیش بردن.
	وقتی به قبرستون رسیدیم، همه عزادار بودن هیچ اشکی از چشمم نمیاومد ولی شاد هم نبودم کاملا خنثی به جسد مُرده مسعود نگاه کردم که روی دوش مردم بود.
	وقتی به قبرستون رسیدیم، همه عزادار بودن هیچ اشکی از چشمم نمیاومد ولی شاد هم نبودم کاملا خنثی به جسد مُرده مسعود نگاه کردم که روی دوش مردم بود. (1)
	وقتی به قبرستون رسیدیم، همه عزادار بودن هیچ اشکی از چشمم نمیاومد ولی شاد هم نبودم کاملا خنثی به جسد مُرده مسعود نگاه کردم که روی دوش مردم بود. (2)
	حاج آقایی اومد و براش فاتحهای داد.
	مسعود رو داشتن توی خاک میزاشتن به احترامش هر خان یک بار خاک رو روش میریخت نزدیک قبر رفتم و با سری بلند شده نگاهی بهش انداختم و گفتم:
	مسعود رو داشتن توی خاک میزاشتن به احترامش هر خان یک بار خاک رو روش میریخت نزدیک قبر رفتم و با سری بلند شده نگاهی بهش انداختم و گفتم: (1)
	مسعود رو داشتن توی خاک میزاشتن به احترامش هر خان یک بار خاک رو روش میریخت نزدیک قبر رفتم و با سری بلند شده نگاهی بهش انداختم و گفتم: (2)
	- مسعود خان بخواب که زمان مجازات تو هم میرسه، ازت بَدَم میاد ولی خدا با بزرگیش از سر تقصیراتت بگذره.
	کمکم پارچه سفید زیر خروار خاک دفن شد.
	با تمام ظلمهای که در حقم کرده بود براش فاتحهای دادم.
	ولی نمیتونستم ببخشمش... دلم میخواست ولی ظلمهای که در حقم کرد بود نمیزاشت، مراسم تموم شده بود ولی فائزه خانوم بلند نمیشد.
	گناه داشت مثل اینکه مسعود رو مثل پسرش دوست داشته سمتش رفتم که پسم زد.
	- برو اونطرف زنیکه عفریته.
	خدای من اینجا هم به من حرف میزد! اشکی از گوشه چشمم ریخت چی میشد یک بار فائزه خانوم با مهر مادر قبولم میکرد؟
	منم انسان بودم تا حدی تحمل داشتم ولی خسته بودم... خیلی خسته... ولی انگار باید بازم تحمل کنم.
	سالار زیر دست مادرش رو گرفت و بلندش کرد داشتیم از قبرستون خارج میشدیم.
	که صدای مثل فریاد همه رو سر جاشون میخکوب کرد.
	سالار سمت صدا رفت از قبر مسعود صدای فریاد میاومد.
	فائزه مثل مادری بود که زیر خاک دنبال جگر گوشهاش میگشت.
	با دست زمین رو میکند، سالار و جمشید سمت قبر رفتن و خاکها رو کناری ریختن.
	پارچهای سفید رو از روی صورت مسعود برداشتن با بوی سوختنی فائزه هین بلندی کشید... شوکه شده بود.
	پارچهای سفید رو از روی صورت مسعود برداشتن با بوی سوختنی فائزه هین بلندی کشید... شوکه شده بود. (1)
	پارچهای سفید رو از روی صورت مسعود برداشتن با بوی سوختنی فائزه هین بلندی کشید... شوکه شده بود. (2)
	بوی جنازه سوخته داشت حالم رو بد میکرد.
	تمام بدن مسعود سوخته بود، سیاه بود و هیچ چیز از ظاهرش نمونده بود فقط دندونهایی مونده بود که از گوشت بیرون زده بود.
	سالار اخمی به پهنای صورتش کرده بود صدای زمزمه ایمان و شنیدم:
	- دختر عزیز خداست... سزای کسی که به دختر و عزیز کرده خدا آسیب میزنه مرگه و عذابه.
	فائزه خانوم انگار از شوک زدگیش بیرون اومده بود که جیغی از روی ترس کشید.
	داخل ذهنم با ایمان گفتم:
	- باید ببخشمش؟
	صدای دلنشینش توی ذهنم پیچید و گفت:
	- به خدا بسپار.
	- ولی اون فوت کرده درست نیست بیشتر از این عذاب بکشه.
	ایمان حرصی گفت:
	- فعلا باید بکشه یادت که نرفته میخواست بهت دست درازی کنه.
	ناراحت گفتم: (7)
	- اما اون درد میکشه.
	با ناراحتی ادامه دادم:
	-  ازش میگذرم، حلالش میکنم.
	ایمان پوفی کشید و دیگه ساکت شد.
	سالار سعی داشت مادرش رو آروم کنه ولی موفق نبود جمشید باز هم مسعود رو دفن کرد.
	فائزه از آغوش سالار بیرون اومد مشتش رو پر از خاک کرد و سمتم اومد.
	- تف به قدم شومت.
	خاک ها رو توی سرم و صورتم میریخت.
	سرم پایین بود اجازه دادم ناراحتیش رو سرم خالی کنه... داغ دیده بود.
	سالار اومد و جلوی مادرش رو گرفت مادرش مدام لعنت و نفرینم میکرد.
	شاید هم تقصیر من بود منم در حد خودم گناهکار بودم، چرا پس هر چی نگاه میکردم خودم رو فقط یک قربانی میدیدم؟
	شاید هم تقصیر من بود منم در حد خودم گناهکار بودم، چرا پس هر چی نگاه میکردم خودم رو فقط یک قربانی میدیدم؟ (1)
	شاید هم تقصیر من بود منم در حد خودم گناهکار بودم، چرا پس هر چی نگاه میکردم خودم رو فقط یک قربانی میدیدم؟ (2)
	سالار مادرش رو آروم کرد اما من چی؟
	یکم ازشون فاصله گرفتم که اونها هم بهم ملحق شدن سالار خواست چیزی بگه که گفتم:
	- من ناراحت نیستم.
	یکم سریع تر راه رفتم و ازش فاصله گرفتم تا بالاخره به اون عمارت رسیدم، صدای جیغ بچه تا جلوی در عمارت میاومد سالار ذوق زده سمتش رفت و بغلش کرد.
	سعی میکرد آرومش کنه ولی بچه ساکت نمیشد فریبا آسی سرش داد زد:
	- اَه... دیگه ساکت شو اعصابم رو بهم ریختی.
	از پلهها بالا رفتم و از کنار بچه رد شدم، خواستم وارد اتاقم بشم که صدای سالار من رو سر جام متوقف کرد:
	از پلهها بالا رفتم و از کنار بچه رد شدم، خواستم وارد اتاقم بشم که صدای سالار من رو سر جام متوقف کرد: (1)
	از پلهها بالا رفتم و از کنار بچه رد شدم، خواستم وارد اتاقم بشم که صدای سالار من رو سر جام متوقف کرد: (2)
	- میشه کمک کنی آرومش کنیم؟
	سری تکون دادم و بچه رو خواستم بگیرم که فریبا سلیطه بازیش راه افتاد.
	- بچم رو دست این زن نده.
	سالار فریادی سر فریبا زد:
	- ساکت شو ببینم من اینجا خانم فراموش نکن، فهمیدی؟ الانم میگم؛ کژال باید بگیره تو کی هستی که میگی؛ نه؟
	بچه رو از دست سالار قاپیدم و آروم آروم تکونش میدادم شعر بچگیم رو توی گوشش زمزمه میکردم کنجکاو پرسیدم:
	- اسمش رو چی گذاشتید؟
	سالار و بقیه ساکت شدن متعجب زده پرسیدم:
	- چیزی نزاشتید؟!
	سالار سری به نشونه ی "نه" تکون داد و فریبا اسمهای عجیب غریب زیاد میگفت؛ در حدی که چشمهام گرد میشد آخرم با فریادی که سالار سرش کشید به کل ساکت شد.
	با صدای آرومی لب زدم:
	- آسا اسم قشنگیه به معنایی عزیز هم هست.
	مثل اینکه سالار از اسمی که گفتم؛ خوشش اومد فریبا اخمی کرد و گفت:
	- نه این بچهی من نه تو کژال نازا... بعدشم به چه حقی برای بچه من اسم انتخاب میکنی مگه مادرشی؟
	کاملا مشخص بود وجود من براش غیر قابل تحمله بنابراین با لطافت جواب دادم:
	- من فقط نظر دادم شما خودتون انتخاب میکنید نه من!
	فریبا با لحن بیادبانه گفت:
	- خوبه، پس دهنت رو ببند.
	سالار سمت مادرش برگشت و گفت:
	- کی بهتون اجازه داده که وسایل فریبا رو داخل اتاق من و کژال بیارید؟
	مادرش خندهای مصلحتی کرد و گفت:
	- اون که بچه نمیاره مادر حداقل تو حواست به زن و بچه ات باشه.
	سالار زبونی روی لبش کشید و گفت:
	- وسایلش رو جمع کنید اونجا اتاق کژاله نه فریبا دیگه هم سرخود کاری نمیکنید.
	سالار خواست حرفش رو ادامه بده که گفتم:
	- نه حق با مادرتونه من که چیزیم نمیشه شما مراقب زن و بچتون باشید.
	از اون محیط خفقان آور بیرون اومدم سمت اتاقم رفتم یکی دو هفته از اون موقع که بچه اومده بود میگذشت سالار همیشه خدا اخم کرده بود.
	"سالار" (27)
	فریبا امروز در خواست کرده بود بره خونه خالش منم برای اینکه یک نفسی بکشم قبول کردم.
	الان که بچه اومد فریبا تا ابد بیخ ریشمه، امروز عجیب فریبا به خودش رسیده بود این همه تَر و تازه شدن بخاطر خالشه!
	عجیبه که نمیتونم خودم رو راضی کنم.
	بیخیالی زیر لب گفتم؛ همه فکرم پیش چشم آبیم بود.
	"فریبا" (7)
	لباسهای تنم حسابی هیکل تپلم رو نمایش میداد امشب میخوام با آروان وقت بگذرونم، بچه هم آوردم، کژال رو دور کردم خوب دیگه سالار مال منه فقط باید نقشه بدیم رو اجرا کنم تا کژال رو برای همیشه از این عمارت بیرون بندازم.
	لبخندی بدجنس زدم و به سالار گفتم؛ "اجازه داد با آقا جمشید برم."
	وقتی به عمارت آروان رسیدم، بدون مقدمه وارد اتاق آروان شدم که آروان کنار دو تا زن دراز کشیده بود با دیدنم اول شوکه شد و بعد لبخندی بیرحمانهای زد.
	- به به فریبا خانوم انتظار نداشتم بیایی.
	با حالت نازی گفتم:
	- من که عاشقتم بخاطر سالار جدامون کردن وگرنه من...
	الکی سرم رو پایین انداختم که آروان با بالا تنه لخت سمتم اومد و گفت:
	- هیس... مهم اینکه الان اینجایی عروسکم.
	"آروان" (27)
	از قبل پارچهای رو آماده کرده بودم که وقتی اومد بیهوشش کنم، از کی تاحالا فریبا انقدر هرزه شده بود؟!
	از قبل پارچهای رو آماده کرده بودم که وقتی اومد بیهوشش کنم، از کی تاحالا فریبا انقدر هرزه شده بود؟! (1)
	از قبل پارچهای رو آماده کرده بودم که وقتی اومد بیهوشش کنم، از کی تاحالا فریبا انقدر هرزه شده بود؟! (2)
	سمتم برای بوسیدن پیش قدم شد فریاد زدم:
	- هرزه ها پاشید برید بیرون.
	زن های دورم برهنه بیرون رفتن.
	- دیر کردی؟ قرارمون یک هفته پیش بود؟
	فریبا سرش رو پایین انداخت و گفت:
	- بخاطر کاری که کژال کرد زایمان کردم.
	سری تکون دادم و گفتم: (18)
	- دستش درد نکنه.
	فریبا تعجب زده گفت:
	- یعنی چی؟! (1)
	- یعنی اینکه باعث شد من همیشه تو رو داشته باشم.
	فریبا رو گرفتم و چشمهاش رو بسته بود منتظر بوسیدن بود که پارچه رو روی بینیش گذاشتم با وحشت دست و پا میزد با نفسی که کشید بیهوش روی زمین افتاد.
	فریبا رو گرفتم و چشمهاش رو بسته بود منتظر بوسیدن بود که پارچه رو روی بینیش گذاشتم با وحشت دست و پا میزد با نفسی که کشید بیهوش روی زمین افتاد. (1)
	فریبا رو گرفتم و چشمهاش رو بسته بود منتظر بوسیدن بود که پارچه رو روی بینیش گذاشتم با وحشت دست و پا میزد با نفسی که کشید بیهوش روی زمین افتاد. (2)
	- نوچ، نوچ، نوچ... فریبا خانوم تو تنها یک راه برای پس گرفتن کژالی ازت لذت میبرم، کژال هرزه نبود ولی تو هستی اگه تا الان نمیدیدم باورم نمیشد.
	شونهای تکون دادم امروز همه رو مرخص کرده بودم، لباسهام رو عوض کردم و فریبا رو روی دوشم انداختم و سمت مکانی بردم که قبلا دستور داده بودم تمیز بشه، در واقع شکنجه گاهم یا کشتارگاه!
	این زن به اصطلاح "عاشق" من رو بازیچهی خودش کرده و الان با چه رویی اینجا اومده؟ مثل هرزهها فقط به زیر خواب بودن فکر میکنه! من بخاطر این دختر اون همه بلا سر کژال آوردم؟
	این زن به اصطلاح "عاشق" من رو بازیچهی خودش کرده و الان با چه رویی اینجا اومده؟ مثل هرزهها فقط به زیر خواب بودن فکر میکنه! من بخاطر این دختر اون همه بلا سر کژال آوردم؟ (1)
	این زن به اصطلاح "عاشق" من رو بازیچهی خودش کرده و الان با چه رویی اینجا اومده؟ مثل هرزهها فقط به زیر خواب بودن فکر میکنه! من بخاطر این دختر اون همه بلا سر کژال آوردم؟ (2)
	اگه کژال بخاطرش درد میکشه این زن هم باید درد بکشه.
	سمت ویلایی رفتم که خیلی قدیمی بود به عقل جن هم نمیرسید.
	وقتی رسیدم در رو باز کردم و فریبا رو روی دوشم انداختم سمت اتاقی تاریک بردمش روی صندلی نشوندمش، لباسهاش رو پاره کردم و دست، پاهاش و دهنش رو بستم.
	شکنجه هم اصول داره، منم با اصول شکنجه خودم جلو میام.
	چاقوی توی دستم گرفتم و روی تن فریبا خراش مینداختم یکم آب توی صورتش ریختم، از حالت بیهوش بودن در اومد مثل عزرائیل بالای سرش بودم.
	بلند شدم و دور فریبا چرخیدم سیگارم رو روشن کردم، پک عمیقی زدم و دودش رو توی صورت فریبا فوت کردم:
	- میدونی فریبا خیلی مایه حقارتمی تویی که این همه ادعای عاشق بودنم رو میکردی الان چرا زیر خواب سالار شدی ها؟ صندلی رو سمت خودم کشیدم و فریاد زدم:
	- تو فقط یک هرزهای که هرزگیهای خودت رو پای اون دختر نوشتی.
	سیگار رو روی سینهی فریبا خاموش کردم جیغ های بیصدا میکشید و گریه میکرد.
	ادامه دادم:
	- اوج تعجبم زمانی بود که بهت پیشنهاد هم خوابی دادم و در کمال وقاحت آب از لب و لوچت سرازیر شد!
	چاقو رو روی دستش کشیدم که خون ریزی دستش شروع شد.
	مثل دیوانهها نگاهش میکردم و گفتم:
	- سالار جنازتم پیدا نمیکنه اینجا رو هیچکسی نمیشناسه.
	تو اینجا میمیری البته اگه کژال من بیاد و تو بری.
	پشت بند این حرفم قهقهای زدم که صدام داخل ویلای تاریکم پخش شد.
	- از شکنجه در اینجا لذت ببر فردا بازی جدید داریم... یک بازی با سگهای من، خندههای من و درد کشیدن تو...
	فریبا رو در اون حالت رها کردم و از اتاق خارج شدم سمت سگهای که داخل ویلا بودن رفتم.
	سمت سگهام رفتم همشون سیاه رنگ بودن و با چشمهای براق کافی بود بگم چیکار کنن بلافاصله انجامش میدادن.
	ولی تنها سگی که دوسش داشتم اَژدَر بود.
	دستی روی سرش کشیدم و گفتم:
	- اَژدَر همراهم بیا.
	با اَژدَر وارد اتاقی شدم که فریبا داخلش بود، با دیدنم تکون میخورد و التماس میکرد.
	دستی روی سر سگم کشیدم و رو به فریبا کردم و گفتم:
	- عشق قدیمی دیدم چطور بهم وفادار بودی! تو که با همه خوابیدی بیا با سگهای منم بخواب.
	سمت فریبا رفتم و موهاش رو گرفتم و کشیدم کنار گوشش فریاد زدم:
	- چرا من رو به سالار فروختی ها؟ نکنه چون اون موقع خان نبودم!
	زندگیم رو نابود کردی بخاطر تو زندگی یک دختر رو جهنم کردم... تو هرزه چی داشتی! چی داشتی که عاشقت شدم؟
	سیلی تو گوش فریبا زدم و فریاد زدم:
	- بخاطر هرزهای مثل تو من زندگی یک دختر رو به آتیش کشیدم.
	چاقو زیر گردن فریبا قرار دادم و گفتم:
	- میدونی! مجازات کسی که من رو بازی میده چیه؟
	فریبا وحشت زده شده بود دستهاش رو باز کردم روی میز گذاشتمش چکی بهش زدم و گفتم:
	فریبا وحشت زده شده بود دستهاش رو باز کردم روی میز گذاشتمش چکی بهش زدم و گفتم: (1)
	فریبا وحشت زده شده بود دستهاش رو باز کردم روی میز گذاشتمش چکی بهش زدم و گفتم: (2)
	- مجازتشون درد و عذابه.
	وقتی خوب به تخت بستمش برهنه بود بهش نگاه کردم سمت چاقوی رفتم که قصد داشتم داغش کنم.
	- من تو رو دوست داشتم ولی تو چیکار کردی؟ خیانت! من از خیانت نمیگذرم.
	چاقو رو گذاشتم داغ بشه سمت اژدَر رفتم و گفتم:
	- پسر خوب تا جای که میتونی گازش بگیر میخوام خون رو لای دندونهات ببینم.
	همین کافی بود تا سگم سمت فریبا حمله کنه صدای جیغهای فریبا خفه میشد، چاقو رو حسابی داغ کردم و داخل لپام رو باد کردم و رو به فریبا کردم و گفتم:
	- میدونی بعد اینکه رفتی چه بلای سرم اومد؟ روانی شدم.
	دهنت رو باز میکنم ولی اگه جیغ بزنی اَژدَر بهت نزدیک میشه فریبا تند تند سرش رو تکون داد... دهنش رو باز کردم.
	با اخم به چشمهاش زل زدم و گفتم:
	- به غیر از سالار با چند نفر خوابیدی؟
	ادامه دادم: (1)
	- حواست باشه دروغ بگی اون چاقوی داغ رو روی صورتت میزارم.
	فریبا به حالت ترسیدهای گفت:
	- تو که میگی دوسم داری چطوری میتونی بهم صدمه بزنی؟
	ابروی بالا انداختم و گفتم:
	- هی... آره یک زمانی دوست داشتم البته تا قبل از هرزه شدنت ولی الان... چنگی به موهاش زدم و سرش رو جلو آوردم و گفت:
	- اما الان عاشق دختری بیگناهی شدم که بخاطر هرزهگی تو هرزه شناخته شده.
	جواب سوالم رو بده فریبا با کیا خوابیدی؟
	- کژال مهره مار داره! برات مهمه من زیر خواب همه بودم؟ من عاشق رابطم این چیزی که من هستم، مردی که شوهرمِ ولی نیازم رو برطرف نمیکنه منم مجبورم نیازم رو با مردهای دیگه برطرف کنم.
	چشمهام از عصبانیت سرخ شدن توی گوشش زدم.
	با صدای که از فرط عصبانیت دو رگه شده بود گفتم:
	- هرزه، اسم کژالم رو به زبونت نیار فقط بگو با چند نفر بودی اسمهاشون رو بگو!
	- میخوای از رابطم بگم؟ تو اونقدر اون روز بیعرضه بودی که نیومدی نجاتم بدی حالا اومدی چی رو ازم باز خواست میکنی؟
	خانزاده تو که انقدر ادعای عاشقی کردی چرا شب عروسیم که زن سالارم میکردن کاری نکردی؟
	خانزاده تو که انقدر ادعای عاشقی کردی چرا شب عروسیم که زن سالارم میکردن کاری نکردی؟ (1)
	خانزاده تو که انقدر ادعای عاشقی کردی چرا شب عروسیم که زن سالارم میکردن کاری نکردی؟ (2)
	منم خون نکردم منم انسانم نیازاتی دارم میفهمی؟! تو به کژال تجاوز کردی منم زیر خواب اردشیر و مسعود شدم.
	"فریبا" (8)
	آروان احساس شکستن غرور میکرد عصبی سمت چاقوی داغ شده رفت و برش داشت سمتم قدم برداشت، ترسیده جیغ زدم که چاقو رو روی دو طرف گونههام گذاشت، از درد جیغ می کشیدم و دست و پا میزدم.
	آروان احساس شکستن غرور میکرد عصبی سمت چاقوی داغ شده رفت و برش داشت سمتم قدم برداشت، ترسیده جیغ زدم که چاقو رو روی دو طرف گونههام گذاشت، از درد جیغ می کشیدم و دست و پا میزدم. (1)
	آروان احساس شکستن غرور میکرد عصبی سمت چاقوی داغ شده رفت و برش داشت سمتم قدم برداشت، ترسیده جیغ زدم که چاقو رو روی دو طرف گونههام گذاشت، از درد جیغ می کشیدم و دست و پا میزدم. (2)
	کنار گوشش غرید:
	- مجازات هرزهها سنگساره سالار بدبخت هم قربانیه هرزگیهای تو شده، کژال هم بخاطر تو بیشرف به اینجا رسید.
	تا خونت رو نریزم فریبا دست از سرت بر نمیدارم.
	"آروان" (28)
	خون از جای سوختی بیرون میریخت التماسهای فریبا داخل اتاق میپیچید بی اعتنا بودم، حقش بود.
	اگه من درد میکشم اونم باید بکشه باید عذاب بکشه.
	به دستهای فریبا نگاه کردم جای دندونهای سگم روی تنش بود.
	کلتم رو در آوردم روی شقیقهی فریبا گذاشتم و گفتم:
	- لعنت به روزی که همهی دنیام شدی!
	اشک صورتم رو پر کرد اشکهام رو پاک کردم و گفتم:
	- نه... نه، تو نباید با آرامش بمی ری باید خوارت کنم باید درد بکشی باید مثل اون دختر بیگناه تو سری بخوری! حالا هم نوبت درد کشیدن تو رسیده، من مطمئنم اون بچه از سالار نیست ولی وقتی به سالار بگم بچتم حتی از اون نیست چی میشه؟ از اون عمارت میندازنت بیرو...
	"کژال" (64)
	موهام رو شونه میکردم که صدای جیغ بچه بلند شد دلم براش سوخت شونه رو زمین گذاشتم و با موهای پریشونم سمت اتاقی رفتم که بچه داخلش بود در زدم ولی کسی حرفی نزد، قفل رو باز کردم دلم گرفت بچه رو تنها توی اتاق به امون خدا گذاشته بودن.
	موهام رو شونه میکردم که صدای جیغ بچه بلند شد دلم براش سوخت شونه رو زمین گذاشتم و با موهای پریشونم سمت اتاقی رفتم که بچه داخلش بود در زدم ولی کسی حرفی نزد، قفل رو باز کردم دلم گرفت بچه رو تنها توی اتاق به امون خدا گذاشته بودن. (1)
	موهام رو شونه میکردم که صدای جیغ بچه بلند شد دلم براش سوخت شونه رو زمین گذاشتم و با موهای پریشونم سمت اتاقی رفتم که بچه داخلش بود در زدم ولی کسی حرفی نزد، قفل رو باز کردم دلم گرفت بچه رو تنها توی اتاق به امون خدا گذاشته بودن. (2)
	چشمهاش عجیب من و یاد اردشیر می نداخت، از روی تخت بلندش کردم و بغلش کردم پیشونیش رو نوازش کردم و تکونش میدادم.
	چشمهاش عجیب من و یاد اردشیر می نداخت، از روی تخت بلندش کردم و بغلش کردم پیشونیش رو نوازش کردم و تکونش میدادم. (1)
	چشمهاش عجیب من و یاد اردشیر می نداخت، از روی تخت بلندش کردم و بغلش کردم پیشونیش رو نوازش کردم و تکونش میدادم. (2)
	کنار گوشش لالای میخوندم با نوازش روی پیشونیش آروم شد با چشمهای که به زور باز بودن نگاهم میکرد لبخندی زدم و پیشونیش رو بوسیدم.
	با صدای بچه گونه گفتم:
	- شیر پسر تو نمیخوایی بخوابی؟
	انگشتم رو روی بینیش کشیدم و روی تخت نشستم و پاهام رو دراز کردم و بالشت رو روی پاهام گذاشتم.
	آسا رو هم روی بالشتی که روی پاهام بود گذاشتم و تکون میدادم کمکم خوابش برد.
	از روی پام بلندش کردم و روی تخت گذاشتمش دستم رو دورش انداختم و کنارش دراز کشیدم.
	اصلا متوجه گذر زمان نشدم و خوابم برد.
	با حس نوازش کسی بیدار شدم چشمهام رو مالیدم که سالار مهربون بهم زل زده بود خواستم بلند شم که با دستش سمت تخت هلم داد که روی تخت افتادم
	با حس نوازش کسی بیدار شدم چشمهام رو مالیدم که سالار مهربون بهم زل زده بود خواستم بلند شم که با دستش سمت تخت هلم داد که روی تخت افتادم (1)
	با حس نوازش کسی بیدار شدم چشمهام رو مالیدم که سالار مهربون بهم زل زده بود خواستم بلند شم که با دستش سمت تخت هلم داد که روی تخت افتادم (2)
	خواستم اعتراضی بکنم که روم خم شد لبهای داغش رو روی لبهام گذاشت دید همراهیش نمیکنم دستش رو زیر لباسم برد، که سد مقاومتم جلوش شکست.
	چشمهاش برقی زدن لبهاش رو از لبهام جدا کرد و سرش رو توی گودی گردنم فرو کرد، میبوسید و می مکید.
	میخواست پیشروی کنه که در بدون مقدمه باز شد و فائزه خانوم داخل اومد سالار عصبی سمت در برگشت و فریاد زد:
	- برو بیرون تا یادم نگرفتی در بزنی حق وارد شدن نداری.
	بچه بیدار شد و از ترس جیغ میزد آروم میزدم توی پشتش تا آروم بشه ولی بی فایده بود.
	فائزه خانوم باز زبونش مثل نیش عقرب شد و گفت:
	- برای چی به نَوَم دست میزنی! سالار این دختر هرزه رو عقد کردی چیزی نگفتم؛ ولی حق نداری توی اتاق عروسم با این دختر کثیف رابطه برقرار کنی فهمیدی؟
	سالار عصبی سمت مادرش رفت و سمت در خواست هلش بده که سمتش رفتم و گفتم:
	- نه سالار حق با مادرته من نباید بهت نزدیک میشدم، متاسفم.
	فائزه خانوم دستش رو به نشونه تهدید بلند میکرد و حرف میزد:
	- آره برو بیرون، ما جای برای هرزهها نداریم.
	از اتاق اومدم بیرون در رو پشت سرم بستم از این همه توهین چشمهام رو بستم و سعی میکردم خودم رو آروم کنم.
	از اتاق اومدم بیرون در رو پشت سرم بستم از این همه توهین چشمهام رو بستم و سعی میکردم خودم رو آروم کنم. (1)
	از اتاق اومدم بیرون در رو پشت سرم بستم از این همه توهین چشمهام رو بستم و سعی میکردم خودم رو آروم کنم. (2)
	دلم میخواست از این عمارت جهنمی خارج بشم ولی چه کنم که دست و بالم بسته است.
	سمت آلاچیق رفتم و روش نشستم نه گذشته و نه آینده هیچکدوم رهام نمیکردن هر دو شون دستهاشون رو زیر گلوم گذاشته بودن و فشار میدادن.
	سمت آلاچیق رفتم و روش نشستم نه گذشته و نه آینده هیچکدوم رهام نمیکردن هر دو شون دستهاشون رو زیر گلوم گذاشته بودن و فشار میدادن. (1)
	سمت آلاچیق رفتم و روش نشستم نه گذشته و نه آینده هیچکدوم رهام نمیکردن هر دو شون دستهاشون رو زیر گلوم گذاشته بودن و فشار میدادن. (2)
	نمیدونم تا کجا موفق به تحمل این زندگی سیاهم هستم.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (6)
	من نمیدونم چطور زندگیم رو میگذروندم فقط این رو میدونستم مثل ماهی بودم که توی خشکی بالا و پایین میپریدم تا نفس بکشم ولی زندگی من چیزی بیشتر از این رو برام رقم زده بود.
	من فقط باید میجنگیدم برای "زندگی" زاده نشده بودم.
	صدای جر و بحث مادر سالار و خودش تا اینجا میاومد سر اون طفل معصوم هم فریاد میزدن.
	چاره چی بود بازم صبر میکنم شاید زندگی روی خوشش رو بهم نشون بده.
	دلم برای بابا و کژین پر میکشید دلم خیلی هوس کرده بود که دوباره خانوادمون کنار هم جمع بشن و بیبی برامون نون تنوری درست کنه.
	دلم برای بابا و کژین پر میکشید دلم خیلی هوس کرده بود که دوباره خانوادمون کنار هم جمع بشن و بیبی برامون نون تنوری درست کنه. (1)
	دلم برای بابا و کژین پر میکشید دلم خیلی هوس کرده بود که دوباره خانوادمون کنار هم جمع بشن و بیبی برامون نون تنوری درست کنه. (2)
	همون جا روی پشتی سر گذاشتم و خوابیدم به امید فردای بهتر.
	"سالار" (28)
	از کار مادرم به شدت عصبی بودم و سرش فریاد زدم که صدای بچه بلند شد.
	کژال خواست آرومش کنه ولی نتونست، مادرم رو خواستم بیرون کنم که نزاشت احترام گذشتن رو بلد بود دلم براش بیشتر از هر بار لرزید.
	باید براش یک فکر اساسی میکردم تا یکم حال و هواش عوض بشه با یادآوری اینکه دلبر یک نیمه عرب و ایرانی بود لبخندی زدم، قطعا فکری که داشتم میتونست بازم لبخند رو روی لبهای کژالم بیاره.
	با فریاد مادرم از فکر بیرون اومدم و گفتم:
	- چیه؟
	- فکر نمیکنی زنت خونه نیومده؟
	چشمهام رو حرصی بستم و گفتم:
	- تو رو خدا بچه رو آروم کن.
	مادرم سمت بچه رفت و بغلش کرد مگه آروم میشد!
	از اتاق بیرون اومدم و در به هم کوبیدم میخواستم و از پلهها پایین برم که چشمم به آلاچیق افتاد.
	سمتش رفتم و با دیدن کژال که به حالت جنینی تو خودش جمع شد بود ناراحت نگاهش کردم، مادرم باهاش بد بود اونم بدتر همه چیز رو به کام خودم و خودش زَهر کرده بود.
	دستی تو موهام کردم و شروع به کشیدنشون کردم، پشت سر هم نفس میکشیدم.
	هوا یکم خنک بود بیشتر بیرون میموند قطعا مریض میشد، بلندش کردم و سمت اتاقش بردم.
	روی تخت گذاشتمش و دستم رو نوازش گرانه داخل موهاش فرو کردم اما بعد دستم رو دو طرف صورتش گذاشتم و روش خم شدم.
	لبهای سرخش بوسیدم عطش برای بوسیدنش داشتم ولی اگه ادامه میدادم بیدار میشد، بوش کردم و روی گونش رو بوسیدم پتو رو روش کشیدم و از اتاق خارج شدم.
	سمت پلهها رفتم، جمشید و دو نفر دیگه رو خبر کردم، جمشید رو صدا زدم:
	- جانم ارباب؟
	کلافه گفتم: (1)
	- همراه دو نفر دیگه برو عمارت آروان خان و فریبا رو برگردون بچم هلاک شد.
	- چشم آقا. (2)
	فریبا خیلی خودسر شده بود باید یکم تنبیهش کنم.
	با بوی که حس کردم از خودم بدم اومد سمت اتاق کژال رفتم و لباسهام در آوردم و با آب نیمه سردی که داخل حموم بود سر و تنم رو شستم.
	با بوی که حس کردم از خودم بدم اومد سمت اتاق کژال رفتم و لباسهام در آوردم و با آب نیمه سردی که داخل حموم بود سر و تنم رو شستم. (1)
	با بوی که حس کردم از خودم بدم اومد سمت اتاق کژال رفتم و لباسهام در آوردم و با آب نیمه سردی که داخل حموم بود سر و تنم رو شستم. (2)
	با بدن خیس و برهنه از حموم خارج شدم در حالی آب از روی موهام چکه میکرد با همون حالت خیسی کنار کژال دراز کشیدم به عاقبت کارم فکر نکردم و فقط خواستم کنارش به آرامش برسم.
	با بدن خیس و برهنه از حموم خارج شدم در حالی آب از روی موهام چکه میکرد با همون حالت خیسی کنار کژال دراز کشیدم به عاقبت کارم فکر نکردم و فقط خواستم کنارش به آرامش برسم. (1)
	با بدن خیس و برهنه از حموم خارج شدم در حالی آب از روی موهام چکه میکرد با همون حالت خیسی کنار کژال دراز کشیدم به عاقبت کارم فکر نکردم و فقط خواستم کنارش به آرامش برسم. (2)
	با بد بودن جام مدام تکون میخوردم که با تکونهام عشقم بیدار شدم کژال با چشمهای خمار خوابش سمتم برگشت و با دیدنم چشمهاش رو گرد کرد.
	با لذت، نگاهم داخل صورتش در گردش بود که گفتم:
	- لباسهات رو از تنت خارج کن و کنارم دراز بکش میخوام لمست کنم.
	چشمهاش رو گرد کرد و گفت:
	- من خوابم میاد کی حوصله داره لباس در بیاره.
	بعد بهم پشت کرد و خوابید حرصی روی تخت نشستم و سمت خودم برش گردوندم و گفتم:
	- باشه در نیار خودم زحمتش رو میکشم.
	"کژال" (65)
	تو خواب بیداری سالار هم حسابی حوصله داشت و با سماجت من رو سمت خودش برگردوند و شروع به کندن لباسهام کرد حواصم اصلا به بدن برهنهاش نبود وقتی چشمم افتاد جیغی زدم و روی تخت نشستم و گفتم:
	- سالار خدا نکشتت! این چیه؟
	چشمکی زد و گفت:
	- مالکش تو هستی.
	مشتی توی قفسه سینش زدم که قهقه زد و تو صورتم خم شد هرم نفسهاش شقیقم رو نوازش میکرد مشتم رو تا خواستم پایین بیارم سالار دستم رو گرفت و گفت:
	مشتی توی قفسه سینش زدم که قهقه زد و تو صورتم خم شد هرم نفسهاش شقیقم رو نوازش میکرد مشتم رو تا خواستم پایین بیارم سالار دستم رو گرفت و گفت: (1)
	مشتی توی قفسه سینش زدم که قهقه زد و تو صورتم خم شد هرم نفسهاش شقیقم رو نوازش میکرد مشتم رو تا خواستم پایین بیارم سالار دستم رو گرفت و گفت: (2)
	- تلاش زیاد نکن مشت زدنهات مثل نوازش کردنه.
	اخمی کردم که انگشت شصتش رو بین دو ابروم برد و اخمهام رو باز کرد، سرش رو نزدیک صورتم آورد لبهای داغش رو روی لبهام حس میکردم که زبونی روی لبهام کشید و گفت:
	اخمی کردم که انگشت شصتش رو بین دو ابروم برد و اخمهام رو باز کرد، سرش رو نزدیک صورتم آورد لبهای داغش رو روی لبهام حس میکردم که زبونی روی لبهام کشید و گفت: (1)
	اخمی کردم که انگشت شصتش رو بین دو ابروم برد و اخمهام رو باز کرد، سرش رو نزدیک صورتم آورد لبهای داغش رو روی لبهام حس میکردم که زبونی روی لبهام کشید و گفت: (2)
	- کژال لبهای داغت حسابی هوس انگیز به نظر میاد.
	دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به خودش نزدیک کرد تن داغمون به هم مماس شد، سالار خمار شده بود.
	دستش رو روی تنم حرکت میداد لحظهای که میخواستم همراهیش کنم ازم فاصله میگرفت تا اشتیاق من رو ببینه.
	دستش رو دو طرف صورتم گذاشت و با لحن خسته و خمارش گفت:
	- امشب انجامش بدیم؟
	سرم رو از خجالت پایین انداختم که لبخندی زد چشمهای سبزش بین دریای مژهاش بیشتر از هر چیزی من رو وابسته خودش میکرد.
	سرم رو از خجالت پایین انداختم که لبخندی زد چشمهای سبزش بین دریای مژهاش بیشتر از هر چیزی من رو وابسته خودش میکرد. (1)
	سرم رو از خجالت پایین انداختم که لبخندی زد چشمهای سبزش بین دریای مژهاش بیشتر از هر چیزی من رو وابسته خودش میکرد. (2)
	بهم نزدیک شد و...
	خسته بودم مثل اینکه اون امشب سیراب نشده بود بعد از رابطمون من رو سمت خودش برگردوند از خجالتم سرم رو توی گودی گردنش فرو کردم.
	دستهاش حصار تنم شد، نوازشگرانه تنم رو نوازش میکرد.
	انقدر نوازشم کرد تا خوابم برد.
	"آرون"
	اسلحه رو از روی سر فریبا برداشتم و روی شقیقه خودم گذاشتم میخواستم شلیک کنم که یاد کژال افتادم بخاطر ظلمهای که بهش کردم حقش بود از این عذاب راحت بشه، شاید باید از زندگیش میرفتم.
	اسلحه رو از روی سر فریبا برداشتم و روی شقیقه خودم گذاشتم میخواستم شلیک کنم که یاد کژال افتادم بخاطر ظلمهای که بهش کردم حقش بود از این عذاب راحت بشه، شاید باید از زندگیش میرفتم. (1)
	اسلحه رو از روی سر فریبا برداشتم و روی شقیقه خودم گذاشتم میخواستم شلیک کنم که یاد کژال افتادم بخاطر ظلمهای که بهش کردم حقش بود از این عذاب راحت بشه، شاید باید از زندگیش میرفتم. (2)
	از فریبا بد رو دست خورده بودم، باید قبول میکردم کژال سهم من نیست... خودم اون آهو از چنگالم فراری دادم الان زیر پوزهای یک گرگ پیر نفس میکشه.
	از فریبا بد رو دست خورده بودم، باید قبول میکردم کژال سهم من نیست... خودم اون آهو از چنگالم فراری دادم الان زیر پوزهای یک گرگ پیر نفس میکشه. (1)
	از فریبا بد رو دست خورده بودم، باید قبول میکردم کژال سهم من نیست... خودم اون آهو از چنگالم فراری دادم الان زیر پوزهای یک گرگ پیر نفس میکشه. (2)
	گرگی که مالک جسم و روحش بود.
	به خودم اومدم فریبا با کنجکاوی نگاهم کرد. شاید اگه این خوبی رو در حق کژال میکردم من رو حلال میکرد.
	با خودم نمیدونم چند چند بودم ولی عشق خیالیم داشت تمام هوش و حواسم رو ازم میگرفت.
	با خودم نمیدونم چند چند بودم ولی عشق خیالیم داشت تمام هوش و حواسم رو ازم میگرفت. (1)
	با خودم نمیدونم چند چند بودم ولی عشق خیالیم داشت تمام هوش و حواسم رو ازم میگرفت. (2)
	به خودم نگاه کردم جز انتقام هیچی توی افکارم نبود به فریبا نگاه کردم زیبای این روباه حیله گر رو گرفتم تا دیگه کسی رو قربانی نکنه.
	با صداش سمتش برگشتم:
	- تو از کجا با خبر شدی که من با کسی هم خوابی کردم؟
	پوزخندی به این لحن کثیفش زدم و گفتم:
	- هرز رو همه جوره میشه به کام مرگ کشوند چون غیر پول یا لذت در رابطه دنبال چیزی نیست.
	بازم مثل گذشته صداش رو معصوم کرد و گفت:
	- هنوزم دوسم داری؟ من از بیمهری خسته شدم!
	سمتش برگشتم و روی صورتش خم شدم با چشمهام در حال نظاهره کردن اجزای صورتش بودم و گفتم:
	سمتش برگشتم و روی صورتش خم شدم با چشمهام در حال نظاهره کردن اجزای صورتش بودم و گفتم: (1)
	سمتش برگشتم و روی صورتش خم شدم با چشمهام در حال نظاهره کردن اجزای صورتش بودم و گفتم: (2)
	- یک زمانی برام حرمت داشتی ولی الان برام ارزش یک سگم نداری.
	فریبا خواست چیزی بگه که از اتاق خارج شدم، شاید وقتش بود که دشمنی رو کنار بزارم و بخاطر فرشتهای که وارد زندگیم شد یک قدم عادلانه بر میداشتم.
	باید چهره واقعی فریبا رو نشون سالار میدادم من که خوشبخت نبودم حداقل کژالم خوشحال زندگی میکرد.
	باید چهره واقعی فریبا رو نشون سالار میدادم من که خوشبخت نبودم حداقل کژالم خوشحال زندگی میکرد. (1)
	باید چهره واقعی فریبا رو نشون سالار میدادم من که خوشبخت نبودم حداقل کژالم خوشحال زندگی میکرد. (2)
	چطور انقدر کوتاه اومدم؟ شاید بخاطر همون چشمهای آبی که با معصومیتش جادوم کرده بود.
	یک سیگار توتون روشن کردم و پک عمیقی بهش زدم و سمت اتاق فریبا رفتم و خوب بستمش اَژدَر رو کنارش گذاشتم.
	در قفل کردم و از اتاق خارج شدم.
	سوتی زدم که چهار سگم جلو اومدن آموزش دیده بودن کافی بود میگفتم؛ کجا به ایستن دقیق همونجا بودن.
	سوتی زدم که چهار سگم جلو اومدن آموزش دیده بودن کافی بود میگفتم؛ کجا به ایستن دقیق همونجا بودن. (1)
	سوتی زدم که چهار سگم جلو اومدن آموزش دیده بودن کافی بود میگفتم؛ کجا به ایستن دقیق همونجا بودن. (2)
	وقتی بهشون گفتم؛ داخل باغ پخش شدن از در ویلا خارج شدم و سمت عمارت خودم رفتم مطمئن بودم که سالار کسی رو دنبال فریبا میفرسته وقتی به عمارت رسیدم چند دقیقه بعد افراد سالار اومدن و پی فریبا رو گرفتن با گفتن؛ اینکه "اون اینجا نیست".
	راهیشون کردم سمت اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدم حتی زحمت عوض کردن لباسهامم به خودم ندادم.
	"کژال" (66)
	نصف شب با صدای در اتاق سالار کلافه و خمار بلند شد و لباسهاش رو عوض کرد و سمت در رفت با شنیدن صدای جمشید نگران شدیم.
	نصف شب با صدای در اتاق سالار کلافه و خمار بلند شد و لباسهاش رو عوض کرد و سمت در رفت با شنیدن صدای جمشید نگران شدیم. (1)
	نصف شب با صدای در اتاق سالار کلافه و خمار بلند شد و لباسهاش رو عوض کرد و سمت در رفت با شنیدن صدای جمشید نگران شدیم. (2)
	سالار بیرون اتاق رفت کنجکاوی بهم غلبه کرد و با تن عریان پشت در رفتم و فالگوش وایسادم.
	جمشید میگفت؛ فریبا خونه آروان نرفته گیج شدم پس کجا رفته؟
	به من چه خیری ازش بهم نرسیده همیشه خدا واسم شَر بوده ولی دلم رضا نبود اتفاقی واسش بیفته!
	روی تخت نشستم که سالار اومد توی اتاق و گفت:
	- فریبا گم شده باید برم پیداش کنم.
	- امیدوارم پیداش کنی.
	سالار سمتم اومد پیشونیم رو بوسید و رفت.
	نگران روی تخت دراز کشیدم و ایمان رو احضار کردم.
	- تو خواب و خوراک نداری هی زرت و زرت من رو احضار میکنی؟
	لبخند دندون نمای زدم که اشاره به تنم کرد و چشمهاش رو بست.
	تازه فهمیدم جلوش لختم سریع ملافه رو بالا کشیدم و گفتم:
	- چشمهات رو باز کن.
	با حرفم چشمهاش رو باز کرد و مهربون از هر زمان دیگه گفت:
	- امرتون بنت کژال؟
	دو دل گفتم: (1)
	- من دختری به اسم مهتاب رو در آیندم میبینم که توسط شیاطین اذیت می شه تو دلیلش رو میدونی؟
	ایمان اخمی کرد و گفت: (3)
	- ممکنه نفرین پا برجا بمونه و به اون دختر انتقال پیدا کنه.
	ناراحت شدم و گفتم:
	- باید راهی باشه تو نمیدونی چطور درد میکشید تو رو خدا ایمان هر کاری ازت بر میاد نزار آسیبی بهش بزنن، نمیدونی چقدر معصوم و خوشگل بود.
	شباهت زیادی به من داشت با این تفاوت چشمهاش و موهاش تیره بود ولی اونقدر دلنشین بود که نگو!
	ایمان نزدیک اومد و گفت:
	- من تا آخرین لحظه زندگیم نزدیک نسلت میمونم.
	لبخند از سر شادی زدم که ایمان تعظیمی کرد و رفت اما قبل غیب شدنش گفت:
	- زمینی که نفرینش کردی خشک شده.
	تعجب زده گفتم:
	- کدوم زمین؟ (1)
	- زمین پدرتون.
	پشت بند این حرفش غیب شد و من در عالمی از سوال تنها گذاشت.
	"آروان" (29)
	صبح همه خدمه اومده بودن عمارت سر حال از روی تخت بلند شدم امروز پرونده فریبا برای همیشه داخل قلبم بسته میشد.
	کت و شلوار مشکی پوشیدم و سمت میز صبحونه رفتم خدمتکار صبحونه رو برام آورد و بعد از چند لقمه و تمیز کردن دور لبم رو به خدمه کردم گفتم:
	- پرویز و بهادر بگو بیان اینجا.
	خدمتکار تعظیمی کرد و گفت:
	- چشم ارباب. (8)
	بعد از چند دقیقه انتظار بلاخره دو تا از قلچماقهام اومدن پرویز گفت:
	- جانم خان. (1)
	- بهتون یک آدرس میدم برید اونجا میخوام با یک زن رابطه براقرار کنید چیزی جلوشون انداختم و گفتم:
	- اینم بدین بپوشه میخوام تا جای که میشه رابطتون طولانی باشه.
	دختر خوشگلیه مطمئنن شما هم لذت میبرید.
	برق خوشحالی توی چشمهای بهادر رو دیدم و پوزخندی زدم.
	آدرس رو بهشون دادم الان مهمترین بخش نقشم رو باید عملی میکردم از سالن خارج شدم و سمت عمارت سالار خان رفتم.
	بعد از در زدن قیافه خسته جمشید رو دیدم سالار کلافه بود و مدام غر میزد.
	بدون توجه به جمشید سمت سالار رفتم و گفتم:
	- سالار خان باید مردونه حرف بزنیم.
	سلار عصبی سمتم اومد خواست بندازتم بیرون که گفتم:
	- صبر کن مرد کارت دارم و فقط چند لحظه وقتت رو میگیرم.
	سالار عصبی نفسش رو فوت کرد و سمتم اومد و گفت:
	- فقط ده دقیقه و بعد از اینجا برو.
	سری تکون دادم و گفتم: (19)
	- بیا داخل اتومبیل صحبت کنیم.
	سری تکون داد و دنبالم راه افتاد وقتی داخل اتومبیل نشست گفتم:
	- پشیمونم برای تمام اشتباهاتم اما میخوام روی واقعی فریبا رو نشونت بدم.
	حاضری چهره واقعی فریبا رو ببینی؟
	سالار گنگ نگاهم کرد و گفت:
	- یعنی چی فریبا پیش تو بوده؟
	سری تکوت دادم و لب زدم:
	- من و تو بازیچه فریبا بودیم میخوام روی واقعی فریبا رو نشونت بدم که چه زن حوس بازیه بهم اعتماد کن و همراهم بیا.
	"سالار" (29)
	کنجکاو بودم که آروان چی میخواد بگه؛ با شنیدن حرفهاش اخمی کردم و گفتم:
	- اگه حرفت دروغ باشه سرت رو میبرم.
	آروان سری تکون داد و سمت مکانی روند که هیچ چیزی ازش نمیدونستم!
	"فریبا" (9)
	خودم رو تکون میدادم که خلاص بشم ولی با شنیدن صدای در اتاق و دو تا مرد وارد اتاق شدن.
	- ارباب نمیدونه وگرنه میکشتمون، تا موقعی که ارباب میاد بیا یکم حال کنیم نظرت چیه؟
	بدمم نیومد باید لذت بخش هم میبود بخصوص که خیلی وقته رابطه نداشتم.
	دو تا مرد دستهام رو باز کردن یکیشون لباسی داد بهم و گفت:
	- اول دلبری کن ببینیم چی بلدی و بعد رابطمون قول میدیم حسابی لذت ببری.
	لباس رو برداشتم و با ناز جلوشون تنم کردم که جفتشون سمتم اومدن و...
	"سالار" (30)
	با آروان به ویلا رفتیم وقتی رسیدیم به اطراف این ویلای درندشت نگاه کردم پرنده هم پَر نمیزد با صدای آروان به خودم اومدم:
	- سالار، بیا.
	وارد ویلا شدم، من رو سمت داخل هدایت کرد و گفت:
	- اون راه رو برو و وقتی رسیدی داخل نرو و فقط نگاه کن.
	دو دل سری تکون دادم هر چقدر که نزدیک اون اتاق میشدم صدای زمزمه بیشتر میشد.
	دو دل سری تکون دادم هر چقدر که نزدیک اون اتاق میشدم صدای زمزمه بیشتر میشد. (1)
	دو دل سری تکون دادم هر چقدر که نزدیک اون اتاق میشدم صدای زمزمه بیشتر میشد. (2)
	وقتی جلوی در اتاق نیمه باز رسیدم به چیزی که با چشمم میدیدم باور نمیکردم از طرفی خوشحال بودم دستش رو شده، فریبا با دو تا مرد داشت میخوابید!
	اگه کسی بهم میگفت؛ باور نمیکردم، خواستم برم داخل که آروان شونم رو گرفت و گفت:
	- من ظلم در حق کژال زیاد کردم چشمم کور عشق فریبا بود ولی این کار رو کردم تا یک گوشه از ظلمهام جلوی چشم زنت بخشیده بشه، الانم داخل نرو مثل یک خان واقعی فریبا رو قصاص کن و اون بچه که داری بزرگش میکنی اون بچهی تو نیست بچهی اردشیرِ...
	باورم نمیشد آروان ادامه داد؛
	- من از این کشور میرم و خان بودنم رو دست بزرگ های خان میسپارم کژال تنها زنیه که وفادار به من و بعد به تو بود.
	میخواستم تو دهن آروان بزنم ولی بعد پشیمون شدم به چشمهای فریبا زل زدم حسابی خمار بود و لذت میبرد بدون مقدمه وارد اتاق شدم که فریبا با دیدنم شوکه شد.
	اسمم رو به حالت ترسیده گفت:
	- س...ا...ل.ار...
	سمتش رفتم و تو دهنش زدم... سرش فریاد زدم:
	- خدا لعنتت کنه من رو بازی میدی؟ وقتی پدرت رو در آوردم میفهمی خیانت به من بازی با حیثیتم چه حکمی داره!
	اونقدر زدمش که سر رو صورتش خونی شد جای چند زخم روی صورتش بود، به درک اهمیتی نداشت.
	فریاد زدم: (6)
	- لباس هرزگیات رو تنت کن میخوام به جهنم ببرمت.
	فریبا با ترس به سالار نگاه میکرد آروان داخل چارچوب در با پوزخند به فریبا نگاه میکرد و زمزمه کرد:
	فریبا با ترس به سالار نگاه میکرد آروان داخل چارچوب در با پوزخند به فریبا نگاه میکرد و زمزمه کرد: (1)
	فریبا با ترس به سالار نگاه میکرد آروان داخل چارچوب در با پوزخند به فریبا نگاه میکرد و زمزمه کرد: (2)
	- اینجا آخر راهته.
	فریبا لباسهاش رو تنش کرد سالار سمتش رفت و به موهاش چنگی زد.
	اون رو با زور از داخل ویلا بیرون کشید که آروان سمت سالار رفت:
	- با ماشین من برید.
	سالار زیر لب "تشکری" کرد و با کتک فریبا رو از ویلا خارج کرد.
	عصبی فریبا رو تو ماشین پرت کردم و یکم از آروان فاصله گرفتم و سمت فریبا برگشتم و فریاد زدم:
	- هرزه بخاطر چی زیر خواب این و اون میشدی؟ بخاطر لذتت یا هرزگیات؟
	فریبا ساکت شده بود که موهاش رو توی دستم گرفتم و با تمام قدرتم کشیدم دستم زیر گلوش گذاشتم و فریاد زدم:
	- خیانت چرا کردی؟ حقته بیچارت کنم پدرت رو جلوی خاص و عام خورد کنم! تف به شرف نداشتت.
	تا خود عمارت اعصبانیتم رو کنترول کردم و وقتی به عمارت رسیدم وارد شدم فریاد زدم:
	- همتون برید بیرون تا فردا نمیخوام ریخت هیچکسی رو داخل عمارت ببینم.
	بعد از چند دقیقه متفرق شدن مادرم پیشم اومد و گفت:
	- پسرم چیشده نکنه باز کژال گیس...
	با شنیدن اسم کژال فریاد زدم:
	- ساکت باش کژال فرشته است بهتره از فریبای عجوزت بپرسی و سمت اتومبیل رفتم و موهای فریبا رو گرفتم کشون کشون سمت عمارت آوردم و جلوی مادرم انداختم و گفتم:
	- بفرما عروسی که انقدر تو سرت میزدیش، هرزه است میفهمی؟! با حیثیت من بازی کرده؟
	مادرم شوکه شده بود سمت فریبا برگشت و گفت:
	- دروغ میگه مگه نه؟ فریبا!
	سکوت فریبا باعث ریختن اشکهای فائزه خانوم شد، دختر چیکار کردی؟
	"کژال" (67)
	با صدای فریادهای تو حیات سمت حیات رفتم با دیدن صورت اشکی فائزه و خشم سالار نگران شدم.
	با صدای فریادهای تو حیات سمت حیات رفتم با دیدن صورت اشکی فائزه و خشم سالار نگران شدم. (1)
	با صدای فریادهای تو حیات سمت حیات رفتم با دیدن صورت اشکی فائزه و خشم سالار نگران شدم. (2)
	یعنی چی شده؟
	سمت پلهها رفتم و سالار رو صدا زدم:
	- سالار چی شده؟!
	سالار با دیدنم یکم آروم شد که صدای فریبا در اومد.
	- تقصیر توِ... دختر عوضی از وقتی پات رو توی خونه و زندگیم گذاشتی من به اینجا رسیدم.
	سالار با پا محکم تو دل فریبا زد و گفت:
	- دهنت رو فقط ببند.
	"سالار" (31)
	مادرم فریاد زد:
	- بسه عروسم رو کشتی مادره بچته باید سکوت کنی!
	ابرویی بالا انداختم و خندیدم:
	- مادر بچم؟!
	- کجای مادر که خبر نداری عروست زیر خواب مسعود و اردشیر بوده من میدونستم بچه مال من نیست چون من هیچوقت به عروست از جلو دستم نزدم اون پارچه خونی هم فقط دادم که دهن تو رو ببندم.
	مادرم هین بلندی کشید، با شنیدن حرفهای سالار کپ کردم که ادامه داد:
	- مادر حالا باز بگو کژال هرزه است اونقدر به این هرزه رو دادی زیر خواب این و اون شده.
	مادرم ناباور لب زد:
	- دروغ میگی؟
	- با چشمهای خودم دیدم، حالا فریبا خانوم حکم قصاصت رو باید پس بدی.
	مادرم با شنیدن قصاص ترسید... میدونست حرفی بزنم دست بر نمیدارم.
	- بالاخره سایه نحست از زندیگم کم میشه.
	دست فریبا رو گرفتم و داخل انباری انداختمش.
	کژال رو پس زدم سمت ویلای خان مصطفی رفتم بلکه بیاد دخترش رو جمع کنه.
	سمت ویلا خان مصطفی روندم وقتی رسیدم با دیدنم خوش آمد گفت؛ فریاد زدم:
	- چه خوش آمدی؟ اومدم بهت بگم فردا دخترت رو قصاص میکنم برای وداع با دخترت بیا.
	مادر فریبا، فهیمه خانوم گفت:
	- چرا خان زاده مگه دخترم عزیز و دسته گلم چیکارت کرده؟ تازه بهت پسرم داده!
	- دخترت یک بیشرفه میفهمی با ابروی من بازی کرده، زنده زنده دفنش میکنم.
	رو به مصطفی خان کردم و گفتم:
	- بلاخره این ازدواج مسخره منم تموم میشه فردا دخترت رو جلوی چشم همه سنگسار میکنم که هرزگیاشم دونه دونه جلوی همه میگم.
	از عمارت بدون حرف بیرون اومدم سمت عمارت برگشتم خان مصطفی باورش نمیشد.
	به عمارت خودم رسیدم که جمشید جلو در بود و گفت:
	- خان. (8)
	سری به معنیه چیه؟ تکون دادم که گفت:
	- من جای نمی رم هر امری دارید در خدمتم.
	- فردا برو وسط روستا و به همه بگو وقت قصاص رسیده.
	داخل خونه رفتم و در رو بهم کوبیدم مادرم خون گریه میکرد میگفت؛ به اون بچه رحم کنم، برام مهم نبودن.
	بدون توجه به گریههاش سمت اتاق رفتم، کژال دنبالم دوید و گفت:
	- صبر کن، میخوایی باهاش چیکار کنی؟
	- فردا میفهمی.
	کژال رو پس زدم و روی تخت دراز کشیدم.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (7)
	اون شب یکی از شوم ترین شبهای زندگیم بود هیچوقت یادم نرفت که چطور زنی که برام دام گذاشت خودش با پای خودش وارد دامش شد.
	اون شب یکی از شوم ترین شبهای زندگیم بود هیچوقت یادم نرفت که چطور زنی که برام دام گذاشت خودش با پای خودش وارد دامش شد. (1)
	اون شب یکی از شوم ترین شبهای زندگیم بود هیچوقت یادم نرفت که چطور زنی که برام دام گذاشت خودش با پای خودش وارد دامش شد. (2)
	اون شب خانواده فریبا به عمارت اومدن.
	خان مصطفی با سالار هم عقیده بود که باید فریبا قصاص بشه.
	مادرش جای اشک، خون گریه میکرد میدونست نمیتونه مانع خانها بشه.
	سالار هم خوابی فریبا رو با مردها دیده بود و هیچ چیزی آرومش نمیکرد، ولی من کژالم... اگه تونستم یک خان رو از تمام کارهاش پشیمون کنم، اونقدر قدرت دارم که مقابل این سنت قرار بگیرم.
	سالار هم خوابی فریبا رو با مردها دیده بود و هیچ چیزی آرومش نمیکرد، ولی من کژالم... اگه تونستم یک خان رو از تمام کارهاش پشیمون کنم، اونقدر قدرت دارم که مقابل این سنت قرار بگیرم. (1)
	سالار هم خوابی فریبا رو با مردها دیده بود و هیچ چیزی آرومش نمیکرد، ولی من کژالم... اگه تونستم یک خان رو از تمام کارهاش پشیمون کنم، اونقدر قدرت دارم که مقابل این سنت قرار بگیرم. (2)
	سنتی چند ساله که هر کسی مقابلش ایستاد کشته شد ولی من این سنت رو ریشه کن کردم.
	"کژال" (68)
	اون شب سالار اجازه نداد آرومش کنم برای همین از اتاق بیرون رفتم و مقابل آسمون تاریکی ایستادم که هر کسی زیر سقف خونش یک درد داشت.
	فریبا ترس از مرگ، فهیمه ترس از مرگ دخترش و فائزه ترس از مرگ عروس شوم بختش.
	سالار غیر قابل پیش بینی شده بود، من درسته از فریبا خیلی آسیب دیدم ولی به خداوندی خدا قسم هرگز آرزوی مرگش رو نداشتم.
	بالاخره با هر چی خستگی و درد بود صبح روز قصاص فریبا رسید من نمیدونستم فریبا کجا قصاص میشه! مادر فریبا به خاک دست و پام افتاده بود که دخترش رو نجات بدم.
	دلم گرفت من مادر نداشتم ولی وقتی عشق فهیمه رو به دخترش دیدم قلب لرزید، تنم سرد شد... لرزیدم از این تنهایی.
	- کژال خانوم دستم به دامنت دخترم نجات بده ظلم کرد تو خانومی کن و ببخش، رحم کن به دختر بی عقلم رحم کن.
	روی زمین افتادم و فهیمه رو بلند کردم و گفتم:
	- اگه کژالم دخترت رو سالم بر میگردونم فقط بهم بگو سالار اون رو کجا قصاص میکنه؟
	فهیمه با صورتی که از شدت اشک قرمز شده بود گفت:
	- وسط روستا بردنش تا سنگسارش کنن.
	با شنیدن سنگسار احساس حقارت کردم هم جنس من، هم نوع من میرفت تا مرگ یک زن رو ببینه؟!
	ناراحت شدم از اون محیط خفقان آور بیرون اومدم و سمت استبلی رفتم و یک اسب بیرون آوردم.
	سوارش شدم سمت جای رفتم که فریبا قرار بود سنگسار بشه وقتی رسیدم تا نصفه تو خاک گذاشته بودنش.
	خواستن سنگ سمتش پرت کنن نمیدونم با چه عقلی و منطقی خودم رو حفاظ اون زن کردم ولی هر چی بود احساس میکردم کارم درسته،
	خواستن سنگ سمتش پرت کنن نمیدونم با چه عقلی و منطقی خودم رو حفاظ اون زن کردم ولی هر چی بود احساس میکردم کارم درسته، (1)
	خواستن سنگ سمتش پرت کنن نمیدونم با چه عقلی و منطقی خودم رو حفاظ اون زن کردم ولی هر چی بود احساس میکردم کارم درسته، (2)
	حسم میگفت:
	"آفرین از خودت از زن بودنت حفاظت کن."
	سالار با دیدن من که فریبا رو به آغوش کشیدم عصبی بود نگاهش رو یادم نمیره.
	اشاره میکرد ولش کن حقشه.
	کنار فریبا ایستادم و رو به سالار و بقیه مردها و زنهای کردم که میخواستن فریبا رو سنگسار کنن با صدای رسا گفتم:
	- سالار خان زمانی میتونی این زن رو؟ بکشی که از روی جنازه من رد بشی.
	سالار اخمی کرد گفت:
	- از چی این دفاع میکنی؟
	لبخندی زدم و گفتم: (6)
	- من از یک هم نوعم دفاع میکنم از زنی که مثل خودمه، تو کی هستی که جای خدا قاضی میشی و حکم میدی؟
	اگه قرار باشه فریبا تقاص بده اون رو خالق جهان انجام میده نه بنده های که فقط کلمه خان بودن و مرد بودن رو یدک میکشن.
	اگه قرار باشه فریبا تقاص بده اون رو خالق جهان انجام میده نه بنده های که فقط کلمه خان بودن و مرد بودن رو یدک میکشن. (1)
	اگه قرار باشه فریبا تقاص بده اون رو خالق جهان انجام میده نه بنده های که فقط کلمه خان بودن و مرد بودن رو یدک میکشن. (2)
	زمانی مردی که بخشش کنی نه سنگسار! اگه میخوای اون رو بکشی من خودم رو سپر بلاش میکنم.
	سالار سمتم اومد دستم رو گرفت که از جلوی فریبا بیارتم کنار تا اون رو قصاص کنه متقابلا مثل خودش رفتار کردم و پسش زدم.
	مثل بچههای تخس رو بهش کردم و گفتم:
	- اگه میخوای سنگ بزن ولی اول باید خون من رو بریزی تا بزارم اون رو بکشی.
	خان مصطفی پدر فریبا فریاد زد:
	- باشه پس تو رو هم همراهش سنگسار میکنیم.
	فریبا ترسیده جیغ زد اخمی به خان مصطفی کردم و گفتم:
	- خان میدونید وقتی نگاهتون میکنم شکل یک کفتار رو ازتون میبینم، تک تکتون ظاهر حیونی دارید نگاهی به خودتون کردید؟
	هر کسی ذاتش مشابه یک حیونه، شما هم بخاطر خوی ترس و پست بودنتون کاملا مشابه یک کفتار هستید.
	خان مصطفی خواست سنگ رو پرت کنه که سالار مچش رو گرفت و گفت:
	- فراموش نکنید دارید سنگ رو سمت زن من پرت میکنید.
	خان مصطفی دستش رو پایین آورد من سمت فریبا برگشتم و با دست خاک رو میکندم.
	که صدای گرفتهاش رو شنیدم:
	- چرا بهم کمک میکنی؟ این همه عذابت دادم!
	- بخاطر اینکه من چیزی از کارات رو بخاطر نمیارم، آدما اشتباه میکنن تو هم اشتباه کردی من کیم که تو رو نبخشم؟
	سمت زنها برگشتم و گفتم:
	- قراره مثل چوب خشک اونجا وایستید؟ یا برای کمک میاید؟
	صدای آشنایی رو شنیدم سمت صاحب صدا برگشتم و با دیدن نبات شوق زده شدم.
	سمتم دوید و جلوی چشم همه بغلم کرد و گفت:
	- کژکژی دلم برات یک ذره شده بود.
	حرصی گفتم: (5)
	- کژکژی و بلا، منم دلم تنگ شده بود بیا این زبون بسته رو در بیارم.
	جمله بعدم رو به حالت تحقیر آمیز گفتم:
	- بیا این زن رو از تو خاک در بیاریم من اینجا مرد نمیبینم، ولی "نر" زیاد میبینم.
	با نبات زمین رو چنگ میزدیم و خاکها رو کنار میزدیم، زنها دونه دونه میاومدن کمکمون تا بلاخره بعد از چند ساعت زمین کندن فریبا رو در آوردیم.
	مردها یکی با تحسین نگاهم میکرد بعضی هاشونم با چشمهای به خون نشسته ولی نگاهشون برام ارزشی نداشت من زنی نبودم که با نگاه مردها پا پس بکشم.
	فریبا با صورتی که گرد و خاکی بود اشک میریخت، نبات سمتش رفت و با لچکش یکم صورت فریبا رو پاک کرد.
	فریبا با صورتی که گرد و خاکی بود اشک میریخت، نبات سمتش رفت و با لچکش یکم صورت فریبا رو پاک کرد. (1)
	فریبا با صورتی که گرد و خاکی بود اشک میریخت، نبات سمتش رفت و با لچکش یکم صورت فریبا رو پاک کرد. (2)
	زیر بازوی فریبا رو گرفتم و سمت اسبی بردم که تا اینجا من رو آورده بود با کمک نبات فریبا رو سمت اسب بردم که صدای مصطفی خان رو شنیدم.
	- با دم گرگ بازی کردی؟
	ایستادم و رو به نبات گفتم:
	- فریبا رو سوار اسب میکنی؟
	نبات سری تکون داد و با فریبا رفت.
	رو به خان مصطفی کردم و گفتم:
	- خان من قصد توهین به شما رو نداشتم اما من یک زنم، یک زنی که اجازه نمی دم مردی تحقیرم کنه یا هم نوعم رو جلوی چشم از بین ببره.
	همهی این روستا من رو میشناسن،
	میدونن من چطور زنی هستم اما این مهم نیست مهم اینکه به عنوان یک زن لر اونقدر غیرت دارم که خانزادها نتونستن من رو زمین بزنن.
	میدونن من چطور زنی هستم اما این مهم نیست مهم اینکه به عنوان یک زن لر اونقدر غیرت دارم که خانزادها نتونستن من رو زمین بزنن. (1)
	میدونن من چطور زنی هستم اما این مهم نیست مهم اینکه به عنوان یک زن لر اونقدر غیرت دارم که خانزادها نتونستن من رو زمین بزنن. (2)
	خان آروان به من تجاوز کرد من نازام بچهدار نمیشم ولی هیچکدوم از اینها نتونست کاری بکنه که کژال از روی زمین بلند نشه.
	من یک اصیل زادهی لرم، زنها به قدرت، شجاعت و به زن بودنشون مینازن چون واقعا زن هستن اما مردها فقط و فقط به چیزی مینازن که باهاش به زنها تجاوز میکنن.
	جلوی خان مصطفی رفتم و گفتم:
	- اگه خانی، اگه ادعای مرد میکنی... مرد واقعی باش مثل یک پدر پشت دخترت باش نه مثل آدم های جاهل کمر به قتل عزیز کردت ببندی.
	زمانی یک پدری که وظیفهی پدر بودنت رو درست انجام بدی ولی متاسفانه تو لایق پدر بودن نیستی تو مَرد هم نیستی فقط از مرد بودن اسمش رو داری.
	خشم چهره مصطفی خان رو دیدم و ادامه دادم:
	- اگه دخترت آدمم بکشه حتی اگه به قول شما هرزه شده باشه بازم باید مثل یک پدر پشتش باشی نه مثل ترسوها پشتش رو خالی کنی. فریبا، من و تمام دخترهای که پدرهای مثل تو دارن، برای ما مایه ننگه.
	منتظر واکنش هیچکدومشون نبودم و سمت نبات رفتم و ابسار اسب رو گرفتم و گفتم:
	- ممنون خواهری.
	نبات بغلم کرد و گفت:
	- واقعا باید همه دل تو رو داشته باشن مهربون و بزرگ مثل دریا، زلال مثل آب و بیریا مثل کژال.. برو بسلامت.
	لبخندی زدم و ازش خداحافظی کردم تا خود عمارت سکوت کردم پاهام از شدت درد داشت میترکید ولی ناله هم نکردم.
	جلوی در عمارت به فریبا کمک کردم از اسب پایین بیاد با حرفش شوکه شدم.
	- چرا تو باید بین همه محبوب باشی؟ ولی من هیچکسی دوستم نداره!
	- من برام مهم نیست که کسی دوستم داره یا نه! مهم اینکه کسی که من رو به وجود آورده دوسم داره اونقدر بهم نیرو داد که کمرم زیر این همه مشکل خورد نمیشه.
	تو باید سعی کنی اون دوست داشته باشی تا همه هم بتونن روی خوبت رو ببین.
	میدونم از من خوشت نمیاد ولی هیچوقت آرزوی این روزت رو نداشتم.
	حالا هم برو پیش مادرت خیلی نگرانت بود.
	فریبا بی مقدمه بغلم کرد و گفت:
	- بخاطر ظلم هام حلالم کن.
	دستی روی پشتش آوردم و گفتم:
	- من کینهای نیستم خیلی وقته حلالت کردم از همون روزهای که هر روزش من رو اذیت میکردی.
	فریبا با صورت قرمز شده ازم جدا شد و سمت مادرش رفت فهیمه خانوم با دیدن فریبا بغلش میکرد و میبوسیدش.
	اشکی سمج توی چشمم حلقه زد رو گرفتم که کسی اشکم رو نبینه فائزه خانوم با دیدن فریبا با زبونش برای نیش و کنایه باز شد.
	- واه... واه... ببین چه رویی هم داره!
	فهیمه خانوم روی حرف فائزه خانوم حرف آورد و گفت:
	- فائزه چقدر بیوجدان شدی! این دختر فرشته است، جون دختر من رو نجات داده! من و تویی که قدرت مقابله با این سنت رو نداریم اون در مقابلش ایستاد.
	پسر ندارم ولی ای کاش داشتم، شیر زن عروسته... خوشبحال پسرت.
	فهیمه سمتم اومد و مثل یک مادر بغلم کرد بوی مادر میداد.
	بوی مهر مادریش دلنشین بود، عطر تنش رو بویدم که بوسهای روی سرم کاشت و گفت:
	- زنده باشی.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (8)
	بالاخره باید یک خودی نشون میدادم زنهای اطرافم حض کرده بودن، بیشترشون که کمک کردن فریبا رو از خاک در بیارم مادرهای داغ دیده بودن.
	همون مادرهای که دختراشون رو سر همین قضایا از دست داده بودن.
	اون شب سالار با خان مصطفی خیلی ازم عصبی بودن طوری که اون شب سالار باهام تا صبح صحبتی نکرد.
	برام مهم بود ولی نه در حدی که شاهد مرگ یک انسان باش و هیچ کاری نکنم.
	من کار درستی رو انجام دادم و هرگز... هرگز... از این کارم پشیمون نیستم.
	"سوم شخص" (35)
	وقتی فهیمه خانوم صورت گِلی فریبا رو پاک کرد با دیدن جای سوختگی روی صورتش گریه کرد و کسی که این کار رو کرده بود رو نفرین کرد.
	فردای اون روز خان مصطفی چشم دیدن فریبا رو نداشت اجازه هم نداد دخترش رو با خودش به خونش ببره فریبا رو توی خونه سالار به امون خدا ول کرد.
	از رفتارش بدم اومد دلم میخواست بیرونش کنم این مرد لیاقت اینم نداشت تف تو صورتش بکنم.
	از رفتارش بدم اومد دلم میخواست بیرونش کنم این مرد لیاقت اینم نداشت تف تو صورتش بکنم. (1)
	از رفتارش بدم اومد دلم میخواست بیرونش کنم این مرد لیاقت اینم نداشت تف تو صورتش بکنم. (2)
	سمت فریبا رفتم و گفتم:
	- غم نخور کمکت میکنم روی پای خودت وایستی و منت کسی هم روی سرت نباشه.
	مصطفی خان سمت فریبا برگشت و گفت:
	- هرزه شده نمیخوامش.
	با شنیدن کلمه هرزه انگار روی تنور داغ گذاشتنم حرصی گفتم:
	- الان که میگید هرزه شده... می شه بپرسم چرا داخل خونهای هستید که یک هرزه به قول شما داخلشه؟ هرزه شماید و با افکار پوسیدتون.
	صدای اعتراض آمیز سالا در اومد:
	- کژال ساکت باش.
	سمت فریبا رفتم و گفتم: (1)
	- پاشو... عزیزی، حرمت داری تا هر زمان که بخوایی اینجایی فراموش نکن زن اول سالار خان هستی.
	کسی ناراحته در عمارت پایینه میتونه بره.
	دست فریبا رو گرفتم و داخل اتاق مهمون بردم و گفتم:
	- حرف هیچکسی برات مهم نباشه من نمیزارم کسی تحقیرت کنه.
	سالار سمتم اومد و گفت: (1)
	- این زن اینجا نمی مونه باید بره.
	منم مثل خودش جواب دادم:
	- اگه میخوایی بره باید حق زن بودنش رو بدی.
	سالار پوزخندی زد و گفت:
	- حق زن بودن؟ یا حق زیر خواب بودنش؟ کدومش کژال خانوم؟
	ناراحت گفتم: (8)
	- حق زن بودنش رو بده اگه اشتباه کرده تو مرد بودنت رو نشون بده! باید یک خونه داخل شهر برای اون و بچش بگیری و هر ماه هزینش رو بدی اینطوری یکم مرد باش، مثل مصطفی خان کلمه مرد بودن رو الکی یدک نکش.
	سالار تو اوج ناباوریش رها کردم و سمت اتاقم رفتم موهام رو باز کردم و لباس خوابی پوشیدم.
	زیر پتو خزیدم و خوابیدم با حس نبود سالار از خواب بیدار شدم چشمم به جای خالیش افتاد کلافه بودم باید حتما کنارم میبود تا با آرامش میخوابیدم.
	از روی تخت بلند شدم از اتاق بیرون رفتم با دیدن سالار کنار سکو یکم دلم گرفت سمتش رفتم و آروم دستم رو توی دستش حلقه کردم و سرم رو تکیه گاه بازوی سفت و مردونهاش کردم.
	سرش سمتم برگشت و دستش رو از دستم در آورد، دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به خودش نزدیک کرد.
	سرش رو روی سرم گذاشت و گفت:
	- چرا نمیخوابی؟!
	به حالت ناز گفتم:
	- کسی که باید باشه نیست تا اون هم نباشه که دستهاش رو داخل موهام کنه و مجبورم نکنه سرم رو توی گودی گردنش مخفی کنم خوابم نمیبره.
	سالار بدون توجه به حرفم گفت:
	- فردا به ارسام میسپارم فریبا رو به ویلام ببره و اونجا زندگی کنه، از کار آروانم ممنونم که صورتش رو سوزند دیگه نمیتونه هرزگی کنه.
	آه عمیقی کشیدم و گفتم:
	- تکلیف اون بچه چی می شه؟
	- نمیدونم شاید گذاشتم تو مادرش بشی!
	سمت سالار برگشتم و گفتم:
	- نه! من دلم نمیخواد اون بچه از مادرش جدا بشه، اگه خدا لایق بدونه بهمون بچه میده... شاید الان وقتش نیست.
	سالار باشهای زیر لب گفت؛ و دیگه ادامه نداد.
	اون شب دلم میخواست مَردم رو آروم کنم برای همین لبهام رو روی لبهاش گذاشتم و با لذت میبوسید، دستم رو گرفت و سمت اتاق برد.
	صبح به دستور خان... ارسام، فریبا و آسا رو با خودش به شهر برد دلم برای اون کوچولو تنگ شد ولی خوب اون بچه من نبود نمیتونستم از مادرش دورش کنم.
	یک هفته از رفتن فریبا میگذشت نیش و کنایههای فائزه خانوم تمومی نداشت سالار سر خوش پیشم و اومد گفت:
	- کژال لباس شهری بپوش که میخوام یک جایی ببرمت.
	کنجکاو شدم و سمت لباسهام رفتم و لباس زنونهای پوشیدم و کلاهش رو روی موهای خرمایم گذاشتم، پودر قرمزی رو روی لبهام زدم و کمی سرمه داخل چشمم کشیدم.
	سریع از پلهها پایین اومدم و دست سالار رو گرفتم.
	سالار نگاهی بهم کرد و گفت:
	- پشیمون شدم نمیبرمت.
	با چشمهای گرد شده گفتم:
	- وا چرا؟!
	اشارهای به لبهام کرد و گفت:
	- پاک کن.
	بدجنس گفتم:
	- دستمال همراهم نیست خودت پاک کن.
	سالار جلوی چشم مادرش و کارگرها لبم رو بوسید جوری هم بوسید که کل پودر قرمز اطراف لبم پخش شد با خنده گفت:
	- عروس خانوم خوشگل شدی.
	بیخیال خودم رو نشون دادم که سالار به زور خودش و نگه داشته بود که نخنده.
	سوار اتومبیل شدم که سالار دستمالی بهم داد و گفت:
	- دور لبت رو پاک کن انگار خون خوردی.
	بدجنسی زیر لب نسارش کردم و دور لبم رو پاک کردم.
	جلوی مغازه دلبر خانوم رسیدیم سالار بهم گفت؛ "پیاده بشم" فکر کردم برای خرید اومدیم.
	- من که لباس دارم چرا اینجا اومدیم؟
	- بیا مفهمی.
	"باشهای" زیر لب گفتم؛ و وارد مغازه شدیم دلبر خانوم با اون هیکل تپلش سمتم اومد و گفت:
	- آقا خوش آمدین، شما هم خوش اومدین.
	تشکری کردم که سالار گفت:
	- دلبر خانوم طبق قولی که بهم دادی عمل کن.
	کنجکاو نگاهشون کردم که دلبر خانوم به عربی چیزی رو به سالار گفت:
	بابا قیام عربی رو خوب یادم داده بود در مورد سوپرایز کردن من حرف میزدن.
	فکرم رو به زبون آوردم.
	- قراره چطوری من رو سوپرایز کنید؟
	جفتشون با چشمهای گرد شده سمتم برگشتن و گفتن:
	- تو عربی بلدی؟
	با خباثت گفتم:
	- بله... الان که دستتون رو شده بگید ببینم میخواید چیکار کنید؟
	سالار به بهونه کار سریع از مغازه خارج شد خواستم دنبالش برم که دلبر خانوم دستم رو گرفت و گفت:
	- کجا؟ (1)
	به عربی جوابش رو دادم که خندهای کرد و گفت؛ من نیمه عرب و نیمه ایرانی هستم.
	دلبر خانوم اون روز چنان شیفته صحبت کردن من شده بود که خودم در تعجب بودم، دستم رو گرفت و سمت اتاقی برد و لباس خیلی بازی بهم داد و گفت:
	- این رو بپوش میخوام رقص عربی یادت بدم.
	کنجکاو پرسیدم: (6)
	- چطوریه؟
	شروع به رقصیدن کرد و به بدن تپلش موج میداد دلم میخواست یاد بگیرم سریع سمت یک گوشه رفتم و لباس رو پوشیدم از لباس فقط یک نیم تنه ی تزئین شده، لباس زیر و دامن رو داشت دامنش قرمز بود و کلا توری بود.
	چندتا زن وارد اتاق شدن و شروع به زدن یک وسیله موسیقی کردن کنجکاو پرسیدم:
	- دلبر خانوم این چه سبک موسیقیه؟
	صورت تپلش خندون شد و گفت:
	- عربی، لباس رو پوشیدی؟
	خجالت زده گفتم:
	- بله ولی روم نمیشه بیام.
	دلبر خانوم اخمی کرد و سمتم اومد دستم رو گرفت و وادارم کرد یک دور، دور خودم بچرخم.
	خم شد و چیزی رو به پام بست که پولک داشت و طلای بود فکر کنم همون پابند خودمون بود.
	زنها موسیقی رو زدن که دلبر خانوم گفت:
	- فقط یک بار توضیع میدم و نشونت میدم پس با دقت به حرکاتم نگاه کن.
	- چشم. (15)
	دستش رو آروم آروم خم میکرد و موج به دستش میداد همون موج به اندامش وارد کرد و بالا تنه اش رو تکون داد.
	با ریتم آهنگ موهای لختش رو تابی داد میرقصید محو کارش شدم بعد از تموم شدن رقصش چیزی مشابه یک چوب دستش گرفت و گفت:
	با ریتم آهنگ موهای لختش رو تابی داد میرقصید محو کارش شدم بعد از تموم شدن رقصش چیزی مشابه یک چوب دستش گرفت و گفت: (1)
	با ریتم آهنگ موهای لختش رو تابی داد میرقصید محو کارش شدم بعد از تموم شدن رقصش چیزی مشابه یک چوب دستش گرفت و گفت: (2)
	- جای خطا بری با این میزنمت.
	لبم رو گزیدم که اشاره به زنها کرد طبق کاری که خودش با دستهاش کرد انجام دادم با حس سوزش فهمیدم جای رو اشتباه رفتم.
	معلم سر سختی بود تا غروب خیلی خوب کبودم کرد بالاخره موفق شدم موج دادن به دستم رو یاد بگیرم.
	شب سالار اومد دیدنم که ببرتم عمارت.
	با دیدن دست کبودم حرصی سمت دلبر برگشت و گفت:
	- چرا دستش رو کبود کردی؟
	- برای اینکه خطا زیاد کرده این کار منه نه شما خان ولی خانومتون بدن نرمی دارن تمرین کنن به راحتی یاد میگیرن.
	سالار یکم جر و بحث کرد که از فردا حق نداری عروسم رو بزنی و فلان کار رو بکنی.
	یک هفته بدون هیچ کاری میگذشت هر روزم دلبر خانوم سخت گیرتر میشد منم تلاشم رو برای رقص میکردم با هزار زور و زحمت بود رقص عربی رو یاد گرفتم یادم نمیره چقدر اون روز بدنم با اون چوب کبود شد.
	دو روز دیگه تولد سالار بود نیشم باز بود تصمیم داشتم حسابی براش دلبری کنم.
	از همون روز سپرده بودم خدمه عمارت رو تمیز کنن و شام رو تمام چیزهای که نیاز بود رو درست کنن.
	بین لباسهام رفتم که لباس عربی که دلبر خانوم بهم داد بود رو حسابی تمیز کردم و مرتب گوشه تخت گذاشتم.
	بین لباسهام رفتم که لباس عربی که دلبر خانوم بهم داد بود رو حسابی تمیز کردم و مرتب گوشه تخت گذاشتم. (1)
	بین لباسهام رفتم که لباس عربی که دلبر خانوم بهم داد بود رو حسابی تمیز کردم و مرتب گوشه تخت گذاشتم. (2)
	تصورشم یکم خنده داره سالار داشت چهل ساله میشد و من به بیست سالم بود ولی چه ارزشی داشت سن فقط یک عدد بود.
	توی افکارم غرق بودم که فائزه خانوم وارد اتاق شد و از نگاهش نمیشد چیزی فهمید.
	یک قدم سمتم برداشت و دورم چرخید به پشتم رسید خواستم برگردم که فریاد زد:
	- هرزه برنگرد.
	سر جام ایستادم که با صدای خورد شدن چیزی وحشت زده برگشتم با دیدن موهام توی دست فائزه خانوم غمگین به چهرش نگاه کردم لب زدم:
	- چرا این کردین؟
	پوزخندی زد:
	- گداها نباید مو داشته باشن.
	موهای که تا پایین کمرم بودن حالا تا زیر گردنم بودن.
	با قدمهای بلند از اتاق خارج شد اشکم در اومد، موهام رو خیلی دوست داشتم گوشه اتاق کز کردم و تا شب از اتاق بیرون نیومدم.
	"فائزه"
	با خوشحالی موهای کژال رو بریدم و سمت خونه بحیرا رفت، جادوگر یهودی با دیدن فائزه خانوم لبخند چندش آوری زد.
	رو به فائزه خانوم کرد و گفت:
	- آوردین؟
	فائزه سری تکون داد و موهای کژال رو توی دستش گرفت.
	کلمات ناآشنایی زیر لب تکرار میکرد و موهای کژال رو داخل آتیش سوزوند جنی از خاکسترها بیرون اومد کاملا مشابه کژال بود.
	با این تفاوت که چشمهاش اون کمی رو به سبز بودن میرفت و لال بود.
	فائزه خانوم گفت:
	- میخوام این جن کژال رو از چشم سالار بندازه.
	بحیرا کلماتی رو به جن گفت؛ اون متقابلا سری به نشون "چشم" بودن پایین آورد.
	"کژال" (69)
	جلوی آینه رفتم و به خودم داخل آینه نگاه کردم، یکم زشت شده بودم.
	لبام آویزون شدن که با حس دستی روی شونم سمت شخص برگشتم.
	صدای ایمان میاومد ولی قدرت دیدنش رو نداشتم، وسط پیشونیم دردی عجیب گرفت که دستم رو به میز گرفتم تا نیوفتم.
	فائزه خانوم رو دیدم که در مقابل هیولایی که ساختن چیزی رو به اون جادوگر میداد باورم نمیشد با شیطان معامله میکرد اون جادوگر خود شیطان بود، فائزه خانوم لرزید و چیزی از بدنش بیرون کشیده شد و چیزی مشابه هاله سیاه رنگ جایگزین روحش شد.
	فائزه خانوم رو دیدم که در مقابل هیولایی که ساختن چیزی رو به اون جادوگر میداد باورم نمیشد با شیطان معامله میکرد اون جادوگر خود شیطان بود، فائزه خانوم لرزید و چیزی از بدنش بیرون کشیده شد و چیزی مشابه هاله سیاه رنگ جایگزین روحش شد. (1)
	فائزه خانوم رو دیدم که در مقابل هیولایی که ساختن چیزی رو به اون جادوگر میداد باورم نمیشد با شیطان معامله میکرد اون جادوگر خود شیطان بود، فائزه خانوم لرزید و چیزی از بدنش بیرون کشیده شد و چیزی مشابه هاله سیاه رنگ جایگزین روحش شد. (2)
	چیزی کنار جادوگر ایستاده بود میخواستم ببینمش که همه چیز تاریک شد.
	سرم گیج میرفت خدا به خیر بگذرونه صدای نگران ایمان میاومد:
	- ما نمیزاریم چیزیت بشه، نمی...
	صدا قطع شد خسته شدم از این دشمنی کاش تموم بشه.
	داخل حصاری از تاریکی بودم، صدای سالار رو میشنیدم که صدام میزد.
	سمت صداش رفتم ولی از چیزی که دیدم وحشت سر تا پام و گرفت، زنی با صورتی مشابه من در آغوش سالار بود عصبی بودم و نگران که دستهایی دور گلوم حلقه شدن و فشار میدادن.
	با اسم اللّه که تنها سلاح من برای جنگیدن بود پسش زدم.
	سمت سالار رفتم، چشمهاش خمار بود و رو به سیاهی میرفت.
	من رو نمیدید اون زن رو صدا میزد، میدونستم کار فائزه است همه چی رو میدونستم.
	دلم میخواست اون زن رو به آتیش بکشم برای دومین بار نفرین کردم ولی ای کاش نمیکردم!
	دلم میخواست اون زن رو به آتیش بکشم برای دومین بار نفرین کردم ولی ای کاش نمیکردم! (1)
	دلم میخواست اون زن رو به آتیش بکشم برای دومین بار نفرین کردم ولی ای کاش نمیکردم! (2)
	- فائزه به درگاه خود میسپارمت نفرینت میکنم مریضی بگیری که هیچکسی قدرت درمانت رو نداشته باشه.
	جنی که کنار سالار بود قهقه بیصدایی زد برق پیروزی داخل چشمش بود.
	با حس سوزش روی قلبم چنگی به قلبم زدم که کسی من رو از اون تاریکی بیرون کشید.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (9)
	نفرینهای من باز هم تکرار میشدن من نمیدونستم نفرینهای که میکردم مسبب مرگ میشن، نفرین در خانواده من پا برجا بود من با نفرین فقط بدبختی رو به دامن نسلم انتقال میدادم.
	انگار من فقط برای زجر و کتک به وجود اومدم ولی منم انسانم صبر و تحمل حدی داشت، نبود مَردم میتونست من رو خیلی شکسته کنه...
	من عاشق بودم، عاشق مَردم و زندگیم...
	سالار اون شب از کوتاه شدن موهام عصبی بود کلی سرم فریاد زد ولی نگفتم؛ "کار مادرته" گفتم؛ "خودم کوتاهشون کردم."
	تا روز تولدش باهام قهر بود خودم رو جمع و جور کردم رفتار فائزه خانومم غیر قابل تحمل بود.
	همه چیز اون شب داشت طبق مُرادم پیش میرفت تا اینکه فائزه خانوم به بهونه کار داشتن من رو سمت اتاقش کشوند و بعد با درد بدی که توی سرم پیچید روی زمین افتادم.
	وقتی چشمهام رو باز کردم، داخل انباری بودم دست و پای بستم اجازه تکون خوردن رو بهم نمیداد.
	وقتی چشمهام رو باز کردم، داخل انباری بودم دست و پای بستم اجازه تکون خوردن رو بهم نمیداد. (1)
	وقتی چشمهام رو باز کردم، داخل انباری بودم دست و پای بستم اجازه تکون خوردن رو بهم نمیداد. (2)
	دلم شور میزد تا حدی که میخواستم سکته کنم با چشم برزخیم دنبال عشقم بودم ولی با دیدن اون پری کنارش حرصم گرفت، خودم رو روی زمین میکشیدم که با حس آزاد شدنم ایمان جلوم ظاهر شد ولی نمیدیدمش فقط حسش میکردم.
	صدای نگرانش میاومد.
	- کژال نباید بزاری اون پری سالار رو لمس کنه وگرنه راه خلاص شدنت خیلی سخت میشه.
	ایمان با نیروش به در انباری ضربه زد و دستم رو باز کرد با ترس و لرز، بدنی نیمه برهنه سمت اتاقم دویدم.
	وقتی رسیدم اون پری قصد نزدیکی با سالار رو داشت، ایمان گلوی پری رو گرفت و فشار میداد سمت سالار برگشت و جوری به سالار زل زد که هیپنوتیز شده بود.
	ایمان سر پری رو زیر پاش گذاشت و قبل دیدن من غیب شد.
	سمت سالار رفتم و داخل صورتش زدم که با دیدنم لبخندی روی لبش نقش بست.
	نمیدونستم چیکار کنم ولی باید کاری میکردم اون لحظات رو فراموش کنه وگرنه توی دردسر بدی میافتادم!
	بنابراین بلند شدم و بدون هیچ آهنگی جلوش شروع به رقصیدن کردم.
	اندام حوس انگیز زنانم رو تکون میدادم.
	سمت سالار رفتم در حالی که بدنم رو تکون میدادم پای خوشتراشم و روی تخت گذاشتم انگار به خودش اومد و گفت:
	سمت سالار رفتم در حالی که بدنم رو تکون میدادم پای خوشتراشم و روی تخت گذاشتم انگار به خودش اومد و گفت: (1)
	سمت سالار رفتم در حالی که بدنم رو تکون میدادم پای خوشتراشم و روی تخت گذاشتم انگار به خودش اومد و گفت: (2)
	- عروسک نشونم بده ببینم دلبر چی یادت داده!
	تنم رو با عشوه چرخوندم با حرکت بدنم از سالار فاصله گرفتم و دستم رو هوس انگیز روی تنم میکشیدم.
	سالار بلند شد و سمتم اومد پای راستم رو روی پاش کشیدم و من رو سمت تخت کشوند، لبهای داغ و نرمش رو روی لب هام گذاشت و...
	صبح با حس خفگی از خواب بیدار شدم با دیدن دست سالار که روی گردنمه خواستم کنار بندازمش که تکون نخورد، صداش زدم دریغ از یک تکون به خرس گفته بود زکی...
	نفس کم اوردم که جیغ زدم:
	- سالار.
	بدبخت وحشت زده با چشمهای خمار روی تخت نشست اطراف رو نگاه میکرد وقتی به خودش اومد اخمی کرد و سمتم برگشت، نیشم رو براش باز کردم.
	پرو زیر لب نثارم کرد که لبخند دندون نمای زدم و به حالت ناز منتظر بودم دارز بکشه که روی شکمش بشینم.
	وقتی دراز کشید پُرو... پُرو... رفتم روی شکمش نشستم که با حس نفس کم آوردن سرش رو از زیر بالشت در آورد و با دیدن من چشمهاش رو گرد کرد.
	بلند خندیدم روی تنش خم شدم و گفتم:
	- عشقم خونه بابام میزاری برم؟
	ابروی بالا انداخت که قیافه مظلومی گرفتم که چشمهای آبیم حسابی خمار و درشت شدن.
	- بزار دیگه.
	ابرویی بالا انداخت و گفت:
	- شرط داره.
	کنجکاو گفتم:
	- هر چی باشه قبوله.
	قهقه زد و بدجنس اشاره به تن لختم کرد و گفت:
	- شب باید بازم برام برقصی ولی اینبار با ریتم موسیقی میخوام حسابی لذت ببرم.
	چقدر پرو بود ولی خوب برای دیدن بابا سریع قبول کردم که لپم رو بوسید و من رو روی تخت انداخت و بلند شد.
	سریع یکم بدنم رو شستم و یک لباس کوردی آبی فیروزهای تنم کردم و که از کمر به بالا کلا منجق دوزی شده بود و از پایین ساده بود موهای خرمایم که کوتاه بود لچکم رو بستم و منتظر سالار بودم.
	سریع یکم بدنم رو شستم و یک لباس کوردی آبی فیروزهای تنم کردم و که از کمر به بالا کلا منجق دوزی شده بود و از پایین ساده بود موهای خرمایم که کوتاه بود لچکم رو بستم و منتظر سالار بودم. (1)
	سریع یکم بدنم رو شستم و یک لباس کوردی آبی فیروزهای تنم کردم و که از کمر به بالا کلا منجق دوزی شده بود و از پایین ساده بود موهای خرمایم که کوتاه بود لچکم رو بستم و منتظر سالار بودم. (2)
	آقا بلاخره رضایت دادن، از حموم بیرون اومد و با دیدنم ابروی بالا انداخت و گفت:
	- عروس خانوم کجا میخواد بره که به خودش رسیده؟
	میخواستم یکم اذیتش کنم ببینم چقدر جنبه داره از روی تخت بلند شدم و با ناز سمتش رفتم و دستم رو روی تن خیسش گذاشتم و گفتم:
	- یک جای خوب فقط باید قبلش یک کاری کنم.
	گنگ نگاهم کرد که با زور روی پام بلند شدم و فکر کرد میخوام ببوسمش ولی ریشش رو گرفتم و کشیدم.
	گنگ نگاهم کرد که با زور روی پام بلند شدم و فکر کرد میخوام ببوسمش ولی ریشش رو گرفتم و کشیدم. (1)
	گنگ نگاهم کرد که با زور روی پام بلند شدم و فکر کرد میخوام ببوسمش ولی ریشش رو گرفتم و کشیدم. (2)
	"آخ" مردونهای گفت؛ که دلم براش ضعف رفت خواست بگریتم که با خنده از دستش در رفتم و یکی از پاهام داخل اتاق بود اون یکی بیرون اتاق که زبونی براش در آوردم.
	سمتم خیز برداشت که از اتاق سریع بیرون رفتم.
	داشتم بالای سکو راه میرفتم که ارسام وارد عمارت شد، پسر بدی نبود ازش خوشم میاومد معلوم بود پسره آقایه ولی دفعه قبل بد جور تو برجکش زدم...
	داشتم بالای سکو راه میرفتم که ارسام وارد عمارت شد، پسر بدی نبود ازش خوشم میاومد معلوم بود پسره آقایه ولی دفعه قبل بد جور تو برجکش زدم... (1)
	داشتم بالای سکو راه میرفتم که ارسام وارد عمارت شد، پسر بدی نبود ازش خوشم میاومد معلوم بود پسره آقایه ولی دفعه قبل بد جور تو برجکش زدم... (2)
	با دیدنم سرش رو پایین انداخت و زیر لب "سلامی" کرد بدبخت از خجالت سرخ رو سفید میشد.
	سالار بعد از کلی معطل کردن بالاخره بیرون اومد و مردونه با ارسام دست داد.
	بلاخره ارسام سکوت رو شکست و گفت:
	- جانم خان. (2)
	سالار سرفهای کرد تا صداش بلند و رسا بشه گفت:
	- من امروز باید برم سر زمین دلیر ببینم مشکل بار نیومدن زمینش چیه! تو کژال رو به خونه ی پدرش ببر.
	خواستم سوالی از سالار بپرسم که از کنارم رد شد شونهای بالا انداختم که صدای ارسام پاهام رو وادار کرد سوار اتومبیلش بشم.
	خواستم سوالی از سالار بپرسم که از کنارم رد شد شونهای بالا انداختم که صدای ارسام پاهام رو وادار کرد سوار اتومبیلش بشم. (1)
	خواستم سوالی از سالار بپرسم که از کنارم رد شد شونهای بالا انداختم که صدای ارسام پاهام رو وادار کرد سوار اتومبیلش بشم. (2)
	ارسام خوش چهره بود قدی بلند، هیکل عضلانیش چشمهای مشکیش و چونه که مستطیلی شکل به نظر میاومد.
	بینی خوش تراشی داشت که به صورت مردونهاش می اومد خجالت کشیدم پسر مردم رو قورت دادم.
	بینی خوش تراشی داشت که به صورت مردونهاش می اومد خجالت کشیدم پسر مردم رو قورت دادم. (1)
	بینی خوش تراشی داشت که به صورت مردونهاش می اومد خجالت کشیدم پسر مردم رو قورت دادم. (2)
	سرم رو سمت پنجره برگردوندم و وقتی رسیدیم شاد و شنگول سمت در خونه بابا دویدم تند، تند در زدم که صدای حرصی کژین در اومد.
	- در رو کندی اومدم.
	خنده ریزی کردم که وقتی در باز شد کژین با دیدنم جیغی کشید و بغلم پرید.
	حس کردم کسی پشتمه با دیدن ارسام که به کژین زل زده بود با آرنج کوبیدم تو شکم ارسام که به خودش اومد.
	کژین ما رو دعوت کرد داخل که گفتم:
	- آجی تا تو یک چایی دم میکنی ما هم میایم.
	به سر پایین ارسام نگاه کردم و گفت:
	- دختر مردم رو درسته با چشم قورت نده کاری داشتی برو با بزرگترت برای امر خیر بیا.
	ارسام از حرفم کپ کرده بود انتظار نداشت این حرف رو بزنم بعد برای اینکه حال و هواش عوض بشه گفتم:
	- چاییهای کژین همیشه خوشمزه هستن بیا تو هم بخور.
	ارسام خجالت زده گفت:
	- نه کژال خانوم من بیرون منتظرتونم.
	دستی کنار لبم آوردم تا خندم رو نبینه.
	"باشهای" زیر لب گفتم؛ و وارد خونه شدم.
	سمت آشپزخونه رفتم که کژین با دیدنم هل شد و ظرفی رو زمین انداخت با بدجنسی نگاهی به کژین کردم و گفتم:
	- چی شده مثل آدمهای عاشق اصلا تو این دنیا نیستی! نکنه ارسام دلت رو برده؟
	کژین وحشت زده از اینکه دستش رو شده باشه تپِ تپ خندهای کرد و گفت:
	- آجی عاشق کجا بود؟
	ابروی بالا انداختم و گفتم: (1)
	- جفتتون مشکوک میزنین، خورشید پشت ابر نمیمونه بلاخره دست شما دو نفرم رو میشه.
	من که میدونم تو دل عزیز کردم چی میگذره چی رو ازم مخفی میکنی!
	کژین خجالت زده سرش رو پایین انداخت و لپای سفیدش از خجالت گل انداخت.
	سمتش رفتم و لپش رو کشیدم که جیغش در اومد.
	- من که فقط خوشبختیت رو میخوام.
	بعد به سینی اشاره کردم و گفتم:
	- خیره برای که این رو انقدر با عشق چیدی؟
	خندهای کردم که کژین سینی رو برداشت و فرار کرد تعقیبش کردم و از پشت در به کژینی نگاه کردم که با عشق چایی رو سمت ارسام گرفته بود.
	خندهای کردم که کژین سینی رو برداشت و فرار کرد تعقیبش کردم و از پشت در به کژینی نگاه کردم که با عشق چایی رو سمت ارسام گرفته بود. (1)
	خندهای کردم که کژین سینی رو برداشت و فرار کرد تعقیبش کردم و از پشت در به کژینی نگاه کردم که با عشق چایی رو سمت ارسام گرفته بود. (2)
	پسره ورپریده با چشم خواهرم رو قورت میداد گلوش گیر کرده بود.
	"کژال" (70)
	سر زمین دلیر بودم به خاکش دست زدم خشک بود و زمینش ترک برداشته بود انگار بیابون بود.
	سمت کارگرها برگشتم و گفتم:
	- این زمین چند وقته اینطوریه؟
	کارگره متفکر فکر میکرد و آخر گفت:
	- فکر کنم دو سال باشه خان ما فکر کردیم از کم آبیه ولی هر چی گندم کاشتیم این زمین بار نیاورد.
	- شاید ایراد از بذرها باشه.
	- نه واللّه خان هر چیزی رو که داخل زمین خودمون میکاریم اینجا هم کاشتیم ولی بازم خاک بار بر نبود قدرت بار وریش رو از دست داده.
	- امکان نداره زمین دلیر یکی از بهترین زمینهای این روستا بوده.
	فکرم درگیر زمین بود حس خوبی داخل زمین نداشتم احساس سرما توی اون گرمای شدید کلافم کرده بود.
	زمین رو ترک کردم و مثل آدمهای مسخ شده سمت جنگل رفتم به صدای کارگرها توجه نکردم انگار صدای شیون زاری یک بچه میاومد چقدر صداش آشنا بود.
	زمین رو ترک کردم و مثل آدمهای مسخ شده سمت جنگل رفتم به صدای کارگرها توجه نکردم انگار صدای شیون زاری یک بچه میاومد چقدر صداش آشنا بود. (1)
	زمین رو ترک کردم و مثل آدمهای مسخ شده سمت جنگل رفتم به صدای کارگرها توجه نکردم انگار صدای شیون زاری یک بچه میاومد چقدر صداش آشنا بود. (2)
	ترس برم داشته بود پا به جنگل گذاشتم که صدای گریه بیشتر شد به چشمه نزدیک شدم و با دیدن یک بچه که پارچهی سیاه رنگی روی سرش بود و کنار یک جسد گریه میکرد.
	توی سرش میزد و کلمه مامان رو جیغ میزد.
	به جسد زن نگاه کردم حتی لباسشم آشنا بود جلوتر که رفتم جسد تیکه تیکه شده یک زن بود از صورتش هیچی مشخص نبود.
	سمت دختر بچهای رفتم که پیش جسد مادرش گریه میکرد دستی روی شونهاش گذاشتم سرش و سمتم برگردوند چشمهاش، عمق چشمهاش لرزه به تنم مینداخت.
	پلکی زدم که جناز و بچه نبودن مثل آدمهای گیج دور خودم میچرخیدم.
	دستی پشت سرم بردم و دنبال بچه میگشتم ولی هیچی نبود با فکر تهوم بودنش از جنگل خارج شدم ولی بدجور افکارم رو درگیر کرده بود.
	ظاهر اون بچه مشابه...
	پوفی کشیدم و با گفتن؛ "خیالات ذهنمه" خودم رو آروم کردم.
	سمت اتومبیلم رفتم و بدون توجه به کارگرها از اون محیط فرار کردم فقط میخواستم برم جایی که ذهن آشفتم آروم بشه.
	سمت اتومبیلم رفتم و بدون توجه به کارگرها از اون محیط فرار کردم فقط میخواستم برم جایی که ذهن آشفتم آروم بشه. (1)
	سمت اتومبیلم رفتم و بدون توجه به کارگرها از اون محیط فرار کردم فقط میخواستم برم جایی که ذهن آشفتم آروم بشه. (2)
	فکر و خیال اون زن و بچه اجازه نمیداد آروم بشم، یک ترس عجیب یک سرمای منجمد کننده تا مغز و استخونم رو داشت منجمد میکرد.
	مدام زیر لب تکرار میکردم:
	- اون زن کی بود؟
	چرا لباسهاش آشنا بود؟
	چشمهای اون بچه مظلومیتش من رو یاد کسی مینداخت ولی کی؟
	محکم روی فرمون کوبیدم و سیگار توتونی روشن کردم و پک عمیقی زدم.
	"کژال" (71)
	به کارهای کژین دقت کردم حس میکردم کلمه به اسم عشق توی وجودش جوانه زده برای اینکه در آرامش رهاشون کنم ازشون رو گرفتم و داخل حیات خونمون قدم میزدم سمت اتاقی رفتم که بیبی همیشه اونجا میموند.
	به کارهای کژین دقت کردم حس میکردم کلمه به اسم عشق توی وجودش جوانه زده برای اینکه در آرامش رهاشون کنم ازشون رو گرفتم و داخل حیات خونمون قدم میزدم سمت اتاقی رفتم که بیبی همیشه اونجا میموند. (1)
	به کارهای کژین دقت کردم حس میکردم کلمه به اسم عشق توی وجودش جوانه زده برای اینکه در آرامش رهاشون کنم ازشون رو گرفتم و داخل حیات خونمون قدم میزدم سمت اتاقی رفتم که بیبی همیشه اونجا میموند. (2)
	پشت در اتاق ایستادم نفسم رو حبس کردم و لبخند تلخی زدم بازم به یاد گذشته در زدم و انتظار داشتم بیبی اجازه بده تا داخل اتاق برم ولی سکوت کره کننده حاکم اون اتاق بود.
	در رو باز کردم هنوز هم بوی عطر تن بیبی می اومد همون داروی گیاهی نعنای که به پاهاش میزد تا درد کف پاش آروم بشه.
	در رو باز کردم هنوز هم بوی عطر تن بیبی می اومد همون داروی گیاهی نعنای که به پاهاش میزد تا درد کف پاش آروم بشه. (1)
	در رو باز کردم هنوز هم بوی عطر تن بیبی می اومد همون داروی گیاهی نعنای که به پاهاش میزد تا درد کف پاش آروم بشه. (2)
	سمت بقچه رفتم که لباسهای بیبی داخلش بود بازش کردم فقط جا نمازیش بود و لباس آبی نفتیش که گلهای هم رنگ لباس روش بود.
	نفسم رو غمگین بیرون دادم که دستی روی شونم قرار گرفت و صدای دلنشین ایمان رو شنیدم.
	- اون حالش خوبه و البته خوشبخت.
	لبخندی روی لبم نشست که بدون اینکه سمت برادرم برگردم گفتم:
	- آره اون خوشبخته، ولی...
	ایمان کنجکاو پرسید:
	- ولی چی کژال؟
	حرفم و ادامه دادم:
	- ولی من دارم در نبودش دِق میکنم.
	ایمان سرش رو خم کرد و با چشمهای براقش بهم زل زد و گفت:
	- میخوام در مورد یک چیز باهات صحبت کنم.
	سکوت کردم که ادامه داد:
	- یادته زمین رو نفرین کردی؟ گفتی؛ اگه ما خیری ازش نمیبینم شما هم نبینید این یک نفرین بود و حالا نفرین زری رو بخاطر بیار.
	اون گفت؛ "امیدوارم هر بچهای از اون جن زاده میشه مرده متولد بشه" درسته؟
	سری تکون دادم که ادامه داد:
	- بنظرت چرا دو نفرین گرفت؟ کژال چرا دو نفرین انجام شد؟
	از چیزی که فهمیدم لرزه به تنم افتاد محکم توی سرم زدم و گفتم:
	- وای نگو، نگو وای خدای من... من چیکار کردم!
	- تو هرگز نباید کسی رو یا چیزی رو نفرین کنی وگرنه نفرینی جدید به پا میشه.
	نه تنها تو بلکه نسل تو هم نباید این اشتباه رو بکنه اگه نفرین کنید زندگی اون شخص جهنم میشه، نفرین کردی و زمینی که پر بار بود دچار بی برکتی و خشکسالی شد.
	تو از نسل زری هستی، اون نفرین کرد و تو هم کردی درست مثل اون اشتباه کردی ولی نزار دختر نسلتم این اشتباه رو بکنه.
	باورم نمیشد من بازم به این نفرین دامن زده بودم، خدا لعنتم کنه باورم نمیشد.
	ایمان ادامه داد:
	- قیام خیلی عصبانیه اون میگه ما باید تو رو رها کنیم ولی رحمان، رحیم و من جلوش ایستادیم و راضیش کردیم که باز هم کنارت بمونیم، اما نباید نفرین کنی نباید به جادو دست بزنی وگرنه اون موقع است که قیام، رحمان و رحیم رهات میکنن.
	من میدونم که ناخواسته از روی خشمت فائزه رو نفرین کردی.
	سری از روی شرم پایین انداختم که دستش رو روی شونم گذاشت و گفت:
	- ولی هر چی بشه حتی اگه جایگاهم رو از دست بدم، من کنار تو بودن رو انتخاب میکنم.
	اشک صورتم رو خیس کرد من یک هیولا بودم که نتونستم خشمم رو کنترول کنم و نفرین نکنم من به مهتابم از روی خشمم صدمه زدم! اون دختر از من نمیگذره.
	آهش همیشه دامن گیرمه حتی اگه برای همیشه بمیرم.
	اشکی سمج از گوشه چشمم سرازیر شد پاهام رو توی دلم جمع کردم.
	بلند شدم گفتم:
	- من نمیزارم چوب اشتباه من رو مهتاب بخوره.
	بدون توجه به ایمان از اتاق خارج شدم و صورتم رو پاک کردم سمت ارسام رفتم که کژین با دیدنم گفت:
	- کجا؟! آجی بمون ناهار درست کنم.
	لبخندی ظاهری زدم و بوسیدمش و گفتم؛
	- نمیشه عزیز دلم باید برم.
	از کژین خداحافظی کردم ارسام سمت عمارت رانندگی کرد.
	وقتی به عمارت رسیدم سمت استبل رفتم و یک اسب بیرون آوردم، سیاه رنگ بود و چشمهای عسلی رنگی داشت.
	بدون توجه به غرغر کردن های فائزه خانوم از خونه خارج شدم زین رو گرفتم، خودم رو بالا کشیدم.
	هدفم نامشخص بود کنار پهلوی اسب زدم و سمت کوه هدایتش کردم.
	با سرعت میدوید از خودم بدم میاومد احساس گناه داشت خفم میکرد.
	سعی کردم به اعصابم مصلت بشم وقتی به دامنه کوه رسیدم ازش بالا رفتم و روی تخت سنگی نشستم، و به روستا زل زدم که صدای یک پیرزن دورگَرد که بیشتر به کُولی میخورد توجهم رو جلب کرد.
	نور تو صورتم میخورد اخمی کردم و بهش زل زدم که اسمم رو تکرار میکرد:
	- کژال سیاه بخت، کژال عزیز کرده، کژال شوم بخت... قربانی هوس...
	از کنارم داشت رد میشد که صداش زدم:
	- خانوم.
	با برگشتنش سمت پشتم خم شدم و که لبخند دندان نمای زد.
	صورت چروکیدش سیاه بود چشمهاش مثل خون قرمز بود، دندانهای زرد و تیزی داشت، صورتش آفتاب سوخته بود با صدای دورگه و زمختی گفت:
	- بله؟ (1)
	صداش رو دوست نداشتم حس بدی داشتم احساس یک فاجعه بزرگ، پیرزن از افکارم قهقه زد که اخمی کردم.
	فکرم رو به زبون اوردم:
	- شما چرا اسم من رو زیر لب تکرار میکنین؟
	لبخند دندون نمایی زد که حالم داشت بد میشد با اون عصای چوبیش که بیشتر شکل یک مار کبرا بود سمتم اومد سنش برای یک زن هفتاد ساله بود ولی مثل یک انسان چهل ساله راه میرفت وقتی روی تخت سنگ نشست بدنم از وجودش کنارم مور مور شد.
	لبخند دندون نمایی زد که حالم داشت بد میشد با اون عصای چوبیش که بیشتر شکل یک مار کبرا بود سمتم اومد سنش برای یک زن هفتاد ساله بود ولی مثل یک انسان چهل ساله راه میرفت وقتی روی تخت سنگ نشست بدنم از وجودش کنارم مور مور شد. (1)
	لبخند دندون نمایی زد که حالم داشت بد میشد با اون عصای چوبیش که بیشتر شکل یک مار کبرا بود سمتم اومد سنش برای یک زن هفتاد ساله بود ولی مثل یک انسان چهل ساله راه میرفت وقتی روی تخت سنگ نشست بدنم از وجودش کنارم مور مور شد. (2)
	بهش خیره شد که صدای زمختش من رو از افکارم بیرون کشید.
	- انسان به من زل نزن.
	به لباسش نگاه کردم، طرح های قدیمی روشون بود انگار که دست بافت یک انسان بود نمیدونستم کارم درسته یا نه!؟ ولی دستی روی نقشها و طرحهای لباس کشیدم چقدر بافتشون برام آشنا بود به چند سال قبل برگشتم زمانی که من اصلا نبودم انگار زمان من رو بازیچه خودش کرده...
	صدای مادرم رو شنیدم که با خاله زری حرف میزد، مدام از طرح بافت فرشهاشون حرف میزدن خاله زری هر چی میبافت راضی نبود در حالی که طرحهای رو فرش یکی از بهترین طرحهای بود که توی کل عمرم دیده بودم از گذشته بیرون اومدم دستهای پیرزن روی دستم نشست.
	خواستم دستم رو عقب بکشم که محکم گرفت و گفت:
	- وقتی دست روی طرحها گذاشتی چی دیدی؟
	با گیجی زمزمه کردم:
	- گذشته مادرم و خالم رو.
	پیرزن آهی کشید و گفت:
	- این لباس رو زری برای من بافته.
	ابروی بالا انداختم که بر خلاف ظاهر ترسناکش لبخندی زد که ظاهرش ترسناکتر شد و گفت:
	- هر کسی که ظاهر ترسناکی داره باید براساس ظاهرش باطنش هم یکی دونست؟
	سری به معنای "نه" تکون دادم که ادامه داد:
	- زری قبلا زن خوبی بود، اونم مثل تو شجاع و قوی بود ولی همیشه قدرت بیشتری میخواست و بیشتر به منافع خودش توجه میکرد.
	میشناختمش اونم خیلی زیاد...
	اخمی کردم و گفتم: (16)
	- اگه انقدر خوب و مهربون بود پس چرا این نفرین رو توی دامن من انداخت! نفرینی که ممکنه نسل بعدمم در بر بگیره.
	پیرزن لبخندی زد و گفت:
	- من ماه دخت هستم اما زری همیشه من رو ماهی صدا میزد ترس توی چشم تو رو روزی که من رو دید داخل چشمهای اونم بود این رو بدون هر کسی قربانی تصمیمهای اشتباه خودشه زری پاک و معصوم بود تا اینکه راه جادوی سیاه و در پیش گرفت و شیاطین به زندگیش پا گذاشتن و او...
	جادوی که اون روی اون جن پیاده کرد و آسیبی که جن به زری زد همه چی میتونه یک امتحان سخت بوده باشه.
	زری بخاطر آسیبی که دید کل بدنش دچار کبودی شد حتی با قطع شدن دستش کبودیها از بین نرفتن بلکه چندین برابر شدن تا کمکم کل بدنش رو گرفتن.
	زری بخاطر آسیبی که دید کل بدنش دچار کبودی شد حتی با قطع شدن دستش کبودیها از بین نرفتن بلکه چندین برابر شدن تا کمکم کل بدنش رو گرفتن. (1)
	زری بخاطر آسیبی که دید کل بدنش دچار کبودی شد حتی با قطع شدن دستش کبودیها از بین نرفتن بلکه چندین برابر شدن تا کمکم کل بدنش رو گرفتن. (2)
	اون در تاریکی و تنهای بدون هیچ بچهای فوت کرد و حالا نفرین به تو سرایت کرده.
	از نظر من تو دختر زری هستی.
	کنجکاو پرسیدم: (7)
	- چرا این رو میگید؟
	- چون تو تنها کسی هستی که تمام ویژهگیهای ظاهریت و باطنت مثل اونه اما یک تفاوت داری اونم اینکه قدرت طلب نیستی این یک نقطه مثبته اونم برای تو، من شجاعت و قوت قلب رو توی وجودت میبینم روح بزرگی داری تسلیم شیاطین نشو اما اگه شدی باید قسمشون بدی به چیزی ک...
	ماه دخت از جاش بلند شد و خواست بره که با حرفم ایستاد:
	- ماهی، زری رو دوست داشتی؟
	ماهی بدون اینکه سمتم برگرده لب زد:
	- همه اشتباه میکنن، زری رو آره دختر خوبی بود ولی خودش رو گم کرد.
	ماه دخت خواست بره که پرسیدم:
	- تو پری دخت رو میشناسی؟
	ماهی ایستاد و با سری پایین گفت:
	- کیه که پاره تنش رو نشناسه!؟
	باورم نمیشد پری دخت، دختر ماه دخت باشه! که ماهی ادامه داد:
	- بچهی پری دست افراد خوبی بزرگ میشه نه پیش جنهای که فقط قصد گمراهی و نابودی دارن.
	ماهی قبل رفتن لنگان سمتم اومد و چیزی رو کف دستم گذاشت و گفت:
	یک سنگ بود که کلمه "اللّه" روش حک شده بود.
	- هر وقت از خودت ناامید شدی و حس تنهایی کردی اون نوشتهی روی سنگ رو بخون یادت میاره هدفت چیه؟ یادت میاره که تنها نیستی.
	خواستم تشکری بکنم که ماهی نبودش پاهام رو داخل شکمم جمع کردم و سرم رو روشون گذاشتم به سنگی که ماهی بهم داد نگاه کردم با ظرافت خاصی اسم روی سنگ حک شده بود.
	زیر لب چند بار اسم ماهی و تکرار کردم از بالا به روستا زل زدم، "یک لحظه که چشمم رو بستم و باز کردم روستا مخروبه بود!"
	محکم پلک زدم که با دیدن روستا صحیح و سالم خیالم راحت شد.
	تا نزدیک های غروب روی تخت سنگ بودم اونقدر توی افکارم غرق شدم که متوجه گذر زمان نبودم.
	از روی تخت سنگ بلند شدم و سمت اسبی رفتم که پایین دامنه به امون خدا ولش کرده بودم.
	بدون اینکه زحمتی به خودم بدم سوارش بشم ابسارش رو گرفتم و سمت خونه رفتم واقعا اونجا خونهی منه؟
	از کی تا حالا عمارت خانها خونه من شده؟ شاید از اون زمانی که برای حفظ ابروی خواهرم با سالار هم آغوش شدم!
	از کی تا حالا عمارت خانها خونه من شده؟ شاید از اون زمانی که برای حفظ ابروی خواهرم با سالار هم آغوش شدم! (1)
	از کی تا حالا عمارت خانها خونه من شده؟ شاید از اون زمانی که برای حفظ ابروی خواهرم با سالار هم آغوش شدم! (2)
	دلم فقط برای ثانیهای شاد بود بعد غبار غم روی دلم مینشست.
	چاره چی بود یا باید تحمل میکردم یا این زندگی رو بدتر به کام خودم تلخ میکردم.
	وسط راه ایستادم تصمیم گرفتم به عمارت آروان خان برم، هه... خان چقدر تمسخر آمیز..
	میدونستم کارم درست نیست ولی با این حال بازم به اونجا رفتم وقتی رسیدم لچکم رو باز کردم و صورتم رو پوشوندم که کسی نشناستم.
	به جلوی در عمارت رسیدم که آسو خانوم  با بیرحمی سر دایه فریاد میزد تمام خدمه با تحقیر دایه رو دید میزدن.
	صدای آسو رو منی که مخفی شده بودم میشنیدم چه برسه بقیه...
	انگار قرار بود خوار شدن کسایی که تحقیرم کردن رو ببینم.
	- نمک به حروم فلج بیرون برو، مگه خانواده نداری؟ بگو اون ها زیرت رو تمیز کنن.
	اخمی کردم و دستم مشت شد با قدمهای محکم سمت آسوی رفتم که یقه ی لباس دایه رو گرفت و میخواست سیلی بهش بزنه قبل از زدن سیلی دستش رو گرفتم و فشار دادم.
	اخمی کردم و دستم مشت شد با قدمهای محکم سمت آسوی رفتم که یقه ی لباس دایه رو گرفت و میخواست سیلی بهش بزنه قبل از زدن سیلی دستش رو گرفتم و فشار دادم. (1)
	اخمی کردم و دستم مشت شد با قدمهای محکم سمت آسوی رفتم که یقه ی لباس دایه رو گرفت و میخواست سیلی بهش بزنه قبل از زدن سیلی دستش رو گرفتم و فشار دادم. (2)
	با صدای جیغ جیغوش فریاد زد:
	- تو دیگه کی هستی؟
	لچکم رو از روی صورتم برداشتم که با دیدنم یک قدم عقب رفت سمتش قدم برداشتم و گفتم:
	- چیه آسو خانوم جن دیدی؟ چیه زورت به زنی میرسه که چند سال خدمتکاریت رو کرده حالا فلج شده جوابش اینه؟ تو انسانی؟ شرف داری؟! من توی وجودت انسانیت رو نمیبینم!
	ارزش تف کردن توی صورتم نداری تو زنی؟ تو مایه ننگی، زن بودن حرمت میخواد که تو نداری اگه داشتی کسی اینطور بعد چند سال زحمت کشیدن تحقیر نمیکردی! خدا هم شرمش میگیره بگه تو بندشی!
	سمت دایه رفتم با صورتی اشکی با وحشت نگاهم میکرد لبخند بیجونی زدم و گفتم:
	- دایه میخوام به خونم ببرمت!
	ترس توی چشمهاش بود با زحمت سوار اسبش کردم خودمم سوار شدم و قبل رفتن سمت آسو برگشتم و گفتم:
	- کسی که حیثیت آدمی رو اینطور میبره خدا یک روز همون بلا رو سرش میاره! از آه... یک زن بترس که یک دنیا رو باهات دشمن میکنه.
	کنار پهلوی اسب زدم و سمت عمارت رفتم.
	وقتی رسیدم دایه قدرتی روی بدنش نداشت با زحمت از اسب پایین آوردمش و گوشه در گذاشتمش در زدم که آقا جمشید با دیدنم وحشت زده اسمم رو تکرار کرد.
	- کمک دایه بکن که به داخل خونه بیاد، نمیتونه راه بره.
	کنارش زدم و وارد عمارت شدم که فائزه خانوم سمتم اومد و با فریاد گفت:
	- سالار خان بیا که زن هرزت اومده، زنیکه هرزه تا الان زیر خواب کی بودی؟
	بدون توجه به فائزه خانوم از پلهها بالا رفتم و سمت سالاری رفتم که با چشمهای برزخی و ترس نگاهم میکرد.
	خواست چیزی بگه که خودم رو توی بغلش انداختم برای لحظهای گیج شده بود اما بعد دستهاش حفظ تنم شد صدای نگرانش رو کنار گوشم شنیدم:
	خواست چیزی بگه که خودم رو توی بغلش انداختم برای لحظهای گیج شده بود اما بعد دستهاش حفظ تنم شد صدای نگرانش رو کنار گوشم شنیدم: (1)
	خواست چیزی بگه که خودم رو توی بغلش انداختم برای لحظهای گیج شده بود اما بعد دستهاش حفظ تنم شد صدای نگرانش رو کنار گوشم شنیدم: (2)
	- کجا بودی؟ کل روستا رو دنبالت گشتم.
	با صدای که از شدت خستگی بود گفتم:
	- دایه. (1)
	چشمهام رو بستم و ساکت شدم، سالار متوجه ناخوش بودنم شد و من رو سمت اتاق برد و روی تخت گذاشت خسته بودم تا پتو رو روم کشید خوابم برد.
	چشمهام رو بستم و ساکت شدم، سالار متوجه ناخوش بودنم شد و من رو سمت اتاق برد و روی تخت گذاشت خسته بودم تا پتو رو روم کشید خوابم برد. (1)
	چشمهام رو بستم و ساکت شدم، سالار متوجه ناخوش بودنم شد و من رو سمت اتاق برد و روی تخت گذاشت خسته بودم تا پتو رو روم کشید خوابم برد. (2)
	صدای در باعث شد بفهمم از اتاق خارج شده.
	"سوم شخص" (36)
	سالار اون شب دایه رو مهمون خودش دونست و یکی از اتاقهای مهمون رو بهش داد به جیغهای مادرش هم توجهی نکرد و سمت همون اتاقی پناه برد که فرشته ی نجاتش اونجا خوابیده بود.
	سالار اون شب دایه رو مهمون خودش دونست و یکی از اتاقهای مهمون رو بهش داد به جیغهای مادرش هم توجهی نکرد و سمت همون اتاقی پناه برد که فرشته ی نجاتش اونجا خوابیده بود. (1)
	سالار اون شب دایه رو مهمون خودش دونست و یکی از اتاقهای مهمون رو بهش داد به جیغهای مادرش هم توجهی نکرد و سمت همون اتاقی پناه برد که فرشته ی نجاتش اونجا خوابیده بود. (2)
	اگه کژال مانع نمیشد تا الان مادرش رو به شهر فرستاده بود بلکه از دستش نفسی بکشه ولی انگار مادرش پا روی خِرخِرش گذاشته بود و تا نمیکشتش ولش نمیکرد.
	دستی روی صورت خوش فرمش کشید و سمت کژالش رفت دلش موهای بلند کژال رو میخواست ولی خوب حیف، کوتاه شده بود.
	روی پیشونی کژال رو بوسید.
	دستی زیر سرش گذاشت و سمت کژال برگشت به صورت مثل ماه کژال زل زد زمزمه وار گفت:
	- قربون قلب مهربونت بشم که هر کی از راه میرسه اذیتت میکنه تو با خوبی هات خوارش میکنی.
	همینطوری تو فکر بود با چیزی که به ذهنش اومد چشمهاش برقی زدن آخر هفته قصد داشت کژال رو به اونجا ببره.
	همینطوری تو فکر بود با چیزی که به ذهنش اومد چشمهاش برقی زدن آخر هفته قصد داشت کژال رو به اونجا ببره. (1)
	همینطوری تو فکر بود با چیزی که به ذهنش اومد چشمهاش برقی زدن آخر هفته قصد داشت کژال رو به اونجا ببره. (2)
	امشبم باید کژالش میرقصید که فرار کرد لب های سالار از دلخوری برچیده شد.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (10)
	فرشته نجات شده بودم یکم وضعیتم خنده دار بود یکی باید فرشته من میشد ولی راسته میگن؛ هر چی که تو دنیا بکاری همون برداشت میکنی.
	فرشته نجات شده بودم یکم وضعیتم خنده دار بود یکی باید فرشته من میشد ولی راسته میگن؛ هر چی که تو دنیا بکاری همون برداشت میکنی. (1)
	فرشته نجات شده بودم یکم وضعیتم خنده دار بود یکی باید فرشته من میشد ولی راسته میگن؛ هر چی که تو دنیا بکاری همون برداشت میکنی. (2)
	اون هایی که بهم آسیب زدن دونه دونه شکست خوردن.
	ماهی از خوبیهای زری میگفت؛ ولی اون روز توی جنگل من برق نفرت رو داخل چشمهای زری دیدم.
	نمیدونم شاید چون داخل زندگیش نبودم نباید قضاوتش کنم.
	کارهای خوب سالار تمومی نداشت شاید یکی از بهترین دلایل زندگیم اون بود.
	قدرت پایان دادن به زندگیم رو داشتم ولی میترسیدم از اینکه نکنه این نفرین توی زندگی سالار بیاد پس تصمیم گرفتم خودم رو قربانی نفرین کنم.
	روزی که این رو نوشتم و روزی که زندگیم خونده بشه شاید یکی درس بگیره و قدر خودش رو بدونه.
	دنیای جن و پری در ظاهر قشنگه اما، در واقع تو رو توی دنیایی از تاریکی غرق میکنه کم کم پی به چیزهایی میبری که میتونه وحشت رو توی قلبت مهمون کنه.
	این تازه آغاز زندگی پر مصیبت یک مدیومه...
	ولی خوشحالم که یک مدیومم شاید باید میشدم، تا به بعضی ها درس "انسان بودن" رو یاد میدادم.
	ولی خوشحالم که یک مدیومم شاید باید میشدم، تا به بعضی ها درس "انسان بودن" رو یاد میدادم. (1)
	ولی خوشحالم که یک مدیومم شاید باید میشدم، تا به بعضی ها درس "انسان بودن" رو یاد میدادم. (2)
	"کژال" (72)
	پاهام رو کشیدم و کمکم چشمم رو باز کردم سالار لبه تخت بود نزدیک بود بیفته لبخند خبیثی زدم، به عواقب کارم فکر نکردم فوقش گازم میگرفت.
	صورتم از مظلومیت جمع کردم ولی بعد لبخند خبیثم روی لبم نقش بست.
	سمت سالار رفتم و یکم باید زور میزدم تا بیفته در یک تصمیم آنی سالار رو از تخت انداختم پایین صدای شِلپ شنیدم خندم و به زور نگه داشتم، سالار مثل یک تیکه گوشت بیاستخون روی زمین پخش شد.
	سمت سالار رفتم و یکم باید زور میزدم تا بیفته در یک تصمیم آنی سالار رو از تخت انداختم پایین صدای شِلپ شنیدم خندم و به زور نگه داشتم، سالار مثل یک تیکه گوشت بیاستخون روی زمین پخش شد. (1)
	سمت سالار رفتم و یکم باید زور میزدم تا بیفته در یک تصمیم آنی سالار رو از تخت انداختم پایین صدای شِلپ شنیدم خندم و به زور نگه داشتم، سالار مثل یک تیکه گوشت بیاستخون روی زمین پخش شد. (2)
	پتو رو کشیدم روی سرم و میخندیدم که حرصی یکی پتو رو از روی سرم برداشت نتونستم تحمل کنم با دیدنش یک دفعه زیر خنده زدم.
	پتو رو کشیدم روی سرم و میخندیدم که حرصی یکی پتو رو از روی سرم برداشت نتونستم تحمل کنم با دیدنش یک دفعه زیر خنده زدم. (1)
	پتو رو کشیدم روی سرم و میخندیدم که حرصی یکی پتو رو از روی سرم برداشت نتونستم تحمل کنم با دیدنش یک دفعه زیر خنده زدم. (2)
	مثل گاو وحشی نفس نفس میزد گفتم؛ الانه که بزنه لهم کنه در کمال تعجب لبخند بدجنسی زد ازش معلوم بود فکرای خوبی تو سرش نداره! مجبورم کرد بلند بشم دستهام رو بر گردوند پشت و پاهاش رو دو طرف پام جفت کرد مثل پنگوئن راه میرفتیم.
	با وارد شدن داخل حموم جیغ کشید گفتم:
	- غلط کردم ولم کن، خیسم نکن من زود مریض میشم.
	گوش سالار بدهکار نبود یک جام پر آب کرد و روم تند، تند میریخت اونم آب یخ! داشتم از سرما میلرزیدم و جیغ میزدم که سالار قهقه زد و گفت:
	گوش سالار بدهکار نبود یک جام پر آب کرد و روم تند، تند میریخت اونم آب یخ! داشتم از سرما میلرزیدم و جیغ میزدم که سالار قهقه زد و گفت: (1)
	گوش سالار بدهکار نبود یک جام پر آب کرد و روم تند، تند میریخت اونم آب یخ! داشتم از سرما میلرزیدم و جیغ میزدم که سالار قهقه زد و گفت: (2)
	- حقته تا تو باشی آدم رو تو خواب از تخت نندازی.
	عطسهای کردم که سالار گفت:
	- ای وای بر من!
	حرصی وسط سینش زدم و گفتم:
	- خیلی بد جنسی من دیگه خوب نمیشم.
	لبخند موزی زد خم شد و آبی به صورتش زد و از حموم بیرون رفت.
	به داخل آینه نگاه کوتاهی کردم که چشمتون روز بد نبینه یکی رو کپی خودم با چشمهای سفید دیدم چند قدم عقب رفتم.
	به داخل آینه نگاه کوتاهی کردم که چشمتون روز بد نبینه یکی رو کپی خودم با چشمهای سفید دیدم چند قدم عقب رفتم. (1)
	به داخل آینه نگاه کوتاهی کردم که چشمتون روز بد نبینه یکی رو کپی خودم با چشمهای سفید دیدم چند قدم عقب رفتم. (2)
	که لبخند شخص داخل آینه وسعت پیدا کرد همینطور قدم قدم عقب میرفتم که صداش رو شنیدم درست مثل خودم اما کمی زمخت تر...
	- کژال. (2)
	مایعای لزج مانند از کنار لبش سرازیر شد پام لیز خورد که با صدای بدی روی زمین افتادم.
	مایعای لزج مانند از کنار لبش سرازیر شد پام لیز خورد که با صدای بدی روی زمین افتادم. (1)
	مایعای لزج مانند از کنار لبش سرازیر شد پام لیز خورد که با صدای بدی روی زمین افتادم. (2)
	صدای سالار از اتاق اومد که نگران صدام میزد.
	جوابی ندادم که سمت حموم اومد و زیر بازوم رو گرفت و بلندم کرد.
	حس نگرانی رو داخل چشمهام رو دید، سمت آینه برگشت نگران اسمم رو صدا زد:
	- کژال خوبی؟ چیشده؟!
	نگاهم رو از آینه نمیگرفتم اخمی کردم که اون جن خودش رو به شکل و شمایل من در میآورد و پوزخند میزد.
	نگاهم رو از آینه نمیگرفتم اخمی کردم که اون جن خودش رو به شکل و شمایل من در میآورد و پوزخند میزد. (1)
	نگاهم رو از آینه نمیگرفتم اخمی کردم که اون جن خودش رو به شکل و شمایل من در میآورد و پوزخند میزد. (2)
	با چشم بهش فهموندم که گیرش بیارم دهنش رو سرویس میکنم.
	سالار من رو به آغوش کشید که چیزی رو زمزمه کردم صدای جیغ جن رو میشنیدم و با بیرحمی بهش زل زدم.
	سالار من رو به آغوش کشید که چیزی رو زمزمه کردم صدای جیغ جن رو میشنیدم و با بیرحمی بهش زل زدم. (1)
	سالار من رو به آغوش کشید که چیزی رو زمزمه کردم صدای جیغ جن رو میشنیدم و با بیرحمی بهش زل زدم. (2)
	شدت بالا آوردنش بیشتر شد التماس رو توی چشمهای جن میدیدم لحظه آخر که  میخواستم واسی همیشه از بین ببرمش، پشیمون شدم یاد قسمم افتادم همون قسمی که میگفت؛ "نباید به جن و انس یا هر چیز دیگهای آسیب بزنی."
	بیخیالش شدم فعلا تا همینجا واسش کافی بود تا از حدش فراتر نره، تازه متوجه وجود سالار شدم.
	- به کجا زل زدی؟
	لبخندی از روی اجبار زدم و گفتم:
	- دارم خودم رو میبینم، سالار خان از حق نگذریم خوب هلویی گیرت اومده.
	سالار از این همه پرویم چشمهاش گرد شد و چکی به پشتم زد و سرش و توی گودی گردنم کرد و گفت:
	سالار از این همه پرویم چشمهاش گرد شد و چکی به پشتم زد و سرش و توی گودی گردنم کرد و گفت: (1)
	سالار از این همه پرویم چشمهاش گرد شد و چکی به پشتم زد و سرش و توی گودی گردنم کرد و گفت: (2)
	- آره هلو پیدا کردم ولی نظرت چیه همین هلوی خوشگل افتخار بده شب واسی من برقصه؟ بابا زبونم مو در آورد دختر همش فرار میکنی!
	لبخند دندون نمایی زدم که پهلوم رو بیشتر فشار داد آخ... آرومی گفتم؛ و لب پایینم رو به دندون گرفتم.
	سرش رو روی تن نیمه برهنم گذاشت و شروع به بوسیدن کرد.
	دستش رو دور گردنم آروم حلقه کرد و گردنم رو سمت خودش کشید، با لذت بو میکرد میبوسید.
	دستش رو دور گردنم آروم حلقه کرد و گردنم رو سمت خودش کشید، با لذت بو میکرد میبوسید. (1)
	دستش رو دور گردنم آروم حلقه کرد و گردنم رو سمت خودش کشید، با لذت بو میکرد میبوسید. (2)
	خمار شده بودم که ازم فاصله گرفت و لب زد:
	- زمان برای خمار شدنت زیاده اما من کار دارم نمیتونم همیشه کنارت باشم.
	لب برچیدم که گاز ریزی از لبم گرفت و سمت لباسهاش رفت.
	از بینشون کت و شلواری شیک و خوش دوخت بیرون کشید، پیراهن تنش کرد؛ که لباس توی تن عضلانیش داشت جر میخورد.
	سمتم برگشت و گفت:
	- من رو خوردی شب هنوز نیومده!
	از خجالت لپام گل انداخت که سالار سمتم اومد، لپم رو آروم بوسید و از اتاق خارج شد.
	قبل رفتنش صداش زدم:
	- سالار. (1)
	ایستاد و لب زد:
	- جانم؟
	- میشه یکی رو بفرستی دنبال خانواده دایه؟ اگه خانواده داره چرا سراغش نمیگیرن؟
	سالار سری تکون داد و گفت:
	- باشه جمشید رو میفرستم.
	"باشهای" زیر لب گفتم؛ و سمت بقچهی لباس هام رفتم.
	سرفهای کردم عالی بود مریضم شدم، سری از روی تاسف تکون داد و لباس سادهی رو بیرون آوردم و تنم کردم، رنگ لباس قرمز بود که نقطههای سفیدی روش داشت.
	به موهای کَمَم نگاه کردم خوبه حداقل رشد موهام خوبه، باید بهش دوباره برسم تا دوباره بلند بشه عیب نداره فدای سرم.
	لچکم رو بستم و از اتاق خارج شدم سمت آشپزخونه رفتم، خدمه مشغول پخت و پز بودن که چشمهام به تمشک و توت فرنگی خورد.
	چشمهام برقی زد که و خواستم بخورم که یاد دایه افتادم اونم از دیشب چیزی نخورده! از کجا معلوم اصلا اون مدتی که پیششون بوده چیزی خورده باشه؟!
	چشمهام برقی زد که و خواستم بخورم که یاد دایه افتادم اونم از دیشب چیزی نخورده! از کجا معلوم اصلا اون مدتی که پیششون بوده چیزی خورده باشه؟! (1)
	چشمهام برقی زد که و خواستم بخورم که یاد دایه افتادم اونم از دیشب چیزی نخورده! از کجا معلوم اصلا اون مدتی که پیششون بوده چیزی خورده باشه؟! (2)
	سمت شیر رفتم و گفتم:
	- گرمش کردید؟
	یکی از دخترها سمتم اومد و گفت:
	- بله خانوم.
	کنجکاو پرسیدم: (8)
	- اسمت چیه؟ (2)
	به حالت بدی نگاهم کرد و گفت:
	- نَشمی.
	"باشهای" گفتم؛ و باهاشون هم کلام نشدم، معلوم بود نمیخوان اینجا باشم.
	یکم از شیر داخل جام ریختم و نون کمی برداشتم و داخلش خورد کردم با یک لیوان آب و یک ظرف میوه از اونجا خارج شدم قبل خارج شدنم صداشون رو شنیدم.
	- دختره هرزه است آخه خان از چی این خوشش اومده؟ خجالتم خوب چیزیه! با آروان خان خوابیده الانم زن سالار خان شده؟!
	ظرف رو روی زمین گذاشتم و گوشه دیوار ایستادم و به حرف هاشون گوش کردم؛
	- نه نَشمی این دختره خودش توی میدون روستا گفت؛ که خان آروان بهش تجاوز کرده.
	نَشمی هینی کشید و گفت:
	- راسته میگن کرم از خود درخته! حتما کاری کرده که خان بهش دست زده!
	- نمیدونم واللّه. (2)
	دستم رو مشت کردم و وارد آشپزخونه شدم نَشمی با دیدنم وحشت کرد که عصبی و دلخور گفتم:
	- فضولی کردنتون توی زندگی من تموم شد یا نه!؟ هنوز مونده که هرزگی خودتون ندوسته پای دیگران مینویسید؟
	نشمی خندهی ترسیده ای کرد و گفت:
	- ما فکر کردیم شما رفتین!
	عصبی با حرص گفتم:
	- واقعا؟ تو کی هستی پشت من حرف میزنی؟ میدونی کافیه به سالار بگم... فلکت میکشه.
	جیغ زدم: (1)
	- از این عمارت بیرون برید من اینجا فضول نمیخوام نمیتونید کار کنید در عمارت اونجاست.
	من خدمتکار میخوام نه یک مشت پیرزن که پشت سرم حرف بزنن.
	گوشه لباس نَشمی رو گرفتم و گفتم:
	- برو بیرون.
	نشمی التماس آمیز گفت:
	- ببخشید خانوم، من رو بیرون نکنید مادرم مریضه، اگه برم کی خرجش رو بده؟
	توی صورتش خم شدم و گفتم:
	- به احترام مادرت میزارم بمونی اما اگه یک بار دیگه بشنوم که پشت سرم غیبت یا حرفی میزنید رحم نمیکنم.
	سینی رو برداشتم و از آشپزخونه خارج شدم از پس شل گرفتم هر چی دلشون میخواد بارم میکنن.
	سینی رو برداشتم و از آشپزخونه خارج شدم از پس شل گرفتم هر چی دلشون میخواد بارم میکنن. (1)
	سینی رو برداشتم و از آشپزخونه خارج شدم از پس شل گرفتم هر چی دلشون میخواد بارم میکنن. (2)
	سمت اتاق دایه رفتم، در زدم که سرش سمتم برگشت با دیدن ظرف غذا التماس آمیز نگاهم کرد.
	دلم براش سوخت سمتش رفتم سینی رو روی پا تختی گذاشتم و یکم به پشت تخت کشیدمش تا بشینه چندتا بالشت هم پشتش و اطرافش گذاشتم.
	روی تخت نشستم و لبخندی مهربون زدم و گفتم:
	- صبح بخیر دایه، میخوام صبحونم رو با تو بخورم.
	اخمی کرد فکر کرد صبحونه نمیخوام بهش بدم.
	یکم غذا رو هم زدم و اولین قاشق رو سمت دهنش بردم باورش نمیشد دهنش رو با زحمت باز کرد.
	یکم غذا رو هم زدم و اولین قاشق رو سمت دهنش بردم باورش نمیشد دهنش رو با زحمت باز کرد. (1)
	یکم غذا رو هم زدم و اولین قاشق رو سمت دهنش بردم باورش نمیشد دهنش رو با زحمت باز کرد. (2)
	قاشق، قاشق میخورد وقتی تموم شد میخواست چیزی بگه ولی نمیتونست بفهمم چی میخواد!
	برای همین گفتم:
	- من متوجه نمیشم.
	"سالار" (32)
	به در خواست کژال، جمشید رو مامور کردم که دنبال خانواده دایه بره هنوز خبری نبود.
	فوقش اگه قبول نمیکردن تا زمانی که فوت میکرد توی عمارتم زندگی میکرد.
	وقتی جمشید اومد یک زن و مرد همراهش بودن سلامی کردم که با پرویی به زور جواب دادن، زنه مشخص بود سلیطه کامله خدا رحم کنه.
	با هم سمت عمارت رفتیم توی راه از شوهرش سوال کردم:
	- دایه مادر کدومتونه؟
	مرد با بی حوصلگی گفت:
	- مادر خانومم.
	ابروی بالا انداختم و گفت:
	- چند ساله باهاش حرف نزدید؟
	اخمی کردم و ترسناک به مرد خیره شدم که گفت:
	- نمیدونم شاید ده سال.
	سری تکون دادم که زنه گفت:
	- حالش چطوره؟ (1)
	پوزخندی زدم و گفتم: (4)
	- مادر شماست از من میپرسید؟
	زن ساکت شد وقتی به عمارت رسیدیم، به داخل راهنمایشون کردم.
	"کژال" (73)
	با صدای اتومبیل سالار سر خوش از جام بلند شدم و سمت پنجره رفتم و گفتم:
	- دایه فکر کنم دخترت اومده.
	خوشحال بودم که چشمم به چشمهای اشکی دایه افتاد شاید دلش تنگ شده.
	- به سالار گفتم؛ خانوادت رو برات بیاره.
	با صدای در اتاق سمتش رفتم و در باز کردم دختر دایه وارد اتاق شد و با دیدن مادرش پوزخندی زد و گفت:
	- بالاخره خدا جوابت رو داد؟ اون همه ظلم کردی ببین الان کجایی؟
	حقته خدا کنه با همین مصبیت و تنها بمی ری.
	اخمی کردم و گفتم: (17)
	- این چه وضعه حرف زدنه؟
	دختره با صورتی که نفرت جمع شده بود گفت:
	- چرا از این زن دفاع میکنید اون هیچی از مادر بودن سرش نمیشه! نشده که من رو توی سن دوازده سالگی به عقد چهل ساله با چهارتا زن در آورد.
	شوکه شدم سمت دایه برگشتم سرش پایین بود دختره سمتش رفت و گفت:
	- فقط اومدم این لحظت رو ببینم بلکه یکم روی زخم هام مرحم بشه، تو زندگی من رو به جهنم تبدیل کردی ازت نمیگذرم امیدوارم توی این چهار دیواری جون بدی، سر خاکتم نمیام برو بمیر.
	دختر دایه از اتاق خارج شد سمت دایه رفتم اشک توی چشمش سرازیر شد، خدا لعنتم کنه بخاطر حماقتم اشک این پیر زن در آوردم، اومدم خوبی کنم این شد!
	دایه داشت میافتاد که سمتش رفتم و بغلش کردم و با صدای که از شدت بغض گرفته بود گفتم:
	- ببخش دایه، به واللّه نمیدونستم میاد این حرفها رو میزنه، دستهاش بی حال کنارش افتاده بودن.
	با حس خیسی زیرم نگام به دایه افتاد سرش از شرم پایین بود که گفتم:
	- فدای سرت تو هم جای مادرم چیزی ازم کم نمیشه.
	زیر دایه رو تمیز کردم و لباس تمیزی تنش کردم و رو تختی رو برداشتم یکی جدید انداختم.
	روی تخت وقتی دارز کشید پتو رو روش کشیدم و ملافهها رو برداشتم بردم تمیز شستم و سمت اتاقم رفتم.
	روی تخت وقتی دارز کشید پتو رو روش کشیدم و ملافهها رو برداشتم بردم تمیز شستم و سمت اتاقم رفتم. (1)
	روی تخت وقتی دارز کشید پتو رو روش کشیدم و ملافهها رو برداشتم بردم تمیز شستم و سمت اتاقم رفتم. (2)
	لباسهام رو روی زمین انداختم و سمت حموم رفتم خودم حسابی تمیز کردم و لباس جدید تنم کردم.
	بیرون اومدم که سالار کلافه وارد اتاق شد.
	سمتش رفتم و از پشت بهش چسبیدم دستش دور دستم قرار گرفت.
	لب زد: (1)
	- وسایل مورد نیازت رو جمع کن میخوام دو روز دیگه جایی ببرمت.
	کنجکاو پرسیدم: (9)
	- کجا؟ نمیشه دایه رو دست کی بسپاریم.
	سالار گفت:
	- نَشمی
	پوزخندی زدم که از چشم سالار دور نموند با یاد آورد نبات و خاله سراب لبخند زدم و گفتم:
	- من اینجا هیچ دوستی ندارم میشه نبات و خاله سراب بیان اینجا کار کنن، تنهان و گناه دارن لطفا.
	مظلوم شدم که لبخندی روی لب های خوش فرم سالار نقش بست و سری به نشونه "باشه" تکون داد.
	سرخوش شدم روی پام بلند شدم ولی قدش خیلی بلند بود گوشه کتش رو کشیدم سرش رو پایین آورد که بوسیدمش سالار کار داشت ازم جدا شد و رفت.
	روی تخت دارز کشیدم مشغول کتاب خوندن بودم زبونش عربی بود در مورد خصوصیات مردم عرب نوشته شده بود.
	من که مثل همیشه کنجکاو مشغول خوندنش بودم، با شنیدن صدای خس خس سرم رو بلند کردم کتاب رو زیر تخت گذاشتم و سمت در رفتم وقتی در باز کردم صدای پای کسی میاومد کنجکاو سمت صدا رفتم، در اتاقی که هیچکسی حق ورود بهش رو نداشت باز بود، کنجکاوی بهم غلبه کرد و سمت ...
	یک کتابخونه بود ولی خیلی گرد و خاکی و تاریک؛ داشتم قفسهها رو میدیدم که چشمم به یک کتاب با جلد تیره رنگ افتاد.
	بدون این که لمسش کنم روی زمین افتاد با شنیدن خس خس شکم به یقین تبدیل شد که بوی خوبی از این ماجرا نمیاد.
	کتاب خیلی سنگین بود بازش کردم که خطوط عربی رسم شده بود بیشتر شبیه خطخطی کردن بود از اعداد و حروف توش به کار برده شده بود.
	ظاهر موجوداتی روش ترسیم شده بود.
	با شنیدن صدای زنی پشت یکی از قفسههای کتاب مخفی شدم با دیدن فائزه خانوم که سمت یکی از قفسههای کتاب میاومد یک آلبوم قدیمی بیرون کشید و مشغول اشک ریختن شد.
	با شنیدن صدای زنی پشت یکی از قفسههای کتاب مخفی شدم با دیدن فائزه خانوم که سمت یکی از قفسههای کتاب میاومد یک آلبوم قدیمی بیرون کشید و مشغول اشک ریختن شد. (1)
	با شنیدن صدای زنی پشت یکی از قفسههای کتاب مخفی شدم با دیدن فائزه خانوم که سمت یکی از قفسههای کتاب میاومد یک آلبوم قدیمی بیرون کشید و مشغول اشک ریختن شد. (2)
	چی داخل اون آلبوم بود؟
	از شانس قشنگم یکی از کتابها افتاد سریع سمت میز رفتم و زیرش مخفی شدم از گوشه چشم فائزه خانوم رو دیدم که سمت جایی اومد که من چند دقیقه پیش اونجا بودم.
	از شانس قشنگم یکی از کتابها افتاد سریع سمت میز رفتم و زیرش مخفی شدم از گوشه چشم فائزه خانوم رو دیدم که سمت جایی اومد که من چند دقیقه پیش اونجا بودم. (1)
	از شانس قشنگم یکی از کتابها افتاد سریع سمت میز رفتم و زیرش مخفی شدم از گوشه چشم فائزه خانوم رو دیدم که سمت جایی اومد که من چند دقیقه پیش اونجا بودم. (2)
	بعد چند دقیقه اشکش رو پاک کرد و آلبوم رو زیر چیزی مخفی کرد و رفت در رو هم پشت سرش قفل کرد، ای وای بر من که گیر افتادم! ولی خوب کنجکاو بودم ببینم اون چیه؟ که فائزه مخفیش کرد.
	سمتش رفتم با زور و زحمت بالاخره آلبوم رو بیرون کشیدم، فائزه خانوم کنار یک مرد ایستاده بود و شکمش بزرگ بود آلبوم ورق زدم پسری بغل فائزه بود.
	نمیخورد سالار باشه این بار فائزه کنار یک مرد دیگه بود یک بچه کوچیک دستش بود سوال برام پیش اومد که اون بچه و اون مرد کی بودن؟
	وقتی به خودم اومدم غروب شده بود و من هنوز توی اتاق بودم آلبوم رو برگردوندم سر جاش اون کتاب رو که جلدش سیاه بود رو برداشتم و با لچکم به کمر بستمش.
	سمت پنجره رفتم و بازش کردم به ارتفاع عمارت نگاه کردم آب دهنم قورت دادم اگه میافتادم سالم نمیموندم ولی چارهای نبود از پنجره پاهام رو آویزون کردم و یکم که میرفتم به سکو عمارت میرسیدم ولی مشکل اینجا بود فاصله زیادی رو باید میپریدم.
	نمیدونستم میتونم یا نه ولی پاهام رو روی لبه گذاشتم و خوبیش این بود این وقت روز کسی زیاد داخل حیات عمارت نبود.
	بسم اللّه گفتم؛ و سمت جلو قدم برداشتم هی میگفتم:
	- بخاطر یک کنجکاوی ببین کجای؟ خاک تو سرت حداقل نمیر.
	به دیوار چسبیده بودم و راه میرفتم به آخر رسیدم که آب دهنم رو با شدت قورت دادم و پریدم که چشمم به پایین افتاد ترسیدم و به گوشه سکو خوردم قبل اینکه بیفتم محکم گرفتمش و خودم رو بالا کشیدم.
	قلبم داشت میاومد تو دهنم ولی به خودم مسلط شدم و نفسی از سر آسودگی کشیدم.
	سمت اتاق رفتم و کتاب رو از لچکم بیرون کشیدم و مشغول خوندنش شدم شانسی که آوردم به عربی مسلط بودم راحت میتونستم بفهمم چی نوشته.
	اسم کتابش طلسم سیاه بود، خوب از قرار معلوم کتابش چیز خوبی نبود بر عکس از رابطهها شیاطین و با اُنس گفته شده بود.
	تصویر دو زن که به هم از دو قسمت الت تناسلیشون بهم وصل شده بودن شکلاشون عجیب بود.
	فائزه خانوم جادو بلده؟! چه خانواده جالبی پس فقط خودم نیستم با شیاطین سر و کله میزنم!
	کتاب رو برعکس کردم که چیزی ازش افتاد با دیدن یک تیکه چرم بز ابروی بالا انداختم.
	وسوسه شدم بخونمش ولی جادو سیاه ممنوع بود کتاب رو برداشتم و از اتاق خارج شدم سمت استبل رفتم و بدون اینکه به کسی بگم از عمارت خارج شدم سمت چشمه رفتم.
	بازم همون حس مزاحم سراغم اومد از اسب پایین اومدم، من قسم خوردم که از جادوی سیاه استفاده نکنم.
	خم شدم و چوبهای ریز رو جمع کردم و آتیش روشن کردم.
	کتاب رو داخل آتیش انداختم صدای جیغ شنیدم طلسمی که روی چرم بز نوشته شده بود رو داخل آتیش انداختم.
	شعلههای آتیش یک دفعه زبانه کشید صدای نالهها بیشتر شد وقتی کتاب کاملا سوخت ناله ها هم قطع شدن.
	به جلوم خیره شدم و سمت عمارت رفتم و طبق دستور آقا سالار مشغول جمع کردن لباسهام بودم که جیغ فائزه خانوم بلند شد.
	لباسها رو زمین انداختم سمت اتاق فائزه خانوم رفتم، به تنش چنگ میگرفت و جیغ میزد با دیدنم سمتم اومد و موهام و گرفت.
	- کجا بردیش؟
	دستم رو روی دستش گذاشتم به به یک چیزی داخل جسمش بود.
	سمت خدمتکارها برگشتم و گفتم:
	- به چی زل زدید؟ پاشید برید سر کارتون وگرنه اخراجید!
	خدمه متفرق شدن فائزه رو داخل اتاق هل دادم و خودمم وارد اتاق شدم.
	موهاش رو گرفتم و سرش فریاد زدم:
	- در مقابل اون کتاب جادو چی رو قربانی کردی؟
	فائزه مثل سگی شده بود که خُر، خُر میکرد و بو میکشید.
	- اگه نگی میدمت دست همون ها تا تیکه تیکت کنن میشینم نگاهت میکنم و هیچ کاری برات نمیکنم.
	فائزه قهقه زد و گفت:
	- مثلا چیکار میکنی؟
	پوزخندی زدم و موهاش رو گرفتم و سمت خودم کشیدم کنار گوشیش یک دعا زمزمه کردم، صدام اذیتش میکرد و مدام  جیغ میکشید.
	توی دهنش زدم و گفتم:
	- جیغ بزنی همین جا خون نحس نداشتت رو میریزم حرف بزن چی در ازای اون گرفتی؟
	لب زد: (2)
	- روح...
	عصبی غریدم: (1)
	- روحت رو فروختی؟! مگه بیعقلی تو زن این چه کاری بود کردی؟
	فائزه خانوم گفت: (1)
	- تو چرا واست مهمه؟
	کلافه چیزی رو زمزمه میکردم تو گوش فائزه تا جن بیاد بیرون وقتی بعد از کلی جیغ زدن بیرون اومد فائزه بیهوش روی زمین افتاد.
	جن غیب شد زیر لب خاک تو سری نثار فائزه کردم و سمت اتاقم رفتم.
	خوبیش این بود یادش نمی موند حالم از این وضعیتی که توش بودم بهم میخورد دلم میخواست اون جن رو بکشم ولی حق نداشتم و این عصبیم میکرد.
	خوبیش این بود یادش نمی موند حالم از این وضعیتی که توش بودم بهم میخورد دلم میخواست اون جن رو بکشم ولی حق نداشتم و این عصبیم میکرد. (1)
	خوبیش این بود یادش نمی موند حالم از این وضعیتی که توش بودم بهم میخورد دلم میخواست اون جن رو بکشم ولی حق نداشتم و این عصبیم میکرد. (2)
	"کژین" (2)
	به بهونه دیدن دوستام میخواستم ارسام رو ببینم مرد خوش چهرهای بود، به خودم خیلی رسیدم اونقدر خوشگل شده بودم که مدام برای خودم ناز میکردم.
	لچکم رو بالای سرم بستم و سمت خروجی خونه رفتم.
	شاد و شنگول سمت چشمه رفتم ارسام رو از دور دیدم با دیدنم از روی زمین بلند شد و سمتم اومد.
	لب زد: (3)
	- اجازه میدی دستت رو بگیرم.
	از خجالت لپام قرمز شد دستم رو داخل دست های بزرگ و مردونه اش گذاشتم.
	مردونه فشاری وارد کرد.
	هر دو سکوت کرده بودیم من خجالت زده چشم ازش میدزدیدم اون مردونه میخندید.
	صدای خندههاش آرامش بخش بود.
	لب زد: (4)
	- چند سالته خانوم کوچولو؟
	از شنیدن خانوم کوچولو اخمی کردم و تخس گفتم:
	- هجده سالمه.
	ابروی بالا انداخت و لبخند راضیت بخشی روی لبش اومد.
	- منم سی و یک سالمه.
	چشمهام گشاد شد وای چقدر سنش زیاده ولی اصلا به چهره خوش فرمش نمیاومد!
	شرمگین لب زدم:
	- بهتون نمیخوره.
	قهقه زد که در کمال تعجبم بوسه روی سرم زد از کارش تعجب کردم و چشمهام رو گرد کردم.
	قهقه زد که در کمال تعجبم بوسه روی سرم زد از کارش تعجب کردم و چشمهام رو گرد کردم. (1)
	قهقه زد که در کمال تعجبم بوسه روی سرم زد از کارش تعجب کردم و چشمهام رو گرد کردم. (2)
	با دیدنم زیر خنده زد و دستم رو بلند کرد و سمت جنگل برد.
	آخه یکی نیست بگه آبت کمه نونت کمه با یک مرد غریبه اومدی جنگل که چی بشه؟ آخ کژین، تو چرا انقدر گیجی؟
	زیر لب به خودم فحش میدادم که ارسام سمتم اومد و گفت:
	- زیر لب چی بارم میکنی؟
	ازش فاصله گرفتم و سمت روستا فرار کردم دنبالم دویده، مدام اسمم رو صدا میزد.
	بالاخره من رو گرفت و سمت جنگل کشوند ترسیده جیغ کشیدم که فریاد زد:
	- آروم باش کاریت ندارم، من بی ناموس نیستم که بهت دست بزنم پس فرار نکن.
	آوردمت که بهت بگم سه روز دیگه میام خواستگاریت اگه قرار باشه به دختری دست بزنم شک نکن اون دختر زنِ منه.
	در تمام عمر سی و یک سالم با زنی هم خوابی نکردم پس دلیلی نداره بترسی.
	پدر ندارم خان زحمت میکشه تو رو از پدر و خواهرت برای من خواستگاری میکنه.
	انگشت اشارش رو سمتم گرفت و گفت:
	- وای به حالت اگه ردم کنی جلو همه تو روستا میبوسمت تا هیچکسی بهت نزدیک نشه.
	ترسیده سرم رو تکون دادم و خودم رو لعنت میکردم که ارسام گفت:
	- خودم خونه میبرمت، فرار هم نکن.
	زیر لب "گرازی" نثارش کردم و ازش رو گرفتم.
	تا نزدیکی روستا همراهم اومد و بدون اجازه لباش رو مماس با لبهام کرد خواست ببوسه که ناخودآگاه توی گوشش زدم و گفتم:
	- هر وقت زنت شدم ببوس بیتربیت.
	دستش رو روی جای سیلی گذاشت و با چشمهای به خون نشسته سمتم یک قدم برداشت ترسیده یک قدم عقب رفتم روی صورتم خم شد و گفت:
	دستش رو روی جای سیلی گذاشت و با چشمهای به خون نشسته سمتم یک قدم برداشت ترسیده یک قدم عقب رفتم روی صورتم خم شد و گفت: (1)
	دستش رو روی جای سیلی گذاشت و با چشمهای به خون نشسته سمتم یک قدم برداشت ترسیده یک قدم عقب رفتم روی صورتم خم شد و گفت: (2)
	- شب عروسیمون این سیلی رو تلافی میکنم.
	زبونی واسش در آوردم و گفتم:
	- شما اول به دست بیار بعد خط و نشون بکش.
	نزدیکم بود و دستی دور کمرم حلقه کرد و با لحن خماری کنار گوشم زمزمه کرد:
	- من اگه بخوام الانم به دستت میارم.
	ترسیده آب دهنم رو قورت دادم که لاله گوشم رو به دندون گرفت.
	حالم یه جوری شده بود که ازم جدا شد و گفت:
	- دختر برو خونتون تا کار دست خودم و خودت ندادم.
	از خدا خواسته فرار کردم.
	"کژال" (74)
	به اون چهار دیواری پناه بردم و سرم رو توی دستم گرفتم و فشار میدادم کلافه فقط پشت سر هم نفس میکشیدم.
	به اون چهار دیواری پناه بردم و سرم رو توی دستم گرفتم و فشار میدادم کلافه فقط پشت سر هم نفس میکشیدم. (1)
	به اون چهار دیواری پناه بردم و سرم رو توی دستم گرفتم و فشار میدادم کلافه فقط پشت سر هم نفس میکشیدم. (2)
	دلم میخواست بخوابم بلکه این آشوب دلم آروم بشه.
	سرم رو روی بالشت گذاشتم و پلکم رو بستم.
	بدون توجه به چیزی سعی کردم بخوابم.
	"به دختری زل زدم که با آینه جلوش حرف میزد میگفت:
	- من تو رو میبینم، همون دنیای پشت آینه دارم میبینمت میدونم اونجایی ببین من واقعا تنهام میشه دوستم بشی؟
	من دارم توی این اتاق خفه میشم تو رو خدا دوستم بشو من هیچکسی رو ندارم!
	اشک از چشمش پایین ریخت، سمتش رفتم.
	بغلش کردم هر چند حسم نمیکرد ولی تنها کاری بود میتونستم بکنم.
	گریش شدت گرفت ولی بیصدا هق هق میکرد با صدای گرفتش گفت:
	- من دارم اینجا میپوسم، باهام دوست بشید.
	دستش رو روی آینه گذاشت و ازش رو گرفت.
	یعنی انقدر تنها بود که دلش میخواست با جنها دوست بشه؟ ازش فاصله گرفتم موهای تیرش اطرافش پریشون شده بود نگاه ازش گرفتم و به اتاق تاریکش نگاه کردم، یک دفعه مهتاب چشمش رو باز کرد و سمت آینه برگشت به حالت عجیبی به آینه زل زد.
	شروع به خنده کرد و گفت:
	- دیدمت، تو رو دیدم.
	به آینه زل زد و شدت خندش زیاد شد ولی یک دفعه سکوت کرد سرش رو کج کرد چشمم به دختر داخل آینه افتاد، چشمهای سردش بی روح تر از هر زمانی شده بود!
	تنش داغ بود ولی سرما درونش عصبیم میکرد، سرد از همه آدما بود.
	رفتارش جنون آمیز شده بود، وقتی صدای یک زن و مرد رو شنیدم چهره مهتاب در هم شد زیر لب تکرار کرد:
	- یک روز صداتون رو برای همیشه قطع میکنم.
	لبخندی روی لبش نقش بست که من از شدت سرماش تنم لرزید.
	نفس کم آوردم احساس خفگی میکردم، انگار کسی گلوم رو فشار میداد."
	"ارسام" (2)
	سمت زمین رفتم قصد داشتم با خان صحبت کنم، با دیدنم کارگر رو رد کرد سرکارش بهم چشم دوخت و لب زد:
	- به به... ارسام خان باد از کجا وزیده که یادی از ما کردی؟
	نگران واکنش خان بودم بنابراین یکم سکوت کردم که خان اخمی کرد و گفت:
	- همراهم بیا.
	"سالار" (33)
	سمت اتاقکی رفتم که وقت استراحت میرفتم داخلش رفتم که ارسام هم دنبالم اومد خیلی جدی گفتم:
	سمت اتاقکی رفتم که وقت استراحت میرفتم داخلش رفتم که ارسام هم دنبالم اومد خیلی جدی گفتم: (1)
	سمت اتاقکی رفتم که وقت استراحت میرفتم داخلش رفتم که ارسام هم دنبالم اومد خیلی جدی گفتم: (2)
	- بشین حرفت رو درست حسابی بزن ببینم مشکلت چیه؟
	ارسام سرش پایین بود و با انگشتش ور میرفت انگار قصد حرف زدن نداشت که گفتم:
	- قراره تا صبح بشینی به فرش زل بزنی؟
	ارسام یک نفس عمیق کشید و به خودش مصلت شد و با استرس لب زد:
	- خان اومدم که برام یک کاری بکنید البته اگه مقدوره!
	اخمی کردم و گفتم: (18)
	- چه کاری؟!
	- خودتون میدونید خانواده ندارم یتیم و یَسیرم (کسی که پدر و مادر نداره.) برام این یک بار رو برادری کنید کژین خانوم از خانوادش واسم خواستگاری کنید.
	ابروهام بالا پرید کم کم لبخند جایگزین تعجبم شد که لب زدم:
	- مبارک شادوماد.
	خان از جاش بلند شد و سمتم اومد و مردونه روی پشتم زد و گفت:
	- کژین رو دست یک پسر آقا نسپاریم پس باید دست کی بسپاریم؟ امشب با کژال صحبت میکنم فردا بیا عمارت خودت شخصا با کژال صحبت کن منم هستم که یک وقت سرت رو نبره.
	پشت بند این حرفم قهقه زدم که ارسام ترسیده گفت:
	- ممکنه کژال خانوم راضی نباشن؟
	یک طرف لبم رو کش دادم و گفتم:
	- کژال دختری نیست که مانع خوشبختی کسی بشه نگران نباش فردا یک دست لباس دخترونه بگیر بیار پیش کژال وقتی ببینه از همین الان به فکر خواهرشی مطمئن باش بهت اعتماد میکنه.
	"ارسام" (3)
	خوشحال بودم انگار قراره دنیا رو بهم بدن سالار خان بلند شد و گفت:
	- خب من برم، کژالم منتظره فردا یادت نره.
	سر خوش گفتم:
	- چشم خان خدا ازتون راضی باشه.
	خواستم دستش رو ببوسم که اجازه نداد.
	"سالار" (34)
	از اتاق خارج شدم و سمتم عمارت روندم پوفی کشیدم و سمت خونهای رفتم که آرامشگاهم بود.
	از اتاق خارج شدم و سمتم عمارت روندم پوفی کشیدم و سمت خونهای رفتم که آرامشگاهم بود. (1)
	از اتاق خارج شدم و سمتم عمارت روندم پوفی کشیدم و سمت خونهای رفتم که آرامشگاهم بود. (2)
	"کژال" (75)
	از خواب با وحشت بیدار شدم تموم تنم خیس عرق بود و میلرزید، نفس نفس میزدم آخر این کابوسها من رو میکشن پس کی قراره تموم بشه!
	لباسم رو از تنم خارج کردم و برهنه سمت حموم رفتم با آب سردی که داخلش بود حموم کردم انگار بدنم یک تیکه آتیش بود از دورن میسوختم.
	دلم میخواست فریاد بزنم ولی نمیشد، وگرنه یک عیب جدید برام میتراشیدن، داخل حموم اشک میریختم از شدت سرما میلرزیدم تو خودم مچاله شدم و با صدای نصبتا بلندی فریاد زدم؛
	- لعنت به این زندگی که تموم شدنی نیست.
	هق هقم اوج گرفت اونقدر گریه کردم که چشمه اشکم خشک شد.
	سیلی به خودم زدم و گفتم:
	- پاش و مگه تو دختر لر نیستی؟ چته! پاش و خودت رو جمع کن هنوز خیلی کار داری! اول بسم اللّه کم آوردی چطوری میخوای با یک نفرین مقابله کنی؟
	پاش و کژال کم نیار.
	با خودم حرف زدم و رو به روی آینه ایستادم، به خودم داخل آینه نگاه کردم، زیبا بودم.
	ولی صبر و تحمل داشت تموم میشد بازم باید میجنگیدم، من دارم زندگی پر از کابوسهای مهتاب رو میبینم اگه امروز من کم بیارم اون دختر نابود میشه.
	بخاطر دختر کوچولوی قلبم بلند شدم سعی کردم همون زن سابق بشم.
	از حموم بیرون اومدم یکم تب داشتم سمت لباسهام رفتم و یک لباس سفید بیرون آوردم قشنگ بود برگهای طلایی رنگی روی کمرش کار شده بود از کمر به پایین آزاد بود از بالا تنگ میشد و آستینهاش تنگ دوخته شد بود که موقع پوشیدن به دستم میچسبید.
	از حموم بیرون اومدم یکم تب داشتم سمت لباسهام رفتم و یک لباس سفید بیرون آوردم قشنگ بود برگهای طلایی رنگی روی کمرش کار شده بود از کمر به پایین آزاد بود از بالا تنگ میشد و آستینهاش تنگ دوخته شد بود که موقع پوشیدن به دستم میچسبید. (1)
	از حموم بیرون اومدم یکم تب داشتم سمت لباسهام رفتم و یک لباس سفید بیرون آوردم قشنگ بود برگهای طلایی رنگی روی کمرش کار شده بود از کمر به پایین آزاد بود از بالا تنگ میشد و آستینهاش تنگ دوخته شد بود که موقع پوشیدن به دستم میچسبید. (2)
	با صدای ایمان سمتش برگشتم برق چشمهاش خاموش شده بودن.
	- تو چرا نگران اون دختر بچهای؟ زندگیت رو بکن!
	سمتش حرکت کردم که با نگاهش سر جام ایستادم.
	- برای اینکه نمیتونم بیتوجه از کنارش رد بشم.
	رحمان و رحیم کجا هستن؟
	- قیام ازت دلخوره، کتابی که باز کردی عکسهای که نگاه کردی مطالبی که خوندی قیام رو عصبی کرده.
	با تعجب گفتم: (4)
	- من که سوزوندمش.
	ایمان سرش رو تکون داد و گفت:
	- بله سوزوندین اما شما یک کتاب ممنوعه رو باز کردید.
	زبونی روی لب خشک شدم کشیدم و گفتم:
	- من هر کاری قیام گفت؛ غلطه نکردم حالا مشکلتون چیه؟! اصلا چرا توی زندگیم هستین؟ چرا!
	ایمان ناراحت گفت: (2)
	- فقط کافیه که دستور بدی ما بریم و اونوقت که برای همیشه از زندگیت میریم، تا زمانی که تو ما رو بخوایی کنارتیم.
	- من فقط کلافم همین، متاسفم عصبیم پیش قیام برو بگو در اسرء وقت خودم پیشش میام.
	- کژال زمان داری برای جنگیدن.
	به حالات کلافه گفتم:
	- من همین الانشم در حال جنگیدنم.
	ایمان سمتم اومد و خواست بغلم کنه ولی پشیمون شد و عقب رفت بعد از چند دقیقه غیب شد.
	سمت حیاط عمارت رفتم آقا جمشید داخل آشپزخونه کنار نَشمی مشغول غذا خوردن بود با دیدنم از جاش بلند شد بدون توجه به نَشمی گفتم:
	- امروز دنبال نبات و خاله سراب برو خان در جریانه بیارشون اینجا برای انجام کار متوجه شدین؟
	آقا جمشید متعجب گفت:
	- بله کژال خانوم.
	سمت نَشمی برگشتم و گفتم:
	- غذای دایه رو آماده کن و بهش بده، اگه بی احترامی به اون زن بکنی خودت میدونی جات کجاست!
	نَشمی سری تکون داد و گفت:
	- چشم کژال خانوم.
	صدای در عمارت اومد با دیدن سالار خندونی یک تای ابروم رو بالا دادم.
	سوت میزد و شاد بود سمتم اومد سرم بوسید و گفت:
	- خانومم بیا کارت دارم.
	سری تکون دادن و همراه سالار رفتم.
	وارد اتاق شدیم که سالار کنارم نشست و بدونه مقدمه گفت:
	- واسی خواهرت خواستگار اومده.
	اخمی کردم و گفتم: (19)
	- کیه؟!
	سالار با دیدن اخمم تعجب کرد و گفت:
	- ارسام!
	با شنیدن اسم ارسام خیالم راحت شد ولی خوب نظر کژین هم مهم بود.
	- من سر خود خواهرم رو دست هر مردی نمیسپارم باید از کژین مطمئن بشم.
	فردا میرم باهاش صحبت میکنم صلاح بود بیان اگه نه که دیگه هیچ نظر بابا رو هم باید بپرسم به هر حال نظر اصلی پدرمم مهمه.
	سالار سری تکون داد و "باشهای" گفت.
	- راستی جمشید چرا خاله سراب رو امروز نیاورد؟
	سالار محکم تو صورتش زد و گفت:
	- یادم رفت یادآوری کنم بهش حتما فراموش کرده.
	به حالت بی حالی گفتم:
	- خودم بهش گفتم.
	راستی میشه برم بیرون از عمارت یکم هوا بخورم دارم خفه میشم.
	سالار سری تکون داد و گفت: (1)
	- آره برو ولی قبل از تاریک شدن هوا برگرد.
	خوشحال بوسش کردم و سمت استبل رفتم و یک اسب بیرون آوردم.
	قبل از خارج شدنم نَشمی رو صدا زدم:
	- نَشمی، نَشمی.
	نَشمی سمتم اومد و با سری پایین گفت:
	- بله کژال خانوم. (1)
	- غذای دایه رو بهش بده حواستم به رفتارت باشه.
	نَشمی زیر لب غرغر کنان ازم دور شد.
	از خونه خارج شدم و سوار اسب شدم سمت امام زاده هدایتش کردم.
	"فائزه" (1)
	با صورت عرق کرده از خواب بیدار شدم و از تخت پایین اومدم و سمت آینه رفتم چشم بی امان می سوخت با نگاه کردن به شیشه تصویر کریحی از خودم دیدم وحشت زده شونه رو تو آینه کوبیدم که صدای گوشخراشی کل اتاق پر کرد.
	با صدای راه رفتن تو خودم مچاله شدم، سرمایی شدید به قلبم هجوم آورد و بدنم بی امان شروع به لرزیدن کرد.
	دستم رو روی شیشهها گذاشتم که تکههای از شیشه وارد دستم شد.
	از درد جیغی کشیدم با شنیدن صدای زمختم ترسیدم.
	سمت تختم رفتم و خودم و جمع کردم.
	زمزمه کردم؛ فائزه این ها فقط یک کابوسه بَدِ، بیدار که بشی تموم میشه.
	"کژال" (76)
	وارد جنگل شدم اسبم وحشت زده بود لرزش تنش رو حس میکردم، کنار پهلوش زدم و سمت قسمتی از جنگل هدایتش کردم.
	وارد جنگل شدم اسبم وحشت زده بود لرزش تنش رو حس میکردم، کنار پهلوش زدم و سمت قسمتی از جنگل هدایتش کردم. (1)
	وارد جنگل شدم اسبم وحشت زده بود لرزش تنش رو حس میکردم، کنار پهلوش زدم و سمت قسمتی از جنگل هدایتش کردم. (2)
	صدای زوزه گرگ بلند شد اسبم سرش رو وحشت زده بلند کرد با ابسار دهنش رو کشیدم و سعی کردم آرومش کنم.
	محکم سمت پهلوش زدم و سمت امام زاده هدایتش کردم.
	شیهه ی بلندی کشید و با تمام سرعتش اون رو سمتی که خواستم هدایت کردم.
	صدای ناله و جیغ داخل گوشم بود، التماس و جیغهای این جنگل تمومی نداشت.
	از اسب پایین اومدم و وارد امام زاده شدم صدای جیغ بچههای داخلش بودن قطع شد و احساس میکردم زیر نظرم جلوتر که رفتم قیام پیشم اومد و با لحنی که ازش بعید بود گفت:
	از اسب پایین اومدم و وارد امام زاده شدم صدای جیغ بچههای داخلش بودن قطع شد و احساس میکردم زیر نظرم جلوتر که رفتم قیام پیشم اومد و با لحنی که ازش بعید بود گفت: (1)
	از اسب پایین اومدم و وارد امام زاده شدم صدای جیغ بچههای داخلش بودن قطع شد و احساس میکردم زیر نظرم جلوتر که رفتم قیام پیشم اومد و با لحنی که ازش بعید بود گفت: (2)
	- خوش آمدی کژال خانوم.
	با بیحالی گفتم
	- سلام بابا قبام.
	پوزخندی روی لبهای قیام نقش بست.
	- بابا؟ کژال میدونی چیکار کردی؟
	مثل خودش سرد جواب دادم:
	- فکر نمیکنم کتابی که در مورد جادوی سیاه باشه سوزوندنش مشکلی داشته باشه؟
	قیام یک قدم سمتم اومد و گفت:.
	- نه اصلا بلکه کار خوبیم کردی ولی تو حق نداشتی نوشتههای داخلش رو بخونی میدونی با این کارت اسباب راحتی شیاطین رو جور کردی؟
	میدونی میتونن نابودت کنن؟
	- من قسم خوردم، دست به طلسم نمیزنم.
	قیام به حالتی عصبی گفت:
	- ببینیم و تعریف کنیم کژال خانوم.
	ایمان کنار برادرهاش ایستاده بود و به دعوای من و قیام نگاه میکرد بدون توجه به برادرهاش جلو اومد و گفت:
	ایمان کنار برادرهاش ایستاده بود و به دعوای من و قیام نگاه میکرد بدون توجه به برادرهاش جلو اومد و گفت: (1)
	ایمان کنار برادرهاش ایستاده بود و به دعوای من و قیام نگاه میکرد بدون توجه به برادرهاش جلو اومد و گفت: (2)
	- کژال خطا نکرده چرا همیشه سرش دعوا راه میندازی؟
	قیام نجوا گرانه گفت:
	- تو نمیدونی! کافیه وسوسه بشه و دیگه تمومه.
	عصبی جیغی کشیدم و گفتم:
	- بسه من زری نیستم، من قدرت طلب نیستم من فقط میخوام از خودم و خانوادم حفاظت کنم.
	نه جادو نه دعا هیچی رو نمیخوام تا به الان از جادو استفاده نکردم فقط یک یا دو بار دست به دعا زدم اونم برای کمک، همین.
	نه جادو نه دعا هیچی رو نمیخوام تا به الان از جادو استفاده نکردم فقط یک یا دو بار دست به دعا زدم اونم برای کمک، همین. (1)
	نه جادو نه دعا هیچی رو نمیخوام تا به الان از جادو استفاده نکردم فقط یک یا دو بار دست به دعا زدم اونم برای کمک، همین. (2)
	نمیخوامتون اگه قراره اینطور حمایتم کنید همون بهتر که نباشید، هر روز باید جنگ اعصاب باهاتون داشته باشم!
	نمیخوامتون اگه قراره اینطور حمایتم کنید همون بهتر که نباشید، هر روز باید جنگ اعصاب باهاتون داشته باشم! (1)
	نمیخوامتون اگه قراره اینطور حمایتم کنید همون بهتر که نباشید، هر روز باید جنگ اعصاب باهاتون داشته باشم! (2)
	اگه انقدر با مسئولیتید چرا وقتی اون جن خواهرم رو دزدیدن لام تا کام چیزی نگفتید؟ چون خودتونم نمی دونید چه کاری میکنید.
	شما موکل رحمانی هستید؟ اگه اینطوره پس در جایگاه خودتون وظیفهای که دارید رو انجام بدید.
	من میدونم دارم چیکار میکنم بچه نیستم.
	قیام کوتاه اومد وقتی دید خیلی عصبی و ناراحتم، میدونست از این وضعیت خسته شدم پس سکوت کرد.
	قیام کوتاه اومد وقتی دید خیلی عصبی و ناراحتم، میدونست از این وضعیت خسته شدم پس سکوت کرد. (1)
	قیام کوتاه اومد وقتی دید خیلی عصبی و ناراحتم، میدونست از این وضعیت خسته شدم پس سکوت کرد. (2)
	سنگی که مادر پری بهم داد رو از دور گردنم باز کردم و سمت قیام رفتم و گفتم:
	- تو باید اسم روی این رو بتونی بخونی! درسته؟ پس جلوی همون خدای که پرستشش میکنی من میخوام شیعه بشم تا بدونی من هر کاری برای نجات نسلم و خانوادم میکنم.
	حتی اگه لازم باشه دین و آئینم رو عوض میکنم من ایمان میارم به همون خدای بالا سر همونی که تا امروز خلاف دستوراتش رو انجام ندادم.
	اگه از جادو استفاده میکردم هیچوقت اسمش رو دور گردنم نمینداختم از شر اون شیاطین بهش پنهاه نمیبردم.
	ایمان، قیام رو پس زد... سمتم اومد و بغلم کرد نگاهم به چشمهای تیز و برندش افتاد که با چشم برای قیام خط و نشون میکشید.
	ایمان، قیام رو پس زد... سمتم اومد و بغلم کرد نگاهم به چشمهای تیز و برندش افتاد که با چشم برای قیام خط و نشون میکشید. (1)
	ایمان، قیام رو پس زد... سمتم اومد و بغلم کرد نگاهم به چشمهای تیز و برندش افتاد که با چشم برای قیام خط و نشون میکشید. (2)
	سمت قیام بود که لب زد:
	- کژال نیازی به عوض کردن دینش نداره مهمه ایمانه نه دین.
	اسم قیام رو کشیده گفت:
	- قیام اگه اجازه بدی کژال ببرم فکر کنم چیزی که دلت میخواست رو شنیدی!
	رحمان سمت ایمان اومد و گفت:
	- این بار رو با ایمان موافقم کژال تا به حال خلاف کارهای که گفتیم؛ رو نکرده برعکس ظلم در حقش کردن با خوبی جواب داده.
	رحیم کنار رحمان ایستاد و گفت:
	- هر کسی در انتخاب دینش آزاده ما به، ایمان کژال باور داریم تو چرا نداری؟
	قیام سکوت کرده بود اصلا انتظار این حمایت رو نداشت.
	بدون حرفی سمت اتاق رفت ایمان من رو سمت خودش برگردوند و گفت:
	- داره دیر وقت میشه عروس خانوم باید بری.
	تو اوج ناراحتی لبخندی روی لبم اومد که ایمان ادامه داد:
	- ما تا خارج شدن از جنگل مراقبتیم با خیال راحت برو.
	سری تکون دادم و از امام زاده خارج شدم سوار اسبم شدم شروع به حرکت کرد.
	از جنگل داشتم خارج میشدم که اسبم یک دفعه ایستاد مسخ شده بود هر چی به کمرش میزدم حرکت نمیکرد یک دفعه روی زمین افتاد و از سوراخهای بینیش خون بیرون ریخت، ترسیده بودم نمیتونستم فرار کنم جسه ی اسب روی پام افتاده بود خیلی درد میکرد.
	با چشم دنبال چیزی توی تاریکی گشتم که چشمم به چند چشم براق افتاد فکر کردم عَجلم رسیده.
	تقلا میکردم که هیکل اسب رو کنار بزنم ولی فایده نداشت.
	صدای خنده و گریه ترکیب شده بلند شد جلوی چشمهام گرگها روی زمین افتادن، صدای خورد شدن استخون هاشون بلند شد... به شکل یک سایه در اومدن و بیحال راه میرفتن.
	هر آن منتظر مرگم بودم، سمتم حمله کردن و چنگی روی صورتم کشیدن که از درد جیغی زدم سر رو کله ایمان پیدا شد و شروع به جنگیدن با اون ها کرد رحمان بهش ملحق شد و رحیم با یک حرکت جسه ی اسب رو اونطرف انداخت کمکم کرد از اون جنگل نفرین شده فرار کنم.
	با پای لنگان و صورتی زخمی جلوی در عمارت من رو برد و رها کرد.
	به در کوبیدم که آقا جمشید در باز کرد با دیدنم سمتم اومد و زیر بازوم رو گرفت نَشمی رو دنبال سالار فرستاد.
	با زحمت راه میرفتم سالار سمتم دوید و با دیدنم اخمی کرد دستش رو روی پام گذاشت که "آخ" آرومی گفتم.
	با زحمت راه میرفتم سالار سمتم دوید و با دیدنم اخمی کرد دستش رو روی پام گذاشت که "آخ" آرومی گفتم. (1)
	با زحمت راه میرفتم سالار سمتم دوید و با دیدنم اخمی کرد دستش رو روی پام گذاشت که "آخ" آرومی گفتم. (2)
	عصبی سمت نَشمی برگشت:
	- آب گرم و پارچه تمیز بیار، دستم رو از دست جمشید در آورد و سمت اتاق برد.
	کمکم کرد روی تخت بشینم تازه چشمش به جای زخم روی صورتم افتاد.
	عصبی فریاد زد:
	- کژال دیگه حق نداری تنها بیرون بری، حالا بگو ببینم چی بهت حمله کرده؟
	دنبال راه فرار بودم که گفتم:
	- اسب مار دید رم کرد منم افتادم اونم فرار کرد.
	سالار روی صورتم خم شد و غرید:
	- اها نکنه آقا ماره صورتت رو چنگ گرفته؟ من رو احمق فرض نکن چی بهت حمله کرده؟
	زیر لب گفتم: (1)
	- گرگ.
	سالار عصبی چیزی زیر لب گفت:
	- چطوری فرار کردی؟ نگو خودم فرار کردم که با پای از جا در رفته هیچکسی نمیتونه فرار کنه؟
	نمیتونستم بگم چی هستم، میگفتم حکم مرگ بود برای همین گفتم:
	- دو تا پیرمرد نجاتم دادن، اسلحه داشتن شلیکی که کردن گرگها فرار کردن.
	سالار با خیال آسود باشهای گفت؛ نَشمی در زد و وارد اتاق شد.
	سالار پام و داخل آب گذاشت و شلوارم رو بالا کشید پام رو ماساژ داد و با کاری که کرد جیغی کشیدم با پارچه پام رو خشک کرد و روی تخت گذاشت و گفت:
	- تا دو روز سوار اسب نمیشی فهمیدی؟
	تند تند سرم و تکون دادم.
	- خوبه.
	کمکم کرد روی تخت دراز بکشم.
	"رحمان"
	با خستگی به برادرهام نگاه کردم هر کدومشون زخمی بودن چشمم به اسب افتاد با بیرحمی کشته بودنش.
	نیمچه لبخندی روی لبم نقش بست و گفتم:
	- رحیم میشه ما رو تنها بزاری؟
	رحیم سری تکون داد و غیب شد بدون مقدمه سمت ایمان برگشتم و گفتم:
	- کارت خوب بود ولی یادت باشه ما جن هستیم رابطه ما با آدمیزادها ممنوعه فکر داشتن کژال رو نکن بخصوص که همسر داره، ایمان به خودت بیا.
	ایمان سکوت کرد میدونستم دلش رو خیلی وقته باخته ولی رابطه ما با انسانها ممنوع بود.
	- نمیخوام غمت رو ببینم ولی خودت از قوانین با خبری میدونی حاصل نژاد جن و انسان چی میشه، گاهی نوزاد متولد شده غیرقابل کنتروله و گاهی دیوانه تو که نمیخوای همچین ظلمی در حقشون بکنی؟
	ایمان ناراحت گفت: (3)
	- من به کژال نزدیک نمیشم فقط در حد یک برادر نزدیکشم.
	رو بهش کردم و گفتم: (2)
	- ولی چشمهات چیزی دیگهای رو فریاد میزنن.
	از جلوی چشم ایمان غیب شدم تا توی حال خودش باشه.
	"کژال" (77)
	سالار کنارم خوابید خوابم نمیبرد آروم دستش رو از دور کمرم جدا کردم و از اتاق خارج شدم سمت اتاق دایه رفتم چند بار نزدیک بود بیفتم ولی به سختی خودم رو نگه داشتم.
	سالار کنارم خوابید خوابم نمیبرد آروم دستش رو از دور کمرم جدا کردم و از اتاق خارج شدم سمت اتاق دایه رفتم چند بار نزدیک بود بیفتم ولی به سختی خودم رو نگه داشتم. (1)
	سالار کنارم خوابید خوابم نمیبرد آروم دستش رو از دور کمرم جدا کردم و از اتاق خارج شدم سمت اتاق دایه رفتم چند بار نزدیک بود بیفتم ولی به سختی خودم رو نگه داشتم. (2)
	در اتاق دایه رو باز کردم که چشمم به چشمهای بازش افتاد.
	سمتش رفتم لباش از شدت تشنگی خشک شده بودن کمی داخل لیوان آب ریختم سرش رو بلند کردم و آب بهش دادم وقتی خورد سمت پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم نور ماه مستقیم تو اتاق دایه افتاد سمتش برگشتم که با ناراحتی نگاهم میکرد نگاهش کردم و گفتم:
	- میخوام یک چیزی بهت بگم دایه تو سکوت کن و گوش کن.
	دایه بهم زل زد که لب زدم:
	- روز اولی که به عمارت آروان خان اومدم رو یادته؟ یادته چقدر اذیتم کردی؟ یادته چقدر تحقیرم کردی؟ دایه چوب خدا صدا نداره! خودت رو ببین همون آسویی که سنگش رو به سینت میزدی ببین چطور جلوی همه خوارت کرد! دایه ارزشش رو داشت که دست به دست آسو بدی تا من نازا...
	سمت دایه برگشتم که چشمهاش خیس اشک بود ادامه دادم:
	- دایه کاش بهم رحم میکردی؟ نمیدونی چقدر   حسرت یک بچه توی دلمه، کاش میدیدی که چقدر آرزو دارم یک دختر داشته باشم.
	دایه سرنوشت من تاریکه از اولم همین بود، خوشبحالت دایه یک دختر داری من تا آخرین روز زندگیم آرزوی بچه دار شدنم رو به گور میبرم.
	دایه بیصدا گریه میکرد، سمتش رفتم و دستش رو گرفتم:
	- ولی حلالت میکنم دایه تو همین الانم داری عذاب میکشی من دوست ندارم تو درد بکشی، جای مادرم عزیزی... مثل بیبی جات رو روی سرم میزارم.
	گریه نکن درد و بلات توی سر کژال بخوره گریه نکن دایه...
	من مادر ندارم دایه ولی اونقدر دلم صدای مادرم رو میخواد که نگو دلم برای صدای قشنگش لک زده...
	من مادر ندارم دایه ولی اونقدر دلم صدای مادرم رو میخواد که نگو دلم برای صدای قشنگش لک زده... (1)
	من مادر ندارم دایه ولی اونقدر دلم صدای مادرم رو میخواد که نگو دلم برای صدای قشنگش لک زده... (2)
	سرم رو روی دست دایه گذاشتم و گفتم:
	- تو هم جای مادرم، نمیزارم آب توی دلت تکون بخوره.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (11)
	بالاخره اون شب نحس تموم شد حالا که به گذشتم فکر میکنم میفهمم هر روزش برام نحس بوده ولی خوب چه میشه کرد چیزی که روی پیشونیت نوشته شده باشه عوض نمیشه.
	دایه حس عذاب وجدان داشت این رو خوب میفهمیدم، فائزه خانومم روز به روز بذر کینه دشمنی توی دلش از من میکاشت دلیل این همه نفرتش چی بود رو فقط خدا میدونست!
	هر چی بکاری آخر سر هم همون رو برداشت میکنی، حکایتش مشابه زندگیه منه...
	اون شب کنار دایه خوابم برد، دستش رو روی سرم گذاشتم و خوابیدم بوی عطر مادر میداد.
	فردای اون روز با خود میگفتم؛ اگه یه روزی مادر بشم تمام تلاشم براش میکنم که بخنده که شاد باشه، غم توی دلش لونه نکنه، دردای من رو تجربه نکنه.
	ولی اون روز کجاست؟ یعنی میاد؟
	امروز باید پیش کژین میرفتم اگه خدا میخواست باید عروس میشد.
	از روی تخت دایه بلند شدم و پتو رو روش کشیدم... سمت اتاق خودمون رفتم، لباسهام رو عوض کردم و سالار رو بیدار کردم.
	از روی تخت دایه بلند شدم و پتو رو روش کشیدم... سمت اتاق خودمون رفتم، لباسهام رو عوض کردم و سالار رو بیدار کردم. (1)
	از روی تخت دایه بلند شدم و پتو رو روش کشیدم... سمت اتاق خودمون رفتم، لباسهام رو عوض کردم و سالار رو بیدار کردم. (2)
	با همون صورت خوابآلود بهم زل زد لبخندی زدم و دستم رو دو طرف شونههاش گذاشتم و سرم رو تکیه به سرش دادم که گفت:
	- نزار شروع کنم.
	با طنازی گفتم:
	- مثلا چیکار میکنی؟
	کمرم رو محکم گرفت سمت تخت کشوند خواست دستش رو زیر لباسم ببره که بیحرکت ایستاده بودم خندون از همراهیم بود تا نزدیک های ظهر دست از سرم بر نداشت.
	کمرم رو محکم گرفت سمت تخت کشوند خواست دستش رو زیر لباسم ببره که بیحرکت ایستاده بودم خندون از همراهیم بود تا نزدیک های ظهر دست از سرم بر نداشت. (1)
	کمرم رو محکم گرفت سمت تخت کشوند خواست دستش رو زیر لباسم ببره که بیحرکت ایستاده بودم خندون از همراهیم بود تا نزدیک های ظهر دست از سرم بر نداشت. (2)
	گرسنم شده بود که حرفم و به زبون آوردم:
	- گرسنم شده.
	سالار پرو... پرو نیشش باز شد و گفت:
	- منو بخور...
	حرصی با پا زدم تو دلش و گفتم:
	- خیلی بیادبی خانزاده.
	قهقه زد و سرش رو خواست توی گودی گردنم فرو کنه که از دستش فرار کردم.
	سمت حموم رفتیم و یک دوش سر سری گرفتیم... سمت میز ناهار خوری رفتیم که غذا بخوریم فائزه خانوم روی صندلی نشست، چشمهاش سرد و بیروح شده بود ولی زبون مارش مثل همیشه کار میکرد.
	نَشمی داشت از سالن خارج میشد که صداش زدم:
	- نَشمی به دایه کمک کن بیاد سر میز تا ناهار بخورن.
	- چشم کژال خانوم. (1)
	سالار قبل اینکه بشینه از سالن خارج شد.
	صدای پوزخند فائزه خانوم نظرم رو جلب کرد:
	- تو خودت گدا گشنهای بعد یک گدا گشنهی دیگه رو سر میز خانزادهها میاری؟
	دلم میخواست بزنمش واقعا دیگه کشش اول رو نداشتم ولی به خودم مصلت شدم و گفتم:
	- فائزه خانوم گدا گشته کلمه مناسبی برای یک فقیر نیست بنظرم شما خیلی از لحاظ شعور در زیر خط فقرید که لقب گدا گشنه رو به من یا اطرافیانم میدید من الان اون کژال سابق نیستم که قصد خورد کردنش رو داشته باشید من زن خانم، زن پسرتون اول یکم فکر کنید که چقدر ب...
	نَشمی با کمک آقا جمشید دایه رو روی صندلی بغلم نشوند و رفتن.
	دایه بیحرکت به فائزه خانوم زل زده بود از ترس لباش تکون میخورد.
	سمت فائزه خانوم برگشتم غذای جلوش رو درست مثل یک حیوان خیلی چندش آور میخورد.
	اخمی کردم غذای دایه رو میدادم که سالار سر میز اومد و نشست به مادرش نگاه کرد.
	- مادر حالتون خوبه؟
	فائزه خانوم با دهن پر شروع به حرف زدن کرد:
	- آره. (3)
	بعد مشغول خوردن شد، سالار حالش داشت بهم میخورد به زور خودش رو تحمل کرده بود.
	بعد مشغول خوردن شد، سالار حالش داشت بهم میخورد به زور خودش رو تحمل کرده بود. (1)
	بعد مشغول خوردن شد، سالار حالش داشت بهم میخورد به زور خودش رو تحمل کرده بود. (2)
	خندم گرفته بود ولی لقمم رو قورت دادم، هر کی خربزه میخوره پای لرزشم میشینه واقعا توصیف حال فائزه خانوم بود.
	یکم میوه خوردم با این وضعیتی که فائزه خانوم غذا میخورد مگه چیزی از گلوم پایین میرفت!
	از سر میز بلند شدم که سالار پرسید:
	- کجا؟ (2)
	- سیر شدم میخوام پیش کژینم برم.
	- میبرمت بزار ناهارم رو بخورم.
	سرخوش گفتم:
	- باشه..
	بعد خوردن ناهار سالار کمک کرد دایه رو سوار اتومبیلش کنه بنده خدا تو اون اتاق پوسید یکم باید میفهمید دنیای اطرافش چطور میگذره.
	خیلی خوشحال بودم کنار دایه نشستم و سمت خونه بابا رفتیم دایه لباش تکون میخورد ولی چیزی نمیگفت.
	خیلی خوشحال بودم کنار دایه نشستم و سمت خونه بابا رفتیم دایه لباش تکون میخورد ولی چیزی نمیگفت. (1)
	خیلی خوشحال بودم کنار دایه نشستم و سمت خونه بابا رفتیم دایه لباش تکون میخورد ولی چیزی نمیگفت. (2)
	دستش رو گرفتم وقتی رسیدیم از اتومبیل خارج شدم و سمت در خونه رفتم هر کسی که از کنار سالار رد میشد سلام میکرد، حداقل بین مردمش احترام داشت.
	در زدم که بابا در رو باز کرد با دیدنم اسمم و زمزمه کرد:
	- کژال بابا!
	با خوشحالی خودم رو بغلش انداختم دستش رو با لرزش دور کمرم انداخت و بعد محکم بغلم کرد گریم گرفته بود ولی اجازه ریختن اشکم رو ندادم.
	از بغل بابا بیرون اومدم و لب زدم:
	- بابا برای امر خیر مزاحمت شدیم اجازه میدی بیایم داخل؟
	بابا از سر راهم کنار رفت و سالار رو دعوت کرد داخل ولی سالار به بهونه کار نیومد به دایه کمک کرد وارد خونه بشه.
	سمت اتاق کژین رفتم که بدون در زدن پریدم داخل اتاقش ترسیده جیغیش داخل صدای خندم گم شد.
	با دیدنم جیغی کشید و سمتم پرواز کرد انگار چندساله که من رو ندیده.
	دستش رو گرفتم و کنار بابا بردمش دایه به پشتی تکیه داده بود و با وسایل خونه زل زده بود.
	کژین خواست بره چایی بیاره که گفتم:
	- وقت مناسبش میاری ولی الان بشین که کارت دارم.
	کژین و بابا نگران نگاهم کردن و گفتن:
	- چیشده؟
	با صورت خندون گفتم:
	- بابا میدونم کژین برات عزیزه ولی برای من بیشتر عزیزه چند روز پیش ارسام دست راست سالار، کژین رو خواستگاری میکنه اومدم پیشتون اگه صلاح دونستید کژین رو به عقد ارسام در بیاریم.
	بابا جدی پرسید:
	- کارش که کشاورزی نیست؟ من دوست ندارم دخترم رو دست یک کشاورز بدم.
	لبخندی به وسعت مهربونیش زدم و گفتم:
	- نه بابا جونم، وکیلِ.
	ادامه دادم: (2)
	- پسر خیلی خوبیه، با کمک اون من رو از خونه آروانخان بیرون آوردن، بابا فقط یک مشکلی هست.
	بابا اخمی کرد و گفت:
	- چی دخترم؟
	ناراحت گفتم: (9)
	- خانواده نداره یعنی فوت کردن.
	صورت بابا از اخم به خودش لبخند مهربونی گرفت و گفت:
	- خدا رحمتشون کنه اگه تو انقدر جدی میگی پسر خوبیه بزار بیاد بابا جان ببینم پسره چطوریه؟
	سمت کژین برگشتم و گفتم:
	- خوب عروس خانوم اگه شب برای خواستگاری بیایم جواب "بله" رو میدی؟
	کژین لپاش گل انداخت.
	از اول هم میدونستم هم دیگه رو دوست دارن فقط به روی خودم نمیآورد به هر حال این زندگی کژین بود خودش باید تصمیم میگرفت.
	کژین رو بوسیدم که گفتم:
	- عروس خانوم نمیخوای با یک چایی از مهمون هات پذیرایی کنی؟
	کژین دنبال راه فرار بود که جلوش گذاشتم و فرار کرد.
	با بابا خندیدیم که نگاهم به دایه افتاد لبخند بیجونی روی لبش بود.
	سمت دایه کردم و گفنتم:
	- دایه یک عروسی افتادی.
	خندیدم... سمتش رفتم و سرش رو بوسیدم بابا کنجکاو پرسید:
	- این خانوم کی هستن؟
	با مهربونی گفتم: (4)
	- دایه، خیلی زن خوبیه بابا خیلی جاها دستم رو گرفته ولی متاسفانه یک مشکل براش پیش اومد اینطوری شد ولی جاش تا هر زمانی که بخواد روی سرمه.
	بابا از جاش بلند شد و سمتم اومد پیشونیم رو بوسید و سمت اتاقی رفت که یک زمانی اتاق مشترک مامان و بابا بود.
	وقتی بیرون اومد گردنبند پولکی رو دور گردنم بست خواست موهام رو کنار بزنه که دید موهام کوتاهه اخمی کرد و گفت:
	- کژال موهات چرا کوتاهه؟
	دروغ پشت دروغ از خودم بدم میاومد که گفتم:
	- راستش بابا دلم میخواست یک تنوع به موهام بدم برای همین کوتاهشون کردم.
	بابا اخمی کرد که زیر لب گفتم:
	- ببخشید دیگه کوتاه نمیکنم.
	بابا حرصی و ناراحت گفت:
	- حیف اون موهای خرمایی رنگ نبود؟
	با شرمندگی گفتم:
	- شرمنده بابا دیگه دست نمیزنم.
	بابا گردنبند رو دور گردنم بست و گفت:
	- هدیه عروسیته، مال مادرت بود که حالا به تو رسیده.
	- پس کژین چی؟
	بابا با کلافگی گفت:
	- خدایا بهم صبر بده تو این موقعیتم به فکر کژین هستی؟
	سرم رو تکون دادم که سری از روی تاسف تکون داد.
	کژین برامون چایی آورد بهش تبریک گفتم؛ و تا شب پیشش بودیم مقدار پولی که همراهم آوردم دست بابا دادم و سپردم برای فردا حتما لباس نو بپوشن که یک وقت فکر نکنن دختر فقیر میگیرن.
	کژین انقدر قربون صدقه دایه میرفت که همتا نداشت همش مثل اسم بیبی، دایه رو صدا میزد.
	دیر وقت شده بود که سالار اومد دنبالمون قرار شد فردا برای خواستگاری کژین بریم.
	وقتی با بابا و کژین رو بوسی کردم به خواست کژین دایه امشب اونجا میموند وقتی به عمارت برگشتیم از قضا ارسام هم اونجا بود با دیدن من دست و پاش رو گم کرد، خندم گرفته بود ولی خوب گناه داشت.
	سمتش رفتیم که با دستهای که از شدت استرس و نگرانی میلرزید چیزی رو دستم داد.
	به گلگَبری قرمز رنگ که لچک و کمربند طلایی رنگ بود نگاه کردم تشکری زیر لب کردم.
	لب زدم: (5)
	- کژین این رو ببینه ذوق زده میشه.
	صدای خندون سالار رو شنیدم:
	- فردا حاضر باش بریم خواستگاری شادوماد.
	صدای ذوق زدهای ارسام لبخند رو روی لب جفتمون آورد.
	اون شب به خیر خوشی تموم شد، صبح روز خواستگاری زودتر بلند شدم که به کژین کمک کنم وسایلم رو جمع کردم و از سالار اجازه گرفتم با آقا جمشید به خونه ی بابا رفتم؛ وقتی رفتم همه خوشگل لباس پوشیده بودن.
	سمت اتاق کژین که رفتم که با استرس لباسهاش رو زیر و رو میکرد.
	در زدم که با دیدنم با نگرانی جلو اومد و گفت:
	- آجی این رو ببین، وای خیلی خوب نیست.
	مثل مرغ سر کنده شده از این طرف به اونطرف میرفت شونه اش رو گرفتم و با خنده گفتم:
	مثل مرغ سر کنده شده از این طرف به اونطرف میرفت شونه اش رو گرفتم و با خنده گفتم: (1)
	مثل مرغ سر کنده شده از این طرف به اونطرف میرفت شونه اش رو گرفتم و با خنده گفتم: (2)
	- چته دختر آروم باش!
	- وای آجی، خیلی استرس دارم.
	- بیا بشین تا حاضرت کنم عروس خانوم.
	یکم سرمه تو چشمهاش کشیدم و پودر قرمزی که برای سرخ شدن لب هام استفاده میکردم رو براش زدم وقتی تموم شد سمت هدیه ارسام رفتم و گفتم:
	- این رو ارسام برات فرستاده وقتی کسی هدیه میده به احترامش باید تو روز مهمونی همون رو بپوشی.
	کژین ذوق زده رفت که  لباس رو تنش کنه وقتی لباس رو تنش کرد مثل زنهای اصیل لر شده بود.
	کژین ذوق زده رفت که  لباس رو تنش کنه وقتی لباس رو تنش کرد مثل زنهای اصیل لر شده بود. (1)
	کژین ذوق زده رفت که  لباس رو تنش کنه وقتی لباس رو تنش کرد مثل زنهای اصیل لر شده بود. (2)
	خواست گریه کنه که جیغ زدم:
	- به ارواح خاک بیبی اگه گریه کنی، این همه زحمت کشیدم.
	به زور لبخندی زد سمت لباسهام رفتم و یک لباس آبی کمرنگ که روپوش رنگی داشت رو پوشیدم موهای موج دارم که حالا به زور تا پایین شونم میرسید رو یک طرف صورتم ریختم و شال لباسم رو به حالت لچک کوچیکی به سرم  و پارچهای طلای رنگ دور کمرم بستم... سرمه و کمی از ...
	به زور لبخندی زد سمت لباسهام رفتم و یک لباس آبی کمرنگ که روپوش رنگی داشت رو پوشیدم موهای موج دارم که حالا به زور تا پایین شونم میرسید رو یک طرف صورتم ریختم و شال لباسم رو به حالت لچک کوچیکی به سرم  و پارچهای طلای رنگ دور کمرم بستم... سرمه و کمی از ... (1)
	به زور لبخندی زد سمت لباسهام رفتم و یک لباس آبی کمرنگ که روپوش رنگی داشت رو پوشیدم موهای موج دارم که حالا به زور تا پایین شونم میرسید رو یک طرف صورتم ریختم و شال لباسم رو به حالت لچک کوچیکی به سرم  و پارچهای طلای رنگ دور کمرم بستم... سرمه و کمی از ... (2)
	- سالار خان چه هلوی داره و خبر نداشتیم.
	چشم هام از توصیفش گرد شد که پقی زیر خنده زد.
	سمت بقچهای رفتم که لباسهام توش بود یک سرویس طلا بیرون آوردم و به سمت کژین بردم.
	کژین با دیدن جعبهی طلا تعجب کرد و سوالی پرسید:
	- آجی این چیه؟
	- میدونم کمه باید بهترش برات میگرفتم ولی این رو بگیر دفعه که برای دیدنت بیام جبرانش میکنم.
	این رو بنداز که یه وقت فکر نکن از خانواده ضعیفی هستی فکر نکن میتونن توی سرت بزنن من جونم برای خوشبختیت میدم فقط میخوام شاد باشی حالا امتحانش کن ببین دوسش داری یا نه؟
	کژین شوق زده بغلم کرد پیشونیش رو بوسیدم و سرویس طلای رو گرفت.
	دستش رو گرفتم سمت آشپزخونه رفتیم که میوه، شیرینی و چایی رو آماده کنیم.
	بالاخره شب شد... ارسام و سالار اومدن با کنجکاوی اطراف دید زدم که ببینم فائزه خانومم اومده یا نه؟
	سالار وقتی دنبال مادرشم با شرمندگی گفت:
	- نیومده.
	آهی از دهنم خارج و گفتم:
	- فدای سرت تنت با تنش سلامت.
	دعوتشون کردم داخل وقتی وارد شدن با بابا مردونه دست دادن و احوال پرسی کردن.
	سر مهریه بحث میکردن خواستن مقدار کمی بگن که گفتم:
	- اگه عاشق باشی پول مهریه نمیکنی من مهریه خواهرم میخوام قلبت باشه اگه یک روزی خیانت کردی باید قلبت رو از سینت در بیاری و به کژین بدی.
	همه از چیزی که گفتم متعجب شدن با جدیدت گفتم:
	- شرط ما برای عروس شدن کژین اینه اگه مردی قبول کن و عروست رو ببر اگه نه میتونی با احترام از این منزل بری.
	ارسام انگار که وحشت کرده بود خودش رو جمع کرد و گفت:
	- قلبم رو مهریه خواهرتون میکنم اگه یک روز تن زنی غیر زن خودم رو لمس کردم اون روز بیا و مهریهی خواهرت رو ببر.
	بابا مثل خودم گفت:
	- باید پای سند این کارو بکنی من خون جیگر خوردم تا پارهای تنم بزرگ شدن بدون مادر بدون محبت مادری بزرگشون کردم دست هر کسی نمیسپارمشون.
	سالار پیش قدم شد و گفت:
	- من داداشم رو تضمین میکنم دلیر خان خطا کنه خودم قلم پاش رو خورد میکنم.
	بالاخره با کلی بحث و مجادله بالاخره کژین "بله" رو گفت؛ قرار شد فردا حنا بندونِ کژین باشه وای اونقدر ذوق داشتم که قابل توصیف نبود .
	شیرینی، چایی رو کژین آورد.
	پذیرایی اون شب به خوبی تموم شد ارسام هدیه ناقابلی رو برای کژین آورده بود یک دستبند ظریف بود.
	موقع رفتنم خواستیم دایه رو ببریم که داخل اتاق خواب بود دلمون نیومد بیدارش کنیم بابا دلیر گفت: "فردا خودش میارتش."
	از بابا و کژین خداحافظی کردیم سمت عمارت برگشتیم سالار عروسی کژین و ارسام رو قول داد داخل عمارت بگیره.
	سوار اتومبیل ارسام شدیم ما رو جلوی عمارت گذاشت و "شب بخیر" گفت؛ و رفت.
	همین که وارد عمارت شدیم سالار جمشید رو صدا زد این مرد آخر از دست ما علیل میشه البته دور از جونش.
	- جمشید. (2)
	آقا جمشید دوان دوان سمتمون اومد و گفت:
	- بله ارباب. (4)
	- فردا بسپار رمضون سه تا از بزهای خوب و جون رو جدا کنه داداشم میخواد دوماد بشه، عمارت رو تمیز کنید خانوم سراب و نبات هم بیارید.
	- اتفاقا آوردمشون داخل اتاق مهمون هستن خان.
	- خوبه مرد، من برم که دارم میمیرم.
	- شب خوش ارباب.
	سمت اتاق رفتیم و روی صندلی نشستم چشمهام رو پاک کردم لباسهام رو عوض کردم یک لباس خواب ساده پوشیدم.
	صدای خواب آلود سالار بلند شد:
	- کژالم بعد عروسی خواهرت یادم بنداز باید جایی ببرمت.
	- چشم ولی کجا؟
	- به وقتش خودت میفهمی.
	کنجکاوی امونم بریده بود، اون شب به خیر و برکت گذشت صبح با سرو صدای خدمه بیدار شدم، دست قفل شده سالار رو از دور کمرم باز کردم، لباسم رو عوض کردم از اتاق خارج شدم.
	با دیدن نبات جیغی از روی سر خوشی کشیدم و بغلش کردم با دیدنم چنان فشارم میداد که گفتم؛ الانه که کمرم خورد بشه.
	با دیدن نبات جیغی از روی سر خوشی کشیدم و بغلش کردم با دیدنم چنان فشارم میداد که گفتم؛ الانه که کمرم خورد بشه. (1)
	با دیدن نبات جیغی از روی سر خوشی کشیدم و بغلش کردم با دیدنم چنان فشارم میداد که گفتم؛ الانه که کمرم خورد بشه. (2)
	از بغلش بیرون اومدم که زبون همیشه فعالش شروع به کار کرد:
	- به به... کژ کژی ورپریده خودم چطوری؟ خیلی نامردی کژی یه سراغ بگیری که نمیمیری!
	خدا نکشتت ببین چه هیکلی سر هم کردی زندگی با خان چه بهتم ساخته.
	- یک نفس بکش خفه نشی.
	نبات یک نفس عمیق کشید و گفت:
	- مادر ارباب چرا اینطوریه؟ خدا صبر بده بهت مثل گرگه زخمی نگاهت میکنه.
	- زن خوبیه من که ازش بدی ندیدم.
	- عه! خوب پس خوبه، کژی مبارکه کژین داره عروس میشه؟
	سرم رو تکون دادم و گفتم: (2)
	- عروسی تو هم جبران میکنم.
	نبات به حالت بامزهای گفت:
	- جون تو فقط جبران کن.
	خندهای برای لحن کش دارش کردم و گفتم:
	- زشته این چه کاریه؟
	نبات پرو پرو نیشش رو باز کرد.
	- نمیدونی چه صفایی داره وقتی اخم میکنی.
	اخمی کردم که نبات باز بدجنس شد.
	کنجکاو پرسیدم: (10)
	- خاله سراب کجاست؟
	نبات به آشپزخونه اشاره کرد و گفت:
	- اونجاست.
	سمت خاله سراب رفتم و احوالپرسی کردم زن واقعا مهربونی بود.
	سمت اتاق رفتم و لباسهام رو عوض کردم تا شب عمارت رو تمیز کردیم، به نباب سپردم یک دست لباس خوب لری برای کژین ببره به هر حال خواهر زن خان بود.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (12)
	عمارت به اون بزرگی از سه صبح تا نزدیکای غروب تمیز شد همه کار میکردیم، کژین لباسی که بهش دادم رو پوشیده بود و بابا به عمارت اومدن داخل اتاق به خودمون رسیدیم پارچه توری رنگ قرمزی روی سر کژین انداختیم قربونش برم مثل فرشته بود اشکهای مزاحم توی چشمم حلقه...
	عمارت به اون بزرگی از سه صبح تا نزدیکای غروب تمیز شد همه کار میکردیم، کژین لباسی که بهش دادم رو پوشیده بود و بابا به عمارت اومدن داخل اتاق به خودمون رسیدیم پارچه توری رنگ قرمزی روی سر کژین انداختیم قربونش برم مثل فرشته بود اشکهای مزاحم توی چشمم حلقه... (1)
	عمارت به اون بزرگی از سه صبح تا نزدیکای غروب تمیز شد همه کار میکردیم، کژین لباسی که بهش دادم رو پوشیده بود و بابا به عمارت اومدن داخل اتاق به خودمون رسیدیم پارچه توری رنگ قرمزی روی سر کژین انداختیم قربونش برم مثل فرشته بود اشکهای مزاحم توی چشمم حلقه... (2)
	ارسام وقتی به عمارت اومد برگهای دست سالار داد میدونستم داخل برگه چی قید شده بود.
	پسر خوب اما دیوانهای از جنس عشق بود، مرد من قوی و نیرمند توی اون لباس سفید مشکیش اونقدر دل نواز بود که داخل دلم برای جذابیتش کیلو کیلو قند آب میشد.
	پسر خوب اما دیوانهای از جنس عشق بود، مرد من قوی و نیرمند توی اون لباس سفید مشکیش اونقدر دل نواز بود که داخل دلم برای جذابیتش کیلو کیلو قند آب میشد. (1)
	پسر خوب اما دیوانهای از جنس عشق بود، مرد من قوی و نیرمند توی اون لباس سفید مشکیش اونقدر دل نواز بود که داخل دلم برای جذابیتش کیلو کیلو قند آب میشد. (2)
	به عنوان خواهر عروس من وظیفه داشتم حنا رو روی دستش بنویسم، قسمت مردها و زن ها جدا بود بازم مردسالاری بود که اینجا حرف اول میزد.
	سالار و ارسام سمت قسمت مردونه رفتن و من دست کژین گرفتم رو روی صندلی نشوندمش حنای تزیین شده رو با اجازه و ظرافت روی دست های خواهرم گذاشتم دو تا سکه به احترام پر برکتی زندگیشون روی حنای دست راست و بعد چپ گذاشتم.
	زنا کَل کشیدن ساز میزدن و دور عروسمون میرقصیدن.
	این تازه حنابندون بود ولی عروسی برای کژین باید میگرفتم که حتی خانزادها هم همچین عروسی نداشته باشن.
	این تازه حنابندون بود ولی عروسی برای کژین باید میگرفتم که حتی خانزادها هم همچین عروسی نداشته باشن. (1)
	این تازه حنابندون بود ولی عروسی برای کژین باید میگرفتم که حتی خانزادها هم همچین عروسی نداشته باشن. (2)
	سالار سمتم اومد که مخالفت سر سخت زنها مواجه شد با گفتن؛ اینکه "با زنم کار دارم" به این داد و بیداد خاتمه داد.
	سالار سمتم اومد که مخالفت سر سخت زنها مواجه شد با گفتن؛ اینکه "با زنم کار دارم" به این داد و بیداد خاتمه داد. (1)
	سالار سمتم اومد که مخالفت سر سخت زنها مواجه شد با گفتن؛ اینکه "با زنم کار دارم" به این داد و بیداد خاتمه داد. (2)
	وقتی پیش سالار رفتم از گفتش؛ خندم گرفت اون میگفت؛ ارسام جشن عروسی نمیخواد فقط عروسش رو میخواد.
	محکم و جدی گفتم: (1)
	-نه، باید برای کژین عروسی بگیره من نکردم ولی اون باید یک شب زیبا داخل خاطراتش داشته باشه.
	سالار از حرفم غمگین شد میدونستم دوست داشت عروسی بگیره ولی من هیچوقت اون گلگَبری قرمز و نمیپوشیدم چون... نمیدونم شاید چون حس گناه میکردم اون لباس باید تن دختری باشه که با آرامش عروس یک قلب میشد ولی اون لباس نباید تن من مینشست ارزش و اعتبار اون ل...
	سالار از حرفم غمگین شد میدونستم دوست داشت عروسی بگیره ولی من هیچوقت اون گلگَبری قرمز و نمیپوشیدم چون... نمیدونم شاید چون حس گناه میکردم اون لباس باید تن دختری باشه که با آرامش عروس یک قلب میشد ولی اون لباس نباید تن من مینشست ارزش و اعتبار اون ل... (1)
	سالار از حرفم غمگین شد میدونستم دوست داشت عروسی بگیره ولی من هیچوقت اون گلگَبری قرمز و نمیپوشیدم چون... نمیدونم شاید چون حس گناه میکردم اون لباس باید تن دختری باشه که با آرامش عروس یک قلب میشد ولی اون لباس نباید تن من مینشست ارزش و اعتبار اون ل... (2)
	حرمت داشت که من این حرمت ناخواسته زیر پا گذاشتم.
	به سالار گفتم؛ "اهمیتی نداره ولی من میخوام خواهرم اون لباس با حرمت بپوشه و با احترام اجازه پدرش به خونهای شوهرش بره."
	به سالار گفتم؛ "اهمیتی نداره ولی من میخوام خواهرم اون لباس با حرمت بپوشه و با احترام اجازه پدرش به خونهای شوهرش بره." (1)
	به سالار گفتم؛ "اهمیتی نداره ولی من میخوام خواهرم اون لباس با حرمت بپوشه و با احترام اجازه پدرش به خونهای شوهرش بره." (2)
	سالار ناراحت بود حقم داشت من لجباز بودم ولی بیشتر از لجبازی من میخواستم طبق ارزش و احترام، خواهرم عروس میشد.
	سالار ناراحت بود حقم داشت من لجباز بودم ولی بیشتر از لجبازی من میخواستم طبق ارزش و احترام، خواهرم عروس میشد. (1)
	سالار ناراحت بود حقم داشت من لجباز بودم ولی بیشتر از لجبازی من میخواستم طبق ارزش و احترام، خواهرم عروس میشد. (2)
	سمت جمعیت رفتم و کنار نبات نشستم آواز خیلی قدیمی که مادرم همیشه کنار چشمه میخوند رو با نبات خوندم زنها با صدای ما میرقصیدن کژین انقدر شوق زده بود که همتا نداشت.
	برای اینکه خوشحال بشه انگشت کوچکه ی دستش رو گرفتم و باهاش رقصیدم.
	فائزه خانوم اصلا توی مدتی که ما جشن میگرفتیم نیومد برای همین جشن رو دست نبات سپردم و با بهونهی هدیه از بینشون رفتم.
	فائزه خانوم اصلا توی مدتی که ما جشن میگرفتیم نیومد برای همین جشن رو دست نبات سپردم و با بهونهی هدیه از بینشون رفتم. (1)
	فائزه خانوم اصلا توی مدتی که ما جشن میگرفتیم نیومد برای همین جشن رو دست نبات سپردم و با بهونهی هدیه از بینشون رفتم. (2)
	دلشوره داشتم احساس ترس بهم اخطار میداد سمت اتاق فائزه رفتم، در زدم وقتی در باز کردم از بویی که به بیرون اومد حالم بد شد.
	با چشم دنبال فائزه بودم که کز کرده داخل تاریکی اتاق کنار تختش گریه میکرد.
	دلم ریش شد طاقت اشک ریختن رو نداشتم سمتش رفتم حسم میگفت:
	نرو، نرو...
	حسم رو پس زدم و پیشش رفتم دستی روی شونههای سردش گذاشتم از شدت سرما به خودم لرزیدم.
	اسمش رو صدا زدم: (1)
	- فائزه خانوم حالتون خوبه؟
	فائز انگار یکدفعه به خودش اومد اول شروع کرد به گریه بعد یک دفعه مثل دیوانهها قهقه زد.
	فائز انگار یکدفعه به خودش اومد اول شروع کرد به گریه بعد یک دفعه مثل دیوانهها قهقه زد. (1)
	فائز انگار یکدفعه به خودش اومد اول شروع کرد به گریه بعد یک دفعه مثل دیوانهها قهقه زد. (2)
	خودش بدون اینکه صورتش رو نشون بده توی بغلم انداخت.
	فکر کردم غمگینه دستم رو نوازش گرانه روی پشتش آوردم.
	با حس دست کسی دور گردنم نفس کم آوردم به فائزه نگاه کردم چشمهای کاملا سیاهش برق میزد.
	با حس دست کسی دور گردنم نفس کم آوردم به فائزه نگاه کردم چشمهای کاملا سیاهش برق میزد. (1)
	با حس دست کسی دور گردنم نفس کم آوردم به فائزه نگاه کردم چشمهای کاملا سیاهش برق میزد. (2)
	خواستم دستش رو از دور گردنم باز کنم ولی زورش خیلی زیاد بود چشمهام داشت سفید میشد و رو به سیاهی و بیهوشی میرفتم که لحظه آخر "بسم الله" گفتم؛ صدای جیغ کر کننده فائزه رو شنیدم.
	خواستم دستش رو از دور گردنم باز کنم ولی زورش خیلی زیاد بود چشمهام داشت سفید میشد و رو به سیاهی و بیهوشی میرفتم که لحظه آخر "بسم الله" گفتم؛ صدای جیغ کر کننده فائزه رو شنیدم. (1)
	خواستم دستش رو از دور گردنم باز کنم ولی زورش خیلی زیاد بود چشمهام داشت سفید میشد و رو به سیاهی و بیهوشی میرفتم که لحظه آخر "بسم الله" گفتم؛ صدای جیغ کر کننده فائزه رو شنیدم. (2)
	ازش فاصله گرفتم و دستی دور گردنم کشیدم مدام سرفه میکردم که با خواهش ایمان رو صدا زدم وقتی جلوم ظاهر شد با دیدن وضعیت بَدَم سمت فائزه خانوم رفت خواست بکشتش که با صدای گرفتهای گفتم:
	ازش فاصله گرفتم و دستی دور گردنم کشیدم مدام سرفه میکردم که با خواهش ایمان رو صدا زدم وقتی جلوم ظاهر شد با دیدن وضعیت بَدَم سمت فائزه خانوم رفت خواست بکشتش که با صدای گرفتهای گفتم: (1)
	ازش فاصله گرفتم و دستی دور گردنم کشیدم مدام سرفه میکردم که با خواهش ایمان رو صدا زدم وقتی جلوم ظاهر شد با دیدن وضعیت بَدَم سمت فائزه خانوم رفت خواست بکشتش که با صدای گرفتهای گفتم: (2)
	- نه، نکشش.
	ایمان دستش رو دور گردن فائزه انداخت، فائزه تقلا میکرد که صدای ایمان در اومد:
	- بزار بکشمش اون یک دروازه شده اگه جن رو بیرون بیاری یکی دیگه جایگزینش میشه.
	- نمیخوام کسی بمی ره ببرش پیش قیام بگو کاری کنه جن بیاد بیرون و جسمش رو از حفره سیاه پاک کنه.
	ایمان حرصی گفت: (1)
	- این زن ذاتش سیاهه تو نمیتونی ذات یک آدم بد رو عوض کنی مگه اینکه خودش بخواد.
	میدونستم ایمان از دستور بدش میاد ولی با این حال اون شب بهش دستور دادم:
	- بهت دستور میدم که اون رو پیش قیام ببری یک هاله حفاظی اطرافش درست کنید تا وارد جسمش نشن تا زمان مرگش اون موقع دیگه خودش و خدای خودش که باید جوابگو باشه.
	ایمان عصبی از لجباز بودنم گردن فائزه رو بیشتر فشار داد تا فرار نکنه و بعد باهاش غیب شد.
	سمتم اتاقم رفتم و یکی از انگشترهایی که برام سالار هدیه گرفته بود بدون استفاده برای کژین گذاشته بودم رو برداشتم و با لرزش بدن از اتاق خارج شدم وقتی به جشن رسیدم یک بز زیر پای کژین قربانی کرده بودن زمزمه کردم:
	- امیدوارم عاقبت بخیر بشی.
	به خودم یکم مصلت شدم و از پلههای عمارت پایین رفتم وقتی پیش بقیه رسیدم هر کسی یک چیزی به کژین میداد، جلوتر که رفتم.
	به خودم یکم مصلت شدم و از پلههای عمارت پایین رفتم وقتی پیش بقیه رسیدم هر کسی یک چیزی به کژین میداد، جلوتر که رفتم. (1)
	به خودم یکم مصلت شدم و از پلههای عمارت پایین رفتم وقتی پیش بقیه رسیدم هر کسی یک چیزی به کژین میداد، جلوتر که رفتم. (2)
	انگشتر ظریفی که توی دستم بود رو بیرون آوردم و دست کژین رو داخل دستم گرفتم و
	انگشتر رو داخل انگشتش کردم و دستم رو دو طرف سرش گذاشتم و پیشونیش رو بوسیدم، پیش دایه رفتم و کنارش نشستم.
	تا شب همین روال جشن بود که بالاخره کمکم همه به کژین تبریک گفتن؛ و از عمارت خارج شدن.
	تا شب همین روال جشن بود که بالاخره کمکم همه به کژین تبریک گفتن؛ و از عمارت خارج شدن. (1)
	تا شب همین روال جشن بود که بالاخره کمکم همه به کژین تبریک گفتن؛ و از عمارت خارج شدن. (2)
	موقع رفتن ارسام از قسمت مردها بیرون اومد و التماس آمیز سمتم اومد و گفت:
	- کژال خانوم بزرگی کنید بدین من عروسم رو ببرم.
	از عجلهای که داشتم خندم گرفته بود لب زدم:
	- فردا عروست رو از خونه بابای من با احترام به خونت ببر ولی امشب نمیشه.
	چشمهای ارسام از خوشحالی برقی زد.
	کم مونده بود برقصه اگه یکم دیگه شوق زدش میکردم قطعا میرقصید.
	از تشبیهاتم برای رقص ارسام خندم گرفت کژین سمت اتاق مهمون بردم، بابا زیر بغل دایه رو گرفت داخل عمارت رفت.
	چشمم به چشمهای غمگین سالار افتاد هنوزم تو فکر بود، از گفتم؛ پشیمون شدم.
	از دلش در میآرم ولی فعلا نه...
	اون شب سالار قصد رفتن به اتاق مادرش رو کرد نباید میزاشتم بره، اگه میرفت و مادرش رو پیدا نمیکرد کل عمارت رو به هم میریخت و ممکن بود دست منم رو بشه که این کار خطرناک بود.
	اولین بار تو زندگیم به شوهرم دروغ گفتم؛ برای اینکه مانع بشم با گفتن؛ اینکه "مادرت خوابه" اون رو از اونجا دور کردم و سمت اتاق بردم.
	بالاخره روز موعود رسید من خواهرم و با اُفق که بهترین نژاد اسب لر بود راهی خونه بختش کردم.
	بابا با خواست زیاد در خواست کرده بود دایه رو پیش خودش نگه داره دلیل اسراش رو نمیدونستم ولی هر چی که بود، بابا رو میشناختم آدم سیاه دلی نبود.
	ایمان اون شب فائزه خانوم رو به عمارت آورد، ولی از گفتش؛ لرزه به تنم افتاد.
	فائزه خانوم اگه خلاف تمام رفتارهای که ایمان میگفت؛ رو انجام بده.
	قیام دیگه کمکش نمیکنه، هرچند که خودش نمیدونست یک هاله حفاظتی داره، قیام مامورم کرده بود نزارم باز کار اشتباهی بکنه.
	وگرنه این بار حتما اون اتفاق شومی که ایمان گفت؛ میافته!
	خداروشکر فائزه خانوم دو هفته فقط نیش کنایه میزد، هیچ کار خاصی نکرد.
	با امدن خاله سراب به عمارت تازه معنای زندگی رو درک کردم، حس میکردم دارم راحت نفس میکشم.
	با نبات داخل الاچیق نشسته بودیم و میوه میخوردیم که آقا جمشید پیشمون اومد:
	- کژال خانوم ارباب دستور دادن تا شب وسایلتون رو جمع کنید.
	تعجب زده گفتم: (1)
	- خیره آقا جمشید کجا باید برم؟!
	آقا جمشید پدرانه لبخند زد و گفت:
	- تنها نمیرید ارباب باهاتون میاد.
	نبات نیشگونی از بازوم گرفت و نیش همیشه بازش رو بازتر کرد و زیر لب گفت:
	- کژکژی غلط نکنم میخواد ببرتت اونجا.
	با چشم و ابرو بهم اشاره میکرد اخمی کردم و جوری زدم روی رون پاش که کف دستم از شدت ضربه گزگز میکرد بیچاره نبات زدم داغونش کردم.
	با چشم و ابرو بهم اشاره میکرد اخمی کردم و جوری زدم روی رون پاش که کف دستم از شدت ضربه گزگز میکرد بیچاره نبات زدم داغونش کردم. (1)
	با چشم و ابرو بهم اشاره میکرد اخمی کردم و جوری زدم روی رون پاش که کف دستم از شدت ضربه گزگز میکرد بیچاره نبات زدم داغونش کردم. (2)
	نبات از درد صورتش تو هم رفت و حرصی لب زد:
	- خدا نکشتت کژال سیاه و کبودم کردی، الهی هفت قلو بزایی هم خودت رو هم خان رو بیچاره کنی.
	خندم گرفته بود ولی قورتش دادم و سمت آقا جمشید کردم و گفتم:
	- باشه حاضر میکنم، مرسی از اطلاعی که بهم دادید.
	آقا جمشید "خواهش میکنمی" زیر لب گفت؛ و رفت.
	نبات جوری بشگونم گرفت که از درد جیغ زدم، با کف دست روی پشتش کوبیدم و گفتم:
	- چته وحشی!؟ پوستم رو کندی!
	نبات قیافه معصومی گرفت و گفت:
	- کژکژی جونم یک شوهر برای منم پیدا کن ترشیدم.
	بدجنس لب زدم:
	- با این اخلاق که تو داری هیچ مردی سمتت نمیاد، آخر سر باید خودم بیام خواستگاریت تا زنم بشی.
	نبات نیشش باز شد و گفت:
	- جان تو فقط بیا، زنمم ماشاللّه خوشگل فقط چطوری سر سالار رو زیر آب کنیم؟
	بلند شدم و چکی تو سرش زدم و گفتم:
	- فقط خاک، هیچی ندارم بگم... خجالتم خوب چیزیه.
	"پرویی" زیر لب نسارش کردم ازش فاصله گرفتم بدو بدو سمتم اومد و دستش رو دور گردنم انداخت، با خنده رویی و لیلی کنان وارد عمارت شدیم.
	با کمک نبات وسایلم رو جمع کردم روی تخت گذاشت خواست بره که صداش زدم.
	- نبات!
	یکجور ناراحت گفت:
	- جانم کژکژی؟
	به کنارم اشاره کردم و گفتم:
	- بشین کارت دارم.
	نبات سمتم اومد و کنارم نشست اخمی کردم و گفتم:
	- چیزی شده؟ تو خودتی؟
	به دروغ گفت:
	- نه، چی مثلا؟!
	ابروی بالا انداختم و گفتم: (2)
	- نبات من دروغگو نبود؛ بگو ببینم چیشده؟
	- هیچی واللّه دلم برای بابام تنگ شده چند ساله فوت کرده.
	حسم میگفت؛ دروغ میگه پیگیر نشدم شاید نمیخواست بگه.
	یکم دلداریش دادم با "شب بخیر" گفتن؛ رفت.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (13)
	همه ی آدم ها یک راز بزرگ دارن، زندگیهاشون پر از رازه... گاهی اونقدر رازهاشون بزرگه که وقتی ازشون سر در میاری آرزو میکنی که ای کاش... ای کاش هرگز نمیدونستی.
	همه ی آدم ها یک راز بزرگ دارن، زندگیهاشون پر از رازه... گاهی اونقدر رازهاشون بزرگه که وقتی ازشون سر در میاری آرزو میکنی که ای کاش... ای کاش هرگز نمیدونستی. (1)
	همه ی آدم ها یک راز بزرگ دارن، زندگیهاشون پر از رازه... گاهی اونقدر رازهاشون بزرگه که وقتی ازشون سر در میاری آرزو میکنی که ای کاش... ای کاش هرگز نمیدونستی. (2)
	گاهی کمرم زیر بار این همه مسئوایت حس خم شدن میکرد.
	این عمارت، عمارت خان نبود بلکه یک عمارت سیاه بود با آدمهای که دلشون از سیاهی و تاریکی، نفرت و حسادت پر شده بود.
	این عمارت، عمارت خان نبود بلکه یک عمارت سیاه بود با آدمهای که دلشون از سیاهی و تاریکی، نفرت و حسادت پر شده بود. (1)
	این عمارت، عمارت خان نبود بلکه یک عمارت سیاه بود با آدمهای که دلشون از سیاهی و تاریکی، نفرت و حسادت پر شده بود. (2)
	منم روزگارم رو توی همین عمارت گذروندم با تمام سیاهی و روزگار شومش...
	دیر وقت بود و سالار هنوزم از اتاق کارش خارج نشده بود، حوصلم سر رفته بود و بدون اونم خوابم نمیبرد.
	بلند شدم و پارچهای حریر روی شونههام انداختم و سمت اتاق کارش رفتم در زدم خیلی منتظر موندم ولی، کسی جوابم رو نداد وارد شدم که رو صندلی با یک عالمه برگه و سند جلوش مشغول خوندن بود.
	چنان غرق شده بود که اصلا متوجه حضورم نشد سمتش رفتم و دستهام رو روی شونههای پهنش گذاشتم و ماساژ دادم.
	"سالار" (35)
	با حس دستهای ظریفی روی شونم سرم رو بالا آوردم با دیدن کژال دستم رو سمت کمرش بردم و روی پای خودم نشوندمش.
	با حس دستهای ظریفی روی شونم سرم رو بالا آوردم با دیدن کژال دستم رو سمت کمرش بردم و روی پای خودم نشوندمش. (1)
	با حس دستهای ظریفی روی شونم سرم رو بالا آوردم با دیدن کژال دستم رو سمت کمرش بردم و روی پای خودم نشوندمش. (2)
	خودش رو داخل آغوشم مخفی کرد.
	با صدایی که از شدت خستگیم دو رگه شده بود گفتم:
	- چرا نمیخوابی؟ (1)
	نور فانوس کمی از صورتش رو روشن کرد بود با چشمهای آبیش بهم زل زده بود که به حالت دلنوازی گفت:
	نور فانوس کمی از صورتش رو روشن کرد بود با چشمهای آبیش بهم زل زده بود که به حالت دلنوازی گفت: (1)
	نور فانوس کمی از صورتش رو روشن کرد بود با چشمهای آبیش بهم زل زده بود که به حالت دلنوازی گفت: (2)
	- تا نباشی خوابم نمیبره.
	تک خندهای کردم و لب زدم:
	- کار دارم، خیلی مونده.
	با تعجب سرش رو داخل برگههای کرد و گفت:
	- این چی نوشته؟
	صبورتر از خودش گفتم:
	- اسناد زمین و چند چیز دیگه است غصه نخور بهت خوندن نوشتن هم یاد میدم.
	چشمهاش درشت شد و با خوشحالی جیغ زد.
	سرش رو توی گودی گردنم فرو کرد و نفس کشید، زمزمه وار گفتم:
	- نکن دختر میدونی ازت به این راحتی ها نمیگذرم.
	خنده ریزی کرد آروم تو بغلم نشست فکر کردم دیگه قصد کاری رو نداره که مدام شروع به بوسیدنهای ریز کرد.
	حس مردونم داشت بیدار میشد مثل اینکه بی خیال نمیشد بلندش کردم و به حالت بدجنسی گفتم:
	- باشه کژال خانوم خودت خواستی!
	بلندش کردم که معصوم نگاهم کرد نه مثل اینکه بیمیل هم نبود، سمت اتاق بردمش و...
	"کژال" (78)
	صبح زود به خواست سالار بیدار شدیم کژین و شوهرش اومدن عمارت انگار همه چی از قبل برنامه ریزی شده بود.
	کژین جلو اومد روبوسی کرد سالار به مدت هفت روز از ارسام خواست مراقب روستا باشه.
	ارسام قبول کرد و آقا جمشید با کالسکه و اسب دنبالمون اومد وقتی سوار شدیم میخواستم بپرسم کجا میریم ولی سالار سکوت کرده بود.
	همین سکوتش من رو وادار به سکوت کرده بود، چشمهای سبزش بیروح به یک چیز زل زده بود.
	به یکی از شهرهای استان لرستان رسیدیم شوق زده از کالسکه پایین اومدم سالار دستم رو گرفت و من رو همه جای اون شهر برد.
	برام انواع و اقسام لباس رو خرید، مثل زنهای خانهای اصیل شده بودم.
	از قانون روزگار خندم گرفت هر شهری که میرفتیم همین منوال بود تا بالاخره به استان موردنظر رسیدیم اونم بعد سه روز مسافرت کردن.
	از قانون روزگار خندم گرفت هر شهری که میرفتیم همین منوال بود تا بالاخره به استان موردنظر رسیدیم اونم بعد سه روز مسافرت کردن. (1)
	از قانون روزگار خندم گرفت هر شهری که میرفتیم همین منوال بود تا بالاخره به استان موردنظر رسیدیم اونم بعد سه روز مسافرت کردن. (2)
	آقا جمشید ما رو جلوی در یک عمارت بزرگ برد و سمت در رفت و در زد.
	مردی مسن در و باز کرد و خوش آمد گفت؛ با دیدن سالار همون پیرمرد در رو باز کرد و دعوتشون کرد داخل سالار به منی که داخل کالسکه بودم اشاره کرد.
	از کالسکه بیرون اومدم که همون پیرمرد به داخل دعوتمون کرد.
	سالار و جمشید وسایل آوردن با تشکر وارد عمارت شدم.
	پیرزن و دختری کنار حوضچه داخل عمارت سیبهای رنگی میشستن با دیدنم بلند شدن و سمتم اومدن با لهجههای قشنگ اصفهانیشون حرف زدن:
	- خانوم جان خوش اومدین.
	زن با دیدن سالار سمتش رفت و لب زد:
	- سلام ارباب خوش اومدین.
	سالار مهربونتر از زن لب زد:
	- ممنونم فَرَهنوش خانوم.
	با فرهنوش خانوم احوالپرسی کردم زن مهربونی بود با دیدن دخترش سمتش رفتم سلام کردم ولی جوابی نداد فکر کردم شاید ازم خوشش نمیاد که با اومدن فرهنوش خانوم کنارم و صورت غمگینش گفت:
	- خانوم ناراحت نشید واللّه فَرهناز کَر و لاله برای همین نمیتونه جوابتون رو بده.
	دروغ چرا دلم گرفت با مهربونی به سیرت پاک جوابش رو دادم:
	- تنش سلامت، ناراحت چرا؟ برعکس خوشحالم که شناختمتون.
	ادامه دادم: (3)
	- عزیزجان، خیلی خوشحالم قراره چند روز مهمونتون باشم اگه اجازه بدید من دیگه برم خیلی خستم!
	فرهنوش خانوم تا جلوی در همراهیم کرد وارد اتاق شدم و با همون لباسها روی تخت ولو شدم از شدت خستگی خوابم برد.
	شب با صدای اذان بیدار شدم و همه سر سفره جمع شده بودن کنار سالار یک جای خالی بود.
	با صورت نشسته کنارش نشستم با "بسماللّه" سالار غذا خوردیم وقتی ظرفها جمع شدن فرهناز با بیصدای من رو سمت اتاقش برد با دیدن تابلو فرشها گل از گلم شکفت عاشق بافتن بودم.
	فرهناز من رو سمت فرش نصفه کاره برد دستم رو روی الیاف نرمش کشیدم.
	- اجازه هست؟
	فرهناز انگار لب خونی میکرد سرش رو تکون داد:
	به الگوی کجی که روی کاغذ کشیده بود نگاه کردم.
	تند تند شروع به بافتن کردم فرهناز کنارم نشست و اونم شروع کرد.
	اصفهان نصف جهان شاید این لقب برازندهای این استان بود.
	فرهناز خسته شد و عقب کشید من ادامه دادم هیچ تفریحی نداشتم بهترین سرگریمم بود.
	تا دیروقت کار کردم بالاخره نصف فرش رو بافتم.
	روی فرهناز پتو کشیدم و سمت اتاق رفتم.
	کنار سالار دراز کشیدم که صدای خواب آلودش و شنیدم:
	- آوردمت اصفهان بگردونمت و البته پیش یک دکتر خوبم ببرمت.
	تعجب زده گفتم: (2)
	- دکتر چرا؟
	خندهای کرد و گفت:
	- دارم پیر میشم باید برام دختر بیاری، یک دختر خوشگل مثل خودت تا شب روز نگاهش کنم.
	ناراحت گفتم: (10)
	- من نازام.
	اخم مردونهای کرد و گفت:
	- تو از کجا میدونی هر دکتری که قابل اعتماد نیست بزار ببرمت پیش اون، خدا رو چه دیدی شاید کمکت کرد.
	سالار لبخند امیدوار کننده ای زد متقابلا جوابش رو دادم.
	وای یعنی میشد منم مادر بشم؟ ای کاش که بشه چقدر آرزو دارم.
	اون شب، شب خوبی بود امید داشت مهمون قلبم میشد.
	صبح با پذیرایی فرهنوش خانوم زنی به چشمهای مشکی، موهای جوگندومی، لبای باریک و اندام ظریف زنونه ازمون پذیرایی کرد.
	صبح با پذیرایی فرهنوش خانوم زنی به چشمهای مشکی، موهای جوگندومی، لبای باریک و اندام ظریف زنونه ازمون پذیرایی کرد. (1)
	صبح با پذیرایی فرهنوش خانوم زنی به چشمهای مشکی، موهای جوگندومی، لبای باریک و اندام ظریف زنونه ازمون پذیرایی کرد. (2)
	شیر، کره، مربا هر چیزی که روی سفره خانزادها بود روی سفر پُر برکتشون بود.
	هر لقمهای که میگرفتم بخورم سالار از دستم میقاپید و با ولع میخورد، گاهی اوقاتم دست منم گاز میگرفت.
	"وحشی" زبر لب نثارش کردم که با همون دهن پرش گازم گرفت.
	به حالت چندش آوری لپم رو پاک کردم و گفتم:
	- اذیتم نکن.
	چشمکی نثارم کرد و به سیبیلای نداشتش دست زد و گفت:
	- چی میگی ضعیفه! لقمت رو بگیر.
	- زورگو. (1)
	صدای خنده فرهنوش خانوم اومد و گفت:
	- خان ماشاللّه هزار ماشاللّه عروستون فرشته است.
	- چطور؟
	- بافتن فرش اصفحان کار هر کسی نیست ماشاللّه خانومتون خوب بافتن، بدون نقص و ایرادی بود.
	لب زدم: (6)
	- فرهناز جان هم بهم کمک کردن صد سال بگذره به پای شما نمیرسم.
	- شکسته نفسی نفرمایید.
	بالاخره تعارف کردن تموم شد، سالار لباس زنهای شهر رو دستم داد و گفت:
	- بپوش که میخوام ببرمت.
	- چشم. (16)
	سمت اتاق رفتم و لباسها رو تنم کرد تنم کاملا پوشیده بود کلاهی روی سرم گذاشتم کمی سرمه و پودر زدم تا از حالت بیروح خارج بشم.
	سمت اتاق رفتم و لباسها رو تنم کرد تنم کاملا پوشیده بود کلاهی روی سرم گذاشتم کمی سرمه و پودر زدم تا از حالت بیروح خارج بشم. (1)
	سمت اتاق رفتم و لباسها رو تنم کرد تنم کاملا پوشیده بود کلاهی روی سرم گذاشتم کمی سرمه و پودر زدم تا از حالت بیروح خارج بشم. (2)
	پیش سالار رفتم وقتی من رو دید اخمی کرد و دستی روی لبم کشید و گفت:
	- زیادی تو چشمِ.
	پوزخندی رو لبم نقش بست باز هم مردسالار و زورگویی کی قرار بود تموم بشه نمیدونم ولی از خودشون بپرسی میگن؛ غیرت مردونگی...!
	جلوی در خونه شخصی رفتیم سالار در زد و مرد مسنی که نهایتن هفتاد سال سن داشت با دیدنمون چشمهاش برقی زد.
	- ارباب بفرمایید. (1)
	- ممنون مُراد.
	سنگینی نگاه مرد اذیتم میکرد دلم میخواست چشمهاش رو در بیارم
	ولی بخاطر سالار سکوت کردم.
	- مُراد میدونم دکتر باتجربهای هستی سر همین زنم رو پیشت آوردم.
	پیرمرد با دقت گوش میکرد.
	- جان ارباب؟
	- بهم گفتن؛ زنم نازا است در اثر شلیک گلوله میخوام معاینه کنی ببینی واقعیه یا نه؟
	اخمی به سالار کردم پیرمرد بی ادب سمتم اومد خودم رو جمع کردم با دیدن رفتارم دخترش رو صدا زد.
	- الهه، الهه ی بابا بیا.
	صدای ظریف و زنونهای داخل اتاق پخش شد.
	- جانم بابا.
	- بیا بابا جان کارت دارم.
	دختر هم سن و سال خودم سمتمون اومد کمی خجالتی بود آقا مراد خواستش رو گفت؛ قرار شد تو اتاق معاینه کنه حالا چطوری سر در میاره اونش رو دیگه خدا میدونه!
	معاینه کرد یعنی بگم؛ زیرش داشتم کتک میخوردم دروغ نگفتم؛ بعد معاینه با صورت غمگین سمت من و سالار اومد.
	من و سالار با دیدن قیافه ناراحت دختر آقا مُراد ناراحت شدیم.
	امیدم داشت از بین میرفت که صدای سرخوش الهه برق رو از سرم پروند.
	- خان زنتون هیچ مشکلی نداره! کدوم دکتری گفته؛ زنتون نازا هستش؟
	من که معاینه کردم عیب و ایرادی نداره هر کی که این رو گفته؛ از سر دشمنی این کار رو کرده وگرنه کژال خانوم قدرت باروری رو دارن.
	دستم رو از خوشحالی جلوی صورتم گذشتم صدای مهربون ایمان رو شنیدم:
	- زمانشه، وقتی برگشتی باید پیش قیام بیایی.
	نمیتونستم چیزی بپرسم وگرنه دیوانهای نثارم میکردن.
	سالار چیزی رو دست مراد داد و توی پوست خودش نمی گنجید.
	الهه خواست پذیرایی کنه که سالار هیجان زده گفت:
	- نمیخواد بشین، ما دیگه رفع زحمت میکنیم.
	آقا مُراد با نگاه هیزش آدم رو درسته قورت میداد از نگاهش خوشم نمی اومد جوری زل زده بود که انگار لختم! اخمی کردم بهش که رو به سالار کرد و لبهای قلویش که زیر انبوهی از سیبیل مخفی شده بود رو تکون داد و گفت:
	آقا مُراد با نگاه هیزش آدم رو درسته قورت میداد از نگاهش خوشم نمی اومد جوری زل زده بود که انگار لختم! اخمی کردم بهش که رو به سالار کرد و لبهای قلویش که زیر انبوهی از سیبیل مخفی شده بود رو تکون داد و گفت: (1)
	آقا مُراد با نگاه هیزش آدم رو درسته قورت میداد از نگاهش خوشم نمی اومد جوری زل زده بود که انگار لختم! اخمی کردم بهش که رو به سالار کرد و لبهای قلویش که زیر انبوهی از سیبیل مخفی شده بود رو تکون داد و گفت: (2)
	- با خانومتون باز بیاید خوشحال میشیم.
	مردک هیز چه رویی هم داشت چشم ازش گرفتم که با اجازه که بالاخره سالار گرفت رفتیم.
	از خونه مراد خارج شدیم، وقتی بیرون اومدم حس آزادی میکردم از زیر نگاه اون مرد آزاد شده بودم.
	واقعا اینا مَردن؟
	فکر کنم کلمه مرد براشون زیاده خجالتم نمیکشید!
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (14)
	اون شب از سالار پرسیدم؛ " که چرا با اتومبیل نیومدیم؟" و اون جواب داد؛
	"اون رو نمیشه برای مسافتهای طولانی استفاده کرد" به هر حال اصفهان توی شبش اونقدر قشنگ بود آدم دلش نمیاومد چشم ازش بگیره هیچوقت فکر نمیکردم یک روز اصفهان رو ببینم.
	مردم خوبش، لهجههای شیرنشون اونقدر تاثیر گذار بود که به خودم شک کردم.
	سمت پل اللهوردی خان (اسم قدیمی سی سه پله) رفتیم، سالار از پسر حدودا بیست و پنج سالهای در خواست کرد صورت ما رو بکشه، فرهنگ و هنر همهی جای این کشور پر کرده بود، یک روز اصلا فکرش رو نمیکردم نازا بودنم دروغ باشه!
	خیلی دوست داشتم بدونم کی این کار رو باهام کرده، فائزه، آسو، فریبا یا آروان تنها دشمنهای من بودن البته اگه این نفرین در نظر نگیرم.
	صورت ما روی پل کشیده شد و تابلوی گران قیمتی از نظر سالار بود، خوب خیلی خوشحالم مادر میشم میدونم بابا قیام هم در کمک کردن بهم شریک بود شاید اگه نبود منم نبودم.
	زندگی من پر از فراز و نشیبه که با کمک قیام و سه برادر رحمانی آروم تر و راحتتر این زندگی رو ادامه میدادم.
	دیر وقت سمت خونهای رفتیم که فرهنوش خانوم برامون شام درست کرده بود، دلم میخواست کاری کنم فرهناز حرف بزنه.
	دیر وقت سمت خونهای رفتیم که فرهنوش خانوم برامون شام درست کرده بود، دلم میخواست کاری کنم فرهناز حرف بزنه. (1)
	دیر وقت سمت خونهای رفتیم که فرهنوش خانوم برامون شام درست کرده بود، دلم میخواست کاری کنم فرهناز حرف بزنه. (2)
	شاید اگه از قیام در خواست میکردم به احترام حرفم کاری برای فرهناز میکرد، آرزو داشتم دختر بیارم.
	چشم آبی مثل خودم تا اون رو از آینده باخبر کنم.
	گاهی اوقات که از زندگیم حرف میزنم برای خودمم قابل قبول نیست اما... این یک واقعیته.
	گاهی اوقات که از زندگیم حرف میزنم برای خودمم قابل قبول نیست اما... این یک واقعیته. (1)
	گاهی اوقات که از زندگیم حرف میزنم برای خودمم قابل قبول نیست اما... این یک واقعیته. (2)
	سوغاتی برای همه گرفتم، اول برای فائره خانوم هرچند مهری از من داخل دلش نبود بعد نوبت دایه بود و همینطور بقیه...
	حدودا یک هفته به سرعت میگذره، گذشت و گذرمون داخل اصفهان به پایان میرسه، زمان برگشتن به روستای پدریمه، از فرهنوش و فرهناز خداحافظی میکنم.
	بعد چند روز به لرستان میرسیم، خستگی امونم رو بریده بود.
	سوغاتیها رو یکی یکی به کسایی دادم که هم آزارم دادن هم دستم رو گرفتن.
	خداروشکر برای دو هفته هیچ شیاطینی یا نفرینی آزارم ندادن کم کم داشتم این نفرین و فراموش میکردم تا بالاخره زمانش رسید.
	امروز اولین روز بهار روز تولد منه، سالیه که بیست و سه سالم میشه.
	از اتاق مشترکم خارج شدم پیش نباتی که بیمعرفت شده بود و البته خیلی مشکوک شایدم عاشق بود کسی از دلش خبر نداشت غیر خدای بالا سرم.
	باید میفهمیدم کی رو دوست داره، نبات بهترین و تنها دوست من بود دختری با قلب بزرگ و همیشه شاد و خیلی محکم بود.
	باید میفهمیدم کی رو دوست داره، نبات بهترین و تنها دوست من بود دختری با قلب بزرگ و همیشه شاد و خیلی محکم بود. (1)
	باید میفهمیدم کی رو دوست داره، نبات بهترین و تنها دوست من بود دختری با قلب بزرگ و همیشه شاد و خیلی محکم بود. (2)
	مشغول گردگیری با نَشمی بود و در مورد پسر آقا رضا حرف میزدن، بدون سر رو صدا چشمهاش رو گرفتم که ترسیده جیغ زد.
	مشغول گردگیری با نَشمی بود و در مورد پسر آقا رضا حرف میزدن، بدون سر رو صدا چشمهاش رو گرفتم که ترسیده جیغ زد. (1)
	مشغول گردگیری با نَشمی بود و در مورد پسر آقا رضا حرف میزدن، بدون سر رو صدا چشمهاش رو گرفتم که ترسیده جیغ زد. (2)
	با دیدنم حرصی گفت:
	- کژکژی این چه کاری بود ترسیدم!
	جلوش قهقه زدم و یکی از سیبهای سبز داخل سبد رو برداشتم گاز زدم و پرو به چشم های نبات نگاه کردم و گفتم:
	جلوش قهقه زدم و یکی از سیبهای سبز داخل سبد رو برداشتم گاز زدم و پرو به چشم های نبات نگاه کردم و گفتم: (1)
	جلوش قهقه زدم و یکی از سیبهای سبز داخل سبد رو برداشتم گاز زدم و پرو به چشم های نبات نگاه کردم و گفتم: (2)
	- خواهرمی هر جور عشقم بکشه اذیتت میکنم.
	رفتارم با نَشمی مهربونتر شد وقتی دید که به فکرشم تازه یاد اشتباهاتش افتاد.
	سه تا دوست خوب شده بودیم بدجنس به نبات نگاه کردم و گفتم:
	- پسر آقا رضا چی؟
	نبات با شنیدن حرف هام لپ های سفیدش گل انداخت و خواست فرار کنه همنطوری که سیب رو گاز میزدم گفتم:
	- راه فرار نداری بگو ببینم!
	- ام، چیزه...
	ابروی بالا انداختم و گفتم: (3)
	- چی!؟ (1)
	نبات کلافه پوفی کشید و گفت:
	- آقا رضا زنش فوت کرده ازم خواستگاری کرده در حالی که من و پسرش...
	از تعجب سیب از دستم افتاد چشمهام رنگ خون گرفت ظلم تا کجا؟
	حقارت تا کجا!
	چرا مردها به چشم عردسک به زنها یا دخترها نگاه میکنن بدم میاومد از این رفتارها و این نگاهها، دلم میخواست بزنم داخل دهنشون ولی امان از روزی که من بخوام سلیطه بازی در بیارم.
	من فقط گاهی که پای خانوادم وسط میاومد شجاعت به خرج میدادم، دستم روی دست نبات گذاشتم و گفتم:
	- من نمیزارم عروس اون مرد بشی.
	تا نزدیکهای ظهر نبات رو دلداری دادم اما بعد یک دفعه حس خستگی کردم احساس میکرد نیروی وادارم میکرد که بخوابم.
	کلافه وارد اتاق شدم گرمم بود داشتم میسوختم وسط پیشونیم تیر میکشید زیر پتو خزیدم و چشمهام رو بستم.
	"داخل همون جنگلی بودم که ازش فراری بودم، بدنم میلرزید حس گناه میکرد دلیلش رو نمیدونستم، با قرار گرفتن دستی دور گردنم سمت چیزی برگشتم که این کار رو کرده بود.
	چشمهای سرخش توی تاریکی جنگل برق میزد یک برق پیروز مانند، زبونش حالت چندش آوری رو برام تداعی میکرد.
	زبونش رو روی صورتم حرکت داد.
	بوی خون میاومد، نمیخواستم اینجا باشم.
	صدای دورگه مردی رو شنیدم که با پیروزی مسخرم میکرد:
	- چیزی نمونده بالاخره داره زمانش میاد، انتقام، انتقام و...
	حس میکردم دیگه ایمانی نیست که به دادم برسه از دستش فرار کردم به این امید که امام زاده رو پیدا کنم ولی هر چقدر میدویدم امام زادهای نبود.
	حس میکردم دیگه ایمانی نیست که به دادم برسه از دستش فرار کردم به این امید که امام زاده رو پیدا کنم ولی هر چقدر میدویدم امام زادهای نبود. (1)
	حس میکردم دیگه ایمانی نیست که به دادم برسه از دستش فرار کردم به این امید که امام زاده رو پیدا کنم ولی هر چقدر میدویدم امام زادهای نبود. (2)
	رحمان رو صدا زدم کسی نیومد، قیام صدا زدم سکوت تنها چیزی بود که تو اون محیط خفقان آور نظارگرم بود.
	حس یک موجود بیخاصیت رو میکردم از خدا کمک خواستم در حالی اشک تمام صورتم رو پر کرده بود سمتم هجوم آورد و چنگی به لباسم زد صدای پاره شدن لباسم توی اون فضا پیچید تو اوج ناامیدی اسم خدا رو آوردم و از اون کابوس بیدار شدم."
	احساس خفگی میکردم پشت سر هم تند تند نفس میکشیدم.
	به خودم تلقین کردم این فقط یک خوابه تموم شده، تموم شده ببین فقط خواب بود.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (15)
	من یک مدیومم اما هر مدیومی که متولد میشه ممکنه مثل مهتابم گمراه بشه، مدیوم فقط برای برتری نشون دادن نیست این نیرو رو هر کسی نداره.
	اگه کسی یک روز مالکش بود باید بخاطر بیاره که یک وظیفه داره!
	تاریکی، سیاهی همیشه بخشی از این دنیاست.
	دنیای که برام مدیومها مثل کابوسه، اولش میترسی ولی بعد یاد میگیری که درست از نیروت استفاده کنی.
	من تو عمرم از قدرتم برای ضربه به کسی استفاده نکردم بلکه تلاش کردم با تمام ظلمها، جوابشون با خوبی بدم بلکه حس پشیمونی سراغشون بیاد.
	من تو عمرم از قدرتم برای ضربه به کسی استفاده نکردم بلکه تلاش کردم با تمام ظلمها، جوابشون با خوبی بدم بلکه حس پشیمونی سراغشون بیاد. (1)
	من تو عمرم از قدرتم برای ضربه به کسی استفاده نکردم بلکه تلاش کردم با تمام ظلمها، جوابشون با خوبی بدم بلکه حس پشیمونی سراغشون بیاد. (2)
	فریبا پیشیمون بود، آروان اونقدر پشیمون بود که خودش رو از خان بودن کنار زد و از این کشور رفت.
	امیدوارم دخترم، مهتابم در آرامش به دور از گناه زندگی کنه.
	من مسئولیت سیاهی رو به گردن گرفتم تا مهتابم با آرامش بخوابه.
	هر روز ترسناکتر از دیروز میگذشت، هر شب چند سایه قصد دست درازی بهم رو داشتن، بهم نزدیک هم میشدن اما چیزی پسشون میزد ولی جدا از تمام اینها شدیدن حس بویایم به تمام چیزهای اطرافم حساس شده بود.
	امروز تنها بودم دلم میخواست برم دیدن قیام بدجور دلم حوس پیاده روی کرده بود..
	هنوز کمرم بخاطر وحشی بازیی سالار درد میکرد از یادآوری اسمش لبام به خنده باز شدن.
	هنوز کمرم بخاطر وحشی بازیی سالار درد میکرد از یادآوری اسمش لبام به خنده باز شدن. (1)
	هنوز کمرم بخاطر وحشی بازیی سالار درد میکرد از یادآوری اسمش لبام به خنده باز شدن. (2)
	بدون اطلاع از عمارت بیرون اومدم و سمت امام زاده رفتم جایی که بابا قیام اونجا زندگی میکرد.
	وقتی به جنگل رسیدم اولین جایی که رفتم کنار چشمه بود، سنگینی نگاه این جنگل تموم شدنی نبود...
	وقتی کنار چشمه رسیدم پاهای برهنم رو داخل آب گذاشتم، سرمای آب حالم رو عوض کرد چشمهام رو بستم.
	صدای اومدن کسی داخل آب باعث شد چشمهام رو باز کنم.
	مردی با ظاهر کثیف و چشمهای کاملا سیاهش بهم زل زده بود شاید فقط دو قدم باهام فاصله داشت.
	مردی با ظاهر کثیف و چشمهای کاملا سیاهش بهم زل زده بود شاید فقط دو قدم باهام فاصله داشت. (1)
	مردی با ظاهر کثیف و چشمهای کاملا سیاهش بهم زل زده بود شاید فقط دو قدم باهام فاصله داشت. (2)
	دستهای سیاه و کثیفش رو سمتم دراز کرد بوی بدی میداد، طوری که صورتم به حالت بدی جمع شد سرش رو پایین انداخت.
	عق زدم... سرش رو بلند کرد با دیدن حالم لبخندی زد که مایع سیاه رنگی از کنار لبش بیرون ریخت، پاهای بزرگش که ناخونهای سیاه مایل به زردی داشت ولی رو به بالا فوق العاده لاغر بود، گوشتهای اضافه کنار چشمش ظاهرش رو ترسناک تر میکرد، دستهاش رو سمتم دراز کرد...
	نگاهم روی تن و صورتش در گردش بود که حسم به ترسم غلبه کرد.
	ترسم فریاد میزد فرار کن، فرار کن.
	ولی پاهام قدرت تکون خوردن نداشتن فقط روی چشمهام قدرت داشتم دستش رو روی شکمم کشید و به گوشه ای از جنگل اشاره کرد.
	ولی پاهام قدرت تکون خوردن نداشتن فقط روی چشمهام قدرت داشتم دستش رو روی شکمم کشید و به گوشه ای از جنگل اشاره کرد. (1)
	ولی پاهام قدرت تکون خوردن نداشتن فقط روی چشمهام قدرت داشتم دستش رو روی شکمم کشید و به گوشه ای از جنگل اشاره کرد. (2)
	چشمم رد دستش رو دنبال کرد با دیدن چیزهای براق کنار درخت، بهش نگاه کردم.
	زمزمه وار تکرار کرد.
	- پری! پری!
	صداش زمخت و کلفت بود ولی توی صداش یک غم بود، اسمش رو کامل کردم:
	- پری دخت؟
	با شنیدن اسم کامل پری از دهنم چیزی رو توی آب انداخت.
	یک قدم نزدیکش شدم نگاهم به داخل چشمه افتاد، چیزی مشابه سکه بود ولی خیلی براق درست مثل طلایی بود که هرگز استفاده نشده بود.
	زمزمه وار لب زد:
	- پری! بچ...ه پر...ی.
	پلک زدم که کسی کنارم نبود دستم رو داخل آب کردم و سکه رو بلند کردم داخل یک پارچه میچیدم کفشهام رو پام کردم سمت امام زاده رفتم با وارد شدنم بابا قیام سمتم اومد صداش جونتر شده بود.
	لب زد: (5)
	- کژال! (1)
	با خوشحالی سمتش رفتم و بغلش کردم و گفتم:
	- بابا قیام.
	نگران دستم رو گرفت و بدون حرفی داخل امام زاده برد.
	کنار خودش نشوند و لب زد:
	- چیشده؟ (1)
	زیر دلم درد گرفته بود که با اخمهای تو هم گفتم:
	- بابا من میخوام باردار بشم ولی نگرانم اگه بچم متولد بشه ممکنه اسیر نفرین بشه؟
	- نمیشه... اما تو بارداری! چرا میخوای دوباره باردار بشی اتفاقی افتاده!
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (16)
	با حرف بابا قیام اون روز کُپ کردم یعنی دلیل حالتهای بَدَم بارداریم بود! سر خوش بودم باورم نمیشد بالاخره داشتم امیدوار میشدم که بعد از چند سال انتظار بالاخره منم مادر میشم.
	با صورتی که از اشک پُر شده بود خوشحال شدم با صدای بچه جنی که قیام رو صدا میزد سمت مالک صدا برگشتم بچه پری دخت بود چشمهاش مثل اون برق میزد.
	یاد سکهای افتادم که اون جن داده بود دست بابا قیام رو گرفتم و سکه رو بهش دادم.
	قیام با دیدن سکه با کنجکاوی پرسید:
	- کی این رو بهت داده!؟
	کنجکاو تر از خودش گفتم:
	- یک جن بود اسم بچه ی پری رو آورد، فکر میکنم برای جعفر باید باشه.
	قیام شروع به خندیدن کرد و به حالت مرموزی گفت:
	- میدونی اگه یک جن بهت طلا بده چه معنایی داره؟!
	شونهای بالا انداختم که لب زد:
	- به معنای اینکه ثروت توی خاندانت سرازیر میشه.
	عصبی شدم گفتم:
	- نه، پولی که زیاد باشه خانواده رو با هم دشمن میکنه این رو پیش خودتون نگه دارید دور از من و خاندانم باشه.
	قیام سمت حوض داخل امام زاده رفت برای آخرین بار پرسید:
	- کژال مطمئنی که سکه رو نمیخوایی!
	با غرور زنانگیم لب زدم:
	- بله ثروت زیاد دشمنی زیاد میاره من نمیخوام عزیز کرده قلبم دچار این مصیبت تاریک بشه.
	بابا قیام سکه رو داخل حوض انداخت سکه درست مثل یک مایه زرد رنگ روی آب شناور شد.
	دستم رو حصار تنم کردم که قیام صدام زد:
	- بابا جان کژال بیا اینجا باید چیزی بهت بدم.
	کنجکاو سمت بابا قیام رفتم دعای خاصی با نام خدا روی چیزی نوشته بود و دورش رو یک پارچه سبز کشیده بود بهم گفت:
	- تا زمانی که بچت متولد میشه این دعا رو از لباست جدا نکن زمانی که متولد شد به لباسش آویزون کن این دعا نام خداست هیچ موجودی قادر نیست به بچت آسیب بزنه.
	بچهی تو در کمال آرامش به دور از جنیان و شیاطین بزرگ میشه حواست باشه تا زمان تولد حق نداری دعا رو از خودت دوری کنی وگرنه بچهی با قدم خیرت فوت میکنه.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (17)
	لحظهای که منتظرش بودم رسید، ولی حرف قیام برام سنگین بود به احترامش سکوت کردم، میترسید از اینکه من گمراه بشم.
	لحظهای که منتظرش بودم رسید، ولی حرف قیام برام سنگین بود به احترامش سکوت کردم، میترسید از اینکه من گمراه بشم. (1)
	لحظهای که منتظرش بودم رسید، ولی حرف قیام برام سنگین بود به احترامش سکوت کردم، میترسید از اینکه من گمراه بشم. (2)
	اسیر یک دنیای تاریک بودم ترس داشتم از اینکه پاره تنم متولد بشه و گریبان گیر این نفرین بشه، ترسناک بود!
	قیام بهم اطمینان داد که بچم چیزی نمیشه.
	دستی نوازشگرانه روی شکمم کشیدم و لب زدم:
	- تا روزی که زندم نمیزارم حسرت، ناامیدی و ترس رو تجربه کنی.
	بجاش لبخند و شادی رو مهمون دلت میکنم نمیزارم مثل من بی مهر بزرگ بشی.
	قبل از اومدن سالار به عمارت به خونه برگشتم در حالی که بابا قیام بدرقم میکرد.
	زمزمه وار بهم هشدار داد:
	- مراقب باش.
	قبل از تاریک شدن هوا به عمارت رسیدم سمت میوهها رفتم با دیدن میوهها سمتشون رفتم و مشغول خوردن بودم که به دستی که روی شونم نشست وحشت کردم.
	نبات همون همراه همیشگی بود.
	با صورتی مرموز اسمم رو صدا زد و با لحن خنده دار گفت:
	- کژکژی چه خبرته! کل میوه ها رو خوردی؟ کارت بخوره تو شکمت شکمو چقدر میخوری!؟
	با لب آویزون گفتم:
	- کافِر، دلت میاد به بچم بگی کارت بخوره تو شکمت!
	نبات توت فرنگی شیرین رو توی دهنش گذاشت، گازی زد و گفت:
	- بچه مهم نیست.
	با چشمهای گرد شده جیغ زد:
	- بچه!؟
	تازه دو هزاری کجش افتاد محکم تو دهنش زد و گفت:
	- دروغ نگو! وای خدا دارم خاله میشم!؟
	نبات دستش رو دور کمرش گذاشت و میرقصید، آواز با هنجره گرفتش میخوند با تو سری که از خاله سراب خورد صداش تو گلوش خفه شد.
	- چقدر جیغ میزنی دختر خجالتم خوب چیزیه! با صدای که از ته چاه در میاد داره قُدقُد میکنه.
	از توصیف خاله سراب خندم گرفت که قهقه زدم و روی صندلی ولو شدم نبات سمتم خیز برداشت و بشکونی ازم گرفت.
	جیغ خفیفی کشیدم که تو سری دوم رو نوش جون کرد.
	خاله سراب گوش نبات رو گرفت و گفت:
	- به کژالم دست بزنی سیاه کبودت میکنم.
	نبات لبش رو آویزون کرد و جیغ زد:
	- جان جان دارم خاله میشم، دارم خاله میشم.
	خاله سراب شوکه گفت:
	- خاله! کی داره بچه دار میشه!
	با خوشحالی گفتم: (2)
	- من خاله جون، ولی تو رو خدا صداش رو در نیارید که سالار نگه به من نگفت رفته برای همه دنیا جار (در زبان کوری یعنی فریاد) زد.
	خاله سراب چشمش و رو هم گذاشت و  لب زد:
	- دخترم خیالت راحت.
	سمت اسپند رفت و واسم درست کرد بوی دودش لذت بخش بود، دور سرم چرخوند و سر خوش بهم تبریک گفت.
	شب لباس حریر پوشیدم تا برای خانزادهای که همه زندگیم شده بود برقصم، زن بودم غرور زنانگی داشتم دلم میخواست جوری بهش بگم؛ تا چشمهای سبز و خاصش مجذوب کننده تر بشه.
	تاز اتاق بیرون نیومدم به خودم میرسیدم.
	تمام زندگیم شده بود! خیلی منتظر موندم نصف شب صدای در عمارت من رو از عالم خیالم بیرون کشید، سالار خسته وارد اتاق شد فکر کرد روی تخت خوابیدم در حالی توی تاریکی اتاق به خستگیش زل زدم، هر بار میخواستم براش دلبری کنم یا نمیشد یا کسی مزاحم میشد.
	دست های مردونهاش از کار کثیف شده بود، لباس هاش خاکی بود و کنار لبش پاره شده بود.
	حواسش بهم نبود از پشت بغلش کردم وقتی متوجه حضورم شد با لحن خسته ای گفت:
	- نخوابیدی!
	سرم رو روی پشتش گذاشتم و لب زدم:
	- نه، منتظرت بودم.
	من رو سمت خودش کشید بوی الکی بینیم رو آزار داد.
	لباش و روی لبم گذاشت که عق زدم... حالم شدید بهم خورد سمت حموم دویدم و بالا آوردم.
	سالار لنگان لنگان سمتم اومد اسمم رو نگران صدا زد، حالم بد بود حس میکردم تمام معدم بهم ریخته.
	سالار لنگان لنگان سمتم اومد اسمم رو نگران صدا زد، حالم بد بود حس میکردم تمام معدم بهم ریخته. (1)
	سالار لنگان لنگان سمتم اومد اسمم رو نگران صدا زد، حالم بد بود حس میکردم تمام معدم بهم ریخته. (2)
	ناراحت لب زدم:
	- چرا زیاده روی کردی! چی شده؟
	کنار در حموم سر خورد سرش رو روی پاهاش گذاشت و هق زد.
	مردونه شونههاش میلرزید، طاقت نداشتم اشک کسی رو ببینم.
	با حال بدم سمتش رفتم و خودم رو بهش چسبوندم دست هاش رو حصار بدنم کرد و با صدای همیشه گرفتش گفت:
	- بابام با سه تا زن داره میاد.
	فکر میکردم پدر سالار مُرده! نگو پس اونها رو ول کرده!
	دستم رو روی صورتش گذاشتم و اشکهاش پاک کردم سرم رو تکیه به سرش دادم لب هام مماس بود با لبهاش، از این عمارت تاریک خیری نبود.
	ناراحت گفتم: (11)
	- چی میخواد؟
	در حالی که اشک هاش تموم صورتش رو پر کرده بود گفت:
	- خانیت رو میخواد! من برای این روستا از خون و دلم مایه گذاشتم تا به اینجا رسوندمش بهش نمیدم، روزی رفت این روستا مخروبه بود خون جگر خوردم تا سر رو سامانش بدم.
	حالا خیلی بی آبرو اومده حیثتم رو به گند بکشه.
	حرفی نداشتم که بزنم حق داشت خان سابق بود اگه ده زنم میگرفت حق نداشتیم حرف بزنیم ولی سالار نمیخواستش چه رازی پشت این ماجرا بود خدا میدونست.
	حرفی نداشتم که بزنم حق داشت خان سابق بود اگه ده زنم میگرفت حق نداشتیم حرف بزنیم ولی سالار نمیخواستش چه رازی پشت این ماجرا بود خدا میدونست. (1)
	حرفی نداشتم که بزنم حق داشت خان سابق بود اگه ده زنم میگرفت حق نداشتیم حرف بزنیم ولی سالار نمیخواستش چه رازی پشت این ماجرا بود خدا میدونست. (2)
	پوفی کشیدم و سرم رو توی گودی گردن سالا فرو کردم دستم رو دور گردنش انداختم که حصار دستهاش محکم تر شد و شدت اشک ریختنش بیشتر شد.
	تا حالا اشک یک رو مرد ندیدم ولی امروز غرور عشقم خورد شده بود، به روش نیاوردم نمیدونستم اگه بگم حاملم تو اوج غمش میخنده یا نه!
	عطر تنش اذیتم میکرد بوی الکل آزارم میداد اما هیچ جوره حاضر نبودم ازش جدا شم.
	همنجوری با آه و ناله کنار در حموم خوابید یا بهتر بگم بیهوش شد.
	با شکم حامله و با زور نداشته سالار رو تو خواب بیداری روی تخت گذاشتم کفش در آوردم و در آخر پتو روش کشیدم.
	از اتاق بیرون رفتم همه چیز در تاریکی واقعی فرو رفته بود.
	سمت حیات عمارت میخواستم برم که صدای ناله فائزه خانوم رو شنیدم.
	فالگوش وایستادن رو نمی پسندیدم ولی عجز و نالش وادارم کرد گوش کنم.
	اسم مسعود رو میبرد من رو لعنت میکرد، سالار رو هم نفرین میکرد.
	کنار در نشستم از کنار در چوبی نیمه شکسته داخل اتاق نگاه کردم.
	عکس مسعود بود که توی دستش خودنمایی میکرد سر رو صورتش میبوسید و زمزمه میکرد:
	- شیر مردم رو کشتن، زندگیشون رو به کامشون زهر میکنم، اون دختر رو آتیش میزنم کاری میکنم داغ دیده بشه.
	ترسیده بودم از این جادوگر دستم رو روی شکمم گذاشتم و نگران بودم.
	دلم نمیخواست بچمم مثل خودم قربانی بشه.
	به فائزه نگاه کردم صورتش مثل کفتاری بود که منتظر آسیب من بود.
	پلک رو زدم صورت حیوانیش پاک شد.
	نمیدونستم چیکار کنم حس میکردم توی یک باتلاقم هر چی دست و پا میزنم بیشتر فرو میرم.
	حس میکردم بین دو دیوارم از هر طرفش دارم له میشم، زندگی من یک کابوس وحشتناک بود.
	دلم دایه رو می خواست بعد شب عروسی کژین سراغ دایه نرفتم بابا می خواست پیش خودش ببرتش ولی نزاشتم درست نبود که بابا از دایه مراقبت کنه زن بود و ممکن بود احساس شرم کنه درکش میکردم.
	سمتی اتاقی رفتم که دایه اونجا بود
	دایه بی جون روی تخت بود، خوابش جوری بود که انگار هزار ساله نخوابیده تنها کسی که دلشوره امونش رو بریده بود من بودم.
	نگرانی از آینده، آیندهای که پایانش رو نمیدونستم.
	روی تخت دایه نشستم به پنجره زل زدم.
	هفتهها میگذشت من هنوز نگفتم باردارم شاید میترسیدم فائزه بچم رو بکشه، مادر که باشی ترس هست از خیلی چیزها!
	بابای سالار با پرویی تمام قصد برگشتن به عمارت رو داشت ابرو حیثت سالار توی ده برده بود، سالار خمیده شده بود نمیدونست چیکار کنه! اون مرد وجدان نداشت مردم روستا بیرونش کردن چون مثل سالار خوب نبود درست مثل گرگ وحشی به دخترها تعرض میکردم.
	فائزه خانوم وقتی شنیده بود که شوهر برگرشته ترسیده بود چشمهاش وحشتش رو فریاد میزدن، میلرزید خیلی زیاد.
	فائزه خانوم وقتی شنیده بود که شوهر برگرشته ترسیده بود چشمهاش وحشتش رو فریاد میزدن، میلرزید خیلی زیاد. (1)
	فائزه خانوم وقتی شنیده بود که شوهر برگرشته ترسیده بود چشمهاش وحشتش رو فریاد میزدن، میلرزید خیلی زیاد. (2)
	انگار فرشته مرگ بود که پا به عمارت میخواست بزاره.
	چند روز گذشت، با خواست خانهای بزرگ سالار راضی شد پدرش رو راه بده.
	نگاهش حریص بود چشمهاش سبز و وحشی بودن، حتی سالار هم وحشی تر پدر رو پسر به هم مثل گرگ های زخمی زل زده بودن.
	نگاهش حریص بود چشمهاش سبز و وحشی بودن، حتی سالار هم وحشی تر پدر رو پسر به هم مثل گرگ های زخمی زل زده بودن. (1)
	نگاهش حریص بود چشمهاش سبز و وحشی بودن، حتی سالار هم وحشی تر پدر رو پسر به هم مثل گرگ های زخمی زل زده بودن. (2)
	منتظر بودم هر آن بهم حمله کنن ولی سالار با لحنی که ازش بیزاری مشخص بود گفت:
	منتظر بودم هر آن بهم حمله کنن ولی سالار با لحنی که ازش بیزاری مشخص بود گفت: (1)
	منتظر بودم هر آن بهم حمله کنن ولی سالار با لحنی که ازش بیزاری مشخص بود گفت: (2)
	- خوش اومدی خان.
	پوزخندی روی لبش نقش بست پدرش وقتی پوزخندش رو دید دستش رو مشت کرد.
	زنهای پدرش یکی از یکی بچهتر بودن ولی بینشون زنی بود درست مثل خود شیطان، نگاهش برنده بود حس میکردم فریبای دوم به این عمارت اومده.
	نمیزاشتم به این راحتی زندگیم رو جهنم کنن میجنگیدم نگاه هرزش روی تن سالار لغزید سمت شوهر رفتم با چشمها آبیم بهش اخطار دادم.
	زن حواس باز زبونی روی لبش کشید و به واکنشم خندید.
	حس میکردم خونم جوش اومده دلم میخواست از عمارت بیرونش کنم سالار مال من بود! فقط من!
	فائزه خانوم با دیدن شوهرش کارت میزدی خونش در نمی اومد با دیدن زنهای اطراف شوهرش جیغ زد:
	- بیناموس با چه رویی هرزههات رو به این عمارت آوردی؟ گمشین برید.
	چشمهاش به خون نشسته به مونس خان نگاه کرد تو چشمهای فائزه شعلههای نفرت در حال زبانه کشیدن بود.
	دستهاش رو مشت کرد و رو به سالار غرید:
	- مونس بیاد اینجا کژال باید بره!
	از حرفش شوکه شدم سالار اخمی وحشتناک کرد و گفت:
	- کژال چه گناهی داره!؟ مونس میاد اینجا خطا کنه جاش پیش سگ هامه.
	توی این دعوا بهتر بود شرکت نمیکردم مونس جلوی چشمهای فائزه دست زنی رو گرفت که با نگاهش سالار رو قورت میداد خیلی بی چشم رو لبهاش رو بوسید انگار نه انگار ما وجود داریم.
	- خاتون زن دوم منه پسرم به یکی بگو اتاق خودم رو حاضر کنه.
	خاتون! اسم این جادوگر خاتون بود ازش متنفر بودم... دلم میخواست خونش رو بریزم عصبی و کلافه بهش زل زدم که با تحقیر پوزخندی زد و همراه مونس خان سمت اتاق مشترکشون رفتن.
	خاتون! اسم این جادوگر خاتون بود ازش متنفر بودم... دلم میخواست خونش رو بریزم عصبی و کلافه بهش زل زدم که با تحقیر پوزخندی زد و همراه مونس خان سمت اتاق مشترکشون رفتن. (1)
	خاتون! اسم این جادوگر خاتون بود ازش متنفر بودم... دلم میخواست خونش رو بریزم عصبی و کلافه بهش زل زدم که با تحقیر پوزخندی زد و همراه مونس خان سمت اتاق مشترکشون رفتن. (2)
	خاتون نگو بلای آسمانی بگو خدا میدونست چقدر ازش بدم می اومد، تا اونجای که فهمیدم شمس زن سوم خان مونس بود... شمس حدودا سی و پنج سال سن داشت اما کوکب این زن فرشته بود واقعا دل مهربونی داشت، حدودا بیست و سه سال سن داشت همسن هم بودیم.
	باهاش خیلی جور شده بودم بی آزار بود ولی فائزه مدام با خاتون سر جنگ داشت.
	این خونه قرار نبود یک روز آرامش داشته باشه! اول جنگ من و فائزه حالا هم خاتون خدا به خیر بگذرونه هنوز به سالار نگفته بودم باردارم راستش موقعیتش جور نمیشد.
	با نبات و کوکب داشتیم توی آشپزخونه عمارت حرف میزدیم که خاتون اومد:
	- به به... کوکب خانوم خوب با خدمتکارها جفت و جور شدی، گمشو چای واسم بیار دختر بی دست و پا.
	کوکب با سر پایین خواست بلند بشه که دستش رو گرفتم:
	- بشین سر جات.
	سمت خاتون رفتم و توی چشمهای وحشیش زل زدم و گفتم:
	- خوب گوشت رو باز کن خانوم اینجا تو نیستی... من و فائزه خانوم، خانوم این عمارتیم تو که جایی نداری غلط میکنی جلوی من دستور میدی! فلجی یا کج!؟ بزار ببینمت بیشتر میخوره هرزه باشی از آشپزخونه برو بیرون تا حیثیتت رو بیشتر از این نبردم.
	خاتون عصبی لب زد:
	- کژال خانوم واست گرون تموم میشه .
	به در اشاره کردم:
	- ناراحتی در اونجاست بفرما بیرون.
	خاتون با حس اینکه تحقیر میشه رفت بیرون کلافه روی صندلی نشستم و حرصی نفسم رو فوت کردم نبات لیوان آبی دستم داد و گفت:
	خاتون با حس اینکه تحقیر میشه رفت بیرون کلافه روی صندلی نشستم و حرصی نفسم رو فوت کردم نبات لیوان آبی دستم داد و گفت: (1)
	خاتون با حس اینکه تحقیر میشه رفت بیرون کلافه روی صندلی نشستم و حرصی نفسم رو فوت کردم نبات لیوان آبی دستم داد و گفت: (2)
	- بخور فدات بشم انقدر حرص نخور به فکر بچت باش.
	کوکب با شنیدن اسم بچه چنان لپام می بوسید که حرف برای گفتن؛ نمونده بود.
	خاتون و مونس خان چنان توی آلاچیق اُطراق کرده بودن که حالا حالا انگار قرار نبود من راحت باشم.
	به خودم مصلت شدم خواستم سمت اتاق برم که با صدای مونس خان سر جام ایستادم.
	- کژال بیا اینجا!
	جوری حرف میزد انگار سگ دست آموزش بودم از روی ناچاری پیشش رفتم.
	- بفرمایید مونس خان.
	مونس خان با صورتی که یک چشمش انگار چاقو خورده بود و یک خط بزرگ از بالای ابرو تا پایین لبش امتداد داشت، بینی قلمی یک چشم سبز مشابه سالار و لبهای گوشتی، سیبیل پر پشتش زیر نظرم گرفته بود.
	پوزخندی زد و گفت: (1)
	- میبینم سالار عشق بچگیش رو به دست آورده میدونستی خیلی صورت زشتی داری جای یک یا چند خط روش کمه!
	اخمی کردم و مثل گذشته زبونم رو تیز و برنده کردم و گفتم:
	- کسی که باید میپسندیده، پسندیده نظر بقیه چندان اهمیتی نداره.
	بعد با لحنی که سعی کردم توهین آمیز نباشه لب زدم:
	- جای چاقو لیاقت کسایی که با چشمشون هرزگی میکنن نه کسی که خیانتی نکرده.
	خاتون از حرص با چاقو نصف خود سیب رو با پوستش میکند، حقته بسوز.
	- حالا هم اگه اجازه بدید برم که واقعا خستم.
	سنگینی نگاه این مرد کلافم کرده بود یکی از یکی هرزه تر خدا رحم کنه.
	تا دیر وقت از اتاق بیرون نیومدم تشنم بود به پاچ آب نگاه کردم خالی بود، حرصم گرفته بود حرصی بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم صدایناله داخل آلاچیق کنجکاوم کرده بود یک قدم رفتم جلو با شنیدن صدای مونس و خاتون اخمی کردم خجالتم خوب چیزیه تصویری داشتن رابطه زنا...
	تو حال خودشون بودن از این همه وقاحت حرصم گرفته بود میخواستم بالا بیارم نه شرم و نه حیا رو نداشتن.
	تو حال خودشون بودن از این همه وقاحت حرصم گرفته بود میخواستم بالا بیارم نه شرم و نه حیا رو نداشتن. (1)
	تو حال خودشون بودن از این همه وقاحت حرصم گرفته بود میخواستم بالا بیارم نه شرم و نه حیا رو نداشتن. (2)
	در اتاق رو چنان روی هم کوبیدم که سر مونس خان سمتم برگشت خودش رو کمی جمع و جور کرد خوبه الان یکم خجالت کشید اما خاتون بیشرمانه همنطوری موند.
	رو از کثافت کاریشون گرفتم و سمت آشپزخونه رفتم کمی لیوان رو پر کردم و سر کشیدم محکم لیوان روی سنگ اُپِن کوبیدم که خورد شد.
	از سوزش چیزی چشمم رو محکم روی هم گذاشتم و فشار دادم.
	دستم رو با پارچه بستم و لیوان رو پر آب کردم.
	سمت اتاقم رفتم خواستم در رو باز کنم که با حس دست کسی دور کمرم ترسیده لیوان رو تو سرش کوبیدم.
	شخص چنان فریاد کشید که چهار ستون عمارت لرزید به عقب هلش دادم.
	مردی توی تاریکی دستش رو به سرش گرفته بود و پشت سر هم نفس عمیق میکشید و ناله میکرد، چند قدم فاصله گرفتم.
	مردی توی تاریکی دستش رو به سرش گرفته بود و پشت سر هم نفس عمیق میکشید و ناله میکرد، چند قدم فاصله گرفتم. (1)
	مردی توی تاریکی دستش رو به سرش گرفته بود و پشت سر هم نفس عمیق میکشید و ناله میکرد، چند قدم فاصله گرفتم. (2)
	صورتش با فانوس دستش روشن کرد زیر لب اسمم رو صدا زد.
	چشمم به سالار افتاد که دستش رو به سرش گرفته بود دستم رو بلند کردم و محکم داخل سرم کوبیدم.
	لبم رو از خیر سر بازیم به داخل دهنم فرو کردم، با عجله سمتش رفتم و زیر بازوش رو گرفتم.
	داخل اتاق بردمش و روی تخت نشوندمش، به سر خونیش نگاه کردم بدنم یک جوری شد، حس بیحال شدن گرفتم.
	سمت آشپزخونه رفتم و آب گرم رو با پارچه تمیز برداشتم و سمت اتاق رفتم.
	پارچه رو داخل آب کردم و زخم سالار شستم با پارچه بستمش خواستم از اتاق برم بیرون که دستهای مردونش رو دور مچم حلقه کرد، با صدای که از شدت دردش دورگه شد بود لب زد:
	- چی باعث شده انقدر بترسی که لیوان توی سرم خورد کنی!؟
	سرم پایین انداختم و زیر چشمی نگاهی بهش انداختم، حس بچهای رو داشتم که کار بدی کرده و حالا جلوی بزرگترش موخذه میشه سالار وقتی سکوتم رو دید بیشتر اخم کرد زمزمه وار گفتم:
	سرم پایین انداختم و زیر چشمی نگاهی بهش انداختم، حس بچهای رو داشتم که کار بدی کرده و حالا جلوی بزرگترش موخذه میشه سالار وقتی سکوتم رو دید بیشتر اخم کرد زمزمه وار گفتم: (1)
	سرم پایین انداختم و زیر چشمی نگاهی بهش انداختم، حس بچهای رو داشتم که کار بدی کرده و حالا جلوی بزرگترش موخذه میشه سالار وقتی سکوتم رو دید بیشتر اخم کرد زمزمه وار گفتم: (2)
	- هیچی نیست فقط لطفا دیگه دیر به عمارت نیا.
	- از وجود پدرم و زنهاش احساس راحتی نمیکنی درسته؟
	حرفی نداشتم دقیقا حرف دلم رو زده بود.
	- خودمم راضی نیستم ولی بخاطر حرف خانهای بزرگ قبول کردم، مادرم اصلا از اتاقش بیرون نمیاد، تو هم که...
	سالار دستش رو دو طرف سرش گذاشته بود.
	زمزمه میکرد دستم رو دور دستش حلقه کردم و سرم رو روی شونه اش گذاشتم.
	- هر چی که بشه من پیشت میمونم.
	صورتش که ته چهره از خستگی ازش نمایان بود.
	با یاد آوری بارداریم لب زدم:
	- میخوام بهت یک چیزی بگم!
	با صورت خستش بهم زل زد تا خواستم لب باز کنم صدای در اتاق عصبیم کرد.
	خاتون با پرویی تمام وارد اتاق شد اصلا اجازه نداد ببینه اجازه می دن بهش یا نه؟ مثل گاو سرش رو انداخت پایین و وارد اتاق شد.
	اخمی کردم که با صدای چندش آورش لب زد:
	- سالار جان، پدرتون کارتون دارن.
	کارت میزدن خونم در نمیاومد، حس زنانم داشت بهم از این زن اخطار میداد.
	وقتی خاتون چشمش به سر سالار افتاد با عشوه که حالم رو بهم میزد گفت:
	- خدا بد نده خان کدوم وحشی این کار رو باهاتون کرده!
	سالار اخمی کرد منتظر بودم سالار بره بیرون تا موهاش رو بکنم.
	سالار سمتم برگشت و نیم نگاهی بهم کرد و هیکل زنونه ی خاتون رو به بیرون هل داد.
	با بیرون رفتن سالار خاتون تکیه به در اتاقم زد و لب زد:
	- خان مرد خوش هیکل و البته جذابیه، غرور مردونش من رو وسوسه میکنه.
	به این زن چشم مشکی زل زدم، موهای لخت و پر کلاغیش، هیکل رو فرمی داشت، بینی قلمی و لبهای باریکش پوستش مثل برف سفید بود.
	چشم ازش گرفتم و از سر جام بلند شدم، حس نفرت توی وجودم جوانه زده بود سمتش رفتم و دستم رو روی شونهاش گذاشتم با لحن عقوا کنندهای گفتم:
	- میدونی من یکی از زیباترین زنهای این روستا هستم؟ میدونی سالار هیچوقت چشمهای دریایی من رو رها نمیکنه و خودش در دریایی از ظلمت غرق نمیکنه.
	دستم رو سمت گلوش بردم و با تمام توانم فشار دادم، حس داغی کف دستم و نالههای بیصدای خاتون حریص ترم میکرد که بکشمش، سرم رو نزدیک گوشش بردم و گفتم:
	دستم رو سمت گلوش بردم و با تمام توانم فشار دادم، حس داغی کف دستم و نالههای بیصدای خاتون حریص ترم میکرد که بکشمش، سرم رو نزدیک گوشش بردم و گفتم: (1)
	دستم رو سمت گلوش بردم و با تمام توانم فشار دادم، حس داغی کف دستم و نالههای بیصدای خاتون حریص ترم میکرد که بکشمش، سرم رو نزدیک گوشش بردم و گفتم: (2)
	- خاتون من میشکنم گردن کسی رو که قصد نابودی زندگیم رو داشته باشه مثل الان که داری زیر دستم خفه میشی و قدرتی برای فرار نداری!
	دست خاتون روی دستم بود چشمهاش التماس میکردن ولش کنم ولی عجب کینه و انتقام وادارم میکردن که بکشمش.
	از دست و پا زندش لذت میبردم.
	خیلی حس خوبی بود چشمهاش رو به سفیدی میرفت که صدای فریاد قیام وادارم کرد ولش کنم.
	وقتی به خودم اومدم رهاش کردم، چشمهام و کف دستم میسوخت به جای دستم دور گردن خاتون نگاه کردم کبود بود، زمزمه وار تکرار میکردم:
	- باید بزاری بکشمش، میخوام نابوش کنم.
	خاتون دستش رو روی گلوش گذاشته بود و ماساژ میداد و مدام سرفه می کرد.
	سمتش رفتم و موهاش رو گرفتم تو صورتش خم شدم و گفتم:
	- خاتون از من بترس، من مثل زنهای این عمارت نیستم... پاش بیفته تو همین عمارت خونت رو میریزم زیر همین عمارت چالت میکنم و هیچکسم نمیفهمه وجود داشتی.
	خاتون وحشت کرده بود موهاش رو گرفتم و کشون کشون از اتاق بیرونش کرد.
	صدای جیغش اذیتم میکرد از اتاق بیرونش انداختم و در رو هم بستم.
	روی زمین نشستم و دستی به موهام کشیدم.
	پاهام رو جمع کردم و دو دستم انگشت شصت و با اشاره رو بهم چسبوندم و دو طرف پاهام گذاشتم.
	صاف نشستم و چشمهام رو بستم، ذهنم رو از هر چیزی که باعث آزارم میشد پاک کردم.
	احساس کردم نیروی سیاه که داخل بدنمه مثل آب از تمام بدنم جمع میشه و به سمت دستم که روی زمین بود هدایت می شه.
	احساس کردم نیروی سیاه که داخل بدنمه مثل آب از تمام بدنم جمع میشه و به سمت دستم که روی زمین بود هدایت می شه. (1)
	احساس کردم نیروی سیاه که داخل بدنمه مثل آب از تمام بدنم جمع میشه و به سمت دستم که روی زمین بود هدایت می شه. (2)
	با خارج شدن انرژی سیاه با تصورتم انرژی تمیزی وارد بدنم کردم.
	سرم از شدت انتقال انرژی درد میکرد روی تخت نشستم و دراز کشیدم دستم رو نوازش گرانه روی شکمم کشیدم.
	سرم از شدت انتقال انرژی درد میکرد روی تخت نشستم و دراز کشیدم دستم رو نوازش گرانه روی شکمم کشیدم. (1)
	سرم از شدت انتقال انرژی درد میکرد روی تخت نشستم و دراز کشیدم دستم رو نوازش گرانه روی شکمم کشیدم. (2)
	"سوم شخص" (37)
	فائزه خانوم عصبی قدم میزد و زمزمه میکرد.
	کلافه شده بود این مرد بیحیا بسش نبود زندگیش رو جهنم کرد بود، مجبور شد از عشقش و بچش دل بکنه تا این حیثیت لعنتی نره!
	کلافه شده بود این مرد بیحیا بسش نبود زندگیش رو جهنم کرد بود، مجبور شد از عشقش و بچش دل بکنه تا این حیثیت لعنتی نره! (1)
	کلافه شده بود این مرد بیحیا بسش نبود زندگیش رو جهنم کرد بود، مجبور شد از عشقش و بچش دل بکنه تا این حیثیت لعنتی نره! (2)
	تمام زندگیش قربانی این افکار پوچ پدرش شد برای پول، برای آبروش اون رو وادار کردن به عقد این مرد در بیاد.
	بدنش از شدت این همه عذاب میلرزید، فائزه خیلی سختی کشید بود تا به اینجا برسه.
	خیلی تلاش کرد که از اون زن مهربون یک آدم بیحس بسازه، حالا هم داره زندگی اونها رو نابود میکنه... زمزمه وارد لب میزد؛ " آره باید بچه اون بیناموس درد بکشه، عذابش میدم چون منم دارم عذاب میکشم..."
	خیلی تلاش کرد که از اون زن مهربون یک آدم بیحس بسازه، حالا هم داره زندگی اونها رو نابود میکنه... زمزمه وارد لب میزد؛ " آره باید بچه اون بیناموس درد بکشه، عذابش میدم چون منم دارم عذاب میکشم..." (1)
	خیلی تلاش کرد که از اون زن مهربون یک آدم بیحس بسازه، حالا هم داره زندگی اونها رو نابود میکنه... زمزمه وارد لب میزد؛ " آره باید بچه اون بیناموس درد بکشه، عذابش میدم چون منم دارم عذاب میکشم..." (2)
	"ایمان" (8)
	برای خودم داخل جنگل راه میرفتم حواسم به جعفر بود که داخل تاریکی کنار چشمه بازی میکرد. افکارم سمتش پر کشید ولی جایگاهم این اجازه رو نمیداد که بهش بگم! جعفر پیشم اومد بلندش کردم و دستم رو داخل آب بردم جریان آب رو حرکت میدادم صدای خنده جعفر خنده رو ر...
	برای خودم داخل جنگل راه میرفتم حواسم به جعفر بود که داخل تاریکی کنار چشمه بازی میکرد. افکارم سمتش پر کشید ولی جایگاهم این اجازه رو نمیداد که بهش بگم! جعفر پیشم اومد بلندش کردم و دستم رو داخل آب بردم جریان آب رو حرکت میدادم صدای خنده جعفر خنده رو ر... (1)
	برای خودم داخل جنگل راه میرفتم حواسم به جعفر بود که داخل تاریکی کنار چشمه بازی میکرد. افکارم سمتش پر کشید ولی جایگاهم این اجازه رو نمیداد که بهش بگم! جعفر پیشم اومد بلندش کردم و دستم رو داخل آب بردم جریان آب رو حرکت میدادم صدای خنده جعفر خنده رو ر... (2)
	صدای دویدن از چند فرسخی بهم اخطار میداد.
	با حس وجود نحسشون جعفر رو بلند کردم و غیب شدم صدای زوزه گرگها از خطر میگفت؛ نزدیک امام زاده ایستادم جعفر رو به داخل هدایت کردم اما خودم کنار درش ایستادم.
	با حس وجود نحسشون جعفر رو بلند کردم و غیب شدم صدای زوزه گرگها از خطر میگفت؛ نزدیک امام زاده ایستادم جعفر رو به داخل هدایت کردم اما خودم کنار درش ایستادم. (1)
	با حس وجود نحسشون جعفر رو بلند کردم و غیب شدم صدای زوزه گرگها از خطر میگفت؛ نزدیک امام زاده ایستادم جعفر رو به داخل هدایت کردم اما خودم کنار درش ایستادم. (2)
	بی حال شدم صدای ناله زنی که توی تاریکی داشت گریه میکرد شنیدم بی اختیار راه میرفتم، از بین درختها وجود نحسشون که شاد کنار زن ایستاده بودن بی اختیار عصبیم میکرد.
	بی حال شدم صدای ناله زنی که توی تاریکی داشت گریه میکرد شنیدم بی اختیار راه میرفتم، از بین درختها وجود نحسشون که شاد کنار زن ایستاده بودن بی اختیار عصبیم میکرد. (1)
	بی حال شدم صدای ناله زنی که توی تاریکی داشت گریه میکرد شنیدم بی اختیار راه میرفتم، از بین درختها وجود نحسشون که شاد کنار زن ایستاده بودن بی اختیار عصبیم میکرد. (2)
	حس خاصی به زن داشتم با سرما چیزی چشمم رو باز کردم داخل آب چشمه بودم.
	بی اختیار عصبی شدم از آب خارج شدم و کنار تخته سنگی نشستم و تو خودم جمع شدم که کلمه "جادو" توی ذهنم تکرار میشد.
	دلم میخواست کسی رو از بین ببرم بلند شدم خوی وحشیگری سمتم اومد.
	از جنگل دل کندم و پیش رحمان رفتم به این امید که آتیش درونم رو خاموش کنه.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (18)
	میگن سرنوشت با دست خودمون نوشته میشه، ولی من میگم چیزی که خدا روی پیشونیت بنویس هیچ نیروی اون رو تعقیر نمیده حتی اراده یک انسان!
	قطعا یک انسان در حد یک مدیوم هیچوقت از تمام عالم غیب یا آینده خبر نداره... تمام چیزی که بهش الهام میشه به خواست خدای بالا سره تا تو رو از تاریکی رو به روت آگاه کنه.
	زندگی من خلاصه شده بود توی دروغ، کینه، هوس، عشق، انتقام و...
	زندگیم یک بازی بود هر آن ممکن بود اشتباه روی لبه تیغ راه برم و بمی رم.
	قوی بودم اما نه در این حد که روزگار باهام بازی بیرحمانهای رو شروع کنه.
	از درسی که به خاتون دادم دیگه از اون روز کمتر دور و ورم میپلکید ولی همچنان زهرش رو میریخت.
	از درسی که به خاتون دادم دیگه از اون روز کمتر دور و ورم میپلکید ولی همچنان زهرش رو میریخت. (1)
	از درسی که به خاتون دادم دیگه از اون روز کمتر دور و ورم میپلکید ولی همچنان زهرش رو میریخت. (2)
	فائزه خانوم کم بود خاتونم اضافه شد.
	زن سوم خان مونس شمس بود، کم بیرون میاومد بیشتر تو لاک خودش بود بیشتر از هر کسی مشکوک می زد.
	زن سوم خان مونس شمس بود، کم بیرون میاومد بیشتر تو لاک خودش بود بیشتر از هر کسی مشکوک می زد. (1)
	زن سوم خان مونس شمس بود، کم بیرون میاومد بیشتر تو لاک خودش بود بیشتر از هر کسی مشکوک می زد. (2)
	"چند سال پیش (فائزه)"
	فردا شب عروسیم بود با خانزاده بایار دستی روی شکمم آوردم باید یک شیر مَردم میآوردم تا دهن ملوک، مادر خانزادها رو میبستم.
	کلی شوق و ذوق داشتم که در اتاق با صدای بدی باز شد.
	با دیدن مونس خان وحشت کردم حالش رو به راه نبود این مرد یک خان هوس باز بود.
	از راه رفتنش وحشت کردم بیرحمانه سمتم هجوم آورد چنگی به لباس تنم انداخت وحشت زده جیغ خفیفی کشیدم که سیلی محکمی نثارم شد.
	التماس کردم:
	- خان رحم کنید، بیآبروم نکنید تو رو خدا بگذرید ازم.
	موهام رو کشید و سرم رو توی دیوار کوبید:
	- خفه شو هرزه، خفه شو، خواستگاری من و رد میکنی اونوقت زن بایار میشی آره؟ تو فقط باید زن من باشی نه اون، الان نشونت میدم کی مالکته.
	به سمت تخت هلم داد میخواستم فرار کنم نمیزاشت مدام سیلی بهم میزد سرم از برخورد با دیوار سِر شده بود خونی از گوشه لب پارم جاری شد.
	دستش رو سمت لباسهام برد و پارشون کرد.
	برهنه جلوی این گرگ ایستاده بودم بدنم میلرزید بیرحمانه بهم تعرض کرد وقتی خسته شد مثل یک تیکه گوشت بیجون ولم کرد، داخل خودم جمع شدم مطمئن بودم پسرم مُرده! اشک ریختم اما بیصدا...
	بایار دیگه قبولم نمیکرد بخصوص که بهش نگفته بودم باردارم الان دیگه باورم نمیکنه. نجوا گرنه گفتم:
	- خدا لعنتت کنه پست فطرت بدبختم کردی، خدا ازت نگذره.
	مونس خان سمتم اومد و موهام رو توی دستش گرفت و فریاد زد:
	- اگه از همون اول باهام راه میاومدی اینطوری نمیشد.
	معصومانه اشک میریختم و زیر لب لعنتش میکردم.
	بایار برای دیدنم وارد اتاق شد با دیدنم لبخندش روی لبش ماسید سمتم دوید با دیدن تن بیجونم و ملافههای خونی توی سرش زد.
	زمزمه وار گفت:
	- فائزه!؟
	از شدت بغض داشتم خفه میشدم بایار عصبی گفت:
	- کار کیه!
	چونم لرزید میترسیدم بگم که فریاد زد:
	- کار کیه! بگو نابودش کنم.
	- مونس...
	بایار با شنیدن اسم مونس با چشم به خون نشسته از اتاق خارج شد، کاش لال میشدم و نمیگفتم.
	بایار با شنیدن اسم مونس با چشم به خون نشسته از اتاق خارج شد، کاش لال میشدم و نمیگفتم. (1)
	بایار با شنیدن اسم مونس با چشم به خون نشسته از اتاق خارج شد، کاش لال میشدم و نمیگفتم. (2)
	ملوک خانوم عصا بدست پیشم اومد گفت:
	- زنیکه هرزه آخر کار خودت رو کردی؟ پسرهام رو به جون هم انداختی راضی شدی!
	ملوک بیرحمانه و با اقتدارش لباسی رو سمتم انداخت و گفت:
	بپوش تا بیشتر از این شاهد هرزگیت نباشم.
	خواستم جوابش رو بدم که صدای شلیک گلوله دلشوره بدی به دلم انداخت.
	سریع لباس رو پوشیدم و ملوک خانوم رو پس زدم سمت بیرون دویدم با دیدن بایار که اسلحش رو سمت آسمون گرفته بود شلیک کرده بود چشم دوختم.
	سمت مونس رفت و یقه ی لباسش رو گرفته و فریاد زد:
	- مسئولیت گندی که بالا آوردی رو به عهده میگیری! فهمیدی!
	بایار من رو نمیخواست! اشکی سمج از گوشهی چشمم پایین ریخت.
	بیابرویی راه افتاده بود بابا قطعا خونم رو میریخت روی زمین نشستم و توی خودم جمع شدم.
	بایار مشت محکمی توی دهن مونس زد و گفت:
	- مونس خان دیگه برادرم نیست سگ بهت شرف داره بیشرف.
	سمتم اومد و با خیز گفت:
	- فردا فائزه رو عقد میکنی مونس، وای به حالت که نکنی خونت رو کف زمین همین عمارت میریزم و تو فائزه اگه عقد نکنی یک گلوله حرومت میکنم تف به شرف جفتتون کثافتها خدا لعنتتون کنه، با زندگیم بازی کردین با حیثیتم باز کردین خیر نبینین.
	گوشم رو گرفتم که نشنوم حرفهای بایار مثل شلاقی بود که روی تن برهنم میخورد.
	یک هوس زندیگیم رو از این رو به اون رو کرد.
	با پشت دست اشکهام رو پاک کردم حس نفرت و کینه از مونس و بایار مهمون قلبم شد، عشقم پسم زد نمیزارم مال زن دیگهای بشه بایار فقط برای من بود زندگی مونس رو سیاه میکنم.
	من یک زنم بخوام یک مرد رو تشنه تا لب چشمه میبرم و با سر بریده شده برش میگردونم.
	من یک زنم بخوام یک مرد رو تشنه تا لب چشمه میبرم و با سر بریده شده برش میگردونم. (1)
	من یک زنم بخوام یک مرد رو تشنه تا لب چشمه میبرم و با سر بریده شده برش میگردونم. (2)
	ملوک خانوم بازوی بایار رو گرفت قرار شد دختر یک خان رو براش بگیرن! حس میکردم تنم کثیفه با ناراحتی که سمت اتاقم فرار کردم. داخل حموم آب سرد رو روی تنم میریختم و با سنگی که کنار حموم بود روی تنم میآوردم حس نجس بودن داشتم.
	گریم تو حموم اوج گرفت اونقدر سنگ زمخت رو روی تنم کشیدم که بدنم پر از از جای زخم شد خون از بدنم سرازیر شده بوده.
	گریه امونم رو بریده بود بغضی سنگین به گلوم چنگ انداخته بود و راه نفسم رو بسته بود. سنگ رو محکم توی دیوار کوبیدم با برخوردش به دیوار صدای بدی تو حموم پیچید.
	بچه بایار باید به اسم مونس میشد نفرت تو کل بدنم زبانه کشید نمیزارم یک نفرشونم تو این عمارت آرامش داشته باشه.
	"کژال" (79)
	صبح با صدای نبات بیدار شدم سر وضعم رو درست کردم و از اتاق خارج شدم مونس و بقیه سر میز بودن مشغول خوردن صبحونه بودن.
	سر میز رفتم و کنار سالار نشستم، خاتون لباس بلندی پوشیده بود تا دور گردنش معلوم نباشه دقیقا رو به روش نشستم با دیدنم نون توی گلوش پرید و مدام شروع به سرفه کرد.
	کوفت بخوری بلدم نیست درست غذا بخوره.
	با کنایه گفتم:
	- خاتون جان زیاده عجله نکن.
	سالار به خوبی متوجه کنایم شد ولی حرفی نزد.
	خاتون به زور لقمش و قورت میداد پیروزمندانه نگاهش کردم .
	مشغول خوردن شدم با اشتها میخوردم که با صدای مونس توجهم بهش جلب شد:
	- مثل زنهای حامله میخوری نکنه بارداری!
	موندم چی بگم فعلا زمان خوبی برای گفتن؛ نبود پس زیرکانه گفتم:
	- هر کسی با اشتها غذا بخوره یعنی بارداره؟
	مونس سکوت کرد حقم داشت به غذا خوردنم ادامه دادم مونس با سالار از سر میز بلند شدن و رفتن.
	خاتون پرو گفت:
	- دلت به زندگیت خوش نباشه بخوام نابودش میکنم.
	پوزخندی روی لبم نقش بست بی توجه گفتم:
	- هر کاری صلاح میدونی بکن برات آرزوی موفقیت میکنم.
	از سر میز بلند شدم و سمت استبل رفتم یک اسب بیرون کشیدم و از عمارت خارج شدم.
	سمت کوه اسب رو هدایت کردم.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (19)
	ماه اول بارداریم داشت تموم میشد و هنوز فرصت گفتنم؛ نرسیده بود ناامید شده بودم از گفتن هر چیزی اون عمارت مثل دو دیوار احاطم کرده بودن و از هر طرف بهم فشار میآوردن.
	ماه اول بارداریم داشت تموم میشد و هنوز فرصت گفتنم؛ نرسیده بود ناامید شده بودم از گفتن هر چیزی اون عمارت مثل دو دیوار احاطم کرده بودن و از هر طرف بهم فشار میآوردن. (1)
	ماه اول بارداریم داشت تموم میشد و هنوز فرصت گفتنم؛ نرسیده بود ناامید شده بودم از گفتن هر چیزی اون عمارت مثل دو دیوار احاطم کرده بودن و از هر طرف بهم فشار میآوردن. (2)
	بالاخره باید سد این جهالت و اشتباه رو باطل میکردم، هرزگی بین زنهای خان راز فائزه، عکسهای ناآشنا و یک نفرین چقدر مشکل داشتم ولی راه حلی نداشتم!
	مونس خان هر بار به بهونه ی نزدیک شدن به سالار اون رو از خونه بیرون میکشید، خاتون که مثل کرمی بود که روی اعصاب من میخزید.
	مونس خان هر بار به بهونه ی نزدیک شدن به سالار اون رو از خونه بیرون میکشید، خاتون که مثل کرمی بود که روی اعصاب من میخزید. (1)
	مونس خان هر بار به بهونه ی نزدیک شدن به سالار اون رو از خونه بیرون میکشید، خاتون که مثل کرمی بود که روی اعصاب من میخزید. (2)
	هر دفعه که میدیدمش میگفتم؛ "کژال بزن لهش کن بفهمه کی خانوم این عمارته" ولی هر دفعه کوتاه میاومدم تا بالاخره صبرم لبریز شد و به فکر بلایی اساسی افتادم.
	اولش قصد کردم با جادو شرش رو کم کنم ولی دیدم گناهه حق ندارم کوتاه اومدم ولی امروز بدجور خونم به جوش آورده بود نمیتونستم بگذرم.
	داخل آلاچیق نشستم که وجود نحسش تشریف آورد.
	- به به کژال خانوم چطوری؟
	چشمهام رو توی گودیش چرخوندم و رو ازش گرفتم بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:
	- اگه لاشخورها بزارن همه چی خوب میگذره!
	خاتون خندهای کرد و لب زد:
	- خوب دلت ازم پر شده! اما عیب نداره من شوهر دارم چشمم دنبال شوهرت نیست.
	سرم رو سمت راست و چپ خم کردم و لب زدم:
	- خاتون، بلای دیشب رو یادت هست! کاری نکن بدترش رو سرت بیارم! فهمیدی؟
	خاتون یک تای ابرو بالا انداخت و گفت:
	- عروس خانوم من خاتونم خود مارم کاری نکن نیش بزنم و نابودت کنم.
	خاتون خواست بره لاپایی انداختم محکم با سر نقش بر زمین شد.
	سمت خاتون رفتم و سرش رو بیشتر به زمین فشار دادم و لب زدم:
	- خانوم این عمارت منم خاتون، این رو خوب توی گوشت فرو کن من تو رو هم آدم حساب نمیکنم پس ساکت شو.
	باز سوزش چشم سراغم اومد داشت امونم رو میبرید از دردش سر خاتون رو سمت زمین فشار میدادم با جیغ خاتون و خونی که زمین رو سرخ کرده بود به خودم اومدم.
	باز سوزش چشم سراغم اومد داشت امونم رو میبرید از دردش سر خاتون رو سمت زمین فشار میدادم با جیغ خاتون و خونی که زمین رو سرخ کرده بود به خودم اومدم. (1)
	باز سوزش چشم سراغم اومد داشت امونم رو میبرید از دردش سر خاتون رو سمت زمین فشار میدادم با جیغ خاتون و خونی که زمین رو سرخ کرده بود به خودم اومدم. (2)
	از بینیش خون سرازیر بود با چشم بیروح به درد کشیدنش نگاه کردم نتنها ناراحت نبودم بلکه احساس قدرت هم میکردم بی رحمانه بیشتر سرش رو فشار دادم که التماس آمیز لب زد:
	از بینیش خون سرازیر بود با چشم بیروح به درد کشیدنش نگاه کردم نتنها ناراحت نبودم بلکه احساس قدرت هم میکردم بی رحمانه بیشتر سرش رو فشار دادم که التماس آمیز لب زد: (1)
	از بینیش خون سرازیر بود با چشم بیروح به درد کشیدنش نگاه کردم نتنها ناراحت نبودم بلکه احساس قدرت هم میکردم بی رحمانه بیشتر سرش رو فشار دادم که التماس آمیز لب زد: (2)
	- کژال غلط کردم ولم کن.
	کنترولی روی خودم نداشتم انگار که خودم نبودم.
	"فائزه" (2)
	به دستور ملوک خانوم بی سر و صدا رخت عروس تنم کردن و بایار اون روز به بهونه کارش توی شهر از ده رفت.
	سر سفر عقد غمگین بودم ملوک، مونس حتی بایار باید تقاص پس بدن سایه شومی روی زندگیشون میشم.
	مونس با پوزخند منتظر "بله"من بود که لب زد:
	- هرزه منتظره کارت دعوتی یالا بله رو بده.
	"بله" رو زیر لب گفتم؛ و جشن تموم شد این جشن حکم اعدامم رو داشت.
	نجواگرانه دستی روی شکمم کشیدم و گفتم:
	- نمیزارم کسی بفهمه تو پسر بایار هستی نه مونس نه ملکوک و نه برادر ناتنیشون.
	ملوک خانوم و با لبخند مصنوعیش برام حکم داد، من رو قربانی کثافت کاری پسرش کرد.
	اون شب لعنتی یادم نمیره مونس بی چشم رو بازم بهم تجاوز کرد!
	غم و درد داشت نابودم میکرد دعا میکردم بچم نمیره چون تنها یادگاری من از عشقم بود.
	بایار دو شب بعد عقدم خودکشی کرد با اسلحه به شقیقهاش شلیک کرد، شب روز اشک میریختم مونس که غم توی چشمهام رو میدید بیرحمانه به جسمم حتی به روحم دست درازی میکرد.
	بایارم خاک کردن عشقم کشتن، فائزه زبون بسته رو کشتن، مونس برای اینکه لج من رو در بیاره هر شب با یک زن میخوابید و با قدرت از این کارش جلوم میگفت؛ مجبور بودم اسم بچم رو به مونس گره بزنم به این امید که بهش بیپدر و مادر نگن.
	ملوک خانوم با اون عصاش که غرور و تکبر ازش میریخت وحشیانه بیرحمانه من رو هر روز با یک لقب صدا میزد.
	اعتراض میکردم تهدیدم میکرد با اینکه میدونست باردارم، هیچوقت یادم نمیره برای اینکه فقیر بودنم و بی کَسُ کار بودنم رو توی سرم بزنه چه ظلمی در حقم کرد.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (20)
	فکر میکنم وقتی عزیز کردم زندگی سیاه و تاریک آدم های این عمارت رو بخونه شاید یکم درس عبرت بگیره... آدم ها رو نباید از روی ظاهر قضاوت کرد.
	فکر میکنم وقتی عزیز کردم زندگی سیاه و تاریک آدم های این عمارت رو بخونه شاید یکم درس عبرت بگیره... آدم ها رو نباید از روی ظاهر قضاوت کرد. (1)
	فکر میکنم وقتی عزیز کردم زندگی سیاه و تاریک آدم های این عمارت رو بخونه شاید یکم درس عبرت بگیره... آدم ها رو نباید از روی ظاهر قضاوت کرد. (2)
	شاید فائزه دلیل داشت، شاید درد کشیده بود بخاطر کارهای باهام کرد هیچوقت سرزنشش نکردم الان که این ها رو مینویسم وقتی به اون چیزها فکر میکنم در واقع خودم رو در وجود فائزه میبینم.
	یک شکست خورده، زخمی شایدم بال و پر شکسته که امید برای فرداش نداشته.
	خان با خانزاده بودن فقط اسم نیست بلکه مهم ایمان و شعوره که با پول و مال خریده نمیشه.
	این بخشی کمی از تمام زندگی تاریک مردم این عمارته که مینویسم تا تو بخونی، بخونی و ببینی تا یکی مثل ما نباشی بلکه خود واقعیت باشی پاک، مظلوم با دلی دریایی...
	این بخشی کمی از تمام زندگی تاریک مردم این عمارته که مینویسم تا تو بخونی، بخونی و ببینی تا یکی مثل ما نباشی بلکه خود واقعیت باشی پاک، مظلوم با دلی دریایی... (1)
	این بخشی کمی از تمام زندگی تاریک مردم این عمارته که مینویسم تا تو بخونی، بخونی و ببینی تا یکی مثل ما نباشی بلکه خود واقعیت باشی پاک، مظلوم با دلی دریایی... (2)
	"فائزه" (3)
	یک شب که عمارت خالی از هر کسی بود درد زایمانم شروع شد، بدون هیچ کمکی پسرم و با درد به دنیا آوردم، انگار که بی کَسم! پسرم همه دنیام شده بود.
	از درد مثل مار به خودم میپیچیدم، اون ها رفتن عروسی اونقدر بیفکرن که تنها ولم کردن!
	متنفرم از این خاندان، به همین روز قسم انتقام میگیرم.
	نمیتونستم تکون بخورم دیر وقت ملوک خانوم به عمارت اومد بیرحمانه سمت اتاقم اومد و در رو با شدت باز کرد که از ترس به چشمهای براغ عسلی ملوک زل زدم.
	سمتم قدم برداشت عصاش رو سمت بچه ی تازه متولد شدم گرفت.
	- بچه ی یک رعیت، بچه ی پسر من رو به دنیا آورده! تو فقط یک رعیت زادهای.
	با عصاش روی شکمم زد از درد به خودم پیچیدم و نالهای کردم.
	موهای جو گندمیش کنار زد چشمهای عسلیش که زیر انبوهی از مژهای پر پشت دفن شده بود؛ براق شده بود.
	بینی کوچیک و لبهای باریکش لباسهای که از جنس ابریشم بودن فخر زیادی از ظاهرش میفروخت.
	- فائزه دقت کردی تو فقط یک تیکه آشغالی! چطور دل پسرم رو بردی ها؟ ببین الان بخاطر هرزهای مثل تو پسرم زیر خاکه! میبینی؟ زندگی توی این عمارت رو به کامت زهر میکنم.
	اشارهای به در اتاق کرد، پسر باغبون عمارت وارد اتاقم شد.
	ملوک بچم رو از دستم بیرون کشید و بغلش کرد صدای پسرم در اومد، بزاق دهنم قورت دادم به مرد پَستی زل زدم که حریصانه بدنم رو از نظر میگذروند!
	زایمان کرده بودم قدرتی نداشتم، خودم رو با دست عقب کشیدم خون از لای پام سرازیر بود.
	از درد داشتم میمردم توی اتاق نیمه تاریک صورت ملوک مثل شیطانی بودی که یک قدم تا پیروزیش فاصله داشت.
	پاهام رو جمع کردم پسر باغبون سمتم اومد با تمام زورش پاهایی که بهم چسبونده بودم رو باز کرد.
	"کژال" (80)
	بعد از اون بلای که سر خاتون آوردم با قری که تو کمرم بود داشتم از شوق کارم لذت میبردم که با صدای ایمان توی جام پریدم (ترسیدن).
	- کژال! (2)
	از وجودش شوکه شدم خودم رو جمع و جور کردم و گفتم:
	- جانم!
	- خودت رو دیدی؟
	کنجکاو پرسیدم: (11)
	- دقیقا چی رو باید ببینم؟
	- داری نیروی سیاه رو جذب میکنی به این دقت کردی که چطور رفتارت عوض شده!
	متفکر دستی زیر چونم زدم و لب زدم:
	- کار غیر قانونی نکردم، حرف زد جواب کارش زو دادم.
	ایمان سمتم قدم برداشت و روم خم شد و گفت:
	- اون کژالی که آزارش به مورچه نمیرسید کجاست؟ این دختر کیه! به خودت نگاه کن تو امروز خاتون رو تا لب مرز مردن بردی و آوردی! بعد می گی کار اشتباهی نکردی؟ به خودت بیا قبل اینکه همه ما کم کم ترکت کنیم.
	عصبی لب زدم: (2)
	- بودنی که قرار با تهدید همراه باشه همون بهتر که نباشه، حالا هم برو میخوام تنها باشم.
	- من تا پایان زندگیت کنارتم ولی این راه تاریکیه قبل دور شدن از ما، ازش رو بگیر.
	حرصی لب زدم:
	- موکل ایمان تنهام بزار.
	ایمان پی به کلافه بودنم برد و تعظیمی کرد و غیب شد.
	پشت سر هم نفس عمیق کشیدم که سالار وارد اتاق شد به حس کردن اینکه کنارمه به خودم مصلت شدم که صدای خستش و کنار گوشم شنید.
	یکم آب بیار ماساژم بده کژال خیلی خستم.
	از اتاق بیرون رفتم، تشتی رو پر آب کردم و با پارچه برداشتم سمت اتاق رفتم.
	با حرص تشتِ پُر از آب رو جلوی پای سالار گذاشتم و با خشم پوست لبم رو میجوییدم.
	نمیدونستم من زنشم یا نوکرش؟ باز خوبه نگفته بیا شب رو باهم بگذرونیم که واقعا حوصله رابطه رو نداشتم.
	نمیدونستم من زنشم یا نوکرش؟ باز خوبه نگفته بیا شب رو باهم بگذرونیم که واقعا حوصله رابطه رو نداشتم. (1)
	نمیدونستم من زنشم یا نوکرش؟ باز خوبه نگفته بیا شب رو باهم بگذرونیم که واقعا حوصله رابطه رو نداشتم. (2)
	سالار خسته روی تخت دراز کشید پرو پرو روی کمرش نشستم و با غرغر مشغول مالش دادن کمر آقا شدم بیشتر شبیه کتک زدنش بودم که با چکی که به پشت خورد "آخ" بلندی گفتم!
	- کژال خمیر مالش نمیدی که کمر منه! درست بمال عشق خنگم افتاد؟ درست! خیرسرت یه چیز نرم و سفید لای دست هاته.
	حرصی نگاهش کردم نمیدونستم این کمر استخونیش کجاش نرم و سفیده؟ لبخند حرصی زدم و با لطافت و دقت کمرش رو می مالیدم.
	- چقدر خوب ماساژ می دی!
	لبخند شیطونی زد و لب زد:
	- یادم باشه بگم هر شب تو اون رو بمالی، اوف آره همونجا آخیش... من عاشق همین کارم!
	با خنده و تعجب گفتم:
	- امر دیگه تعارف نکنید تو رو خدا؟ سالار خیلی رو داری!
	خندهای مردونهای کرد و گفت:
	- حالا کجاش رو دیدی ضعیفه! حرف نزن ماساژ بده.
	با حرص ماساژش می دادم که مدام بالا پایین میپریدم موهای سالار رو آروم کشیدم و گفتم:
	با حرص ماساژش می دادم که مدام بالا پایین میپریدم موهای سالار رو آروم کشیدم و گفتم: (1)
	با حرص ماساژش می دادم که مدام بالا پایین میپریدم موهای سالار رو آروم کشیدم و گفتم: (2)
	- خان زاده رم نکن آروم باش بزار کارم رو بکنم.
	سالار بلند قهقهی زد که باعث شد از روی پشتش و تخت محکم داخل تشت بیفتم.
	حرصی جیغ زدم: (1)
	- سالار. (2)
	با دیدن وضعیتم قهقهای زد و گفت:
	- خوشگل بودی خوشگل تر شدی فقط یه چیزیت کمه.
	آب کثیف از روی سر و صورتم پایین ریخت، دستش و داخل آب کثیف شده کرد و روی صورتم مالید فکمم گرفته بود که فرار نکنم.
	همنجوری تو اون وضعیت که لبهام غنچه شده بود لبم رو بوسید.
	- چه عسل خوشمزهای!
	زیر لب بدجنسی نسارش کردم که چکی به کمرم زد و بیحال روی تخت افتاد.
	"فائزه" (4)
	صدای بچم دل سنگ رو هم آب میکرد، ترسیده چنگ به وسیلههای اطرافم زدم و با دیدن پارچ آب که کمی باهام فاصله داشت خودم رو سمتش کشیدم.
	ملوک حواسش بهم نبود، پارچ رو بالاخره گرفتم و ضربه محکمی تو سر پسر باغبون زدم، از درد فریادی کشید.
	بار دوم محکم تر از دفعه قبل زدم که بیهوش روی زمین افتاد، کشون کشون خودم رو سمت ملوک کشیدم و دستم رو سمت پسرم دراز کردم و لب زدم:
	بار دوم محکم تر از دفعه قبل زدم که بیهوش روی زمین افتاد، کشون کشون خودم رو سمت ملوک کشیدم و دستم رو سمت پسرم دراز کردم و لب زدم: (1)
	بار دوم محکم تر از دفعه قبل زدم که بیهوش روی زمین افتاد، کشون کشون خودم رو سمت ملوک کشیدم و دستم رو سمت پسرم دراز کردم و لب زدم: (2)
	- پسرم رو بده.
	جیغ زدم: (2)
	- ملوک پسرم رو بده.
	پوزخندی روی لبهای ملوک نقش بست و گفت:
	- نه. (1)
	بچم رو بلند کرد و خواست ولش کنه که با نیرویی که نمی دونم از کجا اومده بود بلند شدم قبل اینکه پسرم بیفته گرفتمش با نفرت به ملوک زل زدم سیلی به این پیرزن غرغرو زدم.
	ملوک محکم هلم داد که محکم به زمین برخورد کردم از شدت درد داشتم جون میدادم.
	بچم رو بغل کردم و با چشم رفتن ملوک رو نگاه کرد کم کم محیط اطرافم تیر و تار شد.
	"کژال" (81)
	یک ماه و هفت روز از بارداریم میگذشت، هر روز بیشتر از سابق نگران میشدم ولی حس کنجکاویم بیشتر بود تا بدونم دختره یا پسر!
	خاله سراب قربونش برم خیلی هوام رو داشت، نبات پاپوشای کوچولویی بافته بود امشب واقعا دیگه نباید دست دست میکردم.
	امشب قطعا به سالار میگفتم؛ خواستم برم حموم که با جیغهای که بیشتر شباهت به نبات داشت.
	سمت در اتاقم رفتم وقتی قفل در باز کردم و خارج شدم نبات گوشهای نشسته بود، خاله سراب توی سینش میزد نگران شدم! جلو رفتم تا باهاش صحبت کنم که با دیدن آقا رضای چهل ساله و خاتون خونم به جوش اومد.
	نشمی رو صدا زدم که با عجله سمتم اومد:
	- چیشده!؟
	سری پایین انداخت و لب زد:
	- آقا مونس با ازدواج نبات و آقا رضا موافقت کردن.
	یک تای ابروم رو بالا انداختم و با تمسخر و صدای که نسبتا بلند بود گفتم:
	- مونس خان کی هستن!؟ خان عمارتن؟ ایشون فقط فقط پدر خان هستن حقی ندارن جای سالار خان دستور بدن.
	صدای مونس که از حرف هام خونش به جوش اومد رو شنیدم:
	- چی میگی زن تو کی هستی که تو کار خان ها دخالت میکنی؟
	با غرور و لحنی که کاملا بسوزونتش گفتم:
	- من خانوم این عمارتم همسر قانونی سالار خان فکر نمیکنم لازم باشه جایگاهم رو بازم براتون بگم.
	رو از خانی گرفت که چشمهاش به خون نشسته بود سمت آقا رضا که دستهای نبات رو گرفته بود قدم برداشتم هیچکسی جیکش در نمیاومد همه ساکت شده بودن.
	سمت آقا رضا رفتم و حصار دستهاش رو از دور دستهای نبات باز کردم و لب زدم:
	- به چه حقی به زور خواهر من رو میبری؟ به چه حقی آرامش من رو داخل این عمارت بهم میزنی؟ به چه حقی پات رو داخل خونه من گذاشتی؟ برو بیرون تا وقتی عزت و احترام یاد نگرفتی پات رو اینجا نمی زاری اگه بیای دستور می دم جفت پاهات رو قلم کنن.
	شرم حیا خوب چیزیه؟ سنت رو دیدی؟ خجالت نمیکشی دست روی دختری گذاشتی که همسن دخترته؟ خجالت نمیکشی تو مردی؟ یا نر! بیشتر ظاهرت به کفتار میخوره که منتظر یک نگاه تا تکه گوشتی رو بدزده.
	شرم حیا خوب چیزیه؟ سنت رو دیدی؟ خجالت نمیکشی دست روی دختری گذاشتی که همسن دخترته؟ خجالت نمیکشی تو مردی؟ یا نر! بیشتر ظاهرت به کفتار میخوره که منتظر یک نگاه تا تکه گوشتی رو بدزده. (1)
	شرم حیا خوب چیزیه؟ سنت رو دیدی؟ خجالت نمیکشی دست روی دختری گذاشتی که همسن دخترته؟ خجالت نمیکشی تو مردی؟ یا نر! بیشتر ظاهرت به کفتار میخوره که منتظر یک نگاه تا تکه گوشتی رو بدزده. (2)
	خاتون با صدای نحسش رو به روم ایستاد و لب زد:
	- خانوم این عمارت تو نیستی منم! منم که زن خانم.
	جدی لب زدم:
	- می خوای بهت ثابت کنم کی خانوم عمارته؟
	خاتون سر تق لب زد:
	- آره نشون بده!
	"باشهای" زیر لب گفتم؛ سمت اتاق فائزه خانوم رفتم و در زدم با اجازه ای که داد وارد شدم.
	- فائزه خانوم اگه قراره مشتی توی دهن خاتون بزنید اون زمان دقیقا الانه! میدونم از من خوشتون نمیاد ولی به خاتون ثابت کنید مالک و خانوم این عمارت کیه؟
	فائزه خانوم لب زد: (2)
	- چی به تو میرسه!
	- همین که دهن خاتون بسته بشه برای من کافیه.
	فائزه چند لحظه مردد نگاهم کرد و یکدفعه از جاش بلند شد طعنهای بهم زد و از اتاق خارج شد کنار فائزه ایستادم و رو به خاتون کردم و لب زدم:
	فائزه چند لحظه مردد نگاهم کرد و یکدفعه از جاش بلند شد طعنهای بهم زد و از اتاق خارج شد کنار فائزه ایستادم و رو به خاتون کردم و لب زدم: (1)
	فائزه چند لحظه مردد نگاهم کرد و یکدفعه از جاش بلند شد طعنهای بهم زد و از اتاق خارج شد کنار فائزه ایستادم و رو به خاتون کردم و لب زدم: (2)
	- فکر میکنم دیگه خانوم اصلی این عمارتی رو بشناسی! خانوم بزرگ این عمارت فائزه خانوم هستن و خانوم کوچیکه هم من هستم.
	سمت مونس برگشتم و به چشم های سبز و برندش زل زدم و لب زدم:
	- خان اصلی ده هم سالار خان هستش بقیه فقط مهمون این عمارتن بهتره هر کسی جایگاهش حفظ کنه و از حدش فراتر نره وگرنه کلاهمون تو هم می ره، آقا جمشید لطفا آقا رضا رو به بیرون هدایت کنید نبات خواهر منه و من اون رو اصلا دست این پیرمرد نمیسپارم، هر کسی ناراضیه...
	ما کسی رو وادار نکردیم داخل این عمارت زندگی کنه.
	در مقابل چشمهای مبهوت آدم های عمارت رو به نبات کردم و گفتم:
	- امشب من می خوام شام رو کنار همسرم تنها بخورم اگه می شه نبات جان واسمون بیار اونجا الانم اگه بیکاری آب رو برام گرم کن که میخوام حموم کنم.
	نبات چشم های اشکیش رو پاک کرد تو اوج غمش شروع به خنده کرد و سری تکون داد.
	کارت می زدی خون مونس و خاتون در نمیاومد، برای اولین بار حس کردم فائزه لبخند زد بیشتر شبیه پوزخند بود ولی همونشم فوق العاده بود.
	آقا جمشید، رضا رو بیرون کرد هیچکسی قدرت نداشت حرفی بزنه همه سکوت کرده بودن، واقعا انقدر جذبه داشتم! نمی دونم ولی هر چی که بود از بزرگ تا کوچیک لام تا کام صحبت نمیکرد.
	بدون توجه به خاتونی که داشت میسوخت سمت اتاقم رفتم و شروع به در آوردن لباس هام کردم، نبات کم کم آب رو روی بدنم میریخت.
	خودم شستم که نبات با لباس، تن برهنم رو بغل کرد و گفت:
	- فرشته ها کمن ولی وقتی باشن آدم حس تنهایی نمیکنه! سالار خان باید خوشبختترین مردی تو این سرزمین باشه که زن دلیری مثل تو داره، آجی کژال واقعا برازندته! مثل آهوی هستی که زیر پوزهی گرگ ها نفس میکشی ولی اونقدر پر جونب و جوشی که شکار نمیشی.
	"فائزه" (5)
	مونس وقتی فهمید بچم به دنیا اومده عین خیالش نبود روز دومی که از زایمانم میگذشت مثل خدمتکار باهام رفتار میکرد.
	مونس وقتی فهمید بچم به دنیا اومده عین خیالش نبود روز دومی که از زایمانم میگذشت مثل خدمتکار باهام رفتار میکرد. (1)
	مونس وقتی فهمید بچم به دنیا اومده عین خیالش نبود روز دومی که از زایمانم میگذشت مثل خدمتکار باهام رفتار میکرد. (2)
	حتی اسمی هم واسی پسرم نزاشت خودم اسم مسعود رو با گریه تو گوش پسرم زمزمه کردم، تمام امیدم به مسعود بود تنها عزیز کرده دلم، فدای قد و بالای کوچولوش بشم.
	"کژال" (82)
	نبات تن خیسم رو خشک کرد و دستی روی شکمم کشید و لب زد:
	- خاله فدای اون دست و پای کوچولوش بشه تو بیا من فقط میخورمت.
	خندهای کردم و لباسم رو که دلبر بهم داد و تنم کردم نبات مثل پسرهای هیز بهم خیره شده بود و با پرویی گفت:
	- جان جان چه خانوم خوش قد و بالایی کاش پسر بودم! حیف... حیف... بیا بشین ببینمت.
	روی صندلی نشستم که لب زد:
	- موهات تا وسط کمرت رسیده کژکژی دست بزنی بهشون جفت دست هات رو قلم میکنم.
	حیف این موهای ابریشمی نیست که قیچیشون میکنی؟
	لبخندی زدم و گفتم: (7)
	- شونه کن تا نیومده.
	نبات به حالت پروی دستش رو روی چشمش گذاشت.
	- ای به چشم کژال بانو شما فقط امر کن.
	شونه رو روی دست نبات زدم و لب زدم:
	- ور ور جادو کارت رو بکن الانه که میاد.
	- آی وحشی! چته؟ باشه خوب صبر کن.
	نبات موهام رو بافت و حسابی آبشون رو گرفت وقتی خشک شد موهام رو باز کرد. موهام موج دار شده بود درست مثل موج دریا بود.
	نبات مثل این آدمایی داشی (بامرام یه همچین چیزی) دستش رو جمع کرد و سمت لبش برد و بوس صدا داری کرد.
	- بزنم به تخته عروسک ساختم.
	سمت نبات برگشتم و گفتم:
	- نبی جان من برو وسایل شام رو بیار منم یکم گولش بزنم شب پیش مونس نره!
	سرم رو پایین انداختم دستم پشت بردم پام رو تکون میدادم.
	قیافه مظلومی گرفتم که نبات قهقهای زد و لب زد:
	- مظلوم نشو که زشت می شی.
	نیشش رو پشت بند حرفش قشنگ باز کرد و لبخند ژوکنده ای زد.
	- ای نمی ری نبات برو.
	نفسی از سر آسودگی کشیدم روی تخت ولو شدم سمت فانوس گوشه دیوار رفتم و نورش رو کم کردم. منتظر اومدن سالار بودم.
	که در اتاق بعد از چند دقیقه باز شد سالار شاد اومد توی اتاق با دیدنم ابروهاش رو بالا داد و لب زد:
	- به به خانومم چی شده که انقدر به خودت رسیدی؟!
	چشم هام رو ازش دزدیدم که روی تخت نشست و من رو روی پاش نشوند در حالی که با دکمه لباسش بازی میکرد آروم لب زدم:
	- میخوام یک چیزی بهت بگم وقت داری؟
	در حالی که دست هاش رو حصار تنم میشد سرش رو روی شونم گذاشت و لب زد:
	- من برای خانوادم همیشه وقت دارم چیشده؟
	تند تند لب زدم:
	- ببین من یک ماه پیش باردار شدم ولی اونقدر اتفاق افتاد فرصت نکردم بگم؛ این شد که نبات ترتیب امشب رو دادیم ولی تو رو خدا ازم ناراحت نشو خواستم بگم؛ ولی هر دفعه یک مشکل پیش اومد بازم ببخشید.
	صدای از سالار در نیومد سرم رو بالا گرفتم با دیدن چشمهای گردش خندهای کردم که به خودش اومد شوکه لب زد:
	- چرا انقدر سریع حرف میزنی چیزی نفهمیدم، خوب کی بابا... !
	من! بابا! یعنی من... !
	خنده ریزی کردم که در چند ثانیه بین زمین رو هوا معلق شدم چشمم به سالار افتاد که مثل دیونهها هی من رو اطراف اتاق میچرخوند.
	از خوشحالی نمیدونست چیکار کنه... بنده خدا هی مثل مرغ سر کنده شده اینطرف و اونطرف میرفت.
	با دیدن لباس تنم شیطون نگاهم کرد؛
	- امشب دیگه نمیزارم فرار کنی خانوم خانوما باید برقصی اما، با صدای من!
	با صداش شروع به خوندن کرد با صداش منم میرقصیدم اونقدر جلوش دلبری کردم که حس میکردم الان خودش رو میکشه... سمتم اومد و من رو بین دیوار و حصار دستهاش اسیر کرد، این بار من پیش قدم شدم لب هام رو مماس با لباش نزدیک کردم.
	با صداش شروع به خوندن کرد با صداش منم میرقصیدم اونقدر جلوش دلبری کردم که حس میکردم الان خودش رو میکشه... سمتم اومد و من رو بین دیوار و حصار دستهاش اسیر کرد، این بار من پیش قدم شدم لب هام رو مماس با لباش نزدیک کردم. (1)
	با صداش شروع به خوندن کرد با صداش منم میرقصیدم اونقدر جلوش دلبری کردم که حس میکردم الان خودش رو میکشه... سمتم اومد و من رو بین دیوار و حصار دستهاش اسیر کرد، این بار من پیش قدم شدم لب هام رو مماس با لباش نزدیک کردم. (2)
	وقتی لبهام روی لبهای نرمش نشست صدار در اتاق خواست ما رو جدا کنه اما امشب فقط مال من بود.
	خودم رو بهش نزدیک کردم و شروع به بوسیدنش کردم صدای خاتون جری ترم میکرد از سالار جدا نشم.
	خودم رو بهش نزدیک کردم و شروع به بوسیدنش کردم صدای خاتون جری ترم میکرد از سالار جدا نشم. (1)
	خودم رو بهش نزدیک کردم و شروع به بوسیدنش کردم صدای خاتون جری ترم میکرد از سالار جدا نشم. (2)
	حس زنانم فریاد میزد سالار خواست جدا بشه تا ببینه چی شده دستم رو روی حساس ترین جای بدنش گذاشتم که به واکنشم مرموز نگاه کرد وقتی دید کوتاه نمیام، خودش کوتاه اومد و باهام همکاری کرد.
	خاتون مثل حیون در رو باز کرد و وارد اتاق شد با دیدن ما پرو پرو به تن برهنه سالار زل زده بود با صدای فریاد سالار به خودش اومد:
	- کی بهت اجازه داد وارد اتاق بشی گمشو بیرون تا ندادم از ته موهات رو بزنن تا مسخره خاص و عام این ده بشی.
	خاتون با لحنی که من رو عذاب میداد لب زد:
	- ببخشید من فکر کردم اجازه دادید من میرم به کارتون برسید.
	حرصی لب زدم: (1)
	- فضول، درم ببند.
	با رفتن خاتون به معاشقمون ادامه دادیم.
	سالار شر شیطون دستش رو همه جا میبرد، هر بارم آروم روی دستش میزدم اون زوری کارش رو پیش میبرد و...
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (21)
	فردای اون روز سالار کلی قربونی داد جوری ذوق داشت که همه شک کردن کسی باورش نمیشد دختری که به دروغ نازا صداش میزدن باردار شده باشه.
	خاتون گاهی اوقات میسوخت ولی گاهی اوقات نیشخند میزد طوری که من رو به فکر فرو میبرد.
	سعی میکردم ذهنم رو باهاش درگیر نکنم سرم به زندگیم گرم بود حتی فائزه خانومم بهم تبریک گفت؛ جای سوال برام داشت!
	سعی میکردم ذهنم رو باهاش درگیر نکنم سرم به زندگیم گرم بود حتی فائزه خانومم بهم تبریک گفت؛ جای سوال برام داشت! (1)
	سعی میکردم ذهنم رو باهاش درگیر نکنم سرم به زندگیم گرم بود حتی فائزه خانومم بهم تبریک گفت؛ جای سوال برام داشت! (2)
	چرا زنی که به خونم تشنه بود انقدر مهربون شده بود! یک جای کار میلنگید همین کجاش رو نمیدونم.
	فکر میکردم چون بچه دارم میارم دلش داره باهام راه میاد یکم هوام رو داشت من گذاشته بودم پای مهربونیهای که هیچوقت استفاده نمیکرد اما متاسفانه یک چیز رو از بازی زندگی خوب فهمیدم آدم ها رو نباید از روی ظاهر قضاوت کرد.
	فکر میکردم چون بچه دارم میارم دلش داره باهام راه میاد یکم هوام رو داشت من گذاشته بودم پای مهربونیهای که هیچوقت استفاده نمیکرد اما متاسفانه یک چیز رو از بازی زندگی خوب فهمیدم آدم ها رو نباید از روی ظاهر قضاوت کرد. (1)
	فکر میکردم چون بچه دارم میارم دلش داره باهام راه میاد یکم هوام رو داشت من گذاشته بودم پای مهربونیهای که هیچوقت استفاده نمیکرد اما متاسفانه یک چیز رو از بازی زندگی خوب فهمیدم آدم ها رو نباید از روی ظاهر قضاوت کرد. (2)
	از وقتی کوچولو میخواست پا به این دنیا بزار شک و ترس داشتم،  ولی از طرفی خوشحالی برای دست و پاهای کوچولوش داشت دیونم میکرد.
	از وقتی کوچولو میخواست پا به این دنیا بزار شک و ترس داشتم،  ولی از طرفی خوشحالی برای دست و پاهای کوچولوش داشت دیونم میکرد. (1)
	از وقتی کوچولو میخواست پا به این دنیا بزار شک و ترس داشتم،  ولی از طرفی خوشحالی برای دست و پاهای کوچولوش داشت دیونم میکرد. (2)
	سالار براش خیلی چیزها میگرفت کلی شوق و ذوق داشت هر وقت خاتون میاومد دلم میخواست موهاش رو آتیش بزنم حتی ایمان برای کوچولوم یک سنگ قیمتی آورد ارزش مالیش انگار زیاد بود ولی مهم نیتش بود.
	بابا قیام هم واسم توت فرستاده بود تعجب میکردم توت اونم درست توی این زمان؟ خیلی هیجان زده بودم وقتی توت های آبدار شیرین رو میخوردم باید توصیف کنم طعمش به قدری شیرین بود که انگار عسل می خوردم.
	بابا قیام هم واسم توت فرستاده بود تعجب میکردم توت اونم درست توی این زمان؟ خیلی هیجان زده بودم وقتی توت های آبدار شیرین رو میخوردم باید توصیف کنم طعمش به قدری شیرین بود که انگار عسل می خوردم. (1)
	بابا قیام هم واسم توت فرستاده بود تعجب میکردم توت اونم درست توی این زمان؟ خیلی هیجان زده بودم وقتی توت های آبدار شیرین رو میخوردم باید توصیف کنم طعمش به قدری شیرین بود که انگار عسل می خوردم. (2)
	خاتون یک عروسک پارچه ای برای بچم آورد وقتی توی دستم گرفتمش حس ترس سراغم اومد.
	حس میگفت؛ بسوزونش اما این کار و نکردم تا عواقبش سرم اومد.
	نبات و خاله سراب، بابا دلیر و کژین اون روز توی حیات جشن گرفتیم همه بودن دایه هم بود انگار رویا تموم نشدنی بود کلمهی برای توصیف لحظه ندارم فقط میتونم بگم زندگی در تمام لحظاتش جریان داشت.
	انتخاب اسم کار سختی بود وقتی همه اسم مختلف میگفتن، ولی تصمیم نهایی سالار متعجبم کرد!
	انتخاب اسم کار سختی بود وقتی همه اسم مختلف میگفتن، ولی تصمیم نهایی سالار متعجبم کرد! (1)
	انتخاب اسم کار سختی بود وقتی همه اسم مختلف میگفتن، ولی تصمیم نهایی سالار متعجبم کرد! (2)
	گفت؛ "اگه پسر باشه اسمی میزارم که هر خانی آرزو کنه اما اگه دختر باشه اسم عروس قلبم و روش میزارم."
	گفت؛ "اگه پسر باشه اسمی میزارم که هر خانی آرزو کنه اما اگه دختر باشه اسم عروس قلبم و روش میزارم." (1)
	گفت؛ "اگه پسر باشه اسمی میزارم که هر خانی آرزو کنه اما اگه دختر باشه اسم عروس قلبم و روش میزارم." (2)
	لجباز شدم و حساس لب زدم:
	- نه کژال فقط اسم منه درست مثل مادرم، اگه یه روزم اتفاقی بیفته اسمش رو کژال نزارید دوست ندارم تکراری باشه اگه بود اسم  الماس رو بزارید.
	سالار اخمی کرد و گفت: (3)
	- همچین حرف میزنی انگار قرار بمی ری!
	خندهای کردم و گفتم:
	- نمیدونم زندگی چه چیزی رو برام رقم بزنه ولی هر چی باشه دوست دارم اسم دخترم الماس باشه کمیاب و در خشان.
	بابا دلیر کنار دایه نشسته بود براش حرف میزد دایه سعی می کرد حرف بزنه ولی زبونش نمیچرخید فقط اجزایی صورتش کج میشد.
	بابا دلیر کنار دایه نشسته بود براش حرف میزد دایه سعی می کرد حرف بزنه ولی زبونش نمیچرخید فقط اجزایی صورتش کج میشد. (1)
	بابا دلیر کنار دایه نشسته بود براش حرف میزد دایه سعی می کرد حرف بزنه ولی زبونش نمیچرخید فقط اجزایی صورتش کج میشد. (2)
	بوی کباب رو دوست داشتم خیلی تحریکم کرده بود که بخورم.
	سمت گوشت ها رفتم یک تیکه توی دهنم گذاشتم مزش فوق العاده بود انگار خوشمزه ترین غذایی بود که خورده بودم.
	آقا مونس انگار از من خوشش نمیاومد ولی بهم تبریک گفت؛ وقتی نگاه حریصانهی خاتون روی تن عشقم لغزید دستهام رو مشت کردم قسم خورد اگه کل زندگیم جهنم بشه ولی پای خاتون رو از زندگیم بیرون میکشم.
	هفتهها گذشت تبریکها تموم شد بازم عمارت ساکت و بیروح شد ولی توی بعضی از گوشههای عمارت هنوزم زندگی جریان داشت سالار همیشه بهم میگفت؛ "این عمارت فقط یک چراغ داره اونم چشمهای تو هستش، وقتی میبندیش انگار چراغ این عمارت خاموش می شه انگار سرما و تنهای...
	"فائزه" (6)
	آزار و اذیت ملوک شکنجم میکرد دلم میخواست بمی ره وقتی داشت
	بچم رو میکشت یک شب در حالی براش میوه خربزه براش بردم دیر وقت به بهانه شیر و عسل به اتاقش رفتم.
	بچم رو میکشت یک شب در حالی براش میوه خربزه براش بردم دیر وقت به بهانه شیر و عسل به اتاقش رفتم. (1)
	بچم رو میکشت یک شب در حالی براش میوه خربزه براش بردم دیر وقت به بهانه شیر و عسل به اتاقش رفتم. (2)
	وقتی من رو دید چینی به ابروش داد شیر و عسل رو روی پاش گذاشتم و گفتم:
	- ملوک خانوم دستم رو رد نکنید بخورید.
	ملوک ساده مشغول نوشیدن شد به خیالش نگرانش بودم ولی امشب تا فردا برای همیشه میخوابید از اتاق بیرون اومدم سر خوش قهقه زدم مونس داخل عمارت نبود سمت اتاقم رفتم و بچم رو بغل کردم و خوابیدم.
	دیر وقت به بهونه ی آب خوردن به اتاق ملوک رفتم تنش سرد بود حس کردم یکی از خدمهها من رو دید سریع سمتش دویدم باید ساکتش میکردم وقتی به راپله رسید با قدرت هلش دادم  که جیغ بلندی کشید و سرش محکم به دیوار خورد خونی غلیظ از پیشونیش بیرون ریخت قبل از دیده ش...
	ملوک مرد  اونم با خوردن خربزه و عسل! انتقامم رو گرفتم اما هنوز مونس مونده بود لیوان پر آب رو برداشتم و از پلهها خواستم بالا برم که با صدای خدمه ظاهر مظلومی به خودم گرفتم و خودم رو بیخبر نشون دادم.
	مونس دستور داد دختر رو ببرن دکتر ولی از کار از کار گذشته بود و اون مرده بود.
	یکم حس گناه کردم ولی خوب خودش مقصر بود که تو کارم فضولی کرد وگرنه من کاریش نداشتم.
	شب به اتاقم رفتم و با آرامش بعد از تمام این آزارهای ملوک، دست پسرم گرفتم بغلش کردم و خوابیدم انگار نه انگار ملوکی وجود داشته.
	"کژال" (83)
	داخل سکوی عمارت بودم با شوق و ذوق محیط اطراف رو دید میزدم.
	دلم عجیب برای بابا دلیر پر میکشید، سالار هم نبود ببرتم بدجور دلم هوس کرده بود سوار اسب بشم.
	دلم عجیب برای بابا دلیر پر میکشید، سالار هم نبود ببرتم بدجور دلم هوس کرده بود سوار اسب بشم. (1)
	دلم عجیب برای بابا دلیر پر میکشید، سالار هم نبود ببرتم بدجور دلم هوس کرده بود سوار اسب بشم. (2)
	ولی خوب خطرناک بود ولی باز هم لجبازی کردم و کار خودم رو کرد، سمت استبل رفتم و یک اسب بیرون کشیدم و سمت خونه بابا دلیر رفتم.
	"خاتون"
	نگاهی به خودم داخل آینه کردم پوزخندی زدم با صدای در عمارت متوجه اومدن خان شدم به لیوان آب پرتغال و داروهایی که داخلش ریختم خیره شدم.
	سالار خان بشین ببین خاتون برات چه نقشهها  که نداره…
	قهقه زدم و به خودم توی آینه نگاه کردم مثل مار کبرا بودم که هر آن منتظر نیش زدنه.
	به حالت شهوت انگیزی از اتاق خارج شدم سالار خان نگاهش توی نگاهم گره خورد، در حالی که نگاهش داخل اتاقش در حال گردش بود.
	نگاهی از نوک انگشتم به بالا انداخت چشمهاش و ریز کرد محکم و با جدیت پرسید:
	- کژال رو ندیدی؟
	ابروی بالا انداختم و لب زدم:
	- نه! ولی نبات گفت:
	به لیوان داخل دستم اشاره کردم و لب زدم:
	- نبات گفت؛ "کژال خانوم با دست های خودشون براتون آب میوه گرفتن."
	سالار با شنیدن اسم کژال اخم هاش رو باز کرد چقدر ساده گول میخورد لیوان رو برداشت و تا آخرین قطرش رو خورد.
	سالار با شنیدن اسم کژال اخم هاش رو باز کرد چقدر ساده گول میخورد لیوان رو برداشت و تا آخرین قطرش رو خورد. (1)
	سالار با شنیدن اسم کژال اخم هاش رو باز کرد چقدر ساده گول میخورد لیوان رو برداشت و تا آخرین قطرش رو خورد. (2)
	بعد وارد اتاقش شد و روی تخت نشست، سرش رو میون دستهاش گرفت خوبه دارو داشت کم کم اثر میکرد.
	بعد وارد اتاقش شد و روی تخت نشست، سرش رو میون دستهاش گرفت خوبه دارو داشت کم کم اثر میکرد. (1)
	بعد وارد اتاقش شد و روی تخت نشست، سرش رو میون دستهاش گرفت خوبه دارو داشت کم کم اثر میکرد. (2)
	یک دفعه بیحال روی تخت افتاد بیهوش کامل نمیشد فقط دچار توهم میشد، وارد اتاق شدم این مرد همینجوریشم هوس انگیز بود چه برسه به لمس کردنش.
	در رو پشت سرم بستم، سمتم برگشت و اسم اون دختر بدبخت و هرزه رو زمزمه کرد:
	- کژالم کجا بودی؟
	مجبور به نقش بازی کردن شدم و لب زدم:
	- کنارتم... همیشه کنارتم.
	دستش رو روی چشمهای خمار و سبزش کشید روی تنش دستی کشیدم دستهاش روی تنم لغزید اون با فکر اینکه من کژالم تنم رو لمس میکرد و من فقط به عشق لمس تنش این کار رو میکردم.
	"کژال" (84)
	از وقتی که قصد کردم پیش بابا دلیر برم دلشوره بدی گرفتم دستهام عرق کرده بود، بدنم حس سرما میکرد.
	ابسار و اسب کشیدم پشیمون سمت عمارت برگشتم، وقتی جلوی در عمارت رسیدم نیمه باز بود سمت اتاق رفتم صداهای عجیبی شنیدم که ضربان قلبم رو بالا برد.
	دست های لرزونم رو سمت در بردم و بازش کردم با دیدن چیزی که میدیدم قلبم هزار تیکه شد، خاتون با شوهر من...
	باورم نمی شد اشکهای سمج از گوشه چشمم سرازیر شدن بی سر و صدا از اتاق  فاصله گرفتم احساس حقارت میکردم.
	چشم هام رو از روی درد بستم، همه زندگیم رو به آتیش کشیدن گذشتم ولی دیگه از این موضوع نمی گذرم.
	بدون توجه به نباتی که صدام میزد از عمارت خارج شدم، حس خفگی میکردم انگار چیزی دستش رو روی گلوم گذاشت و فشار میداد.
	از شدت اشک ریختن دیگه اشکی نمیتونستم بریزم، چشمهام سرخ شده بودن و به شدت درد می کردن.
	وقتی به خودم اومدم توی قبرستون ده بودم، با پاهای لرزون سمت قبر بیبی رفتم.
	حالا که داشتم مادر میشدم باید شاهد این خیانتم میبودم؟ وسط قبرستون روی زانوهام افتادم و فریاد زدم:
	- خدا ازت نگذره خاتون، زندگیت رو جهنم میکنم... به خداوندی خدا قسم آتیش رو تو زندگیت میندازم... سایه شومی روی زندگی من و بچم شدی کسایی رو وارد زندگیت میکنم که سلاخیت کنن.
	به شرفم قسم اگه خودم رو قربانی نفرین کنم ولی زندگی رو به کامت زهر میکنم.
	قسمتی از یاداشتهای کژال: (22)
	توی قبرستون حس میکردم هزاران نفر بهم زل زدن، وقتی لحظهای رابطه سالار و خاتون جلوی چشمم میاومد حس شعلههای نفرت و کینه رو داخل وجودم میکردم.
	قلب پاکم کم کم رنگ تیرگی گرفت، سیاهی اولین تیر خودش رو بهم زد.
	داخل قبرستون مدام خاتون رو لعنت و نفرین میکردم صبرم لبریز شده بود.
	احساس میکردم فقط انتقامه که میتونه آرومم کنه، جادو مدام توی ذهنم تکرار میشد.
	صدای زمزمه وار ارواح و جیغهای از شکنجههاشون توی قبرستون آزار دهنده بود رو می شنیدم.
	داشتم اولین قدم رو با خواست و ارداه خودم سمت تاریکی بر میداشتم و یک قدم از روشنایی دور میشدم.
	داشتم اولین قدم رو با خواست و ارداه خودم سمت تاریکی بر میداشتم و یک قدم از روشنایی دور میشدم. (1)
	داشتم اولین قدم رو با خواست و ارداه خودم سمت تاریکی بر میداشتم و یک قدم از روشنایی دور میشدم. (2)
	کمی از خاک رو توی مشتم گرفتم و فریاد زدم:
	- به همین خاک قسم خاتون سزایی کارت رو میبینی، کاری میکنم مرگ رو به چشم ببینی.
	جلوی یک قبر از شدت گریه سجده کرده بودم، توی اون قبرستون فقط صدای جیغ و نالههای من میاومد وگرنه فقط سکوت بود.
	میدونستم باهاش چیکار کنم، حسی بهم میگفت که نکنم اما قلب شکستم میگفت؛ "انجامش بده، نابوش کن..."
	صدای توی ذهنم رو خاموش کردم باید میفهمیدم اسم مادر خاتون چیه تا بر اساس همون بلایی سرش میآوردم که به جنون میرسید... اونقدر کینه قلبم زیاد شده بود که لذت میبردم.
	کفشهای پام رو در آوردم با پای برهنه توی قبرستون تاریک قدم میزدم، صدای پایی از پشت سر و صدای ملایم یک زن که اسمم رو صدا زد ترسی ناچیز مهمون جسمم کرد.
	ترس رو پس زدم و سمت صدا برگشتم فقط مه نیمه غلیظی داخل قبرستون رو گرفته بود.
	سنگهای قبر رو از دید گذروندم، خالک، آهو.. اما سنگ یک قبر توجهم جلب کرد قدمی سمتش برداشتم خاکش و لمس کردم سرد بود اما نه به صورت عادی! بلکه غیر عادی سرد بود.
	سنگهای قبر رو از دید گذروندم، خالک، آهو.. اما سنگ یک قبر توجهم جلب کرد قدمی سمتش برداشتم خاکش و لمس کردم سرد بود اما نه به صورت عادی! بلکه غیر عادی سرد بود. (1)
	سنگهای قبر رو از دید گذروندم، خالک، آهو.. اما سنگ یک قبر توجهم جلب کرد قدمی سمتش برداشتم خاکش و لمس کردم سرد بود اما نه به صورت عادی! بلکه غیر عادی سرد بود. (2)
	اسمی روی سنگ قبرش نبود، چرا اسماشون عربی نوشته شده بود مگه اینها لر نبودن؟!
	اسمی روی سنگ قبرش نبود، چرا اسماشون عربی نوشته شده بود مگه اینها لر نبودن؟! (1)
	اسمی روی سنگ قبرش نبود، چرا اسماشون عربی نوشته شده بود مگه اینها لر نبودن؟! (2)
	عرب زبان اونم در خاک لرستان؟ خیلی غیر منطقی بود اصلا ممکن نبود!
	سعی کردم خودم رو آروم کنم که صدای راه رفتن شخصی توجهم رو جلب کرد صدای زمختش لرزه خفیفی به تنم انداخت:
	- بنت کژال حضورتون در اینجا خلاف تمام عقاید قوم منه!
	به سر و وضع مرد نگاه کردم، پشتی خمیده، دستهای که به رنگ خاکستری و صورتی که زیر لایهای از پارچه مخفی شده بود.
	به سر و وضع مرد نگاه کردم، پشتی خمیده، دستهای که به رنگ خاکستری و صورتی که زیر لایهای از پارچه مخفی شده بود. (1)
	به سر و وضع مرد نگاه کردم، پشتی خمیده، دستهای که به رنگ خاکستری و صورتی که زیر لایهای از پارچه مخفی شده بود. (2)
	سنگهای قبر شکلهای عجیبی داشتن و از همه مهمتر وجود چیزی که رو به روم ایستاده بود و منتظر بود من محل مورد نظرش رو ترک کنم.
	- من چطور به اینجا اومدم؟
	اصلا یادم نمیاومد چطور به اون قبرستون رفتم من خواستم برم پیش بیبی ولی این قبرستون شباهتی به قبرستونی که من باید میرفتم نداشت!
	صدای زمخت مرد کمی روی روانم بود قدمی سمتم برداشت و با عصای دستشتش روی کمرم کوبید و لب زد:
	- ذوبه خوب نظری بهت داره ولی راهت رو غلط انتخاب کردی ازش رو بگیر و از اینجا برو.
	با دلخوری گفتم: (1)
	- من راه اشتباهی انتخاب نکردم.
	نگاهی به چشمهای که اصلا معلوم نبود کردم و شخص گفت:
	- به من نگاه نکن من برعکس تمام ظاهرهایی هستم که توی ذهنت ازم ساختی، اما راهی که می ری سراسر تاریکیه راهی که گذرش به اینجا میخوره.
	مرد عصای دستش رو سمت شکمم گرفت و گفت:
	- عاقلی و اختیار داری اما قدم اشتباهت میتونه به خانوادتم صدمه بزنه.
	با غمی که در دلم لونه کرده بود گفتم:
	- تنها خانواده من دخترمه نه هیچکس دیگهای!
	- پس دخترت رو قربانی خواستهای غلطتت نکن همه میان و می رن، رهگذری که با تو میمونه اعمالته و صاحب روحی که باید ببرت به دادگاهی الهی جایی که هیچ عذر و بهانه ای درش قابل پذیرش نیست.
	مرد روی شونههام اشاره کرد و گفت:
	- اعمال آدمها نوشته میشه روزگار بهت درس میده اگه باهاش بجنگی یک در از بین درهای تاریکی روشنایی مطلق و رسیدن به خالقته، اما یکی فقط عذاب و تاریکیه.
	قدم در راه تاریکی فقط عذابه، به قدرت زیاد رسیدن از راه غلط همیشه تاوانی سنگین داره و تاوانش هم همین جاست.
	مرد ناشناس به یکی از گورها ضربه زد لب زد:
	- گوش کن ببین چه صدای از این خاک میشنوی؟
	لحظهای گوش کردم و لب زدم:
	- هیچی!
	پیرمرد خشمگین گفت:
	- یا بنت کژال با دقت گوش کن ببین خاک، باد چه چیزی رو برات از این گور زمزمه میکنن!
	خستگی امونم بریده بود چشمهام رو بستم صدایی نالهای ضعیف گوشم رو پر کرد.
	صدای نجواگرانهای از درد و شکنجه، التماس برای تموم شدن یک چیزی ناآشنا!
	دست مرد روی شونم قرار گرفت صداش رو کنار گوشم شنیدم:
	- اگه تو اون رو نمیبینی ولی اون درست نزدیکته اونقدر نزدیک که باید بهت نشون میدادم گوش کن صدای آدمهای که راه تاریکی رو برای قدرت در پیش گرفتن رو گوش کن.
	چی میشنومی؟ ناله؟ عذاب برای تموم شدن درسته؟
	گیج لب زدم:
	- چه بلایی سرشون داره میاد؟
	-  مجازات می شن، من اینها رو نگفتم؛ که بترسی فقط دارم می گم خدایی وجود داره که تک تک کارهات رو میبینه، همونطور که با خواست و اراده خودش تو به اینجا اومدی تا چیزهایی برات روشن شن و از عاقبت کارهایی که در سر داری با خبر بشی، قدرتی که به تو داده شده بر...
	گیج بودم اما نفرت از خاتون خیانت سالار قلبم رو به درد آورد صبر بازم! نمیتونستم لب زدم:
	گیج بودم اما نفرت از خاتون خیانت سالار قلبم رو به درد آورد صبر بازم! نمیتونستم لب زدم: (1)
	گیج بودم اما نفرت از خاتون خیانت سالار قلبم رو به درد آورد صبر بازم! نمیتونستم لب زدم: (2)
	- این ناجوان مردانه است چطور ازم میخوای بگذرم؟
	نمیتونم حتی اگه ترد بشم، مرد آروم نجوا کرد:
	- صبر حد داره، تحملت زیاده اما بگذر تا در بدترین شرایط عاقل باشی!
	- فکر کردیی زندگی با این افکار آزار دهنده درد نداره؟ چرا هیچکدومتون نمیگید بسه؟ چرا کوتاه بیام تا اون زنیکه از هوسش جلوم رژه بره؟
	حرف مرد لحظه ی من رو توی فکر فرو برد:
	- تو بارداری خشم، انتقام و کینه چیزیه که به دخترتم منتقل میشه ولی بترس از روزی که دخترت کاملا بی رحم بشه، کژال یک مدیوم قوانین داره قانون اول در درگاه پرودگارشه و غیر از خالقش حق پیروی از احدی رو نداره.
	قانون دوم یک مدیوم همیشه صبوره!
	قانون سوم صبر و ایمانشه که قوم جنیان رو تحت سلطه میگیره.
	قانون چهارم هرگز نباید انتقام مهمون قلبت بشه حتی اگه نابود بشی سزای کارشون رو خالقت میده نه تو که فقط یک بندهای!
	قانون پنجم اگه انسان درستی باشی فرزندت مورد حمایت از طرف همه قرار میگیره.
	یک اشتباه علاوه بر اینکه تو رو نابود میکنه ممکنه خانوادتم عذاب بده... خاتون رو بکشی موکلینت بر طبق قانونشون رهات میکنن و تو میمونی و یک نفرین قدرتمند که هنوز راه باطلی براش نداری!
	به دختری که قراره با خصوصیات تو متولد میشه فکر کن که اون چه تاوانی پس میده.
	به دختری که قراره با خصوصیات تو متولد میشه فکر کن که اون چه تاوانی پس میده. (1)
	به دختری که قراره با خصوصیات تو متولد میشه فکر کن که اون چه تاوانی پس میده. (2)
	حرصی سمت مرد برگشتم اما هیچکسی نبود انگار نه انگار کسی اومده و کسی رفته، بخاطر مهتابی که دست و بالم رو بسته بود کوتاه اومدم.
	سمت عمارت برگشتم خاتون هنوزم در اتاق من جولان داده بود، خشم و انتقام رو پس زدم مثل یک زن واقعی جلو رفتم تا زندگیم رو پس بگیرم.
	نگاه خاتون توی چشم های وحشیم گره خورد مثل گرگ زخمی سمتش رفتم با قدرت زنانم و خونی که به جوش اومده بود موهاش گرفتم کشون کشون از اتاق بردمش بیرون تن برهنش حالم رو بد میکرد.
	هرزه بود دلم میخواست تیکه تیکش کنم، ولی غیرتم نمیزاشت تنش رو مردهای دیگه ببینن لچکم باز کردم دور تنش انداختم و با صدای نسبتا بلند فریاد زدم:
	- خجالت معنیش رو میدونی؟ چرا نمیکشی تو مثلا لری؟ حیثیت یک لر زبان رو بردی؟ تف شرفت، تف زنانگیت، تف به غیرت نداشتت الان حقته که از این عمارت بندازمت بیرون تا خوار و خفیف بشی ولی امان از دلم که همیشه دل رحمم خدا لعنتت کنه هرزه.
	با صدای فریادم فائزه خانوم از اتاقش بیرون اومد با دیدن صورت اشکیم و تن برهنه خاتون اخمی کرد ولی هیچی نگفت؛ حتی حمایتمم نکرد گذاشت از درد این خیانت غرورم بشکنه.
	خاتون شاد بود برق پیروزی رو میدیدم خودم رو به زور کنترول کردم که نکشمش، ولی حس کینم خیلی قوی شده بود.
	خاتون شاد بود برق پیروزی رو میدیدم خودم رو به زور کنترول کردم که نکشمش، ولی حس کینم خیلی قوی شده بود. (1)
	خاتون شاد بود برق پیروزی رو میدیدم خودم رو به زور کنترول کردم که نکشمش، ولی حس کینم خیلی قوی شده بود. (2)
	تند تند نفس میکشیدم و لب زدم:
	- ازت متنفرم میخواستم امشب باهات کاری کنم که یک لحظه هم دیگه نفس نکشی ولی به همین قسم باهات کاری میکنم آب خوش از گلوت پایین نره.
	قصد داشتم بکشمش، قصد داشتم کاری باهاش بکنم که دیگه هوس هرزگی نکنه بلکه کمی حیثیت و ابروی زن ها حفظ بشه.
	تا کی قرار بود اشتباهات این زن های که زن هم نبودن پای ما نوشته میشد؟ واقعا چرا!؟ بیزار بودم تنها امیدم بچم بود، نمیدونی وقتی این برات مینویسم دست هام از شدت کینه میلرزه.
	بخدا، به پیامبرش قسم منم آدمم، منم آدمم... اشکی سمج از گوشه چشمم ریخت حالا دیگه تنهام حالا که درد میکشم و از رسم روزگار خستم...
	کژال خسته است، دارم جون میدم وقتی به اون روزها فکر میکنم بند دلم پاره میشه.
	داغ بزرگی توی دلمه که هیچی مرحمم نمیشه مگه یک خواب ابدی...
	خاتون همچنان به بغض من خیره شده بود لب زدم:
	- کاش شماهایی که با حیثیت ما زن ها بازی میکنید نبودید بخاطر آدم های نادرستی مثل تو امثال من قربانین.
	سمت خاتون رفتم و سیلی محکمی توی گوشش زدم برق از سرش پرید، خشکش زده بود.
	حتی سالارم برام مهم نبود امشب کژال مُرد، امشب عشق سالار مُرد... دیگه هیچوقت رابطم رو باهات درست نمیکنم.
	سمت اتاق دایه رفتم، پیش زنی که بهش مادر میگفتم؛ با دیدنم چشم هاش برق زدن ولی با چشم های اشکیم غمی عمیق داخل چشم هاش لونه کرد، دهنش تکون میداد ولی هیچی صدایی نمی اومد.
	سمتش رفتم سرم رو روی پاش گذاشتم و جلوش اشک میریختم دایه با دست های لرزونش به سختی دستی روی سرم کشید.
	سمتش رفتم سرم رو روی پاش گذاشتم و جلوش اشک میریختم دایه با دست های لرزونش به سختی دستی روی سرم کشید. (1)
	سمتش رفتم سرم رو روی پاش گذاشتم و جلوش اشک میریختم دایه با دست های لرزونش به سختی دستی روی سرم کشید. (2)
	سرم آوردم و لب زدم:
	- دایه از این زندگی سیرم... سیر کاش این ظلم ها تموم بشن، دایه روح و جسمم دارن عذاب میکشن.
	دایه دارم از درونم میسوزم، نمیدونم بعد این خیانت چطور زندگی کنم؟ برم یا بمونم؟ بچم چی می شه خان تا نگیرتش رهام نمیکنه!
	دایه غمگین و بی صدا اشک میریخت سرم رو با چشمهای اشکیم روی پای دایه گذاشتم.
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