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نامه و  لمیف شنامه،ی، نماCDبه صورت زیراکس، بازنویسی، ضبط کامپیوتری، تهیه  لیهرگونه استفاده از متن فا
مختلف بدون اجازه کتبی ناشر و مؤلف ممنوع است و در صورت مشاهده از متخلفان به  یها تیاستفاده در سا

 پیگرد قانونی قرار می گیرند. تحتقانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان  2از ماده  5موجب بند

 

 

 

 اول قسمت

 

ت پژمرده و زردم، جسم ام، صور دهیبر دهیبر ی. نفسهادیکوبیام چکش وار م نهی. قفسه سزدیدو دو م چشمام
 در خود نداشت.  یینا گهیچرا که د کردینم یاریبود، پاهام  دنیفشار ترس و وحشت در حال پاش ریز فم،ینح

 !توووووونمینم گهی!!! دتوووووونمی........... نم تونمینم گه،یخداااااا بسه د یدلم داد زدم: ا یتو

 ام گم شد. خسته شده بودم.  دهیبر ینفسها انیام در م هیهق هق گر 

بخون نشسته ، که هرلحظه روحمو خش  یبا چشمان ییدر برابر الشخورها ،یمطبخ یزهایتا شب مثل کن هرروز
 !کردمیم یرو در خود زنده بگور کرده بودند، کلفت یکه رحم و مروت و مردانگ یگرگ صفتان دادند،یم
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... اای ،یدیپدرسگ، چرا اون تنِ لَشتو تکون نم یِهرزه  یِبگوشم نشست که داد زد: دختره  میکر ینکره  یصدا 
 !؟یمرگتو بذار یکپه  یخوایم ی! تا کنمیتکون بخوررررر بب

 توروخدا ........ توروخدا........ موهام کنده شد نکش، باشه غلط کردم .......... یآ ی: آدمینال دیکشیموهامو م کهیحال در

ته بودم مگه نگف ؟یکنیم یچه غلط نجایپس تو ا نم،یبب ایب ؟ییکجا کهیزن یوووهووو نهیبدتر داد زد: ننه سک میکر
 نی....... هنوزم که هنوزه ا بیبد ترک ی!! بزنم استخوناتو له کنم عجوزه ریکفتارپ یکن کتهیبهش د زویهمه چ دیبا

 !!!! ستیپدرسگ تنِ لَش که کار کردن بلد ن

مه الز نکهینه مثل ا ؟یخسته ا خاره؟یکه بهم انداخت بلند گفت: هااااا چته؟ تنت م یو شرورانه ا نینگاه خشمگ با
 افتاد.   فمیخورده کار کنم!  و با مشت لگد به جان نح هیباهات 

دختر هنوز بچه هستش!  نی! ادشیخودتون ببخش یناالن گفت: آقا تورو خدا غلط کرد!! شما به بزرگ نهیسک ننه
 توروخدااااااا!   

 وجدان شد.      یگرگ ب  نیا یخودش آماج مشت ها نیح نیکه در هم 

 . سوختیبدنم م یدارم! همه جا یچه حال دمیفهمینم

 ! زکمیبگوشم نشست که گفت: سحر جان، بلند شو مادر، بلند شو عز نهیننه سک یخسته  یبعد صدا یمدت

مهربان رو داشت، در  رزنیپ نیا کریکنار چشم و لبهاش نشان از گذر روزگار بر پ یشکسته، که خطها یِزن تنها نیا
 اونو از دیشد یکه تند باد ی. منکردیم تیو دلشکسته حما فیباز هم از منِ تنها و ضع یک خود درد داشت ول یحال

انسان  یِها یع و دشمنشرارتها، طم انیرحمانه در م یبکه  یدور کرده بود!  من تگرشیخونواده و ستون حما انیم
و  لیاص یکه با وجود داشتن خاندان یقرارگرفته بودم. دختر یو جسم یمورد شکنجه روح تیبه غا ف،یکث ییها

 روزگار قرارگرفته و تنها شده بودم. یمهر یبزرگ و اسم و رسم دار مورد ب یخونواده ا

و  نیزمانه مورد توه یترسو و رها، در دستان گرگها یوحشت داشتم! چرا که مانند غزال ییتنها نیاز ا تینها یب
 شکنجه قرار گرفته بودم!

 یکشیچقده عذاب م دونمیم زدلم،ی!  بلند شو ...... بلند شو عزیدلسوزانه گفت: مادر دورت بگرده اله نهیسک ننه
 تحمل داشته باش! یدلِ ننه، ول زیعز
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خسته ام! درد  نهیدوساله بلند شد: ننه سک یناله کودک مانند نیترک خورده و خون یلبها انیرنجورم از م یصدا
 نیا رِیاالن هفت ساله گ ،یسالگ 18 ی! چن روزه رفتم تودارنی! چرا دست از سرم برنمشمیراحت م یدارم! پس ک

همه منو فراموش  یعنی کنه؟یکمکم نم یشکیچرا ه شنفه؟یمنو نم یصدا یشکیالشخورها افتادم! پس چرا ه
 کردن؟؟ اشکام سرگرفت.

 ستنین نجایا شهی! بازم خدا رو شکر که همزمینکن عز یدورت بگردم ناشکر یناالن گفت:  آخ خ خ خ اله نهیسک ننه
تو هم بزرگه، انشا ا...  یخدا ضعف کُشن!  نترس مادر، خدا ی شهیخدا، هم ینکبتها نیکه تن و بدنتو بلرزونن! ا

 روشنه! یلیسحر جان..... خ شنه! دلم رویکنیم دایخراب شده نجات پ ینه خو نیاز ا یبزود

و  نیدل غمگ نیباشه در ا یمرحم دیکه شا شدیروزها و روزها درگوشم خونده م ،ییبایز ییحرف ها مانند الال نیا
 آتش گرفته ام!!

که حتما  ی! منشهیبرده باهام رفتار م هیشدم و مانند  دهیخونواده ام دزد انیکردم: االن به مدت هفت ساله از م فکر
 قرار دارم! یمورد شکنجه روح لم،یاص یبه خاطر داشتن خونواده 

 انیکه از م رتیآه نفس گ ی! صدایمون یم یبهار یکنن بازم به لطافت گلها تتیزمزمه کرد: هرچقدر هم اذ ننه
 دهی! چشمان کشدهینشون م یخود یهارب یاز گلها یگلستان انیسرخ در م یمانند آتش اد،یم رونیسرخت ب یلبها

 دکیرو  یسبز، آب ،یسرشته از طوس یآسمان هفت رنگ، رنگ یاز رنگها یدرشت و خماره، به رنگ تینها یات که ب
 یمردا نیاز رنجش روزگار زرد، که حاصلِ دسترنج ا فیاما ح با،یو ز یمهتاب یشب، پوست یاهیبه س یی! موهاکشهیم

 ظالمه!

که  نمیبب ایجان مادر ب یگفت: ا کردیدلسوزانه نوازشم م کهیزده برگشت. درحال رونیب یننه آروم بلند شد و سر   
 !  زدلمیاالن گورشون رو گم کردن. نترس ...... نترس عز ،یراحت شد گهید

 تنها و دلسوز دوباره بخواب رفتم.  رزنیپ نیا یمهربانانه  ینوازشها انیم در

 باعث شد لبخند دیتاب یپرده کهنه اتاق به صورتم م یکه از البال یدیتم رو باز کردم نور خورشچشمان خس یوقت
 بزنم .

 د،یچشمِ ام نهمهیلبخند رو مهمان لبهام کردم. که صد البته ا دوارانهیبازم ام یول کرد،یکه تمام بدنم درد م یوجود با
 مهربان بود. رزنیپ نیا یهایبلطف دلدار
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 یپناه ب یخودت به دادم بِرس ا " نیالرحمن الراحم یا ایخدا "کردم:  یبستم .نام خدارو برزبانم جار چشمامو
 خودت کمکم کن!!! دمیاز دست نم دمویام یول دم،ینشن یزیبا تو گفتم و بازم چ شهیدلمو هم یپناهان! دردا

 دلم زمزمه کردم یتو

 

 ...کشمیآخرم را م یها نفس

 هست...؟؟؟ برایم ییفردا دانمینمـ

 تمـام عمرم رفت 

 ...!!!دانمیکجا نم به

 ...رمیدلگ 

 ....... از آدمها.....ایدن از

 ام...          هیخودم...  از سا از

 

 من..!!! یخــدا یاز تـــــو ا و

ـِـــله نـم ــــــــایخــدا  کــنم  ی. . . گ

 آرامــتــر امتحانم کُــن ؛  یکـمـ یولــ

 خـودتـت قَسَـم خســتـه ام . بـه

 کـــم آورده ام !  ایخدا

، بدهکـــار قلبـــم  ستیدردم همچنـــان بــــاق یتمـــام شــد ، ولـــ یکــه داده بـــود یصبـــر
 شـــده ام ،
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 ،  یکنــــیشرمنــده ام نم دانــــمیم

 ! خواهــمیهــم صبـــــــر م بــــاز

 ... ـــــای خدا

 ام، رچــانـهیرا زده ام ز انمدستـــــ

 ــکنم،یومبـــــهوت نگاهـــت م مــــات

 .....ستــمین طلبـــکار

 مشــتاقم بدانم  فقــط

 مــــن  یقصه  تـــه

 �💔�!ـــــشود؟یم چه

 

 . خوندیم باینشست که چه ز یننه بگوشم م یویاز راد یآهنگ یصدا

 رزنیپ نی. اکردیاشک آلود منو نگاه م یافتاد که با چشمان میشگیگوشم به آهنگ بود چشمم به همدم هم همچنانکه
 شبانه ام بود. چقدر دوستش داشتم فقط خدا عالم بود! یو ترسها هاییمهربان، همدم هفت سال تنها

بازم عاشقانه دوستم داشت و  یدادن به منِ رنجور نداشت، ول یبه جز دلدار یکه هر چند کار یاوریو  همدم
 دوستش دارم!  دونستیم

و پرمحبتش، اشکمو  پاک کرد و بعد  فی. ننه بطرفم خم شد و با دستان نحدیچشمام غلط انیاز م یاشک قطره
 یمانند ستون شهیزنِ تنها، هم نی. اکردیکه هرروز و هرروز تکرار م یقلبش گذاشت! کار یدستشو مشت کرده برو

 لبام نشست. یرو یهم بود. لبخندگا هیتک نیبزرگتر نشیمحکم و استوار، باوجود دل خون

 یکنیگونه ات دلمو برد! بلندشو تنبل خانومم، بلند شو که ضعف م یبایو چال ز یبا خنده گفت: باز هم لبخند زد ننه
 ها!!! 
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نه ام که یلحاف و پتو نیب ی....غلتم؟یبخور میدار یزیباور کن هم گشنمه هم ضعف دارم، چ نهیآروم گفتم: ننه سک 
دل  از ته یام افتاد. آه نهیس ریز یهایباال زدم و نگام به کبود کمیبا دستان کوچ رهنمویآخم دراومد. پ یزدم که صدا

 و سرمو باال بردم.  دمیکش

 . کردیاشک آلود نگام م یدگانینگران و د یبا چشمان نهیننه سک 

 خودمو با بغض در آغوش ننه رها کردم!  اورد،یتاب ن کمیکوچ دلِ

 . گرسنمه!میصبحونه بخور میگفتم: ننه بر و بغض گرفته آروم

رو  شیچوب ینوازش کرد و شانه  د،یچیپ یبه دست و بالم م شهیو بلندمو که هم اهیس یاش موها دهیبا دستان تک ننه
 در دست گرفت. 

سوزان از دردمو به  یآغوشش فشار داد. لبها یموهاتو شونه کنم، و منو تو خوامیدخترم، م نیگفت: بش عاشقانه
 یخودمو در آغوشش جابجا کردم و دستمو رو یبود رو مهار کنم. به سخت دهیچیکه در بدنم پ یدندان گرفتم تا درد

 ننه گذاشتم.  یزانو

مــــــــــن  یآهـــــــــو "مهربونش لونه کرده بود گفت: ننه دورت بگرده نهیس انیکه در م یبا عشق ننه
 !زدلمیتکون نخور عز "

 به شونه زدنِ موهام پرداخت.   یچوب یبعد با شانه  و

. البته به لطف ننه که هرروز اولِ وقت با نازو نوازش موهامو دیرسیباسنم م یموهام بقول ننه شبق گون، تا رو یبلند
 .بافتیو برام م کردیمرتب م

 "آهو ...... آهو....... آهو  " 

ا کج دونستمیداشتم؟ نم ییاسم احساس آشنا نیبا ا شهیچرا هم  کرد؟یذهن خستمو مشغول م شهیاسم هم نیچرا ا 
 بودم! دهیاسم رو بارها و بارها شن نیا یو کِ

به  تونهیآدم م هیچرا و چگونه؟؟ مگه  دونستمیدورم در ذهن و فکرم نداشتم! خودمم نم یاز گذشته  یتیذهن چیه
از  یآدمها چ نیهستم و از کجا اومدم؟ ا یاصال من ک اد؟ینم ادمی یچیگذشته شو فراموش کنه؟ چرا ه یراحت نیهم

 ندارم؟ ویکس چیمن ه ینیخواهر ندارم؟  ای رادرچرا تنها موندم؟ پس پدرو مادرم کو؟ اصالمن ب خوان؟یجونم م
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 لرزانم بخودم اومدم. یشونه ها یبرو ییدستا با

 رو ندارم؟ یتنهام؟ چرا کس نهمهیچرا من ا نه،ی: ننه سکدمیپرس آروم

از  دمیالکردارا شن نیبارها بهت گفتم با گوشم از خودِ ا ؟ییگفته تنها یک ؟یرو ندار یگفته کس یتند گفت: ک نهن
 یول گردن،ی! اونام االن سالهاست دارن دنبالت مدنیکه تورو ازشون دزد یهست یاسم و رسم دار یخونواده 

 یچیه فیح ی! ولکردمیخبرشون م دمهستن خو یخونواده ات ک دونستمی. کاش مستیبند ن ییدستشون بجا
.  یسرنوشتت دار یتو یچ نیتو هم بزرگه! فقط بب ینکن که خدا یخودیب یفکرا نی! االنم از ایچی........... ه دونمینم

 !یکه ضعف کرد یصبحونه بخور میمادر! بلند شو بر ستیگذاشته ادامه داد: مگه گُشنت ن یشونه رو کنار

و با کمک دستان  دمیکش یقیبا حسرت نفس عم د،یرسیبگوشم م کمونیاتاق کوچقل قل سماور در گوشه  یصدا
 مهربان ننه بلند شدم.

 .  کنمیجم م نارویمن ا ،یتا تو دست صورتتو بشور ،یگفت: دورت بگردم اله ننه

 نمیبرو کنار بب ،یکردم که تند گفت: نکن ننه سر صبح یکردم: چشم ننه جونم، بعد گونه ننه رو ماچ آبدار زمزمه
 !! طونیدخترک ش

 . دماوریصدامو در ن یول د،یبا انگشتاش پهلومو غلغلک بده، خواستم فرار کنم که درد امانمو بر خواستیم نکهیهم

از  خورد،یبه پهلوم م یانگشت نیبودم. اگر کوچکتر یچکار کنه! من کال قلقلک خوادیمهربون م یننه  نیا دونستمیم
 . رفتمیم سهیخنده ر

 ک! وروج ارمیب رتیگ یک دونمیخودم که م گه؟؟؟ید یدر بر یبا محبت تمام نگاه کرده گفت: باشه بازم خواست ننه

قرار داشت قدم  یکه در کنار اتاق دوازده متر یکیبار یرفتم. به راهرو رونیکه به لب داشتم از اتاق ب یلبخند با
 شد.  دهیگذاشتم. نگاهم به اتاق روبرو کش

نگاهمو به شکسته  ده،یاز سر افسوس کش یو بزرگ اتاق رو از نظر گذروندم. آه زیر یو پاشها ختیمعمول ر طبق
که درراهرو گذاشته  یلیدوختم. صورتمو برگردوندم. وسا شدیم دهیکه وسط اتاق د یدنینوش یهایو بطر وانیل یها

 شده بود نظرمو جلب کرد!

 ...نان و.. ،یقند و شکر، ماکارون ،یبرنج و روغن، چا 
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 شهیبود هم یشکرش باق یجا ی. ولشدیخونه آورده م نیماه ما بود که سر هر ماه به ا کیآذوقه  نایبستم. ا چشامو
مارو  لیکه هر بار خواروبار  و وسا یمزدور با وجود ینگهبانها نیداشتند خورد و خوراک مارو آماده کنند. ا فهیوظ
حق حرکت  کردند،یما دو نفر م بینص یکه گَه گُدار یگدو مشت و ل یلفظ یبجز دشنامها دادند،یم لیو تحو هیته

 نداشتند.  یاضافه ا

 یو نفرت دمیمزدور شن یغول فَشنها نیهفت سال بارها وبارها اسم اتابک خان رو از زبان ا نیا یکردم: در ط فکر
از خداوند در برابر  و همه حال شهیکه هم کنم،یمرد ظالم احساس م نیدر قلب و روح خودم نسبت به ا بیعج

و دور موندنم از خونه و  هایتمام بدبخت سببمرد رو م نیا شهیخواستم. چرا که هم یاریمرد کمک و  نیا یظلمها
همدم مهربونم،  یاز گذشته ام بخاطر نداشتم، فقط طبق گفته ها یخاطره ا چی. هرچند هدونستمیخود م یخونواده 

ق بود. طب دهیهوش  و سروصورتم بشدت ضرب د یب کهیخونه آورده بودند. در حال نیبه ا نیو مال نیروز منو خون کی
 11فوت کرده، که همزمان منِ  شیسال پ 7اتابک خان بود، حدود  یمیشوهرش که باغبان قد نه،یسکننه  یگفته ها

بودند تا همراه و مواظب  آورده نجاینداشت، به ا یهم که بچه ا نهیخونه انتقال داده بودند. ننه سک نیساله رو هم به ا
 کنارم بمونه!  شهیمن باشه و هم

کردن، تمام تالش  یهفت سال در دادن آرامش به من، و نشان دادن راه و روش درستِ زندگ نیا یهم ط نهیسک ننه
 خودشو کرده بود.  

دلت حفظ  یرو توو نام خدا  ادی شهیاز دست نده، هم دتویخودتو نَباز. ام یطی: دخترم تحت هر شراگفتیم شهیهم
. پس محکم  و یکنیم دایزندان نجات پ نیحافظ و نگهدارت باشه! من مطمئنم تو بالخره از ا شهیکن تا خدا هم هم

 !! نهیننه سک زدلیاستوارباش عز

به خود راه نَدم  یدلمردگ شدیسفارشها بود که باعث م نیحرفا به مدت هفت سال در گوشم خونده شده بود. هم نیا
 از دست ندم.  ندهیبه آ دمویو ام

شد. بعداز تموم شدن  یگوش کردم و دلم پراز شاد یکم ستادهیبگوشم نشست که همچنان ا ویاز راد ییبایز یآهنگ
 یلرزان بطرف پله ها رفتم. لحظه ا یشد. با قدمها دهیکش اطینگاهم به سمت ح ده،یکش یقیآهنگ، نفس عم

و از  مدیچیدور، دور گردنم پ هی. شالمو دمیوشبود رو برداشته پ زونیآو واریدر د یخیکه به م یاحساس لرز کردم. کُت
 اومدم. نییپله ها پا
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که با خودم  ییو در زمزمه ها کردمیچند بار تکرار م یکلمات رو روز نی. ا"سرنوشت  یبه سو شیقدم به قدم پ "
ارتباط با اتابک خان جالد نبود،  ینامعلوم که ب یا ندهیخودم رو در آ ریسرنوشت و تقد شهیو هم شهیهم کردم،یم

 داشتم؟؟؟؟ ی. چه سرنوشتدمیکشیم ریبتصو

چند نفر که  نیهم نداشتم! جز ا یاعتراض چیخونه حبس باشم که حق ه نیدر ا دیچرا و به چه علت با دونستمینم
 مرحیسه نفر ب نیشناختم. ا یبودم و نم دهیرو ند یا گهیکس د کردند،یم یخونه اومده و سرکش نیهرماه بارها به ا

 ! شدمیم اقطس یهم قاتل روحم شده بودند که ذره ذره از ترسشون از زندگ

صورت و موهاتو بپوشون، مادر، سرو صورتت رو  یدیمردا رو د نیا نکهی: دخترم به محض اگفتیم شهیهم نهیسک ننه
 یسع شهی! من همادیسرت ب یینکرده بال یخدا ترسمی! میو وجاهت دار ییبایاز اندازه ز شینگهدار. تو ب فیکث
 شهینره غوال رو اصال نم نیکرد!! ا شهیچه م یکنارت هستم، ول شهیتو رو از اونا دور نگهدارم. خودم هم کنمیم

 ! تایمواظب خودت باش یلیخ یلیخ دیبا ،یمون یآهو و غزال م کیهم درنده! تو مثل  یلیشناخت. خطرناکن مادر، خ
ادامه  نطوریمنم هم یزندگ یدیتو به سروسامون نرس یتاوقت خوامیط از خدا مهواتو دارم، فق شهیجوون دارم هم

 داشته باشه تا کنارت بمونم و مواظبت باشم.

 پر کردم.  اطیح یتازه  یتمام وجودمو از هوا دهیکش یمن چقدر دوستش داشتم! نفس بلند یخدا

مون گسترده بود و چه روزها و  ینُقل اطیح یرو ییبایافتاد که شاخه هاشو به ز اطیح یبه تنها درخت زردآلو چشمم
 بود.  امیرو دوست و غمخوار دلتنگ ییشبها

رو با  یادیز یداده شده بود که روزها هیتک واریافتاد. دوچرخه به د اطیح یدرخت گوشه  ریبه دوچرخه ام ز نگاهم
 . بردمیم عالقه داشته و لذت نکاریهم به ا یلیکرده بودم و خ یسوار اطیح یدوچرخه تو نیا

 افتاد. با دست کنار زدم. میشونیپ یرو اهمیس یتکه از موها هیکردم  احساس

 . دادینشون م یمهرماه بود و سرما کم کم خود اواخر

مرده شور  یلبم گفتم: اله ریم حبس بشه. ز نهیس یبکشه و نفس تو ریبشدت ت ردلمیبرداشتم که باعث شد ز یقدم
 کثافت..... یوونایح نیستیکه آدم ن نینیبش اهیبروز س یشاخ و دم! اله یب یببره شمارو نره غولها

 رفتم. ییشده بود بطرف دسشو یزبونم جار یناسزاها رو نیا کهیحال در
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رو نگاه کردم. دلم گرفته بود. رو به  اطینشسته دور تا دور ح اطیپله اول ح یدست صورتمو شسته برگشتم. رو 
حال، بازم  نیبا ا ی. ولدیباریبود و م یابر شهیهم کمیداشتم آسمونِ دلِ کوچ ادیبه  یآسمان بلند کردم. از وقت

 رو حس کنم. دیرشخو یحرارت و گرم کردمیم یو سع زدمیرو کنار م رهیت یابرها

 کرد!  خی تیی!! ........ چاگهید ایپس ب ییننه بگوشم نشست: مادر کجا یصدا

 گفتم: باشه، اومدم ننه جونم. بلند شدم واز پله ها باال رفتم.  آروم

. شال و کُتمو در آورده با کردیرو مهمون دلم م یو شاد خوندیننه همچنان م یویقدم به داخل اتاق گذاشتم. راد 
 رفته بود.  ادمیلبخند سالم دادم. سالمِ صبح ننه 

 . زمیعز نیبش  ایماهت! ب یمهربون گفت: سالم به رو ننه

 نه؟ ای ارهیکتابا رو ب نیبه رضا گفت روزیننه  د ی: راستدمینشستم پرس یم همچنانکه

خورده دل رحمتر از اوناس. کتابهارو  هیپسره رضا  نیا یول مونن،یبرج زهرمار م نیگفت: اون دوتا نره غول که ع ننه
 !دهیبهش گفتم. گفت خبرشو م

! ارهیبرام ب یروانشناس یکه کتابها ارهیگفتم: آره خداروشکر رضا بازم بهتر از اوناست! خوبه از کتاب هم سردرم آروم
 تیقسمت رو برامون محدود نی. بازم خدارو هزار مرتبه شکر امیروانشناس یمن عاشق کتابا نیدونیخودتون که م

 نذاشتن!

 ادمیاالن  یخوابم افتادم گفتم: ننه راست ادیدفعه  هیه بودم که درست کردم و هنوز دهنم نذاشت یخودم لقمه ا یبرا 
 !دمیدیم یبیعج یلیخواب خ هی شبیافتاد، د

 !!نمیننه بگو بب یگفت: چه خواب ننه

 ینگقش یلی. صورت خکردیم هیداشت آروم آروم گر یزن هیگفتم: ننه  ادیب ادمیخواب کامل  کردمیفکر م کهیحال در
خواهر بزرگترم باشه!!!  ایمادرم  نکهیمثل ا شهیمن بود! باورتون م یچشما هیداشت! حالتِ چشماش درست شب

 خواب هم کالفه بودم. یتو دونمینم
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 یخواب نیهمچ هیهمه مدت  ــــــــــنیبود! چرا کالفه؟ خوبه بعداز ا یخوب یلیخواب خ نکهیگفت: دخترم ا ننه
 ،یردکه ک یفیتعر نیبا ا ی! ولینداشت ادیبعدا ب یدیدیم یهر خواب شهیهم ادیم ادمی که یی. تا اونجایباش دهیرو د

 ت! شتهگذ یزندگ یمعما یدیتو بشه کل یخوابا نیفک کنم کم کم ا

 شنجایننه جونم. من اصال به ا یگیخوشحال شدم و دلم غنچ رفت.گفتم: راست م نهیننه سک یحرف مادرانه  نیاز ا 
 فکر نکردم!

 باشه مادر.  ریدلِ ننه، ان شاا... که خ زیبا محبت گفت: اره عز ننه

گرومب گرومب در، مثل  یزنگ در بلند شد...... و بشدت صدا یکه صدا میشروع بخوردن صبحونه کرده بود تازه
 .دیدرِ وامونده افتاده بودند بگوشمون رس نیچن نفر با مشت و لگد بجان ا نکهیا

 س شده بود! من و ننه حب ی نهیدر س نفس

!!!  فورا از سر سفره کننیخدااااا خودت به دادمون برس! چه خبر شده، دارن پاشنه درو از جا م ایننه لرزان گفت:  
 بلند شد. 

داشتم که ن یپناه ریزن مهربون و پ نیسنگر گرفتم. بجز ا نهیتند بلند شده پشت ننه سک دم،یلرزیبه شدت م منکه
 . دیمنو در آغوش کش فشینح و دهیننه لرزان با بازوان تک

 و کم مونده بود در بشکنه! دیرسیبه در همچنان بگوش م دنیکوب یصدا

 اطیسرم انداخته گفت: از اتاق تکون نخور. و به طرف ح یرو یکه ننه تند شال میدو لرزان در آغوش هم بود هر
 حرکت کرد. 

و تند خودمو بهش رسوندم  ترسمیبود زمزمه کردم: نه، ننه نرو من م دهیزبونم بند اومده و آب دهنم خشک کهیحال در
 پرکرده بود.  اطویح یادیز یو دوباره در آغوشش فرو رفتم.  صداها

افتاد.  زدندیم دیرو د اطیرفته و گردن کشان داخل ح وارید یراهرو، چشمم به دو مرد جوان که باال یورود یجلو
 ! رهیم یاهیکم کم چشام س کردمی. احساس مدیلرزیبد بود و کل بدنم م یلیحالم خ

! خدارو شکر. وفرز و چابک خودشون نجاستیگفت: اردالن هم دهیاز ته دل کش یادیفر یکیچشمشون به ما افتاد  تا
 افتادند.  اطیبه داخل ح واریکشونده از آن باال با استفاده از گوشه کنارِ د وارید یرو باال
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 چشم دوختند.  میمتعجب به ما که در آغوش هم بود هردو

چه خبرشده؟  ن؟یکنیچکار م نیداد زد: ارسالن دار یکیدر بلند شد که  یصدا نیح نی. در همومدیدرنم نفسم
 نه؟؟ ایاونجاست 

 رونیب بشیاز ج یکرد. اسلحه ا یرو که قفل بود نگاه اطیاز مردا فورا به طرف در هجوم برد و درب کوچک ح یکی
 باز شد.  یوحشتناک یکرد. در با صدا کیآورد و شل

صحنه ها رو  نیا شدیم شتریب شیاهیزده و  هر لحظه س رونیکه از حدقه ب یچشمان رت،یکه با بهت و ح یحال در
 قدم گذاشتند.  اطیبه داخل ح یشخص یبا لباسها یمردان  کردمینگاه م

خاموش در  یادیکه گواه بر بغض و فر دیکش یقیعم یبلند داد زد: اردالن خودشه! بخدا خودشه!!! و چنان نفس یکی
 عمق جانش بود. 

 

 دوم قسمت

 

 یهم با چشمان یا گهی. مرد دادیکه بنظرم اسمش ارسالن بود داره بطرفم م یو منگ احساس کردم مرد جوان جیگ
 . ومدیاشک آلود بطرفم م

تحملشو ندارم .......  گهیزمزمه کردم: نه ..........نه..... د ومدیو قلبم داشت بدهنم م فشردمیدمو به ننه مخو همچنانکه
 گهیآدما د نی........  اادیسرم م ییداره چه بال ایکشش ندارم! خدا گهیکه د دمیطاقت ندارم .......انقدر درد کش گهید
 خانی....... نکنه بازم مادی!...... چرا داره بطرفم مکننیبه من نگاه م ینجوریا ا! چرستنیاتابک که ن یهستن؟ آدما یک

 منو ببرن.... 

...... مگه من ایآقا تو رو خداااااا..........آقا تو رو خدا برو عقب، جلو ن خواااااام،یزدم: نم غیلرزان ناخواسته ج یزبان با
 کردم!!! کاریچ

 گهیشد و د کیدفعه همه جا تار هیخودمو جمع کنم.  تونستمینم گهید! دنیرسیو بمن م ومدنیباز داشتن جلو م یول 
 �🌊�.دمینفهم یزیچ
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 یحرف چی. بدون هدیو هوا در آغوشش کش نیزم نیکه ارسالن تند ب فتادیم نیچشماش بسته شد و داشت زم سحر
 . دیجوشیفقط اشک بود که از چشماش م

 یاز حدش داشت، با دستان شیو اضطراب ب یو چهره اش نشان از نگران زدیکه بشدت نفس نفس م یدر حال اردالن
ارسالن که جسم نزار دختر جوون رو درآغوش داشت  یبه سو دیکشیکند که انگار بزور خودشو م ییلرزان و قدمها

 آهو که در آغوش برادرش بود افتاد. هوشیرفت. چشمش به جسم ب

: دیکش یادیافتاد و از ته دل فر نیزانوهاش بر زم یشد. رو یجارصورتش  یچشمانش تاللو اشک موج زد و برو در
 خدااااااااااااااا........ 

رو از ارسالن گرفته محکم  هوشیخبر از دل طوفانزده و دردمندش داشت جسم دخترک ب ادش،یکه شدت فر یحال با
 .زدیآهو رو صدا م زدیو همچنان که ضجه م دیدر آغوشش کش

 اورژانس! نیزنگ بزن ن،یکنیمنو نگاه م نیستادیزد: چرا وا ادیکرده فرسر بلند  ستیکه گر یکم

 بابام!..... نیزنگ بزن فورا

 دهیشده! به شدت ترس هوشینگران نباش! فک کنم ب نهمهیاردالن گرفت و تکونش داده گفت: ا یارسالن از شانه  
منتقل بشه! اصال بکش کنار، تو که حالت بدتر ازخواهرمونه!   مارستانیفورا به ب دیبود حتما فشارش افت کرده! االنم با

 ! نمیبِدِش من بب

آمرانه  شدیبلند م نیزم یاز رو کهیاردالن در حال یآهو دراز کرد، ول دنیآغوش کش یدستاشو برا نیح نیهم در
 ....نیروشن کن نوی..زود ماش ارمشیگفت: نه خودم م

 به فشردیو خواهرشو به خود م کردیبغض صداشو درگلو خفه م کهیدر حالو  دیتمام وجودش آهو رو در آغوش کش با
 شد.  یسرعت راه

 گهیعروسک قشنگم ... د ،یداداش یدلِ اردالن، غنچه کوچولو زی: عزکردیبه گوش آهو چسبونده زمزمه م دهنشو
 کرد.  هینتونست خودشو کنترل کنه و دوباره شروع به گر
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گذاشته، خودش  یرنگ اهیس نیعقب ماش یصندل یآهو رو آرام بر رو هوسیجسم ب خت،یریاشک م کهیحال در
 محکم گفت: حرکت کن زود زود!! فشردیاش م نهیسر نازخواهرشو بس کهیو در حال دیکنارش خز

 نه؟؟؟ ای نیشد؟ به پدر خبر داد ی: ارسالن چدیتند حرکت کرد. اردالن پرس راننده

 نگران نباش.... اشک آلود گفت: آره پسر یبا چشمان ارسالن

 نیهست ی: االن در چه وضعدیکه پرس دیبگوش رس یخشن و پرابهت یهمراه ارسالن زنگ خورد. صدا نیح نیهم در
 ن؟ییو کجا

 یبود. گل بهشت دهیاز تنها دخترش رو بجان خر یمختار خان پدر آهو بود که بمدت هفت سال دردِ دور یصدا نیا
همه مدت دوباره  نیدهنده روح و جسمش بود! گل سرسبد خانه و وجودش بود! اما حاال بعد از ا نتیکه ز یقشنگ

که به  ستن،یو ضجه زدن و خون گر ختنیبعد از هفت سال اشک ر ،یکرده بودند، بعد از هفت سال دربدر داشیپ
فرزند دُردونه اش، به  عاشقِ یشکسته شدن پدر متیبه ق ،یروان شگاهیدردمند در آسا یشدن مادر یبستر متیق
رده ک داشیدختر بند بود! خدارو هزاران بار شکر که حاال  پ نیکه نفسشان به نفس ا شیجنون دو برادر دوقلو متیق

 گردوندند. یو دوباره بخونه برم

هوش، با  یو ب فیحالِ سر گشته ،جسم نح نیبرادر، با ا زدلِی: عزکردیاردالن چشم به خوهرش دوخته بود و فکر م
که  ییو چه ضربه ها  دهیمعلوم نبود چه دردها که نکش زد،یم یاهیکه دورشون به س یزرد و چشمان ییرنگ و رو

 نخورده!

 مارستانیبه ب میو دار هوشهی! فعال آهو بنی: نگران نباشگفتیارسالن توجهشو جلب کرد که به بابا م یصدا  
 !ستیبشه! فک  کنم حالش اصال خوب ن یدگیبهش رس عتریهرچه سر دی. بامشیبریم

 گهیاتفاق د خوامی! نمنیمواظب باش یلی: محافظان همراهتون هستن؟ خدیمختارخان اومد که پرس یآمرانه  یصدا
 ارسالن! االن اتابک زخم خورده هستش!!  گمیم یکه چ ی! متوجهفتهیب یا

م از محافظا ه نیو دوتا ماش میهست نیماش ین تو. االدیارسالن تند گفت: بله بله، حتما، لطفا شمام نگران نباش 
 ! نمتونیب یم  مارستانیهمراهمون هستن. ب

 نشونیکه درجلو و عقب ماش یدیو سف اهیبنز س یکه سوارش بودند و دو سوار یرنگ اهیس BMW  X6 نیماش
در حال حرکت بودند.  مارستانیبه سمت ب ریالس عیسر شدندیازشون جدا نم یو لحظه ا کردندیاسکورتشون م
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 ژهیو یبسمت مراقبتها عتریبرانکارد گذاشته شده و هرچه سر یآهو رو جانیجسم ب مارستان،یبه ب دنیبمحض رس
م ه یو دو نفر کردندیمحافظت م یشخص یبا لباسها نیرو محافظ مارستانیب یهایورود کهیحرکت داده شد، در حال

 کنار برانکارد در حرکت بودند.

 با سرعت همراه بود.  دادیکه دستش رو در دست گرفته و فشار م یدخترک درحال هوشیجسم ب همراه اردالن

! شما دیتند گفت: آقا!! صبر کن یوارد بشه پرستار خواستیاردالن که م دندیرس ژهیو یمراقبتها یجلو یوقت
 !دیوارد بش دیتونینم

 ... سرتون خراب نکردم یرو مارستانویب نیتا ا نمیزده محکم گفت: بکش کنار بب یبا دستش پرستارو کنار اردالن

 ییعرق کرده، با اون قد بلند، شونه ها یبخون نشسته و صورت یحرفها رو با چشمان نیکه اردالن ا نیح نیهم در
 یدست داشت،یبخش قدم برم یو بسو زدیو استرس دودو  م تیکه از شدت عصبان یدگانید  کل،یپهن و خوش ه

 شانه اش نشست. یبرو

ش بگردن پشت سر یو گوش یپزشک دیمحمد افتاد که با لباس سف ییبعقب برگشته نگاهش به دا یعصب ردالنا
 بود.  ستادهیا

بعد  ها!! و مارستانهیب نجایا نکهیمثل ا ؟؟یکنیم کاریچ یمحمد خندان گفت: اردالن جان خودتو کنترل کن! دار ییدا
 کجایو با مرام که بنده باشم رو  پیدکتر خوشت نیا یچند هزار ساله  یآبرو یخوایاضافه کرد: م یبا لحن شوخ

و اصال هم  ینیشیم یاون صندل یرو یریخوب  و آروم م رپس هی... اصال نشد..... االنم مثل  گهیخب نشد د ؟؟یببر
اردالن محکم ..... ستیبه دلشوره و دلهره ن یازین چیکه همکاران من همه شون به کارشون واردن و ه یشینگران نم
خودم کنارش باشم تا حفظش  دیحرفام!! با نیکله خراب تر از ا یدونیو م یشناسیجان، تو که منو خوب م ییگفت: دا

 ،ییدا یشنوی........ هــــــــــفت سال ............. م گهیبسه د می.......... هرچقد تنهاش گذاشت گهی! بسه دمکن
 هفــــــــــت سال!!! 

 گهیپدرمادرم و برادرم ، خودت، خودم، همــــــــــه، د یکردنها هیخون گر ،یو دربدر یدور یمدت برا نهمهیا
. فقط تمسین میمستق یصراط چیبه کارِ من نداشته باشن که به ه یتحمل ندارم!!! پس لطف کن بگو کار گهی! دهیکاف

 کنارِ آهو.....

خودش نگاه کرده بعد گفت: باشه!!!  یمقتدر و دوستداشتن ی خواهرزاده نیمهربان به ا یبا چشمان یلحظات محمد
 ! یتو دوست داشته باش ی! هرچیتو بگ یهرچ
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ه ب یلرزان و خشن مرد یحرکت کردند که با صدا ژهیو یبعد دست دور کمر اردالن انداخته به سمت بخش مراقبتها 
 خود اومدند: 

 قلبم کجاست؟ یهمه  دیگرفت ی... چرا الل موناای؟بابا کجاست زیمن کجاست؟ عز یدخترم کجاست؟ آهو اردالن

 ژهیو ی! آهو رو به بخش مراقبتهانیخودتونو کنترل کن کنمیرو به خواهر شوهرش گفت: مختارخان، خواهش م محمد
 !نیایهمراه ما ب نیتونیم نی. اگر بخوامیریآهو م شیپ میبردن، ما هم دار

نگران به دختر جوان  یهرسه با چشمان کهیپرستار، در حال ییوارد بخش شدند و  با راهنما عیسر ییبا قدمها یهمگ 
 قدم برداشتند. شیچشم دوخته بودند به سو هوشیو ب

که در اثر ضعف و افت فشار به شدت  فینح ی! صورتشدیم دهیاونا د یبر رو یدگیکه آثار ضرب د یالغر دستان
 بود! دهیپر

 نیا اااااااااااااااااایگم گشته بود، دستاشو آرام به طرفِ صورت آهو بُرد و ضجه زد: خدا یهوآ نیکه پدر ا مختارخان
 ی!  بعد چشماییبابا ی! گل کوچولوییدل بابا زیدختر الغر و کوچولو مال منه؟عز نیبه روزش اومده؟ ا یدختر من چ

 !!!!!نمیلحظه رو نب نیمن، چرا نمردم ا یاخد یاشک آلودشو بسته زمزمه کرد: واااااااااااا

که درحال  یبتونه بغض دیشا دیاز عمق دلش کش یآه ده،یدخترش کش یچشمها، ابروها، و گونه ها یبرو دستاشو
 کهنیزود به محض ا یلیدستاشو مشت کرده آمرانه گفت: محمد، خ م،یآن تصم کیبود رو پس بزنه، که در  دنیترک

االن آهو رو  نیهم کنم،یگم، چون دوبار تکرارش نمیم ین خوبه! گوش کن چاال نینه،........ نه هم ایآهو به هوش اومد 
هرچند  .دیکنیم هیالزمه ته دیکنیکه فک م یزیکامل!! هر چ زاتیهمراه با تجه د،یکنیمنتقل م الیبه و عیسر یلیخ

 منتظرتونم.  الیو ی. تویاریتا پرستار و دکتر الزمه همراه خودت م

 زووووووووووووود!!  یلیگفتم؟ خ یچ نیدیشن ال،یخودشو برسونه و یزنیزنگ م نازیزود به پر اردالن

 عقب گرد کرده از بخش خارج شد. یناگفتن یاستوار و ابهت ییبعد با قدمها 

 انجام دادن دستورات مختارخان حرکت کرد.  یتکون داد. بعد برا یبه اردالن کرده سر ینگاه محمد

محکم، برنامه  تی! اقتدارو شخصهیچه قدرت و صالبت یدارا دونستنیم شناختنیکه مختار خان رو م یکسان همه
ر قرا رشیتحت تاث شدیبا اون مواجه م یحرف و دستورات بدون بروبرگردِ مختار ردخور نداشت و هرکس ق،یدق یزیر
 .کردیرو اطاعت م نشیو بدون چون و چرا فرام گرفتیم
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حساب حق  ش،یدرستکار نطوریبود که اسم و رسم و اقتدار و هم انهیاز مردان ثروتمند و پر قدرت خاورم یکی مختار
 یکردنش زبانزد خاص و عام و مورد احترام بزرگان و شناخته شدگان کشور بود. ول تیالناس و حالل و حرام رو رعا

 وارد کرد.  کرشیبزرگ به پ یضربه ا یخود و خانواده شو دربر گرفت و چون آوار ینیبه ناگاه گردباد سهمگ

 بیعج یا نهیکه در نهان ک یمیقد یاز دوستان و رقبا یکیو دردانه اش هفت سال قبل توسط  ینورچشم ترش،دخ
و ذره  دنیشده بود تا شاهد عذاب کش دهیمختار بدخترش خبر داشت دزد ادیز یاز مختار بدل داشت و از عالقه 

 ذره آب شدن جسم و روح مختار باشه.

شده  یقیعم یبه دشمن لیتبد یدوست نیبه مرور زمان ا یاش بود، ول نهیریست دبه نام اتابک که دو یا نهیک یمرد
 ! کردیم ییپوست و استخوان خود نما یبود که آثارش همچون زخم ال

اتابک  یکامل که هنوز از نقشه ها تیگرفته بودند در امن نیاردالن که دور تا دورش رو محافظ یجوان بهمراه دختر
 مجرب به آمبوالنس انتقال داده شد. یمحمد و پرستار ییدا نیدر وجودشون بود، همچن یترس

 الیو به داخل کردن،یم یکه آمبوالنس رو همراه نهایبزرگ توسط نگهبانان بسرعت باز شده و بالفاصله ماش یالیو درِ
 وارد شدند. 

 پله ها چشم به یو جلو دهیکه تازه از راه رس یانسالیمنتظر بودند.  محمد با دکتر م یرسم یبا لباسها خدمتکاران
 کرده به طرف مختارخان حرکت کردند.  یآمبوالنس داشت، دست داد و احوالپرس

! باور کن با زنگ یمرد؟؟ چشم و دلت روشن مرد حساب یرو به مختار گفت: به به مختارخان چطور انسالیدکتر م 
 رآوردم. د نیماش یزدنت چنان خودمو رسوندم که روپوشمو تو

 مختار دراز کرد یگفتگو دست به سو نیح در

 در آغوش گرفتند. گرویدو مرد همد که

که بعد با هم حرف  نیکن یدگی! فقط هرچه زودتر به حال دخترم رسیدیبهروز؟ خوب شد زود رس ی: چطورمختار
 آماده ست. زمیدوسه کلمه بهم گفته، همه چ یآهو رو تو تی! دکتر گفت: باشه مرد نگران نباش! محمد وضعمیزنیم

 الیکه بدستش بود، خ یداخل سرم قاتیکامل و تزر نهیبه اتاق باال انتقال دادند و پس از معا عیسر یلیآهو رو خ 
 همه از بابتش راحت شد.
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ان وارد نفس زن یساله ا ۴5اتاق برگشت. زن  ینگاهها بسمت ورود یدر اتاق بشدت باز شد که همه  نیح نیهم در
 دلِ عمه کجاست؟؟  زیاتاق شده لرزان گفت: کو کجاس؟؟ عز

آهو  نیبلند خود رو به بال یبا قدم ها ده،یپر یعرق کرده و رنگ یچهره ا زان،یاشک ر یلرزان، چشمان یبا بدن 
 : خدارو شکر...... خدارو شکرگفتیو فقط م ستیگریو زار زار م دهیآهو رو در آغوش کش نازیرسوند.... عمه پر

خودشه! باورم  ینیمن،  یهمسن و سالِ آهو با عجله خودشو داخل اتاق انداخته بلند گفت: خدااااااا  یجووون دختر
 گهید یمااااماااان مامان!!! و از طرف ااااااای! خدامیکرد داشیهمه سال پ نیبالخره بعدِ ا یعنی! شهی! بخدا باورم نمشهینم

 . ختیریو اشک م دیبوسیمرو  هوشیآهو انداخت و دخترک ب یخودشو رو

به  والیحالش جا اومد و اشکاشو با سروصدا پاک کرد، دورتادور اتاق رو از نظر گذرونده گفت: بابا ا یکم نکهیا بعداز
به  هشیآش رشته هست که شما هم نیهمه رو شَپلق ع نینیکاردرسته ها!! بب یلیدختره خ نیا نکهی!  مثل اولیآهو! ا

ار ،ک یکرده!! بابا دستت مرس یقاط زانیبا هم اشکر یچه جور ن،یدیو بد شانس م پِیخوردِ منِ بدبختِ مظلومِ خوشت
 ! ی!!! حال کردم بخدا اســـــاسولیبابا ا ولیدرست ا

 دنیبا د دفعهی کرد،یکه حرفارو بلغور م نیهمچ 

ابم حس گهیکارش! د یِبدبخت شدم رفت پ نازیپر یو ماتزده گفت: واااااآااااااا دیکش ییپرسروصدا یِدست مختارخان،
 هستش!!! نیبا کرام الکاتب

اجق  یحرفها نیا نیقربونش بشم!! مااماان شما چطور جرأت کرد یاله نجاااااااستیخودمم که ا پِیجونِ خوشت ییدا
 نوی! انی!!! مامان جان خواهشا خودتونو اصالح کننین بزنکما نیآقا مختار ِگرانقدرِ زر ی دونهی یکیوجق رو به دخترِ 

 مردم!! یگوگول خملدُ نینداشته باش یبا آهو کار گهیها! د گمیم یجد

 شد!  دهیگوشش توسط مختارخان کش نیح نیدر هم که

!! و نمیبب ایب ؟؟یاریپشت سر دختر من حرف درم یدار دهی! از راه نرسگهیخان با لبخند گفت: خوشم باشه د مختار
 . دیخودش کش یدخترو گرفته بسو

خودم، تورو خدا کمتر فشار بده! نفسم بند اومد آااااااخه!  پِیجونِ خوشت ییتند گفت:آآآآآآآآآآخخخخخخ دا پونه
 دهیرپرو الیتنگه! باور کن اشتباه گرفتمش، به جوووووونِ ننه، به مرگ ن یلیهم آغوشتون خ نیدیهم گوشمو فشار م

 !گــــــــــمچپل چالقِ خودم اگه دروغ ب یداش مرتض با ننه جوونش و
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 کردند. دنیشروع به خند همه

 یهمه حرف مفت بزن نیا نکهیعوض ا ؟؟یباز شروع کرد ومدهی!!! ندهیورپر گهیکه مادر پونه بود گفت: بسه د نازیپر
 باش! تییدختر دا شیپ ایب

گوش صاحب مرده رو  نیا نی! پس آقا مختار، لطف کنرسمینَن جون، االن خدمت م ایپونه تند گفت: آااااخ راست گفت 
برو برگرد! اصال شک  یب میکردیم یجنابعال میصورت تقد نیا ریهست! در غ ازیکه حاال حاالها بهش ن نیول کن

 !نینکن

 که بدو ورود به اتاق زده ییحرفها باوجود

ت دور یکرده گفت: اله هیباز بشدت شروع به گربه محض نگاه کردن دوباره به آهو  یجو اتاق رو عوض کرده بود، ول و
بلند شو. و  کنمیخواهش م ،ی! نامرد نباش دخملدنتیاومده د اتیبچگ یبگردم خواهر خودم، بلند شو که همباز

 آهو انداخت. یپاها یخودشو رو

همراش  هیمثل سا شهیچقد آهو رو دوست داشت و هم دونستنیو م شناختنیدختر سر زنده و شاداب رو م نیا همه
 ! دیکشیشدنش رو م دایهفت سال هم چقدر دلتنگش بوده و انتظار پ نیبود. در ا

گونه هاش رنگ  کرد،یبود و بهش نگاه م ستادهیاردالن که پشت سرش ا دنیشانه اش نشست. با د یبرو یدست
 انداخت. نییسرشو پا عیسر یلیگرفت و خ

 !نجاستیبازم که اردالن ا یفکر کرد: واااااا یا لحظه

رفتار کرده بود  یطور شهیهم یبود. عاشقانه دوستش داشت ول یمثل خون در رگهاش جار شیدوران کودک عشق
و  یمشغله داشت و بحران روح یچند سال به اندازه کاف نیا یعشق و عالقه نشه! چنانکه ط نیکه اردالن متوجه ا

 بروز نده!   یزیجگر بذاره و چ یرو ندونفعال د شدیحاکم بود، باعث م شییکه در منزل دا یجوّ خاص و پراضطراب

 به اون نفوذ کرد! شهیسخت م یلیداره که خ یمحکم و ثابت تیاردالن شخص دونستیم

بجز دختره  یگریاحساس د چیو ه کنهیتخس بهش نگاه م یدختر بچه  کیاردالن به چشم  کردیفکر م شهیهم 
 بودن بهش نداره!  ییعمه و پسردا
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با کالس و با فهم نشون  یلیبکنم که مثال خ ی! حاال چه غلطشهیحالم عوض م نمشیب یم نکهیهماز ذهنش گذشت:  
 دفعهی !نمیشده ها! باباجان لطف کن دستتو بکش اونور بب پیپدرسوخته چقدرخوشت نیولش، بب نارویبدم! اصال ا

! خدااااااا جووووونم خودت به درد شهیم بلمماچ ناقا کیقشنگ قشنگ کردم ها که شامل  یبلند شدم کارها یدید
 یهال رمیکـــــردم!!!! بم فیاز خودم تعر یلیخ یعنی  ؟یچ گهیبرس! .......... د ریخوشگلِ سربز یِایبا ح یدخمل نیا

 !رسمیهم نم ییجا چیکه به ه فهامیتوص فیتعر نیبا ا

آهو  یشکرت! همه به سو ای! خداادیداره به هوش م نکهیمادرش به خودش اومد که گفت: مثل ا یدفعه با صدا هی
 و تند دور تخت جمع شدند.  دندیگردن کش

بدور  یسرم اومده! بعد آروم آروم چشماشو باز کرد و نگاه یی!  چه بالسوزهیآرام گفت: ننه جوون، چشام داره م آهو
 کوش؟ آخ سرم!  نهیکجاست؟ ننه سک نجایبرش کرده گفت: ا

 یبرو یشد که دست زن زیخ میخود ن یبه جانش نشست و به سرعت در جا یقیچشماش ترس عم دِیواضح شدن د با
 یبه گونه اش نشونده با چشما ی! بعد آروم بوسه ازدلمیشانه اش نشست و آروم گفت: نه دخترم نترس! آروم باش عز

 ! نهیسرشو درست کرد و کمکش کرد تا بتونه بش رِیآهو خم شد و بالش ز یاشک آلود بسو

 یک گهید نایداخل اتاق نگاه کرد. از فکرش گذشت: ا یگشاد شده و هراسان به آدمها یچشمان آهو با تعجب و 
  نجا؟؟یمنو آوردن ا ی! برا چخوانیم یهستن؟ از جوون من چ

که چشماش به اشک نشسته بود به سمتش اومد که باعث شد آهو تند خودشو  انسالیم یهنگام مرد نیدر هم که
 عقب بکشه. 

 برو عقب!..... کنمی! خواهش مایترسان گفت: نه!! جلو ن ینگاه ترس و لرز و با

 

 

 قسمت سوم 
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گوشم بود، مرد  یصداش تو کهیطور دیکوبیو قلبم بشدت م کردمیبا ترس و لرز به اطرافم نگاه م کهیحال در
 . ومدیکه چشماش به اشک نشسته بود و به سمت من م دمیرو د یانسالیم

 ! گرفتیدر من شکل م یبیاحساس عج داشتیکه به سمتم برم یهر قدم با

اش برام  افهی! چقدر قستین بهیغر کنمیچرا احساس م ترسم؟یآقا ........... چرا ازش نم نیا شدم،یم جیگ داشتم
 آشناست؟

 نیو هم دمیلرزان منو در آغوش بکشه، تند خودم عقب کش یبا دستان خواستیبمن که م دنشیهمزمان با رس یول
 !ستهیخودش با یان مرد در جاحرکت باعث شد هم

ون کنه چ تیتو رو اذ تونهیو نم خوادیکس نم چیشروع به حرف زدن کرده گفت: دخترم نترس! اصال نترس! ه مهربون
جوونت  ییمن، برادرت، دا یچهره  ؟یشناسی! تو منو مییبابا زدلیعز نمی! آروم باش ببی! چون منو دارشتمیمن پ

 ست؟ یکس بخاطرت ن چیچهره ه ینیپونه!  تی،عمه ت، دوست دوران بچگ

صداش نلرزه و محکم باشه، همزمان بغض صداشو قورت داده،  کردیم یحرفها بشدت سع نیگفتن ا نیمرد در ح
ده دلِ بابا اجازه ن زیعز شناسه؟؟یباباشو نم گهیمن حاال د یو کوچولو بایگلِ ز یعنیو ادامه داد:  دیکش یقینفس عم

 هیبگو فقط  زمیحرف بزن. عز کنمی! خواهش مهبش ریچند سال خورد و خاکش نیا یِسته هابشکنم! اجازه نده شک
 !کنمینکن خواهش م غشی، ازم درقشنگتو بشنوم، بزار لحن کالمتو حس کنم یبگو بزار صدا یزیچ

داخل اتاق نگاه  یتک تک آدمها یکه از زور تعجب گشاد شده بود، بدون حرف به چهره  یمن با ترس و چشمان یول
 . کردمیم

 ینیلکنت داشتم گفتم: شممممماا ششمممااا  کهی! آروم در حالکنمیدوباره گفت: فقط حرف بزن خواهش م آقا
دارم........ نه نه! پس  ییمن ......... داداش دارم ........ عمه و دا یعنی.......... ن؟یمن هست یخونواده  دی........ بگدیخوایم

 !!د؟؟ی.... بسراغم اومدری...... دنهمهیچرا ا اد؟ی......... نمادمی یچیچرا ه

: هام فشار آورده گفتم قهیشق یلرزان برو یو بشدت عرق کرده بودم، با دست کردمیدوباره داشتم ضعف م کهیحال در
س نبود ب اره؟یسرم ب خوادیم ییچه بال گهی!! اتابک دستشیتازه ن یباز هی نمیو ا دیگیاصال از کجا بدونم شما دروغ نم

 کرد؟ تمیهفت سال عذابم داد؟بس نبود هفت سال اذ

 شد. ریکه اشکام سراز رفتمینفس نفس افتادم .....داشتم از حال م به
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گفت:  فشردیبغلش م یمنو تو کهیکه همسن و سال خودم بود فرو رفتم. در حال یدر آغوش دختر نیح نیهم در
 صدام ینجوری! که ایمعرفت! منم فندق یب ادینم ادتیدات بشم، منم ف یمن، اله یِجوووووووونم، نون برنج یدخمل

 ......... ستین ادتی! زدم؟یصدا م یو منم تورو نون برنج یکردیم

 هاش باعث شد نتونه حرف بزنه.  هیهق هق گر فشردیاش م نهیمنو بس کهیحال در

گفت: پونه مادر بسه  دهیاونو بعقب کشدختر گذاشت و  یشونه ها یزمان همان خانوم مهربون، دستاشو رو نیهم در
آهو   ینجوری. عجله هم نکن چون ازمیمطمئن باش عز ارهیبه خاطر م ویکم کم دوباره همچ ار،یبهش فشار ن گه،ید

 ! شهیم تیهم اذ

 شدیکه بهش وارد م یادیبه رنگ خون و اشکآلود که نشان از فشار ز یاز اتاق با چشمان یکه گوشه ا یجوان مرد
ون لباشو تک کردیم یسع نکهی. مثل اکردیمشت شده به من نگاه م یو دستان نیخسته و خشمگ یداشت، با چهره ا

 از اتاق خارج شد. عیسر شدهتحملش تموم  نکهیمثل ا کبارهی! که تونستینم یبزنه ول یداده حرف

آهو بهوش  دمیق شده گفت: شنبودم، وارد اتا دهیاتابک د یخونه  اطیح یکه تو یگریمرد درشت اندام د همزمان
 کنه!  یبوس به داداشش بده و منو راه هی ادیناناسِ من که ب نیاومده؟ کو ا

 گفته بود داداشمه!  نکهیمثل ا یکه در جا سکته کردم! ول دیمنو چنان در آغوشش کش گهید یا لحظه

هنوز با خونواده ات  یعنیداداش!  زِیعز رونیب ادیچرا داره م کتیقلب کوچ نیگفت: ا دیصورتمو بوس نکهیاز ا بعد
 آهو جوووووونم؟   یآشنا نشد

بود، شروع به حرف زدن کرده گفت: ارسالن تو که از  ستادهیکه سمت راست من گوشه اتاق ا دیبا روپوش سف یدکتر
ا هم م یبسه لطفا! الحمدا...  خانوم کوچولو گهیبابا بذار گاماس گاماس! چه خبرته؟ د ؟یدخترو کشت نیا دهیراه نرس

! پونه خانوم با شما نیدار ادیحرف زدن ز یکه بعدا وقت برا نیکن هیبه هوش اومده، االن همه لطف کرده اتاق رو تخل
کم تحمل  هیفقط  یحموم و گرمابه گلستانت!  همگ قیرف شهیجووونت م یهم هستم ها! نترس دوباره نون برنج

 .رونیب نیبر ی! حاال  همگنیاریبهش فشار ن نیاز ا شتریتا ب نیکن

بل از ق زدنیکه پونه صداش م یکنه .... دختر تیهدا رونیکرد  همه رو ب یسع ده،یپدرانه بر سر پونه کش یبعد دست 
داد که  یدستمو فشار کوچک دهیمن خم شد و گونه مو بوس یبه اشک نشسته و مهربون، بر رو یرفتن، با چشمان

! فدات بشم من! و بعد یشد تیاذ دیببخش د،یبخش! برمیبم یدراومد که تند دستمو ول کرد و گفت: اله آخم یصدا
 بهم زد و از اتاق خارج شد.  یکوچولو به دستم زد و بلند شده چشمک یآرام بوسه ا یلیخ
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 داشته باشم؟؟  یباهاتون  صحبت تونمیدکتر م یهمان خانم به خودم اومدم که گفت: آقا یباصدا

 خانوم توانمند. دییبفرما کنمیگفت: خواهش م دکتر

 گذاشته از اتاق خارج شد.  میشونیبر پ یو بوسه ا دیمن پاش یبر رو ینگاه پرمحبتش رو با لبخند زن

که  انسالیهمان مرد م یتمام حرف ها و اتفاقات امروز رو در مغزم حل و فصل کنم، با صدا کردمیم یکه سع یدرحال
را در پس نگاه مهربونش  شوینگران کردیم یمهربان سع یبه خودم اومدم که با چهره ا دونستیمن م یخودشو بابا

 :فتگ کردیم انیکه چال گونه شو نما بایز یپنهان کنه. با لبخند

به سرم  یمن، حاالم استراحت کن! خواست دست ی. دردونه شهیدرست م زیهمه چ زدلم،یعز اریخودت فشار ن به
 آورد!  نییآرام دستشو پا یلیترسان من دستش در هوا خشک شد و خ یچهره  دنیبا د کبارهیبکشه که 

به داخل اتاق اومده  دیسف یبا روپوش و مقنعه  یکه پرستار شدیآرام صورتش رو برگردونده از اتاق خارج م بعد
 سالم کرد. 

 رفت. رونیبشه! و از اتاق ب تیاذ دی. نذاردیمحکم جوابشو داده گفت: مواظبش باش یلیخ که

 اطیبا احت یلیخانوم کوچولو! و بعد خ یدیبمن انداخته گفت: اجازه م یپرمحبت نگاه یبا لبخند و چهره ا پرستار
 برد.  رونیرو با خودش ب لیو بعد دستمو چسب زده، وسا دیکش رونیسِرم رو ازدستم ب

رو بمن گفت: آهو  دهیاق خزبه ات صدایانگشتش باال بود آرام و ب کهیدر حال کردن،یکه ارسالن صداش م یمرد
انداخت و  نییکنم! بعد انگشتشو پا یمجبورم ازت خداحافظ یول خوادیهرچند دلم نم ؟یدیجوووونم، اجازه م

نبودم! اگه  یاصال اومدن کهیدرحال وندم،شده خودمو با سررس یاز تو خبر دمیشن یاومده ادامه داد: وقت کترینزد
 بغلت کنه و بره!  یداداش گهیبار د هی یو نترس یاجازه بد

 منتظر اجازه ام باشه آروم منو در آغوشش فشرد. نکهیو بدون ا 

ش گذاشته گفت: خو میشونیهم به پ ی. آهسته بوسه ادمیاصال نترس ندفعهیباهاش داشتم که ا یاحساس راحت انقدر
خواهر  نداشتم ییونموقع آرزوکنارت باشم که ا تونستمیبمونه! کاش خودمم م شتیپ تونهیم شهیبحال اردالن که هم

 خودم! یکوچولو

 ؟یبر دیدهنم خشکِ خشک بود زمزمه کردم: کجا با کهیحال در
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 دادیسرشو تکون م کهیفکر کرده بعد در حال یدستش گرفت. کم ینشست و دستمو تو یصندل یکنار تخت رو 
 ن،دیکه اون نامردا تورو دزد یو قلب مامان و بابا! از وقت یو بزرگتر، تو هم ته تغار میگفت: من و اردالن دوقلو هست

حت انگلستان ت یکه االنم تو رهیبگ یو روان یعصب ینرفت و باعث شد مامان ناراحت نییآب خوش از گلومون پا گهید
زه که ومامان هستم و مواظبش که تنها نباشه! االنم سه ر شیمنم پ کنهیمونه و کمکش م یبابا م شیدرمانه. اردالن پ

 کمک به اردالن خودمو رسونده بودم.  یو برا نجامیا

! انشاا... یداداش زِدلِیو مجبورم برگردم. مواظب خودت باش عز خوادیمامان تماس گرفتن که منو م یپرستارها یول
 شهیدوتا عکس از خودمون بندازم و هم یدی. حاال اجازه ممیبرگرد شتیحال مامان هم خوب بشه و هرچه زودتر پ

 باشه؟ شمیپ

 نگفتم.  یزیتکون داده چ یدلم گرفته بود سر کهیدر حال 

 داده بود دوتا عکس گرفت.  هیسرشو به سرم تک کهیآورده و در حال رونیب بشیرو از ج ییبایز نیدورب

و  رهیگیجا م بیدر ج نهایدارم! االن چه راحت دورب یزیدورافتاده و اطالعات ناچ ایدن یکردم چقدر از همه  فکر
 عکس انداخت!  شهیهرلحظه م

 خودم!  یکوچولو یاز طرف مامان! خدانگهدارت آبج نمیدوباره لباشو بصورتم چسبونده گفت: ا ارسالن

 ن؟یبهش فرصت بد ی! نگفتم کمیدکتر بگوشم خورد که گفت: چشمم روشن! بازم که خودتو بهش چسبوند یصدا
 !یکشیخجالت نم کلتیه نیتو با ا

هستم.  یمن راه یدونینده! خودت که م ریجوون تورو خدا گ ییگفت: دا شدیخندان بلند م کهیلارسالن هم در حا 
! حاال اجازه بده خودتونم ستین یزیبغل که چ هی! پس دوتا بوس و دونهیخدا م نمیبتونم خواهرمو بب یک گهید

 منم بخنده باز شد.  یبرداشت که لبا یماچ صدادار وجوونش انداخت  ییببوسم............ و با خنده دست دور گردن دا

من  بیصدادار هم توسط ارسالن نص یاز همون ماچها یکیصورت خندانم گل از گلشون شکفت و  دنیاز د هردو
 شد!

مارو از اتاق  ستیگفت: خوشــــــــــم باشه! خوشــــــــــم باشه! بخدا اصال انصاف ن دهیکش ییصدا
هستش و قدغن! تند  نهیقرنط نجایارسالن ا رونیبرو ب ای! بنیبوسه راه بنداز و خودتون بازار ماچ و نیکن رونیب
 ! رونیب
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 تند دستاشو باال برده گفت: چشم االن!  ارسالن

 !یداداش یگفت: خداحافظت. مواظب خودت باش کوچولو دهیصورتم کش یانگشتاشو رو آروم

 کرد.  رونشیکه پونه از بازوش گرفته از اتاق ب 

 

 

 چهارم قسمت

 

 

ه دوخت الیو اطیاز پنجره چشم به ح کهیداده در حال هیتک واریمشت شده دراتاق کار خود به د یبا دستان مختارخان
 .کردیبود، فکر م

ر س یی! چه بالگرفتیاز مادرش هم نم یسراغ یاز گذشته رو بخاطر نداشت، حت یچی! هشناختیقشنگش اونو نم گل
دوست  یلیخ یهفت سالِ طوالن نیبودند! در طول ا دهیدخترش آورده بودن! چقدر خودش با خونواده اش عذاب کش

االن بتونه  ایاش فشار بده!  نهیس یبرو شو در آغوش خود رهیدخترش رو بگ یپدرانه شونه ها کردیداشت و آرزو م
برداشته  فشیضع یشونه ها یبود از رو دهیال کشهمه س نیکه ا ییکنه که تمام عذابها تیانقدر از دخترش حما

 !ومدیاز دستش برنم یچکاریآهو ه تیوضع نیفعال با ا یبشه! ول

 خورده،یم یبوده؟ چ یتحمل کنه! حاالم هفت سال تنها بوده! اصال با ک تونستیساله چقدر م ازدهیدختره  هی مگه
 !!! زدنیکتکش همکه م ده،یپوشیم یچ

 فَکش منقبض شده و دوباره با شدت دستاشو مشت کرد!  یواااااااااا

مدت  نیزبانزد خاص و عام بود، در تمام ا انهیمختارِ توانمند که شهره و آوازه اش در تمام خاورم یدردانه  زیعز دختر
 ! دهیکشیکرده، کتک خورده و عذاب م یبرده زندگ کیمثل 

 گفت: یلندب یچهره اش رنگ خون گرفته با خشم و صدا کبارهی به
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 دی! بایمرگ کن یهر لحظه آرزو ارمیبسرت م ییبال یول م،یکه تورو شناخت یخبرینامرد! هر چند االن ب کنمیم داتیپ
 ادی! انتقام زنم، پسرام، خودم، و با به  کنمی! زجر کُشت مرمیگیآواره مو ازت م ی! تقاص خونواده یتقاص پس بد
لرزان احساس شکست خورده  یو با زانوان دیکش جودشاز عمق و یدخترش بناگاه نعره ا یخسته  یآوردن چهره 

 نهمهیپهنش تحمل ا یرنجور دخترش رو نداشت. شانه ها یچهره  دنیها رو با تمام وجودش داشت! اصال تحمل د
 دخترش رو نداشت!  نیدردِ سنگ

رو بر سر خونواده و  تگرشیحما یدستها دیبود، باز هم با یمحکم م دیباز هم با کرد،یتحمل م دیباز هم با یول
 د.آور یو نشاط خودش رو بدست م یشاداب دیدوباره با شانشیبرگشته بود! گل پر شیگسترد! آهو یفرزندانش م

کن دوباره بتونم خونواده مو سرپا نگه دارم!  میاریخودت کمکم کن!  ایقلب دعا کرد: خدا میباال برده از صم دستاشو
 بلکه آروم بشم! رمیو بگر یآوارگ نهمهیکمکم کن انتقام ا

 ⌛⌛⌛محکم شروع به حرکت کرد. یو با قدم ها دیکش یقیعم نفس

 

 

م داداش ارسالن یبابامه و حرفها گفتیآقاهه که م یپرستار از اتاق خارج شد درباره گفته ها نکهیکردم بعد از ا یسع
آدم نداشتم؟  نیداشتم به ا گهید یرو که به مردا یچرا اون احساس بد دم؟یترسیفکر کنم! واقعا چرا از ارسالن نم

 خودِ خودم!!!  یبامنه؟ با یاون آقا بابا یعنیواقعا خواهرشم؟  ایخدا

رو که کوچولو کسب کرده بودم رو داشت  یانرژ یگوناگون، تمام یها الی! هجوم فکر و خکردمیداشتم داغ م دوباره
 ! گرفتیازم م

 ن کردم!گذاشتم و شروع به ماساژ داد جگاهمیک یرو دستامو

 وارد اتاق شده، تند درو بست.  طونیش یباز شد و پونه  یدر اتاق آرام و دزدک نیح نیهم در

 !کردمیدختر احساس م نینسبت به ا یبیغر یینگاه کردم. آشنا طونشیچهره معصوم و ش به

تخت  یبا شتاب به طرفم اومده و خودشو کنارم رو کبارهیعشخم! و به  یخودم! چطور ریگفت: سالم نون پن خندان
 انداخت. 
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 بابا توهم!!  یکنیچقده هم ناز م نم،یپاشو بب ؟یدیگفت: آهو تو چرا خواب آهسته

 امروز!  یچقده هم تو ناناس شد گهیدراز کرد و دستمو تو دستش گرفته گفت: بسه د دستشو

خورده هم برا  هیبخدا، الاقل  ستی! بابا انصاف نیدت بکشهمه رو به جناح خو  یدار میتصم یاول کار نیهم یعنی
 بودن!   داریناز منو خر یهمه کل یمن بذار بمونن! آخه تو که نبود

 نه؟ ای یایراه ب یتونیم یگیم یخب! چ نییپا می! برنمیپاشو بب حاالم

 شد!  یجور هیحرفو گفت که دلم  نیمظلوم و چشمان معصوم ا افهیبا ق نیهمچ

 با تکان دادن سرم جواب مثبت دادم.  فقط

! بعد ادامه داد: چند لحظه صبر کن، اولش میپس بزن بر ولیگفت: ا دهیپر نییتخت باال پا یرو کبارهیحرکتم  نیا با
 جونم. یگل گل میخورده به سرو وضعت برس هی دیبا

 کرد. چانه اش رییحالش تغ کبارهیبه  یبهم زل زده و سرتاپامو برانداز کرد. ول شیلحظه با چشم قشنگ مشک چند
 زود به خودش مسلط شد. یلیخ یشد، ول یکرده چشماش اشک دنیشروع به لرز

 یعالجناب نکهی!! چون قبل از ایدار ازیبازم به استراحت ن ایحالت بهتره  نمیگفت: اول بزار بب دهیاز ته دل کش  یآه
 کنن،یم یبنده رو غلفت صیکردم، اول پوستِ شخصِ شخ کاریچ ننیبب نکهیبه محض ا ن،ییپا نیرو ببر فتونیتشر

 نیازت مطمئن باشم. خب االن با ا دی! باکننیم زونیآو الیو رِسروتَهمو از سر د یب یجنازه  زنن،یبعد موهامو از ته م
 نه؟ ایحالت خوبه  فاتیتوص

 و یصورت یلبان ،یوستدارشتند ی زهیم زهیدماغ ر ،یمشک یصورت آشنا زل زدم، چشم و ابرو نیبه ا یچند لحظه ا 
 داشت که ینیبامزه و دل نش ی افهیهم رفته ق یرو زدند،یو بلند که برق م رهیت ییموها کدست،ی یِپوست گندم

 ! کردیم دادیب افهیاون ق یتو طنتیش ت،یمعصوم نیدرع

د چق یداد زدنش به خودم اومدم که گفت: وااااااآ یبا صدا کردم،یم لیتحل هیکه داشتم صورت پونه رو تجز نطوریهم
 آخه!!!! نمیبگو بب یزیچ هی!!! دیخوشگلم پر یکه رنگ و رو یکنینگاه م
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لوتر ج دیاسمشو از دهنم شن نکهیبهترم پو ............ پونه جان.... پونه بعداز ا یلیگفتم: خ دهیکش یقینفس عم منم
!  یپونه جوووووووووووونت فدات بشه! خودم غش کنم برات اله یماچ گنده کرده گفت: اله هیو گونه مو  دیکش

 !  ینکرده الل شد یفکرکردم خدا

 یو رو کردیرو برامون پخش م یارسالن رو روشن کرد که آهنگ قشنگ نیدورب هیشب یزیچ شدیبلند م کهیحال در
که در طرف راست اتاق، کل  یواریو بسمت کمدد م؟یدار یچکمد  یتو نجایا نمیگذاشته، ادامه داد: صبر کن بب زیم
 پوشونده بود رفت.  واروید

گ به رن یبراق بود. سقف یکَرم وارشید هیکمرنگ و  یصورت وارشیبه اتاق بندازم. اتاق دو د یافتاد نگاه ادمی تازه
 زیاتاق م گرید یبود! در گوشه  یو آرامش بخش بای. چه رنگ زنداختیم ایدر ادیو موج وار که آدمو کامال  ایدر یآب

ار اتاق قرار داشت. کن گهید یکه گوشه  یا ستادهیا ی نهیآ وکه ست تختخوابم بود  ییو طال دیبه رنگ سف یشیآرا
اق بخش ات نتیکه ز یبا طرح ماه شمیابر ی. فرشکردیم ییکه همرنگ تخت بود خودنما یتختم آباژور لوکس بزرگ

 .  کردیاتاق رو صدچندان م ییبایکه ز یسقف آبهمرنگ  یتور ییشده و پرده ها

ه پون یباصدا یلبام اومد ول یرو یتمام وجودمو فرا گرفت که ناخودآگاه لبخند کوچک یقیچنان آرامش عم یا لحظه
 کردم!  دایپ یچ نی! فقط ببستین یزیکه چ نجایباااابااااا ا یبخود اومدم که بلند گفت: ا

ال پنجاه س یخانم باال کیهمرنگش که مناسب با سن  یبا روسر کیش یکرم قهوه ا نهیبلند زنانه با زم راهنیپ هی
 نباشه!  یاطیکار هر خ دیشا زدیو خوشدوخت از همون فاصله داد م بایهم ز یلیبود، که خ

که ننه  دمیدیهمخونه بودم و م نهیسال با ننه سک 7باشه به مدت  یهرچ یول اوردمیسردر نم زایچ نیمن از ا هرچند
 چارهیکجا؟ ب نهیننه سک یلباسها کجا و لباسها نی. اکنهیو در حد متوسط استفاده م یمعمول یبا پارچه ها ییباسهال

 !  شنمیبپرسم کجاست و بب دی. فکر کردم: حتما باستشه یچه وضع و حال یکه االن معلوم نبود تو نهیننه سک

 !نمیخانوم گل، جواب بده ب ؟ییالوووووووو کجا ،یکه بلند گفت: هووووووووو دمیاز جام پر هوی میمر یباصدا

 گفتم: باور کن زهره ترک شدم چه خبرته؟ فک کنم بازم سِرم الزم شدم! زدیقلبم تند تند م کهیدرحال 

ش. جون رو بپو زیلباس عز نیهم گمیم ،ی! راستکشهیبشنوه منو م ییمنو ببخش! دا یگفت: وا دیخندیم کهیدرحال
 ردخور نداره ها! 
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کنم که درِ اتاق باز شد و دکتر  دنیخنده ش باعث شد منم شروع به خند نیکرد و هم دنیشروع به خند بلند
 وارد اتاق شدند. کردنیمحمد صداش م ییبدنبالش دکتر جوان که دا انسال،یم

 یمن و پونه اول مات نگامون کردند و بعد لباشون بخنده باز شد که چشماشون از خوشحال یخنده  دنیبا د متعجب
 برق افتاده بود. 

 یما وصورت خندانمون با خوشحال دنیمامان پونه هم وارد شد و با د ایبه درب اتاق خورد و همون خانمه  یگرید تقه
 یعمرِ عمه! و بوسه ا یخندان و سالمت باش شهیهم ی! الهنازیدل و گلِ عمه پر زِیزده رو بمن گفت: به به عز یلبخند

 رنطویبهتر شده ا یلیما خ یحالِ نازدونه  نکهیدکتر مثل ا یکرده گفت:  خب آقا صورتم کاشته رو به دکترا یرو
 ست؟ین

قصد  . البته بندهستین یازیبه بنده ن نکهیعمه گفت: بله بله، الحمدهلل مثل ا یحرفا دییهم در تا انسالیم دکتر
 .خاص دارم یشتکارتون ارادتو پ صیکه به تشخ دیکنترل کن زویآقا محمد خودتون شبها همه چ یجسارت ندارم، ول

محمد جان هرزمان و هر  ی. ولدیخوش و خرم باش شهیبزنم  که انشااهلل هم میمیقد قیبه رف یسر دیاجازه بد اگه
 بنده در خدمتم. دیداشت اجیموقع به کمکم احت

ه خونواد نیاز ا ی! شما جزئدییجناب دکتر مارو شرمنده نفرما کنمیبه لب آورده گفت: خواهش م یمحمد لبخند ییدا
 اجیو من حاال حاالها به کمک شما احت دی! شما استاد بنده هستدیصحبت نکن ینطوریپس لطفا ا دییایبه حساب م

 دارم. 

ونه خ نیسرپا و شاد تو ا یزودتر از آنچه که فکرشو بکن یلیکرده رو بمن گفت: خوب آهو خانم خ یهم تشکر دکتر
ما هم حساب  یباش و رو کمکها دواریام یرصت هارو از دست نده به زندگ! دخترم فیدیقشنگت ادامه م یبه زندگ

 .ترف رونیکوتاه از اتاق ب یو با قدم ها دیکش یقیکن. بعد نفس عم

 شده جزء به رهیچند به من خ یبه لب کنار تخت اومد و لحظات یمهربان و لبخند یمحمد با نگاه ییارسالن دا بقول
ا همون ! بنیکه درست از وسط نصف شده باش یبی! مثل سیمادرت هیجزء صورتمو با دقت نگاه کردو گفت: درست شب

براقت با رنگ چشمات، باعث  اهِیس یموها انیم تضاد یو خمارِ براق، ول یرنگ یبا همون چشما بایو ز یپوست مهتاب
 .  یبش دهید بایز یلیخ یلیخ شهیباشه که باعث مداشته  یخاص و منحصر به فرد تیشده صورتت جذاب

مواظب خواهرزاده خوشگلمم باشم که  دیکارم دراومد با گهیشو به دندان گرفته گفت: از امروز د ینییلب پا بعد
 عاشقاش ندزدنش!  ندفعهیا
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 بشه. ترکیمثل ارسالن به من نزد نکهیرفت بدون ا رونیو از اتاق ب دیمهربان به صورتم پاش یدوباره، نگاه یلبخند با

و که ر یکارو نکرد!! فکر کنم چون ترس نیا یمنو چک کنه ول یاتیعالئم ح تونستیدکتر بود و م کیهر حال اون  در
 بشه!  کیقدم به قدم بمن نزد خواستیم دمی! شانهیچشمام لونه کرده بود رو تونست بب یشدنش بمن تو کتریبا نزد

 دیاب کردم،یباور م دیبا شدم،یمطمئن م دیمن هستن! اول با یخونواده  نایبودم باور کنم امن هنوز نتونسته  هرچند
 . کردمیاحساسشون م

شامل پدر و  یداشتن، احساس خونواده داشتن، خونواده ا یاحساس پناهگاه و حام هیاز ذهنم گذشت: چه حس خوب 
 و آرامش بودند. تیکه همه شون باعث احساس امن پ،یدکتر و خوشت ییدا کیمادر، برادر، عمه و دختر عمه، داشتن 

 زیبا لباس عز وونه؟؟؟ید یکنیم یچه غلط یبه خودم اومدم که بلند گفت: پونه دار نازیعمه پر ایمادرِ پونه  یباصدا
 تو؟ یدار کاریچ

 سرجاش! نمیبزارش بب ده؟یاز دست تو در امان باشه ورپر دینبا یخونه ا چیه 

چه طرز حرف زدن با دختر  نیبه مادرش گفت: مامان ماشاا... بال به دور، ا یبه من کرده بعد نگاه یپونه هم اول نگاه 
ان ما مامان ج نیبه حال خودش بکنه! ا یفکر هیبه بابا بگم  دیقشنگتونه!!! نچ نچ نشد!....... بعد با خنده ادامه داد: با

 برامون نداره!! یا دهیفا چیه گهید

 برداره!  زیحرف باعث شد مامانش به سمتش خ نیبالفاصله گفتن ا که

حمله ور  ریحق یبا توپ تشر به طرف بنده  یگفتم جنابعال یبااااابااااااا مگه من چ یگفت: ا دهیکش یکوتاه غیج پونه
که  ینسبت خون هیخودمو قانع کنم  تونمیماااااادررررِ من! حاال من به جهنم! م گهید یها!!! خب اعصاب ندار دیشیم

 یامان ..... امان از روز یهم ندارم، ول یا گهیکنم که چاره د تحملشمارو  یجور کی کنهیبنده با شما دارم مجبورم م
که  کیتوپ و مسلسل از نوع درجه  رویت ی!!!! اووووووووووه هرچرهیمن مورد تهاجم شما قرار بگ ی چارهیب یکه بابا

! نیکنیم کیشل منگرانقدرِ  زِیعز یِو راست به سمت جنابِ بابا نیریگیها، اونارم از داداش مختارخان تون م نیدار
ا جان جمالت رو ب نیا ینیریحمالت شما دفاع کنن، ش نیدر برابر ا توننیدارن و نم فیکه فعال بدون زره تشر شونمیا

 !!!کننیو دل نوش جان م
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مادرو دختر نگاه  نیخودمو کنترل کنم، به ا یفقط کم ،یکم کردمیم یسرخ شده از خنده که سع یبا صورت من
و  دزیحرفهارو م نیدر حالت صورتش باشه ا یرییتغ نیکوچکتر نکهیبدون ا ،یکه پونه با کمال خونسرد کردمیم

 !کردیگوش م ترشوغاز دخ هیصد من  یو داشت حرفا ستادهیمادرش هم دست به کمر، روبروش ا

 یمنتظر ادامه صحبتها یحرکت اضاف چیم کامال خونسرد و بدون هه نازیبماند که بقول خودشون عمه پر حاال
 دخترش بود!

 یجادوگرا نیهم باشه ع هیجناب عل یمادرِ من که عمه  نیمن! ا یقلوه ا ییآهو خانوم، دختر دا نیپونه ادامه داد: بب 
هااااااااان! پس خوب گوش کن.  میفرمایم یچ ینگرفت نکهیگفت: مثل ا دیتعجب منو د ی! وقتکنهیزبردست عمل م

ه ک یجداگانه دارن. وقت یساختمون، مطبها هی یتو ابون،یخ هی یخانومشون پزشکن و تو نیمن مثل هم زیعز یبابا
 هکنیکار کنن، شروع م یآب ریاز سر کارشون در برن و به قول معروف ز خوانیجووون باشن، م نازیمامان بنده که پر

 چارهیب یو الفراااااار! بابا کنهیوقتام که من بدبختو بهونه م شتریخسته شدمو، کار دارمو، ب بابام که مثال یبه مخ زَن
 شه؟یم یچ یدونی....... آخرش مزمیعز زمیناز و نوز و ادا و و اطوار و ماچ و بوسه و عز دنیمنم شروع به کش

 یم کدفعهی ک،ی یمامان خانومم که فرصت طلبِ درجه  ندازه،یمامان خانمو  راه م یضایمن مر کسِیو ب چارهیب یبابا
!!! کشهی....... داره جور خانومو میچ نیمنم ع ی چارهیدربدر و ب یاومدن ورِ دل بنده در حال استراحتن! اون بابا نمیب

بام اواسه ب یجون گهیخانوم جواب پس بده! حاال تو بگو د یضایمر هخودش برسه هم ب یضایبه مر دیهم با نیحاال بب
 یب گهیحمله نبرد تن به تن داشته باشه؟ دِ حال نداره د یِخانومِ کماندوکارِ تازه نفسِ آماده  نیبا ا ادیکه ب مونهیم

 انصاف!!!

محکم از مادرش نوش جان کرد شروع به  یپس گردن هیآخش که  یپونه بود با صدا یکه تمام حواسم به حرفا من
 بخند!!!! یکردم و حاال نخند ک دنیخند

رو  میگوش مر هیشروع به آه و ناله کرده و مامانش هم  یو دختر در حال جدال تن به تن بودن و پونه که الک مادر
 .دمیخند یبلند م یتونستم خودمو کنترل کنم، با صدا یعنوان نم چیبه گهیمنم که د د،یکشیگرفته داشت م

 یمرد هیسا دمیدفعه برگشته د هیکردند.  دنیشروع به خند همراهِ من یشینما یصحنه ها نیاز ا یو دختر راض مادر
 افتاد.  وارید یبلند قد رو

اردالن خان بوده و طبق گفته  دیهام با دهیکه طبق شن شونیبله ا دمیخندان بطرف در برگشتم که د همچنان
 باشن.  دیبنده با یهاشون صدرصد داداش
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که تا  دیسف یراهنیاسپرتِ خوش دوخت با پ یداداش اردالن کردم. از شلوار نوک مداد زیزنان شروع به آنال لبخند
خوش فرمش نشون داده  نهیعضالت س یکه به خوب رهنشیباز پ یباال زده بود و با دو دکمه  راهنویآرنجِ دستش، پ

 . شدیم

 یموها داد،یهم فشار م یکه بشدت رو ییبزرگ و لب ها یکم ینفهم یو  پرجذبه، دماغِ بفهم دهیکش یها چشم
فته رو به باال ر یرنگش که به حالتِ با مزه ا اهیس یِکمان یخوش حالتش که بسمت چپ شونه کرده بود با ابروها اهِیس

 ! کردیباز شده مارو نگاه م یبود و با تعجب و چشمان

 ! و قادر نبودم تونستمیاصال نم یول رمیخنده مو بگ یکردم خودمو کنترل کنم و جلو یسع

 سرشو به سمت راست کج کرد. ستادهیآرام به طرفم اومد و کنار تختم ا اردالن

 ! کردیفقط  داشت منو نگاه م کرد،یم ینه حرکت گفتیم یزیچ نه

 ! شمینگاهِ پرنفوذ و محکمش دارم آب م ریز کردمیم احساس

 نیخنده ام قطع شده بود شروع به کنکاش ا کهیباشم. چشامو به چشماش دوختم و در حال الیخینتونستم ب گهید
دلم داشتم که به مدت  یتو ییگفتن داشت کردم! منم حرفها یبرا یادیز ینگاه پر محبت و مهربان که حرف ها

 ! شدنیم ختهیر رونیب دی! باشدنیگفته م دیام تلمبار شده بودن و با نهیس یهفت سال رو

 .تمخینگاهم ر یدلمو تو ینگاه کردم و حرفها فقط

 مهربونش غرق بودم ناخودآگاه بزبون اومده بودم.  یچشما یتو همچنانکه

خودم متوجه باشم  نکهیو بدون ا کردمیم هیاز اشک شده.... داشتم گر سیو صورتم خ زنمیدارم حرف م دمید کبارهی
 که در ییها یبودم، تمام نامرد دهیکه کش ییها، تمام عذاب ها یکرده بود! داشتم تمام ناراحت زیحرفام سرر یانگار

 ! کردمیم یحقم شده بود رو خال

 دم. ش دهیاحساس کردم در آغوش محکمش کش کبارهیکه  گفتمیو م گفتمیو م گفتمیم یاشک یبا چشمها داشتم

شار اش ف نهیمحکمش که منو در آغوش گرفته بود مقاومت کنم و سرمو محکم به س ینتونستم در برابر دستا گهید
 دستام دورش حلقه شد!  دادم و
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ود! ب زیشگفت انگ اریکه داشتم بس ینمونده بود! احساس آرامش ختنیر یبرا یاشک گهیکردم که د هیگر یبقدر
 داشتم که تاکنون برام ناآزموده بود!  یخاص یاحساس سبک

 از اشک بود.  سی! صورتش خکنهیم هیاونم داره گر دمیاش برداشته د نهیس یاز رو سرمو

 .دیبوس مویشونیآروم لباشو جلو آورد و پ یلیدوتا دستاش صورتمو قالب کرد و مهربون بهم نگاه کرد. بعد خ با

 . دیآغوشش کش یهمونطور تو اون حالت بود و بعد صورتشو عقب برد و دوباره منو تو هیثان چند

نبود؟ مگه من  تا به امروز باور  بهیمرد برام غر نی! مگه اگفتمینم یچی! چرا هکردمینم یاعتراض چیچرا ه دونمینم
رف ح تونستمیسر نکرده بودم؟ پس چرا نم ییتنها نا،یا چکدومیرو ندارم؟ مگه هفت سال بدون ه یکس چینداشتم ه

آغوش گرم و پر از آرامش  نیا یدوست داشتم تو اچر دم؟یترسینم گهیچرا د کردم؟یبزنم؟ چرا احساس آرامش م
 کردم؟یم تیبمونم؟ چرا احساس امن

بذار صورت  یدلِ اردالن، عشقِ داداش زیعز یِبم مردونه اش به خودم اومدم که دم گوشم گفت: کوچولو یصدا با
 ! بذار احساست کنم! نمیقشنگتو بب

 اشکامو پاک کرد. زدینگاهش موج م یکه تو یو با عشق و محبت دیصورتمو عقب برده با نگاهش صورتمو کاو بعد

لبخندمو بگیرم، باعث  یلبم اومد. بدون اینکه جلو یی آروم، طوریکه یه لبخند زیبا روشدم خیــــــــــل آروم
 شد چال لپم خیلی قشنگ خودنمایی کنه. 

 عشق و لبخند روی لبش بهم گفت: الهی قربون اون چال لپت بشم! آآآآآآآآآآخ خ خ دوباره در آغوشم کشید.  با

 حرفی، هیچ صدایی از کسی درنمیومد. هیچ

 باره از آغوش اردالن بیرون اومدم و به سمت راستم نگاه کردم. یک به

و سرخِ سرخ، به ما خیره شده بودن و نگاه گرمشون رو به ما  یو عمه پریناز خیلی خوشحال و با چشمای اشک پونه
 هدیه میکردن.

 از احساس زیبایی که داشتم خوشحال
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بخودم اومدم گفت: خدایاشکرت، خدایا  یردونه ی دیگه البخندی هم به روی اونا پاشیدم، که با صدای مهربون وم 
بلند  یهزاران مرتبه شکرت ،دیگه تموم شد، همه باید االن خوشحال باشیم وشاد! دیگه نبینم کسی گریه کنه، همگ

 شید ببینم! 

 صدای مختار خان بود که با محبت در حین گفتن این حرفا بطرفم میومد.  این

 و خیلی آروم منو از آغوش اردالن بیرون کشیده گفت: بسه بابا، دخترمو ول کن ببینم!  عشقی پدرانه نگام کرده با

خیلی آروم از من جدا شد و بابا جاشو گرفت. با چشمای سیاهِ مهربونش نگام کرد و دستاشو روی شونه هام  اردالن
 گذاشت. 

بایی ،شیرین عسلم، اجازه میدی منم خیلی آروم دستاشو روی شونه هام حرکت میداد گفت :عزیزِ دل با درحالیکه
این هفت سال جدایی رو با صدای نفسات پر کنم؟ اجازه  یخال یاجازه میدی جاها ره؟یدلم آروم بگ دیبغلت کنم شا

 بگیرم؟ یام فشار بدم و نفس نهیمیدی تورو به س

 به یکباره بغضم ترکید و خودمو به آغوشش پرت کردم!  که

 شار دادم و گریه کردم! ضجه زدم! ناله کردم! اشک ریختم! مردانه اش ف یبه سینه  سرمو

 مهربونش به دورم حلقه بود و خیلی آرام و نوازشگونه بروی پشتم درحال حرکت بود!  دستای

 آروم شدم و سرمو روی سینه اش به سمت چپ متمایل کرده نفس عمیقی از سر آرامش کشیدم. یقیاز دقا بعد

حالم جا اومد، سرمو از روی سینه اش بلند کرده بصورتش نگاه کردم. حاال باید به این مرد مهربون و مثل کوه  یوقت
 که سینه ای محکم و پراز صفا داشت میگفتم با....با 

 مهربونش دوخته بودم آروم زمزمه کردم: بـــــا.........بـــــا دگانیچشم به د کهیحال در

نفس درسینه اش حبس شد! زمزمه کرد: چی؟ چی گفتی؟ یکبار دیگه بگو، خواهش به یکباره خشکش زد!  که
 میکنم!!

 با دستاش جلوی صورتش گرفت ومنتظر نگام کرد. صورتمو

 آروم گفتم: بـــــا ....بـــــا  دوباره
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شدم!  :  جان بابا، عمر بابا، آآآآآآآآاآه دیگه راحتگفتیمحکم به آغوشش کشیده شدم که پشت سرهم م دوباره
 آرزو به دل نموندم! عشق بابایی، خدایا شکرت! شکرت!  گهیدیگه میتونم سرپا بمونم! دیگه نمیترسم! د

 چشماشو سترد!  یاز خودش جدا کرد وبا دستهاش اشکهای صورتمو پاک کرده نفسی کشید و بعد آروم اشکها منو

کرده روبمن گفت: خب عزیزم  یاره گر ما بود نگاهاز جاش بلند شده با عشق به من و بعد اردالن که با لبخند نظ آروم
 حالت بهتره. درسته بابایی؟ درد که نداری؟  نکهیمثل ا

 کرده گفتم :نه .....نه  خیلی بهترم! بعد سرمو پایین انداختم. نگاهی

م خانوم یندستهای مردونه ای که به سمتم دراز شده بود نگاه کردم، این دستهای اردالن بود گفت: پس بلند شو بب به
 یقو یتکون داده دستامو بدستا یامروز با جنابعالی شام بخورم سریک میز و در کنار هم! قبوله؟سر میخانوما! میخوا

 و محکمش سپردم و بلند شدم. 

 ! ته دلم بشدت غنچ رفت. یبه سمت بیرون حرکت کردیم اول بابا مختار! چه واژه شیرینی، چه حالوت همه

 دستش بود. یهم عمه پریناز و بعد اردالن که دستم هنوز تو بعد

 بد ذات!!  یگفت: پیس پیس! هی آهو وایسا بینم دختره  یییکباره سقلمه ای به سمت چپم خورده صدا به

 این حرف پونه ایستاده بهش نگاه کردم که به یکباره اردالن هم ایستاد ومنتظر نگامون کرد.  با

اردالن که دستمو هنوز ول نکرده بود کرده گفت: اردالن خان شما بفرمایید من و آهو جوووونم به  یبا شرم نگاه پونه
 با هم میاییم!

 بصورتم کرده از اتاق بیرون رفت. یابرویی باال انداخته، نگاه اردالن

قابل  لیبزرگوارِ خوشگلِ خی یتند گفت: بی معرفت تنها تنها؟؟؟ پس من چی نسناس؟؟؟ نمیگی یه دختر عمه  پونه
 احترام دارم که نباید تنها بمونه! کج و کوله ادامه داد: دست داداش جونشو گرفته داره میره!!! واقعا که!!!

 به سینه ش زده با قهر صورتشو به سمت دیگه برگردوند. دستاشو

یک لحظه  یگفتم: باشه بابا! بیا بریم دختر حسود که نمیتون دمشیکش یم کهیرفته دستشو گرفتم و در حال جلوتر
 ! یجداییمو تحمل کن
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این حرفم ایستاد و رو بمن گفت: ااِاِِ نه بابا چه از خود راضی! خواب دیدی خیر باشه! داشتم فیلم بازی میکردم  با
 جوووووون خودت!

 با تعحب گفتم: فیلم؟ چه فیلمی؟؟  منم

 ید قبل از تو سر میز بشینم همین!!حالت با مزه ای بطرف در عقب عقب رفته شروع به دویدن کرد و گفت: من با با

 حالیکه  بلند می خندید و منم در حالیکه سرمو تکون میدادم خندیده بیرون رفتم. در

 لحظه کپ کردم!  هیاز جلوی آیینه ای که توی راهرو نصب بود رد میشدم، با دیدن خودم  همینکه

یک در میون از بافتش بیرون اومده و  همه جا وِلو وضعیتم افتضاح بود! روسری یا شالی به سرم نبود. موهام  وااااای
بودند. رنگم زرد و پریدگی صورتم قشنگ خودشو نشون میداد! یه شلوار راحتی طوسی با یه بلوز آستین بلندِ ساده 

 سیاه تنم بود.  ی

سروصورتم که بودم عوض کردم. اول باید یه سروسامونی به این موها و  ینگاهی کرده راهمو به سمت اتاق بخودم
 میدادم که یه دفعه سرم گیج رفت! دست به دیوار وایسادم و چشمامو بستم!

 به سرم کشیده شد که چی شده آهو؟ یدست آروم

 پونه بود که بدنبالم برگشته بود. صدای

 باز کرده نگاهی به پونه که با نگرانی به من نگاه میکرد انداختم. چشامو

 یج رفت! دستمو گرفته گفت: خوبی نه؟گفتم: هیچی بابا یه لحظه سرم گ آروم

 گفتم: آره خوبم نگران نباش. فقط پونه سرویس کجاست؟ باید یه آبی به دست وصورتم بزنم! 

 گفت: تو همین اطاق سرویس بود، ولی بیا اینجام یکی هست.  پونه

 به سمت دری در سمت چپ راهرو هدایتم کرد.  و

 نبود!!! یکه شانه ا نجایا یروی روشویی ایستادم و موهامو باز کردم. وااز اینکه از دستشویی بیرون اومدم روب بعد

 . کنهیدر داره منو نگاه م یپونه از ال دمیعقب برگشته د به
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 بمن!  یزل زد ینجوریدختر هم هیلبخند گفتم: چ با

 خوچ بحالت!  ؟یدار یبلند قشنگ یچه موها یدخمل یگفت: وآآآآآآآ تند

 ! حاالم لطفزدمی! اگه با من بود از ته مگستینفر د هی یموها دست پرورده  نیگفتم: ازده  یشخندیکردم و ن نگاش
 افتضاحه!!! تشونیموهارو مرتب کنم که وضع نیا اریشونه برام ب هیکن 

 برگشت. شمیبُرس پ هیاومدم! و بعداز چند لحظه با  ستایدررفته گفت: وا یقرق مثل

 . ختمیموهامو ول کرده پشتم ر نطوریبافتن نداشتم. هم یموهامو شونه زدم. حوصله  یسخت به

کرده  تشیاالن کجا بود؟ نکنه اتابک و آدماش اذ یعنیتنگ شده بود.  نهیفکر کردم: چقدر دلم برا ننه سک یا لحظه
 !رمیبگ یازش خبر تونمیم یچه جور ایباشن؟ خدا

 بودم.  یچیبخودم کردم که االن بهتر از ه یدوباره نگاه ناراحت

 !میبه پونه گفتم: بر رو

 . میاومد نییو از پله ها پا میاز راهرو خارج شد گهیبا همد 

 شده بود افتاد. نییتز ییبایصدو پنجاه متر که بز یباال یبزرگ ییرایبه پذ چشمم

 ......یلوکس و عال یاعال و خوشرنگ، مبلمان یپرده ها س،ینف یتابلوها قه،یعت یگلدان ها شم،یابر یبایز یفرشها

چشم به پونه دوختم که منتظر من بود. دستشو گرفتم و به سمت راست هال که ازاون طرف سرو صدا  دهیکش یآه
 که دوتا خانوم دمیرو د ی.  درب آشپزخونه بزرگمیاومد حرکت کرد یم

رفت  یگریآشپزخونه و راهرو د نیکه ب یگریشب بودند. خانم جوان د یو غذا لیسرعت در حال آماده کردن وسا به
. ما هم پشت سرش دست در دست هم دادیهل م یاریس یچرخ دست یرو بر رو یده سیسرو لیوسا کرد،یوآمد م

 .       میرفت یم

 اش به خاطر گلخانه بزرگ و ییبایبود! فر بایداشت و چقدر ز یکردم! چه عظمت ستیلحظه ا کی یسالن بزرگ دنیباد
 گذاشته شده بود .        شیقسمت از سالن به نما کیبود که در  یمحشر

 فراموش کردم و به سمت گلها پرواز کردم....... زویلحظه همه چ کیگلها  دنیباد
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 قسمت پنجم 

 

خود  یا شهیش یوارهایقشنگ و رنگارنگِ محشر در داخل گلخانه با د یباگل ها کیبزرگ و ش یلیخ یها گلدان
 کردند.      یم یینما

خودم از همهء گلها خوشگلتر و  یپا زیگر یم پدرم به خودم اومدم که گفت: آهوبَ یگلها بودم که با صدا محو
 ؟؟ییبابا زیخوشبوتره مگه نه عز

لبام  یرو بایز یکردند لبخند یهمه اهل خونه که باعشق بمن نگاه م دنیکردم. باد یو به پشت سرم نگاه برگشتم
 نشست.       

 بغلش گرفت!  یبلند کرده، تو نیزم یحرکت منو از رو کیجلوتر اومد و با  اردالن

 نی! بزارم زمیدا.....داش یکنیم کاریوسفت دستمو دور گردنش حلقه کرده داد زدم: چ دمیکش یکوتاه غیج
 !!!ترسمیم

 هم با خنده دنبالش حرکت کردند. هیاومد و بق رونیبغلش گرفته بود از گلخانه ب یهمونطور که منو تو اردالن

هم همچنان  هیگذاشت که بق یصندل یآروم منو رو یلیرفته خ یبزرگ غذا خور زیت مبه سم یبلند یقدمها با
 نشستند. زیخندان پشت م

! مریمیم یبوس کوچولو به نوک دماغم زده گفت: حرف نباشه که دارم از گرسنگ کیبود  ستادهیکه کنارم ا اردالن
! من که بهت گفتم دوست دارم امروز با تو غذا بخورم! همه خورمیعوض غذا خودتو م یو داد هم راه بنداز غیاگه ج
 برداشت که زیبه سمتم خ هوینشونم داده و  ندوناشوندارم و اگه گرسنه بشم، د یمن با شکمم رودرواس دوننیهم م

 !!ستادمیو راست با ترس سرجام ا دمیکش یغیج

 شروع به غذا خوردن کردند.کردند و بعد لبخندزنان در کمال آرامش  دنیبلند شروع به خند همه
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 رو به بابا کرده گفت: مختار نازیعمه پر ،یراحت یمبلها ینشستن رو نیدر ح م،یرفت منیشام که به سمت نش بعداز
 باهات حرف بزنم. دیبا

 و خوردنشون به سمت اتاق کار بابا حرکت کردند. ییتکون داد و بعد از سرو چا یسر پدرم

هم باشه نوبت بنده  ینوبت گهیرو به من گفت: آهو خانوم حاال د یخوردن چا نیدر ح از رفتن عمه و بابا، پونه بعد
 باشم. یهست که در رکاب جناب عال

 پونه جان؟ هی: منظورت چدمیتکون داده پرس یسر

 یل! کیهمچ دونمیو کفش چه م فیبه سرو وضعته! لباس و ک یدگیگفت: خب، خانوم خانوما منظورم رس لبخندزنان
 . میکن دیواست خر دیبا

متوجهش شده به  دیکش یبلندم م یموها ینشست و دستشو رو یم یمبل دونفر یاردالن که کنارم رو یصدا با
بره، خودم و خودم تنها تنها  ابونیبه کوچه و خ دیخر ینداره حتما برا یاجیسمتش برگشتم. گفت: آهو خانم احت

 .    مکن یم هیرو براش تهنوعش  نیکه الزم داره از بهتر یزینوکرشم و هر چ

 هم قدغن!     دایقدغن! اک رونی!!! بدیرفتن باش رونیبه پونه کرده گفت: شمام الزم نکرده به فکر ب رو

 دیفتن خرر رونیبدون ب شهی! مگه ممیرفتن نباش رونیکه به فکر ب یچ یعنیو گفت:  دیبه حالت قهر لباشو ورچ پونه
 ............ لیوسا یکرد! آخه آهو کل

 ! نیشنوم هم ینم یثیرفتن حد رونیحرف نباشه!! اصال از ب کنمیمحکم گفت: خواهش م کبارهی اردالن

 ساکت شد و ادامه حرفش رو خورد!  کبارهیمحکم اردالن پونه به  یصدا با

ه گفت: تو ودستشو دور شونه ام انداخت دیمنو بطرف خودش کش کرد،یکه موهامو نوازش م یبا همون دست اردالن
 یور گفتیم مونیپزشک خونوادگ یطور که دکتر سلطان نی. اادیتا حالت کامال جا ب یکن یفعال فقط استراحت م

 . شهیم دهیجراحت د یبدنت جا

بر ص دیو فکش هم بشدت منقبض شده بود. ادامه داد: با دادیهم فشار م یکلمات دندونهاشو برو نیگفتن ا نیح در
 ،نیبد لمیو تحو نیکن ستیکه الزمه ل یزیکنم. هر چ یم سیحالت کامالً خوب بشه، خودم کارهارو راست و ر یکن
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با  دی. بامیهم باش التتیبه فکر درس و تحص دی. در ضمن بانینداشته باش یش هم کار هی! به بقنیریبگ لیبعدم تحو
 !   شهیم یچ مینیتا بب یونه به درس خوندن ادامه بدخ یتا روبراه شدن کارها تو میبد یبیبابا حرف بزنم فعالً ترت

 دونم یو م شناسمتیچون م یشیزود موفق م یلیکه خ یهست یتو دختر باهوش ،یخواد همهء تالشتو بکن یم دلم
 قیمع یلیخ مویشونیکرده پ لی!!! بعد با دستش پشت گردنمو گرفت به سمت خودش متمایدار یقو یلیکه اراده خ

 .  دیکش یقیو نفس عم دیبوس

 یابر یا افهی! تو رو خدا نگاش کن چه قنیکوچولوها قهر کن ین ین نیا نیع خوادیرو به پونه ادامه داد: شمام نم بعد
فت ! ما هدیدونینم زارویچ یبعض دیدونیم زارویچ ی!!! از محاالته! پونه جان شما بعضافهیق نیخودش گرفته! پونه و ا

 !میطرف بود یباشه که با ک ادتونی نیاها!  میکرد دایسال پدرمون دراومد تا آهو رو پ

 پدر و عمه رفت. شیتکون داده بلند شد وبه اتاق کار پ یسر بعد

 یسابه قامت ر یبعد از رفتن اردالن از پشت نگاه کرد،یگرفته و اصال بصورت اردالن نگاه نم نییکه سرشو پا پونه
!!! چرا ستمیکوچولو ن ین یمن ن یگفت: ول نیغمگ یمانکرد با چش یبا خودش زمزمه م کهیاردالن کرد و درحال

 متوجه من شد. دهیکش یبزرگ شدم! بعد آه ینیبب یخواینم

 یگفت: واه واه چه برادر تخس یبامزه ا ی افهیبا ق دهیبه صورتم پاش یلبخند دمیمن زمزمه شو نشن نکهیا الیخ به
 به کار و گشت یجنابعال یالیداداش گودز نیا فهممیخوردش که ....... اصال من نم شهیعسل هم نم میبااابااا، با ن یدار

ال اص یدار کاریچ وال؟یبگه آخه به تو چه ه ستین یکیهستش.  زنونهمسائل  نیا دونهیداره! چرا نم کاریو گذار ما چ
 کنه!  دایپ یبامزه ا یلیخ ی افهیولمون کن بابا!!! بعد لب و دهنشو کج کرد که باعث شد ق

هااااان! خوش خوشانت شده آره؟  یخند یم هیبهم کرد و گفت: چ یبهش زدم که نگاه یم گرفت و لبخند خنده
 !!!یریکبیا یِرینون پن ندازهیمرده شور اون چالِ لپِ خوشگلتو ببره که دلمو به ضعف م

 برداشت و رو سرم هوار شده شروع به قلقلک دادنم کرد. زیبه سمتم خ بعد

 رو برداشته بود.  منیخنده هامون کل نش یرفته و صدا سهیاز خنده ر یکه قلقلک منم

بسه  یبا خنده گفتم: فندق دهیبر دهیبر سوختیاز بدنم م ییقسمتها یو گاه کردمیواقعا داشتم ضعف م کهیحال در
 دیگه!!!! تورو خدااااااا بسه!

 ــم! گفتــــــــ یدفعه بخودم اومدم و تازه متوجه شدم که چ هی
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بدش  یلیبگم که خ یبهش فندق میبهم سفارش کرده بود مبادا مثل قد میومدیم نییاز پله ها پا یاز شام وقت قبل
 .کردمیصداش م یطور نیکنم ا شیعصبان خواستمیکه م ییسالها قبل اون وقتا نکهیاسم متنفره! مثل ا نیو از ا ادیم

هم قرض کردم و الفرار! حاال اون بدو من  گهید یاسم بهم حمله ور شده بود! دوتا پا داشتم دوتا نیحاال با گفتن ا که
 کرد.  یدنبال من بود که ولم هم نم منیبدو! دور تا دور نش

 فرو رفتم. یآغوش محکم و مردونه ا یناگهان تو دم،یدویبودم و با خنده م دهیطور که ازش ترس نیهم منم

 ود! خودم ب بیجون خوشت ییطبق گفته ها دا نکهینگاه کردم! ا تیبشر  یمنج نیبه ا زدمیمنفس نفس  کهیحال در

 کردم.  میقا ییآغوش آقا دا یپونه سرمو تو ادیعقب بکشم که دوباره با  یخودمو با شرمندگ خواستم

 هم که منتظر فرصت بود و از خدا خواسته، بنده رو تمام کمال در آغوش گرفتن! زیجان عز ییدا

 از پشت سنگرت یبهم رفته گفت: اگه مرد یچشم غره ا ستاده،یا ییدا کیقرمز نزد یکنان با صورت غیج غیج پونه
 !! رونیب ایب

 گفته من مَردَم!  ی! کرمیصورتمو بطرفش گرفته بودم زبونمو براش در آورده گفتم: نامَردم و در م کهیدر حال خندان

 چند نفر بلند شد.  یخنده  یبطرفم حمله ور بشه که صدا خواست

بودن داشتن به حرکات وحرف  ستادهیخاندان مختارخان درست پشت سرمون وا پی! اکیسمت صدا برگشتم. واااا به
 ! دنیخندیما م یها

اونها موج  یکه مهرو محبت تو ییو چشم ها زدیبرق م یکه از خوشحال ییچهره تک تکشون نگاه کردم. چهره ها به
 زد!  یم

ه ب یزی! چقدر زود باورشون کردم! منکه هنوز چرفتمیبا خودم گفتم: چقدر زود همه شونو پذ دهیکش یصدا دار نفس
 کردم!  تیشدم و احساس امن یکیسرعت باهاشون  نیخاطر نداشتم، پس چطور به ا

کرد، امکان داشت کم  یخورد و لِهم م یکه هفت سال مثل خوره روحمو م ییعذاب ها کیبه  کیها و  ییتنها یعنی
 کم برام کمرنگ و محو بشه!
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 دنشیشن یکه فقط دو تا گوش برا ییمهربون قسمت کنم. درد دلها ریزن پ کیتونستم با  یکه فقط م ییها ییتنها
 ! زمیبر انیگر یتونستم ضجه ها وناله هامو توش با چشما یگرم و با محبت که م ی نهیس کیبود و فقط 

 کننیکه ادعا م یافراد ؟یحاال چ یگرفت، ول یگرم در آغوشم م یلیهرومحبت بود که خدو تا دست پراز م فقط
سالها منو تنها گذاشته بودن!  نیهستن که تمام ا یچه طور خانواده ا دمیهنوزم نپرس یخانوادهء من هستن، ول

که باعث  دمیفهم یم زویهمه چ دیاومدم. با دمبه خو دهیکش یرها شده بودم! آه ینشان و اثر چیتنها بدون ه یتنها
االن نه، فردا در اسرع وقت  یول دمیپرس یم دیبوده و چطور اتفاق افتاده؟ آره...... با یبوده و ک یچ ییهمه تنها نیا

 !! زدمیکنه پدر منه حرف م یکه ادعا م ییآقا نیبا هم

استراحت کنم!  خوامیخستم! م یلیاومدم و رو بهشون کرده گفتم: من خ رونیمحمد ب ییآروم از بغل دا یلیخ
پونه  به پونه کرد و یباال. و اشاره ا میبر ایب زمیجلو اومده گفت: باشه عز ازیکردند. عمه پرن یهمشون با محبت نگام م

 آروم به طرفم اومد. یلیخ

 . میگفتم وهمراه عمه و پونه به سمت اتاق حرکت کرد ریبه همه شون شب بخ ریگرفت و منم سربه ز دستمو

از  ینشون ندادم. فقط وقت یعکس العمل چینگاشون نکرده ه یول دمیو اردالن رو شن ییآروم پدر و دا رِیبخ بش
وام خ یدارم که م یادیز یفردا باهاتون حرف بزنم، ناگفته ها دیگفتم من با ستادهیلحظه ا هیشدم  یپدر رد م یجلو

 بگم و بشنوم.

 !یتو بگ یآروم سرشو تکون داده گفت: باشه دخترم حتما. هر چ پدرم

 .میتخت ولو شد یو رو میهمراه پونه به همان اتاق برگشت بعد

و  اوردیرقصو درم یادا دهیهم همونطور خواب یو گاه شدیگذاشته بود که آروم برامون پخش م یآهنگ شاد پونه
 !یریدوش بگ هی یخوا ی: آهو نمدیبطرفم برگشته پرس هوی. میدیخندیم

 ندارم بعد از حموم تنم کنم! یزیگفتم: آخه من که لباس تم آهسته

نگاه کرد که لباس  نازشیرفته بود! بعد بلند شد و به مامان پر ادمی یلحظه فکر کرده گفت: آره راست گفت هی 
 .شدیدستش گرفته بود وداخل اتاق م یتو یدیسف

 یلباس خواب سر کن تا فردا اول وقت برا نیدخترم فعال امشبو با هم ایبه طرفم قدم برداشته رو بمن گفت: ب عمه
 .میلباسات اقدام کن
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داشت ناخودآگاه لباس رو به دماغم  یخاص یداشت به طرفم گرفت. بو یفیرو که پارچه نرم ولط دیخواب سف لباس
رو  ینیم و احساس دلنش. چشمامو بستدیرس یاز لباس به مشامم م ییبایعطرز ی. بودمیکش یقیگرفتم و نفس عم

 کردم.  دایکه سالها بود نداشتم رو پ

 که سالها نداشتمش! یآغوش أمن. احساس کس کی یهمدم، مثل بو کی یبود مثل بو یبیغر یبو

از  سیصورت عمه خ دمیلبام اومد. بعد چشمامو باز کردم که د یرو یکه داشتم، لبخند یاحساس ناب و سرخوش با
 اش کل اتاقو پر کرده بود!  هیو هق هق گر دیلرز یاشک شده! شونه هاش به شدت م

 ! و دوباره هق هق کرد. اااااااای!! خدارمیبم یاز ته دل کرده گفت: اله یوناله ا دیآغوش گرمش کش یسرعت منو تو به

 وجودته دخترم،  ی مهین عطر یبو نیمادرته، ا یبو نیدلِ عمه، ا زیآغوشش فشار داد و گفت: عز یتو سرمو

 ....... مااااا......مادرررر دمیلرز کبارهی به

گفتم: پس ............... پس کوش  ومدیم رونیکه از ته چاه ب ییم فشردم و با صدا نهیدستم بود به س یرو که تو لباس
 !! نمشیبب خوامی،کجاست؟؟ م

: مادرم کجاااااااست؟ کووووووو مااااااااماااان دمیکش ادیرفتار و صدام داشته باشم فر یرو یکنترل چیه نکهیا بدون
 من؟  

سه! هر ب گهی! دایب کنمیخواهش م ایب ؟یی: مااامااااااان کجاااگفتمیم زانیاشکر کردمیبغل عمه تقال م یتو کهیحال در
 !یسال تنهام بذار نهمهیمامان! چطور دلت اومد ا کنمیخواهش م ایبسه! ب دمیچقدر درد کش

 با شتاب وارد اتاق شدند!  ییفعه درب اتاق باز شد و پدر و اردالن و داد کی که

فت که ر ینم نییگلوم پا یبغض تو زدمینفس نفس م کهیشدم و در حال دهیکش رونیبا شتاب از بغل عمه ب یا لحظه
 کنم،  آغوش گرم اردالن رو حس کردم!  یشد احساس خفگ یباعث م

 بکن!!  یکار هی ییداد زد: دا 

 ! کردمیحس م دنشویکه خودم لرز زدیحرف ها رو م نیا ادیو فر ین با نگرانچنا 

 !اری! زود برو آب قند درست کن بیصداش بلند شد که داد زد: پونه چرا واستاد دوباره
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 نگام کرد.  یواشکامو پاک کرده با نگران دیصورتمو به عقب کش اردالن

 تخت. یرو به اردالن کرده گفت: اردالن  بخوابونش رو یدستش گرفت و با نگران یبه سرعت دستمو تو پدر

و با  دیدستش گرفت و بطرف لبش برده بوس یتخت دراز کش کرد. دستمو تو یبغلش گرفته رو یبِلفور منو تو اردالن
که خودم کنارتم!  ریفقط آروم بگ زم؛یآروم، آروم باش عز سسسسسسیییییییییزمزمه وارش گفت: هههههه یصدا

 بود. ریچشمام سراز یمن همچنان از گوشه  یاما اشکها

. احساس ختیاز آب قند رو به دهنم ر یروبه طرف لبم آورده کم وانیآوردن آب قند فورا سرمو بلند کرد و ل با
 کرد. قیبهم تزر یمحمد آروم اردالن رو کنار زد و آمپول یی. داکردمیم یکرخت

 رونیاز اتاق ب دهیبوس مویشونیاشاره کرد. اردالن دوباره خم شد و با چشمان نگرانش پ هیکرده به بق یبهم نگاه بعد
 رفت.

 احساس کردم...... میشونیپ یوبزرگ پدر رو رو نیدست سنگ 

 

 

 قسمت ششم 

 

 

 نشون بدم و آروم بخواب رفتم.  یبابارو احساس کردم و نتونستم عکس العمل دست

 ! یچیه گهیاس کردم و دبابارو احس یآخر بوسه  یلحظه  فقط

که به طرفم درازشده بود رو در دست گرفتم و خواستم به خودم  یمهربون زن یکردم. دستا یسرما م احساس
 افتادم.  یسرد نیشدن دستم به عقب با شدت به زم دهیبا کش یکنم، ول کترشینزد

 ! شدیازگلوم خارج نم ییصدا زدمیم غیج یبزنم ! هرچ یتونستم حرف ینفس نفس زدن افتاده بودم. نم به
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 گلوم گذاشته بود و فشار یرو نباردستاشوی. ادیموهامو گرفت و به شدت به عقب کش یزشت و سرد یناگاه دستا به
 .دادیم

بم فرود که به قل یخنجر شیبا ن کبارهیبکنم که به  یتونستم حرکت ی. نفس کم آورده بودم. نمشدمیخفه م داشتم
 و چشمام بازشد! دمیاز ته دل کش یبلند ادیاومد، فر

 . کردیمنو کنترل م یاتیمحمد داشت ضربان ح ییدست بابام بود و دا یتو دستم

 . زدیاتاق قدم م یتو کرد،یم دادیبشدت نگران که خشم هم در آن ب یبا صورت اردالن

 کرد. یمتفکر و نگران به من و محمد نگاه م یهم کنارتخت نشسته بود و باصورت عمه

 !دیلرز یعرق کرده بودم ودستام م بشدت

 تخت جابه جاشده نشستم.  یبلند شم که عمه فورا به کمکم اومد و تو خواستم

 ختیرو به زور به حلقم ر وانیکرد. آب ل کیآب رو به لبم نزد وانیعرق کرده مو کنار زد و ل یبا دستاش موها پدر
 وشروع به نوازش موهام کرد.

 یسک گهیدخترم! د شهیدرست م یدلِ بابا! همچ زِیرعزیکه گفت: آروم بگ دمیود رو شنکه نوازشگونه و آرام ب صداش
 قلب بابا!  ریکنه! آروم بگ تتیاذ تونهینم

آغوش گرم و محکمش گرفت ومجبورم کرد دوباره دراز بکشم. که کم  یسرمو تو اطیحرفها با احت نیاز گفتن ا بعد
 کم با نوازش دستاش دوباره به خواب رفتم.

 تخت نشستم.  یشدم و تو داریپونه ازخواب ب یبا سروصدا صبح

ه بده ک طونیدخترش نیبه ا یحساب یگوشمال هی خواستیشده و م زیخ میپونه به سمتش ن یبود که با صدا عمه
 ینطوریگفته بود که ا یعمه خنده م گرفت. دوباره معلوم نبود چ یچهرهء خندان پونه و صورت عصبان دنیباد

 کرده بود! یانمادرشو عصب

وم رو به ر یزیچ ایگفته بشه و  شبیازاتفاقات د یزیچ نکهیشدم. بدون ا دهیکش رونیپونه ازتخت ب یو هو یها با
 اتاق خودم وکنار تختم. یصبحونه خوردم، اونم تو طونشیو عمه و دخترش ییو خنده کنار دا یبا شوخ ارن،یب
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 !کردیبه نبودشون نم یهم اشاره ا یاز پدر و اردالن نبود و کس یخبر نکهیمثل ا یول

 .میدرب اتاق به طرف در نگاه کرد یباصدا

 کنم؟  کاریچ ده،یبود که گفت: خانم سفارشاتون رس یجوون خدمتکار

 به اتاق آورده شد. یبزرگ یرفته و بالفاصله بسته ها رونیتکون داد که خدمتکار ب یهم در جواب سر عمه

 زنم،یم مارستانیبه ب یو حال آهو خانم نازمونم خوبه، من سر نیاال که شما هستخانم ح نازیبلند شده گفت: پر ییدا
 برم. دیاومده! حتما با شیپ یمشکل ضامیاز مر یکیبرا  نکهیچون تماس گرفتن مثل ا

تهران مشغول بکاره و تخصص  یها مارستانیازب یکی یمحمد تو ییداد که دا حیتوض نازیعمه پر ،ییرفتن دا بعداز
 بود. یهردختر یخوش ذوق که آرزو یلیجوان وخوشنام وخ یتهران گرفته، دکتر نیهم یقلب و عروق خودشو تو

رنگارنگ چند  یکرد. لباس ها یتخت خال یسه بسته رو رو یکرد و رفت عمه همه  یخداحافظ ییدا نکهیاز ا بعد
 یمتیحال گرانق نیو درع فیلط یخوشرنگ که پارچه ها یلیخ یهم شال ها و روسرها یکی یجفت کفش و تو

 مختلف.  یو اسپرت هم با رنگها و دوختها کیش یداشتن. چند تا مانتو

ه با ک دویلباسها رو امتحان کنم. مانتو سف کیبه  کیذوق کرد و مجبورم کرد  یلیو لباس ها خ لیوسا دنیبا د پونه
 داشت.  یمحشر یست بود به تنم کردم، دوخت و تنخور یدیشلوار سف

 لباسها و رنگشون با ما همگام بود.  دییکرد و در تا یبا لبخند به من و حرکات پونه نگاه م عمه

 رونیوان و گرفتن آرامش که از وجود آب ولرم بمن دست داد ب یتو دنیو بزورِ پونه خواب یدوش حساب کیاز  بعد
 اومدم. 

ه ک دیکشیبلندمو سشوار م یخودش هم موها خوند،یبرامون م ییبایگذاشته بود که به ز زیم یرو شویگوش پونه
 . ومدیم یهم همراه آهنگ قر یگاه

ا ذوق ب یلی. عمه خومدیبهم م بیبود و عج یرنگ یاسیعمه و پونه رو تنم کردم که بلوز و شلوار  یانتخاب یها لباس
شروع به شانه زدنِ موهام کرد و بعد با عشق شروع به بافتن موهام از دو طرف راست و چپ کرده به هرطرف گل سرِ 

که منو  خوندیبرامون همراه آهنگ م اوردیرو م دنیرقص یادا کهیو در حال دیچرخیزد. پونه هم دورمون م یقشنگ
 .  میدیخندیعمه هم م
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 . دیبه صورتم کرده دستموگرفت و صورتمو بوس یقیتموم شدن، عمه نگاه عم بعداز

 دیسف ی. سه شلوار در رنگهامیکرد یجاساز یخال یشده رو داخل کمدها یداریخر لیوسا یعمه و پونه همه  بکمک
 یلیخ یول اوردمیازش سردر نم یزیکه من چ داسیبا مارک آد دیاسپورت به رنگ سف یو کفش ریس یِو آب یو قهوه ا

و و پر دمیدیم یکی یکیسرفرصت و  دیرو با هاو پاشنه بلند. بماند که لباس  یهم راحت یخوشم اومد و چند جفت
 یشده، حتما کار اردالن بود که معلومم بود تو دهیخر یو چجور یهمه لباس و کفش ک نیا دونستمی. اصال نمکردمیم

 وارد هم هست ناقال!  یلیکارش خ

 تعجب داشت! یواقعا جا اورد،یسردرم  لیر وساجو نیپسر از ا هیمگه  آخه

 رو. طونیبقول ننه وروجک ش ذاشتمیسربسرش م یآوردم و کم یسرِفرصت سرازکارش درم دیبا

 االن کجا بود؟ یعنیننه بشدت دلتنگش شدم.  یادآوری با

. میارد ازیرفتن رو ن دیخر هیبازم  یشده ول دهیخر یخوب یعمه گفت: درسته لباسها میاز اتاق خارج بش نکهیاز ا قبل
 بکنم! تونمیم کاریچ نمیبب

و دور از چشم اردالن خان   میبه بازار بر ریلباس ز دیخر یروز همراه عمه برا هی میگرفت میپونه تصم یهایشلوغ با
 . میزود برگرد

 . میکردیم دهارویخر نیبدون سروصدا ا دیحساب همه مون پاک بود، پس با دیفهم یم یزیپونه اگه چ بقول

خش پ ونیزیکه از تلو میدیدیخنده دار م لمیف هیوهمراه عمه و پونه  مینشسته بود منیسالن نش یاون روز تو یفردا
کرده بود که تا کامل خوب شدن حالم،  لیمطبش رو تعط یبودم عمه به سفارش بابا مدت دهیکه فهم یشد. اونجور یم
 بابا آسوده باشه. الیمن باشه و خ شیپ

 .زدیداشت با بابا حرف م نکهیرفت. مثل ا زدیرو کم کرد و به سمت تلفن که زنگ م ونیزیتلو یاعمه صد کدفعهی

نه با کمک پو عیسر یلی. خدیرفتن زود آماده بش رونیب یقطع تلفن روبه ما کرد و گفت: اجازه صادر شد. برا بعداز
 یشده و هارمون ارقشنگیکه بس دیوشال سف یخیدیسف یسبز با شلوار ل یبه خودم کردم مانتو یآماده شدم. نگاه

 بوجود آورده بود. چقدر ناز شده بودم. یجالب
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با  یگقشن نیرنگ که منتظر کنار ماش کیبا کت شلوار  کلیه یسه مرد قو دنیباد میقدم گذاشت اطیکه به ح نیهم
 بودند ماتم برده بود.  ستادهیا یدود یها شهیش

 . میرفت نییدر دستش از پله ها پا پونه بخودم اومدم و دست یسقلمه  با

با احترام عقب رفته،  یلیرو باز کرد و خ نیبود درب عقب ماش یخوش چهره ا انسالیراننده که مرد م بالفاصله
 نشست.  نیماش یجلو کلیه یاز اون مردان قو یکیکه  میشد نی. همراه عمه و پونه سوار ماشستادیا یکنار

 .کردیم یبلند هم مارو همراه یشاس ینیماش کهیدر حال میکرد حرکت

از پشت سرمون کنار  یهرسه مرد لحظه ا اطیهم با احت یلیمعروف که خ یگشت و گذار در پاساژها یاز کم بعد
اضافه کردند که  دهایرو به خر یگرید یزایشده که عمه و پونه خودشونم چ یداریخر یهمراه با لباس ها رفتند،ینم

 و.....بود.  یوبهداشت یشیشامل عطر ولوازم آرا

هم روش بود با  یکه عکس خرس تپل یخوش رنگ و بلوز شلوار یصورت یکیسه دست لباس خواب که  دهامونیخر
 نیبود که ا یاز دورنگ سبز وصورت یقیهم تلف گرید یکیرنگ که  دیسف یبلند ،همراه با لباس خواب یها نیآست
 ییهابا روبان ییبایگرد باز که بز ی قهیو  یحلقه ا یها نیبا آست دیرسیداشت که تا مچ پام م یبلند راهنیپ یآخر

 آراسته شده بود.

خودش دوباره به پاساژ برگشت و بعد از  یول میبش نیخسته شده بودم که عمه مارو مجبور کرد سوار ماش گهید
 شد.  نیدر دست سوار ماش یدست فیک کیبا  یمدت

 . میجناب اردالن خان روبرو شد یغضب ریم افهی! با قارهیوز بد نخدا ر میکه قدم به داخل خونه گذاشت نیهم

کارش!!!!  یرفت پ میخدا به دادمون برسه که بدبخت شد یبخودش گرفت وگفت : واااااااااااااا یهراسان ی افهیق پونه
 ست،ین یزیچون االنه که برادرزاده تون ترور که چ م،یو خودمون در بر میدختره رو ولش کن نیا ایب نازمیمامان پر

و بعد شمام دنبال من بدو بدو  رمیپس بااجازه خودم در م ن؟یای! شما نمدهیجا قورتمون م هیمارو بخورهِ هم که سهله، 
 ! نیایب

 ه!!!! رو بد رغضبیم نیجواب ا خوادیم ی! کیریدر م یذاریمنو تنها م هیبهش زده گفتم: خفه!!! چ یپس گردن که

 تو......  ی! مگه مرض دارافهینسناسِ بدق یزنیکج گفت: آآآآآآآآآاآخ دِ چرا م ییابروها با
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ادامه حرفشو خورد و آب دهنشو بلند قورت  شدیم کیاردالن که قدم به قدم به ما نزد یبرزخ ی افهیق دنیبا د که
 داد. 

ونه کردم آب گلومو مثل پ یوسع نهیمبهم به دلم بش یبه پونه بعد به من انداخت که باعث شد ترس یاول نگاه اردالن
 یستد شیبه قول پونه قبل از ترور قورتمون بده، عمه پ ایازدالن شروع به صحبت کنه  نکهیقبل از ا یقورت بدم! ول
 کارو بکنم!  نیمجبور بودم ا زمیعز یول ،یهست یعصبانو االن چقده  یبگ یچ یخوا یعمه م دونمیکرده گفت: م

وروجکا زهره  نینگو که ا یزیچ گهیلطفا د کنمیبگه عمه ادامه داد: باهات صحبت م یزیره اردالن خواست چدوبا تا
 ترک شدن! 

 بکنه سرشو محکم تکون داد و رفت. یبه من نگاه نکهیکرد و بدون ا یپوف اردالن

 ! کردمیبه حرفش گوش م دیکه با زدیبدلم چنگ م یاحساس گنگ هیشدم.  مونیپش یا لحظه

. ستادمیدر اتاقش ا یاز خودم داشته باشم به دنبال اردالن راه افتادم و بدون سرو صدا جلو یاراده ا نکهیا بدون
وارد شدنم بزنه،  یبرا یحرف نکهیداخل اتاقشه، بدون ا دونستمیورود خواستم. م یواجازه  دمیکش یقینفس عم

 کردم حتما باهام قهر کرده!!! ربه داخل اتاق انداختم. فک یآروم در اتاقشو باز کردم ونگاه

رده برگ نکهیگذاشته بود. بدون ا بشیبود وهر دوتا دستاشو داخل ج ستادهیا اطیسرپا کنار پنجره رو به ح اردالن
 شده؟ یزیبم گفت: چ ییباصدا

عنوان  چیکه به دونستمیم نویچم شده بود فقط ا دونمی. نمستادمیشدم و پشت سرش ا کیآروم بهش نزد آروم
 باشه!  ریدوست ندارم اردالن از دستم ناراحت و دلگ

 منقبض شد. کدفعهیآروم باال بردم و از پشت بغلش کردم. سرمو به کمرش فشار دادم که  دستامو

: گفتم دهیبلند کش یبدنشو کامل احساس کردم .صدام بغض دار شد و اشکام رو گونه هام سُر خورد. نفس انقباض
 ون اجازه ........ بد دیمن نبا دیببخش

 نداد ادامه بدم. بسرعت به سمتم برگشت و محکم بغلم کرد.  اجازه

 کلمه!  کی یحت یبگ یزیچ خوادینم سسسسسسسسسیگفت: ه آروم
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که  دونستمیو من نم یداشت فیکلک! چقده زبل تشر یمنو از خودش جدا کرده صورتمو عقب برده گفت: ا بعد
که  یو بفهم یداشته باش، اگه اتابک رو بشناس ادیب شهیهم یز داداشت  براا نوی! فقط ایدربر یواشکی یتونست

 یریاونوقت بازار که سهله به حمومم نم ،ینداشته باش تیاتاق خودت با ده تا نگهبان دورو برت هم امن یممکنه تو
وض زر !                                                                                                                      حاال عگاردیاونم فقط با سه باد

  ؟یدیها خر یچ نمیبب ایب ختنیزدن و اشک ر

کم  ییزایچه چ دونمینم گهید د؟یرس التیوسا یگفت: راست دیکشیاز اتاق م رونیدستمو گرفته بود و به ب کهیحال در
رات ب کنمیسفارش م نیآنال یبه فروشگاهها ای کنمیکن بده خودم برات آماده م ستیل یخواست ی. هرچیوکسر دار

 من!  یبفرستن، باشه جوجو فسقل

 زدم که باعث شد دلش برام ضعف بره و محکم بغلم کنه.  ینیبه چشمان مهربونش کردم و لبخند دلنش ینگاه

 ! رهیم نییاز پله ها پا ادیب یبهش فشار نکهیبدون ا یعاد یلیبغلش گرفته و خ ریم و منو باخنده زرو هوا دمید دفعهی

ه زد رونیب یپهن وعضله ها یها نهیراحت بود! س دمیکه داشت با یکلیقد و ه نی! ماشاا... با اکردمیتعجب م دینبا
 !!یالغر مردن ششیو منم که پ زدیش  که داد از قدرتش م

 شده جوجو؟ یکرده گفت: چ یبهم نگاه کدفعهیکه  کردمیخندان با لذت بهش نگاه م داشتم

 شده باشه! یزی! مگه قراره چیچیبه دندون گرفتم وگفتم: ه لبمو

افتاد، اول با تعجب بعد با خنده گفت: چه  میومدیم نییبغل اردالن از پله ها پا ریچشمش به منکه ز یوقت پونه
 اونم محکم!  خوادیخب منم دلم بغل م نم؟یبب دیرو با یرو بخواد ک یمنم دلم بغل کس خبرتونه!!! مثال اگه االن

 بنده بغلِ ریز دییفقط خودمو! زلزله بانو شما فقط اشاره بفرما چکسویاردالن گفت: ه میدیخندیبلند م کهیحال در
 . دیدار فیتشر

 شد. دهیپونه باز بود و تا بناگوشش کش شین که

 !مینگاه کن دهاتونویخر دییگذاشته گفت: بفرما نیمنو زم اردالن

.                                                                                                                  نگفت یزیگذاشت و اردالن چ یکه پونه تند چندتا بسته رو برداشته کنار میختیر نیزم لهارویوسا یهمه  تند
 نبود. یو از عمه هم خبر میکردیبسته هارو باز کرده همه رو نگاه م یکی یکی
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اردالن  یول شدمیاردالن گذاشته شد، داشتم از خجالت آب م یرنگارنگ که همشون جلو یشهایلوازم آرا دنیباد
 .کردیداشت نگاه م الیخیب

 !مونیبد جنس و م یفندق رسمیگفتم: به حسابت م واشی یلیبه پونه رفته خ یحساب یچشم غره  هی

 به طرفم حمله ور شد! دفعهی که

 !رفتمیدرم دیهوا پس بود و با گهید

 . داشتیکه پونه هم دنبالم بود و دست برنم میزد یهال دور یتو

احساس کردم  یکه لحظه ا میدنبال هم کرد اطیتو ح یشدم و کل ریسراز اطیبه سمت ح ستیول کن معامله ن دمید
 . ادیدنبالم نم گهید نکهیمثل ا

 یبرخورد کردم و تو یزیمحکم به چ یو لحظه ا ستادهیا دمیبه پشت سرم کردم که د یدوان دوان نگاه همچنان
 فرو رفتم!   یآغوش

 ی مثل بچه یتونی! الاقل نمیگنده گ نیزده  خشن گفت: چه خبرته دخترِ به ا یاز بازوهام گرفت و منو کنار یدست
 کن! جلوتو نگاه یکن یآدم زندگ

که  دمید نشویینتونستم سرمو بلند کنم! فقط از گردن به پا یشرمنده شدم که حت دهیاز حرفاش خجالت کش چنان
 داشت!  یکلیعجب ه

آدم  یبه بعد مثل بچه  نیآروم گفتم: چَشم از ا شدم،ینگاش کنم دور م نکهیانداخته و بدون ا نییسرمو پا کهیحال در
 ! و دور شدم.دیببخش کنمیم یزندگ

 یادرخت ی.از البالرفتیپشت سرمو نگاه کنم چشمم به پونه بود که از خنده دوال شده و بطرف خونه م نکهیا بدون
 نبود بطرف اتاقم رفتم.  یکس ییرایپذ یپوشونده بود گذشتم و چون تو اطویبلند که ح

 ! دیخندیتخت افتاده بود و غش غش م یاتاق رو یقبل از من تو پونه

نتونستم خودمو نگه دارم و شروع  گهیپونهخنده ام گرفته بود د یو هم از خنده  دمیکشیکه هم حرص م منم
! ینگ یبهم فندق گهیتا د رسهیخودمو دارم که حسابتو م یآهو جووونم منم خدا نیکردم که پونه گفت: بب دنیبخند
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داشت! باور کن منم  ییو! عجب برورزدمیاونجا م یگشت هیکاش من جلوتر بودم و خودم  ،یفرو رفت ییعجب جا یول
 !!!!خوادیبغل م یلیخ یلیدلم خ

از خجالت نتونستم سرمو بلند کنم. فقط بدنش  یعنی! دمشیگفتم: باور کن من اصال ند دمیخندیبلند م کهیحال در
 اووووووووووووووووووووه! 

 شد! یعصبان یلیخ یکه گفتم: حتما از نگهبانا بوده، ول میدیغش غش خند دوباره

!! حتما دوست اردالن بوده که راحت وونهینگهبانا بود د هیکجاش شب یگفت: اون راک کردیکه اشکاشو پاک م پونه
ها  یگفت: خدا جووونم مارو از اون نگهبان راک کردیدستاشو باال برده دعا م کهی. بعد در حالومدیم الیداشت بطرف و

 بِه!.... یراض یلیخوش بِه! ما هم خ یلیدِه که خ

 

 

 هفتمقسمت  

 

و  افهیمن و ق یِاز مورد تصادف ی. پونه بحدمیدیو خند میکه افتاده بود گفت یدر مورد اتفاق میتونستیتا م اونروز
رو از دست داده  یزیدور قشنگ نگاش نکردم! عجب چ هیشده بودم چرا  مونیکه کم کم پش کردیم فیتعر کلشیه

 بودم!  

آموزش  که توسط یبشه و بعد با تست یدگیبه درسام رس کننیکه برام استخدام م ییبود با معلم سرخانه ها قرارشده
 بدم.  لیادامه تحص تونمیم یلیاز چه مقطع تحص کردندیم نییتع شد،یو پرورش ازم گرفته م

 رشتیهم خونده بودم، ب یجهش یفوق العاده خوب بوده و حت میدرس تیوضع گفتنیبابام و اردالن که م یحرفا با
 شدم. دواریامبخودم 

مه ه یتحت فشار بودم ول نکهی. با اخوندمیبود به شدت مشغول بودم و داشتم به صورت فشرده درس م یهفته ا دو
 شدیباعث م نیبودن و ا یهم ازم راض یلیمجرب، که خ یهمگ دادنیکه به من آموزش م ییرهای. دب کردمیم مویسع

 تالش کنم.  شتریهرچه ب
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را چ ایچرا تنها مونده بودم،  نکهیو علت ا گرفتنیاز دست رفته ام کنار هم قرار م یروزها یکم کم تمام پازل ها گهید
 دامیو پ رنیکرده بودن که بالخره بعد از هفت سال تونسته بودن ردمو بگ یینکرده بودن و چه کارها دامیتا حاال  پ

 .شدیکنن برام مشخص م

 ستنتونیاواخر نم نیبابا که تا ا یمیتوسط دوست صم یمیقد نهیک کیبه خاطر  یسالگ ازدهیشدنم در سن  دهیدزد
 نگهداشته شده ام! یشده و مخف دهیحدس بزنن توسط اتابک دزد

 یشبانه روز یکنن که اونم با تالش ها دامیتونستن پ یو توسط چه کسان یدادن که چه جور حیبهم توض نطوریهم
 !گشتنیم رانیا یزده و دنبال من در همه جا شونیکه از کل زندگ رسنیم جهیمحمدم به نت ییاردالن و دا

 یشگاههایاز آسا یکیو ضعف اعصابش بوده و در  دیشد یشدنم باعث افسردگ دهیمادرم به من که بعداز دزد عشق
پزشکان تحت معالجه بوده و برادر  نینظر بهتر ریز یطوالن یلیکرده بودند، و به مدت خ شیبستر سیمعروف انگل

 ن و مادربزرگم، بخاطرش اونجا موندگار شده بودن.ارسال گرمید زیعز

 دایرسونده بود. که بعد از پ رانیشده، تحمل نکرده و خودشو به ا دایازم پ یبود رد دهیکه شن یهم فقط زمان ارسالن
 مامان برگشته بود!  شیپ سیکردن من دوباره به انگل

رفته تا بعدها که  رازیفکرش از جانب من راحت شده از ترسش به ش نکهیبعداز ا نهیاردالن گفت ننه سک نیهمچن
 بمن بزنه. یو سر ادیافتاد ب ابیآبها از آس

گفتند پزشکان  یاصرار کردم با مامان حرف بزنم و صداشو بشنوم، ول یلیبشدت دلتنگ ننه بودم، خ کهیحال در
 که باعث کالفه شدنم بود.  که اونا بگن صبر کنم یتا زمان دیمعالجش اجازه نداده اند و با

 ی شهیکه خواهرِ زلزله شم هم نمیسرخودمو بب یپونه وپسر عمه  طونیاز دو سه هفته هم موفق شدم برادر ش بعد
 بود! یخدا از دستش شاک

بود و البته  انسالیم یکه مرد یتوسط استاد ملک نباریدوره امتحان فشرده که ا هیروز طبق معمول بعد از  اون
بود و هنوز فرصت نکرده بود  یاشاره پونه که بقول خودش پشت کنکور کیبا شد،یازم گرفته م کباری هرچند روز

 .میتدرساشو شروع کنه از کالسها بطرف اتاق من در رف یمرور دوباره 

خرگوش زرد  کیداشت که عکس  یبودم که بلوز حالت اسپورت با مزه ا دهیپوش یخوشگل دیبلوز شلوار سف 
 هم روش بود.  یخوشگل
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بودم و اتفاقا داداش اردالن که  یبا شال و روسر رهایدب یجلو شهیبه اتاق بازکردم، چون هم دنیبه محض رس سرمو
 .  ومدیکارام خوشش م نیاز ا یلیبود خ یرتیآدم غ

 داشت. ییو دلربا یخواستن یلیخ افهیبود که ق یریبه اسم سوسن ام یمجربم دختر خانم جوان و تپل یرایاز دب یکی

 طنتیش ایاز حسادت بود  دونمیبود، نم دهیدر مورد درسهام د شونیاردالن رو در حال صحبت با ا یپونه که دو بار 
 از ته دل بخندم..... شدیسوزن بانو ......  که باعث م ایچاقاله  یسوس کردیصداش م شونیا دنیکه به محض د

. بود دیباز گذاشتم. لباسامم که سف یشده بودم، موهامو شونه کرده و با تل خوش رنگ طونیش یلیروز که خ اون
 .میرفت اطیو با خنده و بگو مگو به طرف ح دمیدست پونه رو کش

اردالن به  یجلسه داشت. عمه هم طبق معمول مطب بود، ول شیاز مشاوران مال یکیاتاق  کارش بود و با  یتو بابا
 شت زودتر از حد معمول به خونه اومده بود.که بابا دا یخاطر کار

 فیدرب اتاقش باز شد و اردالن پرونده و ک شدم،یطور که از کنار اتاق اردالن رد م نیعصر بود .هم 5 یطرفا بایتقر
 . رفتمیم سهیمنم ر ختیر یاومد. طبق معمولِ هرروز پونه نمک م رونیبه دست از اتاق ب

 رو سرتون؟ نیکه خونه رو گذاشت نیکنیم یدار کارایچته جوجو؟ چزده گفت:  یلبخند طنتیبا ش اردالن

! بنده فعال کار دارم. اگه کارتون واجبه شهینم یجناب اردالن خان، بدون وقت قبل ریبهش زده گفتم: نخ یچشمک
 !........شهیم یچ نمیبب نیریبگ ی)با اشاره به پونه( وقت قبل میشخص یبهتره از منش

سالن گذاشت و  زیم یو پرونده رو رو فیحرف ک نیطور رفتارها و حرف زدنام بود، با گفتن ا نیکه عاشق ا  اردالن
 یدوچرخه ا دنی. با دمیفرار کرد  اطیو داد به ح غیگرفتن گوش هردوتامون جلو آورد، که ما هم با ج یدستاشو برا

 . میکرد یکه اردالن برام گرفته بود هوس دوچرخه سوار

 رو دنبالش کردم.  اوردیدم و پونه که برام شکلک درممن سوار دوچرخه ش اول

و  اطیزرد ح یچمنها یکرد و با سر رفتم تو ریپام گ کدفعهیکه  م،یانگار مسابقه گذاشته بود دییدو یم نیهمچ
 آخـــــم به آسمون رفت. یصدا

درهم رفته بخودش گرفته  یبا ابروها ینیخشمگ افهیموقع افتادن به پونه هم برخورد کرده بودم و اونم چنان ق حاال
 !   هیاوضاع بد جور خطر دمیکردم  د نیسبک سنگ یبود که کم
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فت: گ ییصدا دمیخندیدردمو فراموش کرده بلند م کهیخاص پونه خنده م گرفته بود و در حال ی افهیاز ق کهیحال در
 به نیاز ا گهیمد شدن دوتا! داو ایاز در یبا کشت شمیکیکم بود  یکیبه به چــــــــــه شووووووووود! آدمخورا 

دو تا  دمیروشن!                                                                                     بعقب برگشته د سارمونی نیمیبعد چشم 
 ! کردنیدستشون بود با لبخند به من و پونه نگاه م یتو یهر کدوم ساک کهیپسر جوون خوش قد و باال در حال

شگل و خو یروشن، لب و دهن یقشنگ با پوست یپونه بود. قد نسبتا بلند، چشم و ابرو هیشب یلیشون خ یکی چهره
 بود!  یدرست مثل پونه، فقط پونه چشم وابرو مشک دیباریاز اون م طنتیکه ش ایبه رنگ در یآب یچشما

. فقط لیمتناسب و خوش است کلیروشن و ه یقد متوسط، پوست سبزه، چشمان قهوه ا یسراغ نفر دوم رفتم
 . کننیدارن نگاه م یباارزش هنر یتابلو هیبمن زل زده بودن که انگار به  نیهمچ

ردار دست ب رینخ دمید ،یکینگاه به اون  هیکردم و  یکی نینگاه به ا هینشسته بودم دوباره  نیزم یکه رو نطوریهم
 ! ستنین

 ن؟یخودتونو تا ناکار نشد نیجمع کن ن؟یدیآدم ند هیگفتم: چ دهیدرهم کش ابروهامو

چشمان خندانش  کهیباال رفت و در حال یبار طنتیداداش پونه بود، با حالت ش دیبلندقد که شا یپسره  یابروها
 یکه من نم هیک گهید نیکلک! ا یکرده بود میهلو رو کجا قا نیگفت: پونه جووووووونم، ا دیرقصیمن م یهمچنان رو
 شناسمش؟

کرده گفت: شما  یآقا پارسا! رو به دوم ریگفت: اوغور بخ ستادهیجلوش ا نهیجلو اومده، دست به س عیهم سر پونه
 ها! نینیب یکه بد م نیتوانمند!!! خوش گذشت! لطفا مواظب حرف زدنتونم باش یمایآقا ن نیچطور

روز توانمند و اف انیگفت: به به آقا دمیاردالن رو شن یتوجه به پسرها دست پونه رو گرفته بلند شدم که صدا بدون
با لحن  یکوچولو دلم خنک شده ول کردمیکنم. احساس م یهلو رو بهتون معرف نیمن ا نی.... اجازه بدنیخوش اومد

 نکرده..... یخدا دمیترسیپاهام نشسته بود. م یتو یترسناک اردالن لرز

 .یتازه ت آشنا بش یهالیرو بمن محکم گفت: هلو جان، بهتره با دوستان و فام اردالن

تن، هس شپارهیآت یپارسا افروز برادر بزرگ پونه  ی، جناب آقا لیآروم فام یلیگناه و خ یدو تا آقازادهء مظلوم وب نیا
الو هم شفت شونیهستن! بعد رو به پسرا گفت: ا زتونیعز یتوانمند پسر عمو ماین یآقا ر،یسربز یلیجناب خ نیوا

 تن.بنده هس یجان، خواهر کوچولو
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 . دادمیکردم و گوش م یتعجب به هر دوشون نگاه م با

 ! ونیباهاتون خوشحال شدم آقا ییگفتم: از آشنا یمعمول یلیبشه خ یاوضاع عاد یکم نکهیا یبرا

زده گفت: دختر  مایبه ن ی. بعد پارسا که بخودش اومده بود سقلمه اکردندیمتعجب و بدون حرف فقط نگام م که
 عموته!! و آهسته دستاشون بطرفم دراز شد! 

 . میبهشون بکنم دست پونه رو گرفتم و بطرف ساختمون راه افتاد یتوجه نکهیا بدون

 نیکس ا چیحال کردم تا حاال ه یلی!! خـــــولیبا من همراه شده گفت: بابا ا دیخندیم زیر زیکه ر یدر حال پونه
 فیهستن. به خدا ک تیجذاب یخدا کننیدارن! فکر م فیمغرور وغّد تشر یلیخ یی. خداحالشونو نگرفته بود یطور

 کردم. 

 یحال کیبودم، نترس  دهیمعصوممو شن یداداش مظلوم و پسر عمو نیا ریگفتم: ذکر خ منیورود به نش درحال
کوته  یحتما مشکل از دخترها ست،ی! البته تقصیر اونا نرنیدماغشونو رو به باال نگ نقدهیا گهیکه د  رمیازشون بگ
هم مثل داداش جناب  یی! پسرابرنیرو م خترهد یهر چ یو آبرو رنیگیم لشونیپسرا رو زود تحو نجوریفکرِ که ا

چه شووووووود! خودت تا  گهیو بزرگن ........ د کیکوچ یقورت دادن لقمه ها یکه فرصت طلب و آماده  ه،یعل
 آخرشو بخون!! 

که اونا بعد از  یکردم در حال یبکنم روزمو سپر یدو موجود مغرور و از خود راض نیتنائی به ااع نکهیبدون ا اونروز
 یبا من حرف بزنن و شوخ خواستنیم یو ه دنیچیپ یبه پرو پام م دایمنو شناختن، دور از چشم اردالن شد نکهیا

 .دادمینم یتیاصالً به اونا اهم یکنن. ول

 یبه  پسرها و بعد نگاه ینگاه هیغذا کنارم نشسته و در حال غذا خوردن بود  زیکه سر م یشام اردالن در حال موقع
  لباشو جمع کرد. خورمیکه با آرامش و بدون توجه به پسرا دارم غذا م دیتفاوت منو د یب ی افهیق یبه من کرد و وقت

ه هون کنه. بابا هم کدهنش گرفته بود لبخندشو پن یبا دستش که جلو کردیم یکنم خنده شو قورت داد و سع فکر
 کنار عمه با خواهرزاده و برادرزاده ش درحال صحبت کردن بود. 

 منو در یوقت خورد،یرفتارش با همه بچشم م یکه تو یبا محبت چشم به بابام دوختم. اون ابهت و صالبت ی لحظه
 . چقدر چقدر دوستش داشتم.  رفتیباد شده به هوا م دیکشیآغوش م
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هم   ی! و چشمکیاساس یلیخ یکه حالشونو گرفت نمیب یکرده گفت: م کیو به گوشم نزدآروم اردالن سرش یلیخ
 حرفش کرد .  نیا یحواله 

 گونه م شدن!  یبهتر بگم چال رو ایپسر ها محو لبخند و  دمیدفعه د هیکه  دمینگاه کردم و خند بهش

 یاهنگ اورد،یاز پونه کم نم طنتیکه در ش طونیش یلیخ یآقا پارسا نیبه هر دوشون رفتم که ا یچشم غره حساب هی
 .دیبه چشمام کرد و خند

ه باال، چشم به پارسا دوخته بود ک ییخاص و لنگه ابرو یافتاد که با نگاه میرتیسرمو برگردوندم چشمم به داداشِ غ تا
 انداخت.  نییداداش اردالن، خنده شو خورد وسرشو پا نیخشمگ افهیق دنیپارسا هم با د

 رفت.  یلیو یلیخودم ق زِیداداش عز یستم خنده مو کنترل کنم و دلم برانتون گهید

که  دمیکرده گونه شو محکم بوس کینشسته بودم سرمو به صورتش نزد کشیخودمو نگرفتم و همچنانکه نزد یجلو
 . میآخ گفتن پارسا تند بطرفش برگشت یبا صدا

اردالن،  دنیبفهمم موقع بوس رفتیم مبوینثار پسرخودش کرده! فقط دلم زَلم ز یزیم ریضربهء ز کیعمه  دمید
 .دهیسوزونده که عمه حسابشو رس یشیپارسا اونجا چه آت

 گهیانداخته بودن، د ریعمه و پسرا که سرشونو بز یدرهم رفته  افهیپدر و ق یقرمز از خنده  یچهره  دنید با
 .میخودمونو کنترل کن مینتونست

داده  یبعد عمه هم همراه ما شروع کرد. بعد سرشو تکون یکه کم میکرد دنیدالن، من و پونه شروع به خندار پدر،
 من و داداش، در زِدلِیدختر عز نیا ن،یمبارکتون بکن یاون گوشا زهءیخوب آو یلیرو خ یزیچ کیگفت: پسرا بهتره 
 یفکرا ی. چون اگه حتکنهیفرق م نیکرد ارتیحاال ز اهمکه ت ییتوانمند هستش! با همه دخترا لیاصل دردونهء فام

بطرفشون نشانه رفته ادامه داد: مورد  دیپُربادتون بزنه........ همزمان دست اشارشو به حالت تهد یبه کله  یغلط
اول کار  نیاعدام شدنتون توسط اردالن هم بکنار! پس از هم یج یکه حاال با آر پ نیریگیهمه جانبه قرارم یحمله 

  گم؟یم یکه چ نیدی!! فهمنیکه مراقب رفتار و کردارتون باش دمیهشدار م تونهب

ما  بشه و پسرا با  یگفت که باعث شد دوباره گلِ لبخند مهمون لب همه  یآخرشو چنان با لحن بامزه ا ی جمله
ن من و اردال یش گذاشته برا نهیس یجلو یوروجک دستشو با مسخره گ یکه پارسا دادنیتکون م یلبخند فقط سر

 خم کرد... یسر



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

61 

 

قالب خنده و  نیکامال متوجه بودم که ا یو خنده گفت ول یحرفاهارو درقالب شوخ نیا یعمه همه  نکهیوجود ا با
شناخت  یخوب م یلیرو خ طونیش یپسرا نیهم در خود داره! عمه ا تییو جد قتیازحق ییرو کی یشوخ

 کردارشون بامن باشن. بهشون اخطاربده که مراقب رفتارشون و خواستیوم

 یکه وقت یبود! احساس خوب گهید زیچ هیداداش اردالن برام  یبهتر شده بود، ول یلیخ ییمن با بابا و دا ی رابطه
 ناراحتش کنم.   یبود و اصال دوست نداشتم لحظه ا نیواقعا برام دلنش زدم،یکنارش بودم و باهاش حرف م

 .کردیروح نواز عمل م یو دردمندم مانند مرهم یاحساس از جنس ناب که به قلبِ زخم کی داشتن

که آروم آروم  یپرمهر ینوازش دستها یتشنه  ت،یامن یآرامش ،تشنه  یمحبت، تشنه  یبودم....... تشنه  تشنه
 کنه!!  رابیروح سرگشته مو س

حس خوب رو به من  نیگاه مهربون و محکمش ذره ذره ااحساسو از چشمام خونده بود و اونم با همون ن نیاردالن ا و
 یشد و آروم م یوجودم گرم م ی. بالبخندش، باحرفاش، بانگاش، با محبتهاش، با آغوش گرمش، همه کردیم قیتزر

 شدم.

اون زن مهربون بود  نهیهفت سال پرازعذاب در ذهنم موندگار بود ننه سک نیکه ازا یو تنها کس زیتنها چ گهید حاال
 و بس!

 یرخط گهیهم مطمئن شد د نهیو ننه سک داکردنیمنو پ نکهیراحت کرده بود ک بعد از ا المویبهم گفته و خ اردالن
 یبود و اونجا آب و ملک رازیسروصدا به شهر و زادگاه خودش که همون ش یراحت و ب الیکنه، باخ ینم دیمنو تهد

 .ادیم دنمید یداده بود برا لکرده قو تییو موفق یخوشبخت یداشتن برگشته بود و برام آرزو

 که تلفنم بصدا دراومد. کردمیقبل از رفتن داده بود رو حل م یریکه خانم ام یکیزیف یمساله  داشتم

 بود. یخوشگل و دوستداشتن میلیرو داداش اردالنم برام گرفته بود که خ یگوش نیا

وده نه ب شیارسالن که قبل از رفتن باهام عکس انداخت گوش دمیتازه فهم دمیپونه رو د یبار گوش نیاول یبرا یوقت
دور بودم و فقط زنده  یگناه من نبود. هفت سال از همچ یخودم خنده ام گرفته بود. ول ی! که از عقب موندگنیدورب

 ! نیبودم هم

که منم فقط نگاش  دادیبمن م شویو پز گوش رفتیور م شیاردالن با گوش یبال انقدر عمدا جلو طونیش ی پونه
شده  زیصبرش لبر یداره! آخرش هم اردالن که کاسه  یچه نقشه ا دونستمینداشتم بگم. چون م یزیو چ کردمیم
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 ومدهیباالتر از اون مدل هنوز به بازار ن هبود ک دهیرو برام خر یرنگ یصورت یبمن بگه گوش یزیچ نکهیبود، بدون ا
 بده. ادیعملکردش رو بهم  ینه رو مجبور کرده بود نحوه کارت هم روش نصب کرده و پو میبود. س

که  دادیرو انجام م تیمامور نیا یمن شده بود. پونه با چنان توپ و تشر بینکنه که نص ابونمیگرگ ب بینص خدا
 مفصل داره!  ی هیقض هیخودش 

 . کردیم یسرِ من خال شویبود دق دل یاز دست اردالن شاک دایشد چون

نداشت و کارش شده بود نشست  یاردالن اصال بهش توجه یداشت توجه اردالن رو بخودش جلب کنه، ول یسع پونه
داخل و خارج  یشرکت وکارخانه ها انیمهم و حساب سود و ز یو عقد قراردادها یخارج یو برخاست باشرکا

 ه داشت.به عهد ور التیتشک نیا یازکشور! پدر هم که طبق معمول باهاش همراه بود و فرمانده

 تلفن رو برداشتم. چشمام برق افتاد داداش اردالنم بود! سالم کردم. یگوش

  ؟ی: سالم جوجو چطورگفت

 .خوندمی. داشتم درس میداداش یخوبه مرس یلیخنده گفتم: جوجو خ با

 خب؟ یزنیبهم زنگ م دیبسته برات فرستادم به دستت که رس هیآهوجان  نیگفت: خوبه، بب مهربون

 هست؟  یحاال چ یباشه داداش کردم: زمزمه

 شده بود گفت: حاااااااااااالااااا! طونیکه ش ییصدا با

 یکن تیجوجو کوچولو رو اذ ادیادامه دادم: دلت م ی!!!! و با لحن لوسگهید یکن تیاذ یخوایمظلومانه گفتم: باشه م 
 آررررره؟

 طرز حرف زدنم به ذوقش آورد و گفت:  نیا

 لقمهء چپش کرده بودم جوجو رو، خوب فعال خداحافظ......... کیکه اگه االن اونجا بودم  آخ

 کردم و تماس قطع شد. یلب خداحافظ ریزده ز یلبخند

 اومدم. رونیبالخره ازاتاق ب کیزیساعت سروکله زدن با ف کیاز  بعد
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 ارمیشما فرستاده شده، ب یا اردالن براازطرف آق یبسته ا دیشده گفت: خانم ببخش کیاز خدمتکاران خونه نزد یکی
 خدمتتون؟

 شکل کوچک که کادو شده بود. یبسته مربع کی. ارهیسرم خواستم که بسته روب باتکان

 بود. بایز یلیشده بود و خ یجعبه طراح یطالکوب شده که شکل گل رو یجعبه ا یوااااا

 آروم درشو رابازکردم.   یلیوخ دمیگل جعبه کش یانگشتم رو ینرم به

 یه برگهاک یپالک به شکل گل هیاون زبونم رو بند آورد .  ییبایکه ظرافت وز یهمراه با پالک فیظر دیسف یرطالیزنج
 یحکاک یکیکوچ یها نیشده و وسط گل هم اسم آهو با نگ یطراح ییبایو قشنگ در دو طرف گل به ز زیر یلیخ

چشمام راه  یپالک باعث شد اشک تو رینفس گ ییبایوش خورده بود......... زاز دوطرف به پالک ج ریشده بود. زنج
 کنه.  دایخودشو پ

 طیرادرش یبودم. زندگ یمن دختر قانع یول ،بردمیلذت م کردیکه برادرم باعالقه و عاشقانه نثارم م یهمه محبت نیازا
 هنیکه برام حسرت بار باشه!  ننه سک دمیدیهم نم یزیچ یعنیرونخورم.  یزیسخت باعث شده بود هرگزحسرت چ

 بند ییدستم بجا یهواشو کرده بودم ول یلیبود؟؟؟ خ ااالن کج یعنیمحکم و بااراده بارآورده بود.  یهم منو دختر
 نبود!

 مدال رو به جعبه ش برگردوندم و به سمت تلفن رفتم.   دهیکش یقیعم نفس

 بود. بایت واقعا ز هیگلم دستت درد نکنه. هد یداداشبه لبم آورد. گفتم:  یباصالبت برادرم لبخند یصدا

 درسته؟ دهیبسته رس نکهیمن، مثل ا یِبال طونی: شگفت تند

 قشنگه ممنون. واقعا انتخابت حرف نداره! یلیخودم، خ یِ: بله داداشگفتم

که  . خوشحالمزهاستیچ نیباتریز قیرو داشته باشه و ال نهایبهتر دیبا شهیگفت: خواهرخوشگل من هم یخوشحال با
 کار دارم؟ یبنده مرخص بشم، کم ستین یخوشت اومده. خوب امر

 کرده تلفنو قطع کردم. یندارم. وخداحافظ یگفتم: نه کار آهسته

 کردم که از طرف پونه بود.  دهیرس امیبه پ ینگاه
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اونجا. باهات کار دارم.  امیم گهیساعت د کیمن تا  نیبب ؟یدخمل یمن،  چطور یِگردو ریبود: سالم نون پن نوشته
 رو گذاشته بود.   طونیآدمک ش هینقشه توپ برات دارم. و بعد شکل  کی

 کیبهش وابسته شده و مثل  یلیبودمش، خ دهیکه د یروز نیداشت. از اول یغم و شاد یب یایدن طونیدختر ش نیا
 خواهرِ نداشته دوستش داشتم ....... 

کرده  یدستم نگاه یباز، به مدال تو یو دهن زدیم رونیکه داشت ب یو با چشمان دینگذشته بود که پونه رس یساعت 
کارها بلد باشه! عجب  نیاز ا یداداش اردالن جنابعال نیا کردمیفکر نم چیخوشگله ها!!! ه یلیآهو خ یگفت: واااا

 !! شهجمع دور و بر یلیحواسش خ نکهیداره و مثل ا یزیت یگوشا

با بابا  ی. داداش هم در مورد مساله امیکردیصحبت م ورآالتیمن و پونه آهسته در مورد ز میروز که دور هم بود اون
 مارو گوش هم بکنه مارمولک!  یصحبتها نکهیحواسش بما باشه، چه برسه به ا کردمی. اصال فکر نمکردیصحبت م

 فیعرت تیمامان شیتیدوست ت نبود! اون روز چقدر از گردنبند اون ادمیها! اصال  یگیراست م یزده گفتم: وا یلبخند
 د!کر دیدعوات کرد و برات چشاشو سف یکه عمه کل رهیبرات بگ یکی یچقدر هم با حسرت از مامانت خواست ،یکرد

 هم .......  یمعرفت جنابعال یشدم اونموقع برادر ب خیکردم، من توب فی! من تعرگهیو گفت: آره د دیخند

 گلوشو قورت داد.  یکرد به خودش مسلّط بشه و بغض تو ی....... سع رهینتونست ادامه صحبتشو بگ گهید

 معرفت من یانداخته بود باال آورده گفتم: که برادر ب نییدستش گذاشتم و سرشو که پا یآروم دستمو رو یلیخ
 بذاره درسته؟؟؟  بینص یشمارو ب

 یدوستش دار یلیگفتم: پونه  خ گونه هاشو پاک کرده یشد. با انگشتم اشک رو ریچشماش سراز یتو یها شبنم
 نه؟ 

 دیبا یشونه ش گذاشتم و گفتم: پونه اگه واقعاً دوستش دار ینزد! دستمو رو یعاجزانه به من انداخت و حرف ینگاه
حرفاست و حاال  نیسر سختتر از ا یلیکه من داداش اردالن رو شناختم خ ییچون تا اونجا ،یخودتو بهش ثابت کن

 !!!یروش کار کن دیحاالها با

کنم، اصالً  کاریآهو چ یلرزان ادامه داد: ول ییشناسمش! و با صدا ی. مدونمیزد و گفت: آره م یباحسرت لبخند پونه
که  دهیکش یبتون واریداداش سرسختِ تو دور تا دور خودشو د نیبشم! ا کیبهش نزد یخودم مات موندم چطور
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 هشی. به ظاهرم نگاه نکن که همشمیم وونهید رمکنم! دا کاریگو چب تو بشه. کیبهش نزد یدختر چیه دهیاجازه نم
 ......... یلیداغونه خ یلیقلبش گذاشته ادامه داد: دلم خ یدستشو رو خندم،یو م گمیدارم م

 کرد.  هیبزنه، خودش رو تو بغلم انداخت و شروع به گر ینتونست حرف گهید

م برداشته گفتم: پونه دارم ازت  نهیس یکنه. بعد سرشو از رو یو اجازه دادم که خودش رو خال دادمیتکونش م آروم
صالً ! ایحرفها باش نیمحکمتر از ا دیبا یکنار اردالن بمون یخوای! اگه واقعاً مینبود ینطوریها! تو که ا شمیم دینا ام

 صبر کن! کنمیمن بهت کمک م

 چطوره؟؟  میکنیم رشیگ نیو زم میکشیتوپ براش م یکرده ادامه دادم: چند تا نقشه  زیر چشامو

  ؟یکنیآهو؟ بهم کمک م یگیگفت: واقعاً راست م دهیخند زدیدر همون حال که اشک تو چشماش پر م پونه

که  میکنیم رشیگ نیزم نیکه خودش خودشو نشناسه! همچ میاریسرش م ییبال هیخنده گفتم: بله چرا که نه!!!  با
 که بطرفت پرواز کنه!  میکنیم یفوران کنه! کار یشتریچشماش زلزله هفت ر یتو نهیب یتورو م یوقت

داداش مغرور و  یهم برا ی. که صد البته کممیحوصله ش باز شده بود در مورد نقشه هامون صحبت کرد یکه کم پونه
 . شدیم یدماغش خال یاز اون باد تو یکم هی دیکه با میدیافروز نقشه کش یخودش آقا پارسا یاز خود راض

 راه افتاده بود. یطور نیکه اشک چشمامون هم میدیانقدر خند میبود دهیپارسا کش یبراکه  یینقشه ها از

 .دیاتاق صداش بگوشمون رس رونیکه از ب میاردالن به خودمون اومد یسالم بم و مردانه  یصدا با

 .میو سالم کرد میاومد رونیشده ب بلند

 گفتم.  دیبصورتش زدم و خسته نباش یکه لبخند دیمنو بوس یشونیبا محبت پ یلیشده و خ کتریبرلبنزد یلبخند با

 داده متوجه پونه شد.  جوابمو

سرش بسته بود.  یباال یخوش حالتش رو دم اسب یو موها دهیپونه بلوز شلوار کتان برنگ سبز روشن پوش اونروز
.. پونه با اون بود..... شهیو صورت سبزه اش برّاق تر از هم دادیتر نشون م دهیرنگش کش یقشنگِ شکالت یچشما

  زمزمه وار سالم کرد.  یلیانداخت و خ نییبه اردالن کرده سرش رو پا یجذابش نگاه ی افهیق
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سکوت و نگاه به پونه، آروم  قهیدق کینگفت. بعد از  یچیفقط به پونه نگاه کرده ه یعکس العمل چیبدون ه اردالن
 !دمیخریبرات م دیگفت: با دهیجوابش رو داد و حالش رو پرس

 رو؟ ی: چمیپونه هردو باهم گفت منو

پونه بخرم فقط بخاطر زحماتش.  یبود که چندبار خواستم برا یما جواب داد: مدال قشنگ یخندان از هماهنگ اردالن
 ادیز ثیدختر عمه اش مدال بخره! خب حرف و حد یبرا ییداره پسردا ی........... آخه ...... آخه گفتم چه معن یول
 زحمتشو بکشه بخره!!!!  شییدا ،باال انداخته گفت: به من چه یونه ا! آروم شگهید شهیم

 نه،کیم تیبرام کفا یکه به فکرم بود نیپونه نگاهشو به چشمان اردالن دوخته گفت: هم میدیخندیم کهیحال در
 !  نیکن یادآوریجوونم  ییلطفا به دا خوام،یم میلیخ خوامیخب مدالم م یادامه داد: ول طنتیممنونم. و با ش

شمام آماده  کنمیو گفت: خب دخترا تا من لباسامو عوض م دیکرده دستمو کش یخندان دوباره به ما نگاه اردالن
 باهاتون دارم!  یکار اساس کیناهار که بعدش  یبرا میبر دیش

 .نینکه خندان گفت: بعدازناهار! بروبر منو نگاه نک میحرفش موند یتکون داده با تعجب منتظر ادامه  یدو سر هر

 یموشکافانه بود. چنان تو یلیاردالن به پونه شدم که خ گاهیگاه و ب یدوبار متوجه نگاهها یکیخوردن ناهار  نیح در
 یلیخ توجه به اطراف یفکر بود و ب یپونه تو یاونو بشناسه. ول خواستیو م دیدیانگار پونه رو تازه م رفتیبحر پونه م

 .خوردیآروم غذاشو م

 دنیگفت: بابا و خودش به توافق رس دمیاردالن ازمون خواست که به صحبتهاش گوش بد یاز نهار و خوردن چا بعد
 یبدهند و منم با همه آشنا بشم. البته طبق گفته ها انیبا اطراف شتریب ییآشنا یبزرگ رو برا یمهمون هی بیترت

پدر و  یو قسم خورده  یزدن دشمن خون نیو زم رانداختنیجشن گ نیاز بر پا کردن ا یاردالن نقشه و منظور اصل
ن، اردال یبود! طبق گفته ها میهایخواب یب یکابوس شبها شهیخانواده توانمند همون ) اتابک خان معروف( بود که هم

 چیون هبوده، چ یثابت کنه دزد دخترش ک تونستیبابا دزد دخترشو شناخته! بابا هم اصال نم دونستیاتابک هنوز نم
 ماجرا نبود.  یابک تواز ات یرد

حرف  محکم رودرو باهاش تونستمینه! م ایتوانش رو داشتم بتونم باهاش روبرو بشم  ایآ دونستمیفکر فرو رفتم. نم به
 !!دمشید یتحمل کنم؟ کاش نم تونستمی! اصال مارمیخودم ب یبه رو یزیچ نکهیبزنم بدون ا
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هارو از چشمام خوند و بعد  یگفتن یو همه  رهیبه چشمام خ یحرف چیتکون داده به اردالن نگاه کردم. بدون ه یسر
 داد.  یفیشونم گذاشته فشار خف یدستشو رو

 زدم. یرو از خودم دور کردم و لبخند دیرو از چشماش خوندم و من هم مطمئن شده ترس و ترد نانیاطم

 قرص قرص شد. خداروشکر که بودند. دلم ره،یبا اون اقتدار از پله ها داره باال م دمید یکه بخونه اومد، وقت بابا

 هال جا مونده بود.  یتو میاومدم. گوش رونیتختم ولو بود که از اتاق ب یروز بعداز رفتن اردالن، پونه رو اون

 بره!  نییپله رو پا نـــــهمهیحال داره ا یسُرخوردن پونه از نرده ها افتادم. فکر کردم ک ادی یا لحظه

دلم  ی! حاال دروغ نباشه تومینرده نشستم و دِ برو که رفت ینبود رو یبار به اطراف کردم و چون کس طنتیش ینگاه
 ! وووووهوووووووووووووویداد زدم: 

له که با ک دمیرسیپله م نیبپرم، چون داشتم به آخر نیینرده پا یاز رو یبا چابک کردمیداشتم خودمو آماده م تازه
 شد!  یو چ کردمیفکر م یچسقوط آزاد کردم!!  کنفریبغل 

افتاد که داشت با  یجفت چشم عسل کیچشمم به  دم،یکشیعقب م یخودمو با عجله و معذرت خواه همچنانکه
 . کردیتعجب و خشم نگام م

 نیخوریدفعه چشم م هیگفت: ماشاا... ماشاا...  یانداختم که عصبان نییو سرمو عذرخواهانه پا دمشیلحظه د هی فقط
  اونم بغل مردم! ،یکله پا بش هیسرسره سوار یچه وضعشه آخه! نرده مگه جا نیگفتن!!! ا ی، متانتگفتن یها! دختر

 اتاق کارم هستم.  یپسرم! تو ایبابام اومد که گفت: آراز جان ب یصدا یاز خجالت بلند نکردم ول سرمو

 ! رفتیباشه که بدتر آبروم م دهینفهم یزیشدم و فقط دعا کردم بابام چ الیخیرو ب نیمرد خشمگ نیا

 لطفا! و راه افتاد. نیباش گرانیو محکم گفت: خودتون به جهنــــــــــم مواظب د دهیکش یخان کنار آراز

 یدار میکردم گفت: من مطمئنم تو تصم فیپونه تعر یماجرا رو برا یوقت یول دمیترکیحرص و خجالت داشتم م از
چطور بود؟ بدردبخور  یکی نیاز من داشته باش!!! ا نویا ،یدونه امتحان کن که وجود دارن رو دونه ییتمام آغوشها

 بود؟؟؟

 لبام بخنده باز شد.  که
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 شکر خدا خنده مون براه بود.  فتادیم ادمونیماجرا  یتا موقع خواب وقت اونروز

 یپدر و اردالن حساب یو نقشه ها یکار زیجشن برگزار بشه رفت و آمد خدمه ها، تم نیهفته بعد ا کیبود  قرار
 من اجازه دخالت نداشتم. یمشغولمون کرده بود. ول

 هشیهم شدیو ارتباط با اونا باعث م یخارج یهاشرکت نی. البته داشتن بزرگتردمیدیکم در منزل م یلیروخ بابا
 یساعت دو سه هیعصرها خونه باشه و  کردیم یبود سع ادیاردالن هرچقدرهم که کارش ز یسرشون شلوغ باشه، ول

 رو با من بگذرونه.

 !یبه گفتنم کرد. آب دهنمو قورت دادم و رو به اردالن کرده گفتم: داداش قیزد و تشو یبهم چشمک پونه

 .یاردالن مهربان گفت: جون داداش 

 به لب آوردم.  یباز وبسته کردم و لبخند ملوس کباری چشمامو

کنار لب  زیم یلحظه همه پرونده ها رو که رو کیودر  ارمیدر ب انیبود که احساسات اردالن رو به غل یکاف نیهم
 قورت دادن من سربه دنبالم بزاره!  یتابش گذاشته بود رو فراموش کنه و مثال برا

 صدرصد خوردمت! رمتیبگ ،یداداش یقورت دادن یبرداشت که جوجو زیطرفم خ به

 سهیو داد و فرار بودم، پونه هم از خنده ر غیومن هم که از ترس در حال ج دیدو یداشت تو خونه م نطوریهم اردالن
 رفته بود.

 محمد همراه پدر به داخل خونه قدم گذاشتند. ییهنگام درب خونه باز شد ودا نیدرهم

 چپم بکنه!  یلقمه  هیداره  میتصم یبه دادم برس! امروز داداش ییزدم: بابا ادیفر بلند

ه و باال انداخت یر من و اردالن کرد شادمانه نظاره گر بود، که شانه اکه نثا یاز عشق و نگاه پراز آرامش یبا لبخند پدر
 وداداش نره غولت!!!  یدونیگفت: به من چه مشکل خودِ توئه!! خودت م

 بامزه ادا کرد.  یلیآخرش رو خ جمله

که  ایخودم ب پیجونِ خوشت ییسنگر گرفته گفتم: دا ییکرد و به طرف ما اومد که پشت دا دنیشروع به خند ییدا
 !!دییبنده شما ادرسیدر حال حاضر تنها فر
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دست دور شونه هام انداخت و بطرف مبل رفته منو هم کنار خودش نشوند و دمِ گوشم گفت:  یبا خنده و شوخ ییدا
 طلبت! یکیآهوخانم 

 دماغم کنده شد!!! یییییییییییییاحساس کردم دماغم کنده شد.... فقط تونستم بگم:آ یلحظه ا که

 . پونه هم شکمشو گرفته بود. دندیخندیوپدر که غش غش م اردالن

 وروجک!  دیراحت شدم! انقده چسب شیوگف: آخ دیمحمد عقب کش ییدا

ناه پ ی! منو بگو به کی! بازم صدرحمت به داداشدیجووونم! شما که از اردالن بدتر بود ییو کوله گفتم: باشه دا کج
 آورده بودم!!

 ر با لبخند منو صدا زده دستاشو برام باز کرد. . پددیخندیمحمد همچنان م ییدا

 با لذت وشتاب خودمو درآغوش بابا پرت کردم. یا لحظه

 با آرامش به شونه ش گذاشتم و چشمامو بستم. سرمو

 !!نمیبب نوریا ایدختره لوس و ننر! حالم بهم خورد! ب گهیپونه به خودم اومدم که گفت: واه واه!  بسه د یباصدا

 بهمون خوش گذشت. یلیاون شب خ یو شوخ باخنده

 واشاره ازم خواست که با پدر و مایقبل رفتن با ا یپدر، ول یآخر شب به خونشون برگشت البته با راننده شخص پونه
 اردالن صحبت کنم و منم با تکان سر اونو مطمئن کردم.

 استراحت به اتاقشون رفتند. یبرا ریبعداز گفتن شب بخ ییو دا پدر

و  ستین زخونهیمونه، چونکه عز یما م شینداره وتنهاست پ فتیکه ش ییشب ها ییاومدم دا الیکه من به و یازوقت
 غربت موندگار شده.  یبه خاطر مادرم فعال تو

مامان حالم  یادآوریاومد و دوباره اشک تو چشمام جمع شد. با  رونیام ب نهیازس یافتاد آه جگرسوز ادمیمادرم  تا
دهن باز کنم و حرف دلمو به اردالن بگم که  خواستمیخودمم نداشتم. تازه م یشد که کال حوصله چنان بد  یلحظه ا

 تلفن زنگ خورد. 
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ه پشت ک یرو برداشته گفتم بفرما، فکر کنم کس یگوش یبود چنان عصب دهیدهنم ماس یزنگ تلفن که حرفم تو با
 شد.  مونیخط بود از زنگ زدن پش

 توانمند؟ یرد که گفت: منزل آقابگوشم خو یمردانه و خشن یصدا

 امرتون!  ،ینصف شب دییمزاحم بدموقع حرصم گرفت که گفتم: بفرما نیاز دست ا یچرا لحظه ا دونمینم

 یظرافت و ادبِ پشتِ تلفنت! حتما ن نیبود. بعد گفت: بنازم به ا دهی. فک کنم طرف هنگومدین ییصدا چیه یا لحظه
 ! یچ یعنیآداب معاشرت  یریگیم ادی ینداره بزرگ بش یبی! عیدیو از خواب پر یدار فیکوچولو تشر ین

 ! نمیبده به اردالن بب ویپرابهت و خشن ادامه داد: گوش یبا صدا بعد

 مردکِ بدبخت!  رمیگیبچه! االن حالتو م یکرد که بمن گفت یلیو یلیق دلم

 خدمتتون آقابزرگ!  یخانمانه باشه گفتم: چند لحظه گوش کردمیم یکه سع ییصدا با

 مسنِ مفلوکِ از کارافتاده باهاتون کار داره!  یآقا هی نکهیجووونم مثل ا یبطرف اردالن گرفته گفتم: داداش ویگوش

 رده! ک دایمنو پ ینصف شب هیمرد مفلوک ک نیا نمیرو گرفته گفت: بب یحال اومد. اردالن با خنده گوش گرمیج که

بهم کرده با تاسف سرشو تکون داد. بعداز تموم شدن حرفاش رو بمن کرده در  یبا تعجب نگاه د،ییگفت بفرما تا
 تـــــو! یکرد ینجوری! چرا اچارهیهم بود ب یگفت: عجب مرد مفلوک دادیدوباره سرشو با تعجب تکون م کهیحال

 وز! هن ومدهین ایحرف بزن بدن یباهاش اونجور نهبتو یکس یعنیبرو دعا بجوون من بکن که از اونور ترورت نکرده! 

 دیبخواد سالن رو ترک کنه روبهش کرده گفتم: اردالن جووونم ببخش نکهیتعجب نگاشو بصورتم دوخت و قبل ازا با
 !ینیچند لحظه بش شهیم

 و خوب به حرفام گوش دینش یلطفأ عصبان یگفتم: داداش دهیکش یتکون داده رو به من منتظر نشست. نفس یسر
 !دی! بعداز تموم شدن حرفام نظرتون رو بگدیبد

 ش درهم قالب کرد و منتظر شد. نهیس یبصورتم کرده دستاشو رو قیدق  ینگاه اردالن

 کرده ادامه یازش خارج شدم، مکث کباریخونه گذاشتم فقط  نیا یپامو تو کهیاز وقت ،یداداش یدونیگفتم: م آروم
که بسرم اومده  ییخودم وبالها تیبه خاطر امن دونمیابا منم آدمم! مآخه ب شمیم وونهیدادم: داداش به خدا دارم د
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کرده ادامه  یازتون دارم مکث یدرخواست یول د،یهست ننگران م یلیکه شماها خ دونمیبرم، م رونیاجازه ندارم ب
س پ نیبگ نیخوایبازم م دونمیثبت نام کنم. م یورزش یاز کالس ها یکی یبا پونه تو دیاگه اجازه بد خوامیدادم: م

 یلیهم ازم خ رایو دب خونمیفشرده درسام رو م یلیکه درحال حاضر دارم خ نینیب یم یداداش ی،ول یدرسات چ
 !!!!کنمیبرم خواهش م نیهم که شده اجازه بد هیروح رییتغ یپس برا نیراض

 شدم. رهیبه اردالن خ زدیکه التماس دراون موج م یبا چشمان بعد

 خونه نیا نمیب یم یپر پشتش کرد و گفت: علن یشو بسته بعد دستاشو داخل موهاچشما یا قهیچند دق اردالن
 !! شرط هیاما به  یریم رونی! بیبه اعصابت فشار آورده که کم مونده افراد پشت تلفنم درسته بخور یلیموندن خ

 منتظر موندم ادامه بده. مشتاقانه

 .نیگردیوبرم نیریم ی: بامحافظا و راننده شخصگفت

شده  زونیاز گردنش آو اقیو بعد با اشت یمرس یمرس یداداش ولیگفتم: قبوله، ا دهیدستامو به هم کوب یخوشحال با
 .دمیگونشو بوس

 یداداش اردالن اجازه خروج از منزل رو به من داد، کال عوض شده بودم. انگار که آهو یگذشت. ازوقت یسه روز دو
 گلم!  یفندق یشده بودم. البته باهمدست گوشیو باز طانیمتولد شده بود که شرّ و ش یگرید

. در میذاشتیو سربسر همه م میاوردیکلمه همه اهل منزل رو به سطوح م یواقع یبه معنا میشدیم یکیبا پونه  یوقت
 . میشدیجشن بزرگ بابا هم آماده م یبا کمک عمه برا امونیکنار شلوغ باز

 جشن آماده کرده بودند.  ی! کل خونه رو برایدنیبود د ییایخونه بروب یبود که تو یروز دو

 . کردمیبه خودم نگاه م ستادهیا یقد ی نهیآ ی. روبرودیجشن فرا رس روز

 ست؟یبهتر ن ینطوریا نیشدم؟ موهامو بب ریبه پونه گفتم: پونه چطوره؟ چشمگ خطاب

ااااا!! گفت: بروبااااب دیپوش یرنگ که ست لباسش بود رو م یاسی یپنج سانت یداشت کفشا کهیدر جواب درحال پونه
من  !!! مثالثتیخوشگل و بد ذاتِ خب کلیببره با اون ه ختتوی! مرده شور رمن یابیبه بازار شوهر یآفتابه برداشت

 !یکردرو خرابش  یچلچراغ جشن باشم تو که همچ خواستمیامشب م
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!! نیارد فیمظلوم تشر یلیر خودتون خانگا ثیخب یگی! چنان منیجواب دادم: لطفا شما به چلچراغ بودنتون برس کج
 .ستمین یچیبنده ه ،یخودم باجنابعال ی سهیواهلل در مقا

 متعجب گفت: واااااااا پونه

 ه؟یاوضام چه جور نمیخنده گفتم: واالاااااااا..... حاال نظر بده بب با

 ی! اون پسر عمویر کرداز راه بد چارمویبگم واال! داداش  ب یرو به من دوخت وگفت: چ طونشیقشنگ و ش یچشما
ور مرده ش ی افهیشکل و ق نیبا ا یسوزونیم یشیامشب چه آت ستیمعلوم ن گهی! دیکشوند راههیورزشکارتو به ب

 برده ت!!

 ! یکرد یهستن واال اونم از راه بدر م یداده گفت: حاال خوبه اردالن داداش خود جنابعال یسرشو با افسوس تکون بعد

 بشکنه دستت که قطع نخاع شدم!  یمن باعث شد صداشو خفه کنه و بگه: آآآآآآآآآآ یگردن پس

 !نیزشته زودباش دنیمهمونا رس گهید نیایقطع شد که گفت: دخترا ب نازیعمه پر یصدا دنیبلندِ من با شن ی خنده

 . میایاالن م یگفت: چشم مامان پونه

ر همرنگ دو ییبایز یها یبود که نوار دوز ییبایرنگ ز یاسی. لباس پونه کت شلوار میخودمونو برانداز کرد دوباره
 مشیمال شیکرده، آرا ونینیش ییبایبه شکل ز شگریپونه رو آرا یقهوه ا یبود....... موها باترکردهیو مچش اونو ز قهی

 .بودداده  فیهمه فن حر ی دهیورپر نیبه ا یبیمالحت عج

تند  و منم دلم ضعف رفت ادیوسط اتاق ب یکه باعث شد پونه قر دیبگوش رس نییاز پا ییباینواختن ارکست بز یصدا
 .  میبرسون نییخودمونو به پا

اش از هردو طرف بصورت هفت برش داشت و  قهیکه  یریبرنگ ش یراهنیبخودم انداختم. لباس من پ ینگاه دوباره
 یاومد و دنباله  یمچ پام م یهم بلند که تا رو اهنمریاون قسمتها کار شده بود. خودِ پ یهمرنگ لباس رو پوریگ
با تن  کیش یراهنیپوشش داده شده بود و کال پ پوریبا گ یکه به قشنگ یینهایهمرنگ داشت. آست ریاز حر ییبایز

 !!!میاش خبر داشت رهیخ یاردالن و نگاها تیبود. آخه خودمون و عمه از حساس دهیو کامال پوش یعال یخور

 یرو ییبایبه ز شگریاز موهامو آرا یکمرم رها شده بود. تکه ا یتا رو ییبایبلندم همه فر درشت شده و به ز یموها
 .ومدیبصورتم م یلیحالت داده بود که خ میشونیپ
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 به تمام معنا ساخته بود. یرنگ هم از من فرشته ا ییطال میمال شیآرا

 موهام انداختم. یرنگ رو ییطال یبا نواردوز یریبکنه و شال حر ینتونست کار ختیکه ر یپونه با هرزبون البته

حجابم هم، فقط به  نیحجاب درمقابل  چشمان مردان مجلس قدم بردارم، هرچند ا یوجه دوست نداشتم ب چیه به
 مهربونم!!! نازیعمه پر نوایو ب چارهی! بریخورد والغ یخودم م ی چارهیدرد عمه جون ب

لس که مج یآنچنان یها شیکلمه هنگ کردم! پوشش خانمها با لباسها و آرا یواقع یبه معنا ،میدیپله ها که رس یباال
 هم مختلط بود. 

 دمیفهم حشیآروم پونه و توض یرو شروع کردند که با سقلمه  یعوض شد و آهنگ تازه ا یارکست لحظه ا نواختن
 اند.  دهیمن تدارک د یبرا

گفت:  یلب ریکه کرده بودم پراز اشک بود، پونه ز یو چشمام بخاطر ذوق میومدیم نییآرام از پله ها پا همچنانکه
 نیباش!! بابا دمتون گرم، چه کردن ا نارویا م؟یتوسرِ پارسا بکن دیبا یخوشگل چه خاک یدُخ نهمهیحاال با ا یوااااااا

که منم بزور خودمو جمع کرده  دیخند یرلبیدارن بخداااا! بعد ز ولیروشن! بابا ا نازمیما! چشم مامان پر یمهمونا
 . کردندیچهره ها بطرف پله بود و مارو نگاه م یخنده ام کردم. چون همه  نیجانش یلبخند

 مرده!! لیها ذل یبر یپونه، خفه شو االن آبرومونو م یریزمزمه کردم: کــــــــــوفت!! حناق بگ فقط

تا  رفته ام یو با آبرو کنمیمنو که االن سقوط آزاد م ریبگآهو  یگفت: واااااا یلرزان ییپونه باصدا نیح نیکه در هم 
 مونه! اردالن چقده ماه شده دختر! یشوهرو سرم طاس م یآخر عمر ب

 طرف اشاره کرد که اردالن با  هیبا سرش به  و

 . ومدیبلند و محکم به سمت ما م ییها قدم

ه شد یجذاب و خواستن یلیروشن که همرنگ لباس پونه بود خ یاسی راهنیرنگ باپ اهیکت و شلوار براق س دراون
 بود. 

بود  با لبخند دست در  دهیمهمونا شروع به دست زدن کردند. اردالن که به ما رس ی. همه میدیپله ها رس نییپا
 کردم. شیمهمونا با احترام سرخم کرد که منم همراه یهمه  یمن انداخت و برا یبازو

 .  شدینواخته م ییباین بزآهنگ آهو هم که همچنا 
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 ستیکلمه، حکم ا یواقع یشد، به معنا رهیبه چشمان پونه خ یمنو پونه کرد و لحظه ا یکه به سراپا یبا نگاه اردالن
 پونه رو امضا فرمود.  یقلب

 رو به دندان گرفت.  نشییلرزان سالم داد و لب پا ییو صدا دهیپر یبا رنگ پونه

 ییمارو راهنما کهیداشت و در حال یخاص یزد که معن یوابشو داد و به من چشمکآهسته، ج یبا زمزمه ا اردالن
 همراه ما قدم برداشت. کردیم

و  دیبوس مویشونی. دو طرف صورتمو گرفته پدیتازه گرفتم که منو در آغوشش کش ییرویبابا ن یصدا دنیباشن
 مهربون بصورتم زد. یلبخند

 یمهمونا کرده بلند گفت: دختر دردونه و آهووشم رو خدمت همه  یارکست کم شد و بابا رو به همه  یصدا یا لحظه
 .  دیتوانمند گذاشت ی فهیو قدم بر چشم طا دیخوش اومد ی. همگکنمیم یمعرف جنابانیعال

 خانم جوااااان! داریهستند مشتاق د شونیبگوشم نشست که گفت: خب خب پس آهو خانم معروف ا ییصدا

 ،رهیت یبه رنگ قهوه ا یو چشمها یخاکستر یبلند قد با موها یهمراهِ پدر بود. به طرفش برگشتم. مرد یصدا نیا
 برلب. یلیبینازک و س ییبا لبها زیدماغ نوک ت

 زد. یبه من کرد و بعد به پدر پوزخند یمارکدار وساعت طال در دست که با غرور و تمسخر نگاه یها لباس

 دیبه مرد انداخته با طعنه و تهد یعصب ینداشتم. بابا نگاه یدوست بابا اصال حس خوب نیا دنیچرا از د دونمینم
 دایرو هم پ یگرید یزهایچ یبعد یمن آهو هستش که گم شده بود. انشاا... درقدم ها یدختر کوچولو نیگفت: بله ا

 کرد. میرو هم کشف خواه یقیو حقا

 !!!دوارمیحو بشه و فقط با تمسخر بگه امبابا باعث شد پوزخند مرد از رو لبش م حرف

بزنم اردالن دست دور بازوم انداخت و با زمزمه گفت:  یکه خواستم حرف نیبه هردو کردم و هم یتعجب نگاه با
 . دیی! و به پونه هم اشاره کرد که بفرماایآهوجان ب

 بهشون سالم هم ندادم! یگفتم: واااا! اردالن نکن زشته، من حت آروم

با چند نفر آشنات کنم و منو با پونه به جمع جوانان مجلس برد. سالم و  ایفقط ب ،یبگ ستیالزم ن یچیگفت: ه اردالن
 ببرم. ادیچند لحظه قبل رو از  یمجلس باعث شد که حرفها یپرشور جوونا یاحوالپرس
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 !یدار یاردالن جان، چه خواهر خوشگل وناز یبگوشم نشست که گفت: واااا یلوس دختر یصدا

ه از که اگ ،یعصبان یلیپونه خ یهم بهش نکرد ول ینگاه مین یکرد. اردالن حت کیبا نازو ادا خودشو به اردالن نزد و
 .کردیجا دختره رو از وسط نصف م نیهم دیترسیمجلس نم ختنیبهم ر

باصد  یاده ااف یبود. دختر رانیپدر در ا یکار یاز شرکا یکیدختر  نایکرد ال یو اردالن معرف دمیکه فهم یاونجور
 جلف! یو لباس شیمن آرا

اجقش رو بکَنم بزارم کف دستاش!  یدونه دونه اون موها گهیم طونهی! شدهیترش یآروم گفت: واه واه دختره  پونه
 به اردالن! دهیچسب یچطور نیبب

 اتابک خان؟..... دیکه گفت: چطور دمیکرد شن ینفررو خطاب م کیکه  ییبزنم صدا یکه خواستم حرف نیهم

 

 

 هشتم قسمت

 

 

 آرام پشت سرمو نگاه کردم.  یو ناباور باترس

ابام که کنار ب هیفکر کردم: اتابک که همون مرد بلند قد ومدیدهنم م یقلبم تو کهیچشمم  به اتابک افتاد در حال تا
 بود!!!! ستادهیا

رو درمقابل  یوحر یها، عذاب ها، شکنجه ها یینحسش، لحظه به لحظه اشک ها، تنها ی افهیبهمراه ق اسمش
 چشمام به جوالن درآورد.

 نشد که رمیلرزشهامو بگ یکردم جلو یکردم. دست خودم نبود، هرکار دنیحبس شد. شروع به لرز نهیدرس نفسم
الن به ارد یبغلم انداخت و نگاه رینظر داشت فورأ به طرفم اومده دست ز رینشد! به نفس نفس افتادم! عمه که منو ز

 کرد. 
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 کرد.  تمیاز جوانان مجلس با کمک پونه به طرف پله ها هدا یفورا دستمو گرفته بعداز عذرخواه اردالن

و به ت تونهینم چکسیقشنگم! ه یآهو کوچولو نجامیجوجو! اصال نترس، من ا ری: آروووووم ،آروم بگگفتیم آهسته
 ! زدلمیبرسونه مطمئن باش عز یبیآس

 دِید یچون جلو فتمیب نیقدرت قدم برداشتن هم ندارم، کم مونده زم گهیو د کنهینم میاریپاهام  دیکه د اردالن
 بلند کرد و در آغوش گرفت.  نیمهمونا هم نبود، تند منو از زم

 به سمت اتاقم رفت. پونه قدم به قدم با اردالن همراه بود.  کردیدرگوشم زمزمه م متیبه مال کهیدرحال

 آب قند به خدمه داد. وانیل کیا دستور تخت خوابوندن و فور یکمک اردالن منو رو با

 وانیح نیا دونهیدعوت کنه! اون که م نجایرو به ا یآدم نیبابا همچ دیچرا با ؟یتونستم بگم: آخه چرا داداش فقط
 !هیچه جور آدم فیکث

 کردم. هینتونستم ادامه بدم وشروع به گر گهی......... د اون

دستاش گرفته بود و فشار  یلرزانمو تو یکنم. دستا یتخت نشست و اجازه داد قشنگ خودمو خال یکنارم رو اردالن
 !ریآروم بگ قهیدق هیآهو جان!  گهیکه گفت: بسه د دادیم

 . رمیکردنمو بگ هیگر یکردم جلو یلرز گرفت وخش دار شد. سع شیصدا

که  یوونیح نیهمچ دنیتحمل د دونمیم زمیوگفت: عز دیکش یصورتمو با سرانگشتش پاک کرد، آه یاشکها اردالن
اتابک  یوقت یدونیهفته تمامه که شبا خواب ندارم. م کیمن االن  یدونیعذاب آدم باشه چقدر سخته، اصال م هیما

 دستام بشکنم!  نیگردن کثافتشو باهم خواستیدلم م دم،یرو د

 قرمز شد. ادیول کرد و انگشتاشو با فشار مشت کرد که دستش از فشارز دستامو

 ینطوریسخت بود تحمل کردم، چون پدر از من ا یلیخ نکهیمقابلش چشم دوخت و ادامه داد: اما تحمل کردم. با ا به
هفته تونستم  کی! من تازه بعداز مشیما شناخت دونهیخواسته بود! پدر ازم خواست خودمو نگه دارم چون اتابک نم

ش که ما از دید یم دی! بادید یامروز تو رو م دیبا کثافتکنم! اون  و بتونم امشب بحرف بابا عمل امیباخودم کنار ب
! اون امروز به دعوت پدر پاسخ ستین یواقع طانیکمتر از ش یزیچ یرذالت و پست ی! اون نامرد تومیندار یترس
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 نمیا یول نهیخودش بب یپدرو، باچشما دنیخورد شدن مارو، له شدن تورو، عذاب کش دیو  شا ادیمثبت داد تا ب
 ! ی. هرکاااااارمیکن یبخاطر تو م یهمه کار فتهی! اگه پاش بمیستیکمترم ن مینباش شتریکه ما از اون ب دونهینم

 ییتونه به جا یبا ترسوندن ما نم دونهیم گهیشد. ادامه داد: اون نامرد پست االن د یداشت خشن و بلند م صداش
 باشه!؟ یبرسه البته اگه ترس

من نگاه کرد و دستشو باال آورده با سرانگشت اشاره ش شروع به نوازش کردن  یاشک یبرگردوند و به چشما سرشو
 ! میبر نییتا باهم دوباره پا یکم کم به خودت مسلط بش دیبا گهیگونه م کرد و ادامه داد: االن د

 یول سخته یلیخ دونمی! میایب دی، باصورتم گرفته گفت: نه آهو جان یکه خواستم اعتراض کنم دستشو جلو نیهم
 هستم! شهیمونم! پشتت هستم! هم یمن کنارت م زمینترس عز

 کنم تحمل داشته باش!  یدوباره مادر، خواهش م دنیخاطر من و پدر، به خاطر د به

 آره؟ یایلرزان به چشمام نگاه کرده گفت: م یباچشمان بعد

 : باشه فقط به خاطر شما تحمل تا بتونم به خودم مسلط باشم و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 کنم!  یم

 ؟یبلند ش یتون یم ؟یبهتر نمیبگو بب یباز و بسته کرد و گفت: حاال به داداش کباریقشنگشو  یچشما

هستم هروقت حالش  نجایمن ا نیجلو اومده گفت: شما بر یاشک یخش دار و چشما یهنگام پونه باصدا نیهم در
 .ارمشیبهتر شد خودم م

 یزده گفت: باشه خانوم خانوما، خواهرمو م یبه صورت قرمز پونه کرد و لبخند کوچک یسرشو برگردوند ونگاه اردالن
باور  یردک رییتغ یلی! خیپونه چقدر عوض شد یبه صداش داده گفت:  راست یطنتی. بعد حالت شیسپارم به جنابعال

 بودمت. دهیند ینجوریا چوقتیکن! قبال ه

حرف اردالن از خشم قرمز شد چون  یبا ادامه  یسنکوب کرد. ول کبارهیز دهن اردالن به حرف ا نیا دنیباشن پونه
 ! ینکن گهید یها! فکرا یزشت تر شد یزشت بود نکهیاردالن ادامه داد: منظورم ا

 کرد.  دنیشروع به خند که
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شگل شده نه! و با خو یلیعجوزه خ ینایاون ال یمن زشتم ول گهیدستاشو مشت کرده گفت: هه هه هه آره د پونه
 خشم به اردالن چشم دوخت.

 نگران یها اصال دقت نکرده بودم ! ول یگیباال برده گفت: اِاِاِ راست م یلنگه ابروش رو به حالت بامزه ا کی اردالن
ند نه ! وشروع به کرد بهقهقهه زدن که بل ایحرفت درسته  نمیقشنگ بهش نگاه کنم بب دیبا نییرفتم پا ینباش وقت

 رفت.  رونیشده از اتاق ب

 کرد و با لبخند از اتاق خارج شد. یدرب اتاق رو ببنده دوباره به پونه نگاه نکهیقبل از ا یول

وه ک نهویکه ع الیمن زشت شدم گودز گهیچلمن! حاال د تِیخاص یکرده گفت: نره غولِ ب دادیشروع به داد و ب پونه
 !یمون یم خی

 کرد. دنیرفته بودم نگاه کرد وهمراه من شروع به خند سهیمنکه از خنده ر به

 یتو هم که عرضه شو ندار گه؟یبکن د یکار هیعوضِ ترس از اتابک  ت،یخاص یب ؟یداداشه تو دار نیگفت: آخه ا بعد
 !!!یباال بزن نیبرام آست

دتو تورو خدا! لطفا خو گهینکبتِ لوس! بسه د نمیتکون داده دستشو به طرفم دراز کرد و ادامه داد: بلند شو بب سرشو
 نجایدل و قلوه ردوبدل کنن منم ا ستهیوا یریکبیاردالن االن کنار اون دختره ا خوامینزن! نم یهم به موش مردگ

 تو هم عوض رقصن،یو دارن م ختنیر نییخوشگل موشگل پا یا!!....... اونهمه پسرگهیکنار تو جا خوش کنم. دِ پاشو د
 هی..... با اصرار پونه بلند شده گفتم: باشه بابا، صبر کن اول نمیاَه........ بلندشو بب یولو شد نجایاستفاده از فرصت ا

 به خودم بندازم! ینگاه

 و صورتم سرخ بود.  به خودم نگاه کردم. چشام  ستادهیا یقد نهیگرفته بلند شدم. کنار آ دستشو

 شیحلّه. قرمز گهید یقطره به چشمات بزن نیاز ا ایدر آورده به دستم داد و گفت: ب فشیک یقطره از تو کی پونه
 بود.... نکاریکرد که استاد ا دیتجد شمویآرا ی! خودشم تند کمرهیم

 در حال رقص بودند. ییبایوسط با آهنگ ز ی. عده امیبعد همراه پونه به سالن برگشت ی قهیدق ده

 که!!!! ستیبه اطراف انداخته گفت: پس اردالن کو؟ ن یتند نگاه پونه
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باشه  انیال شیکنم و اگه پ یم داشیجماعت حاضر در مجلس کرده گفت: باشه! صبرکن االن پ یابیشروع به ارز دوباره
نه؟  شدن شتریب یلیمهمونا خ یز! ولپونه خانم رو نشناخته هنو نکهی!!! مثل ادایاونورش ناپ ارمیازش درب یچشم هی

 !! گهیحتمأ بعداز رفتن ما اومدن د

 هی دماغ مبارکم به کبارهیبه عقب برگشتم و به  یلحظه ا گشتم،یتوجه دنبال اردالن و بابام م یکه ب نیح نیدرهم
 برخورد کرد. یکوه سنگ

 گفتم: آآآآآآآآآآآآآآآآآخ دماغم!! فقط

 یلیو درشت برنگ عسل روبرو شدم که بنظرم خ رایگ یِجفت چشم وحش هیبتونم اعتراض کنم، با  نکهیقبل از ا 
که بعقب شانه  بایموج دار و ز ییگره خورده و پهنِ حالت دار، دماغ متوسط، صورت برنزه، موها یآشنا اومدن! ابروها

درشت و  کلیرض کنم هرکول!! هقد که چه ع ومد،یهم به صورتش م یشده بود که بطور محشر یشده و روغنکار
 ستبر و پهن.....  یا نهیس

داره الااااامصب! منکه در برابرش  یا افهیو ق کلیکه به چشمم آشناست و چه ه هیک نیا یدلم گفتم: واااااااااااااا یتو
باشه!!!  صاحاب یب زیروز عز نیبه حق ا دوارمیام ه؟؟؟یک نی! خداجووووووووووونم صاحاب ارسمیبچه بنظر م هیمثل 

 !!!!دم؟؟؟یصاحاب رو کجا د یب نیمن ا یول

تون از بنده تموم شد  یابیبگوشم نشست: ارز ومدیخشنش که همراه با تمسخر بود و بازم برام آشنا م یصدا
 !دییفرما یرخصت م یاجازه  ه؟؟؟یسرکارعل

و برج زهرمار نیکه ا کردمیمغزم جستجو م یتو یالل شده بودم! هول هولک کبارهیچرا ب دونمیقفل کرده نم یا لحظه
 !!!!دمیو صداشو کجا شن دمشیکجا د

 بخودم مسلط باشم. یکم کردمیهم م یسع

کنار آآآآقــــــــــا!!! من با  نیبکش نیکج و کوله گفتم: لطف کن یو کم دمیکش یقیجمع کرده نفس عم خودمو
هههههه!! فقط  یـــــابی! ارزنیدار فیمتشکر تشر چقدرم از خود نیکن یعذرخواه نکهیدارم! عوض ا کاریشما چ

 !!!!فتهیتون کنم! چه خودش یابیارز گشتمیدنبال شما م

داره با اون  فیتشر پیدروغ بگم! شامپانزه چقده هم جذاب و خوش ت تونمیاز فکرم گذشت: بخودم که نم یول 
 اون چشما زد!!! یتو یگشت هیرفت و  شدی! کاش می! وااااااااااااااااشییجادووووو یچشمها
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 !!!ایچته؟ بخودت ب یپونه بخودم اومدم که دم گوشم زمزمه کرد: باقال یسقلمه  با

 نه؟ نیکم آورد ن؟یکن یفکر م نیدار یپررو گفت: به چ یپسره  

!!! عمراااااااا! پشت گوشتون رو ــــــــــارمیلبم کاشتم و گفتم: مــــــــــن کم ب یرو زیتمسخرآم یلبخند
 ! نینیبب

که  دمیشانه اش گذاشته بود شن یکه دست رو یمرد مغرور و از خودراض نیاردالن رو کنار ا یموقع صدا نیدرهم
  د؟یینجایگفت: سالم آرازخان شما ا

 کیدوست و شر شونیا زم،ی. عزدیآشنا شد گهیبا همد نکهیزد و گفت: خب مثل ا یکرده لبخند یبه من نگاه بعد
 بنده آراز خان هستن. یتجار

لوس و ننر  یاز اون دخترا یکیخانم هم حتما  نیزد و گفت: ا یشخندیبهم کرده ن یبا چشمان  مغرور خود نگاه آراز
 باشن نه اردالن؟ دیبا ننیب یکه فقط نوک دماغشون رو م یو از خودراض

 ها اصال حواسم نبود! یگیت مبه آرازخان زده گفت: راس یبا قهقهه شروع به خنده کرد و بعد چشمک اردالن

نده گ کلیو کم مونده اون کل ه شمیم دیسرخ و سف تیاز شدت عصبان دید یوقت یکرد، ول دنیشروع به خند دوباره
 کردم.... یشد بابا! شوخ یکنم، خنده شو خورده گفت: چ ربارونیشو ت

به خودش  یباعث شد حالت جد دینگاه درشت و قرمز شده از خشم منو د ینگاهشو به چشمام دوخته وقت بعد
 ! رهیخنده شو بگ یکنه جلو یو سع رهیبگ

 ی! سعنیهم طونهیش یفقط کم ،یداره نه از خود راض فینه لوس تشر شونیرو به دوستش کرده گفت: آرازجان ا آرام
 . یه باش! از االن گفتم که آمادادیبرنم ینکنه که اونموقع کارت زاره و از دست منم کار ریکن پَرش به پَرت گ

 کنهیکه مثال برام تره هم خورد نم یبهم انداخت و با حالت خاص قیعم یابروشو باال برده دوباره نگاه یلنگه  هی آراز
از ما دور  گهیصورتشو برگردوند و همراه دو مرد د یجد یلی! و خایباهات حرف بزنم ب دیرو به اردالن کرده گفت: با

 شد! 

 .امیباشه پسر االن م هم سرشو تکون داده گفت: اردالن
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ه فورا ب د،یمشت شده د یلرزانمو با دستا یصورت و چشما یکرد  و وقت ینگاه میفقط بمن ن فتادیراه م همچنانکه
 شد آهو جان!   یسمتم برگشته گفت: چ

 سالن رفتم. گهیمن صورتمو برگردوندم و به سمت د یول

کرده بود و خنده هاش  یاون مرد مغرور بهم کم توجه یرفتارو از اردالن نداشتم. علنا جلو نیعنوان انتظار ا چیه به
 باعث شده بوداحساس له شدن داشته باشم!

اعتراض کوچولو هم به رفتار اون مردک هرکول  هی یفکر کردم: حت کردمیدلم احساس م یتو یسوزش کهیحال در
 یآهسته دستمو فشار داده تو یلیبصورت پونه انداختم که خ یده نگاهنکرد و با اون همکالم شد....... آرام و آزر

دوست  دونمیشناسم فقط م یرو هرچند نم دخواه! اون مرد خوزمیگوشم زمزمه کرد: آهو تورو خدا ناراحت نباش عز
 تیاهم زیچ چیو ه چکسی! به ههی. کال رفتارش اونجوردمشیدورادور د نکهیمثل ا یاردالنه و دوسه بار یمیصم

 یرد هیهم  یهرکار بزرگ یاستاد به تمام معناست!!! تو یعنی! هیتجار یاز همون کله گنده ها یکی دمی! شندهینم
 اون انگار نه انگار!  یول شکننیدخترا براش سرودست م گفتیبار اردالن م هی. دید شهیآدمو  م نیازا

ن ! االگهیخودخواهه بود د نی! فکر کنم همیکیبغل  یتو یبدو بدو رفت اطیح یتو ادتهی یخنده ادامه داد: راست با
ستش و ه پیخوشت یلیخ نکهیباا یدونی! منهیبهتر شهیکار و تجارت هم یتو یبغل یآقا نیگفت ا شهیافتاد!! م ادمی

 ا؟چر دونمینم کنهیم یحال تنها زندگ نیباا ه،یعال تشیموقع

گرفت و فکر کنم شراره هاش به پونه هم  شیبودمش! گونه هام آت دهیافتاد کجا د ادمیگفتن پونه تازه  یبغل با
 . دیرسیم

 نیبغل ا ینرده هم تو یبپرسه، نذاشتم ادامه بده با حرص گفتم: بنظرم از رو یزیتا دهن باز کرد با تعحب چ پونه
 افتاده بودم که اونهمه بهم طعنه زد و متلک بارم کرد!  فتهیخودش

اومده و  لهیکدوم طو یاز کجا و گوشه  ه،یچه خر دمینم تیوجود! اصال اهم یخودخواهِ ب با خشم ادامه دادم: مردک و
 گلوم اجازه صحبت نداد.  یبرخورد کنه! اون......... بغض تو ینطوری! اون حق نداشت با من اکنهیم کاریچ

 .رمیشدن اشکامو بگ زیسرر یتا بتونم جلو دمیکش یقیعم نفس

مواظب خودش باشه! اوضاع  دیبا یلیآروم گفت: فک کنم آراز خ کردیباز شده به فحشام گوش م یکه با چشمان پونه
 ! طهیخ یلیخ
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 ونریبرم ب خوامیم ستیگفتم: پونه من حالم اصأل خوب ن دهیسرمو که درحال افتادن بود دوباره جلو کش یرو شال
 بخورم! ییهوا کی

ن نباش تنها باشم نگرا خوامی!!! جلوشو گرفته گفتم: نه پونه جوووونم، ممینگران بهم کرده گفت: باشه بر ینگاه پونه
 دختر! حالم خوبه!

 دهیرفته چسب شیسر یدختره  نیانداخته گفت: اَه بازم ا یبه گوشه ا یزده گفت: باشه برو. بعد نگاه یلبخند پونه
 رو! یعوض رمیبه اردالن. برم حالشو بگ

 ! یو گفتم: باشه برو دختر موفق باش دمیکش یکرده آه یکه پونه اشاره کرده بود نگاه ینقطه ا به

 زدم که پونه ازمن دور شد. یازجانب من راحت باشه لبخند الشیخ نکهیا یبرا بعد

 آقا پارسا جلوم ظاهر شد.  کدفعهیرفتم که  یوسط بودند،  بطرف خروج یجوانان با آهنگ شاد کهیحال در

 !! ییها دختردا یدیاز ما نپرس یگـــــرام!! حال ییت: به به سالم بر دختردالبخند گف با

 به نگاه و یتیاهم یول داد،یمن زوم کرده بود و داشت درسته منو قورت م کلیکلّ ه یرنگش رو یدرشت آب باچشمان
 دوباره هوا برت داشته! نکهیمثل ا هیگفتم: چ نهیحرفش نداده دست به س

و ادا اطوارهاتو  ایشلوغ یدختر! وقت یپاره ا شیآت یلیکه خ یشد و گفت: راست رهیه به چشمام خباال برد ابروهاشو
 ریچه کنم دلم گ یهم دور و برت باشه، دوست دارم زنده زنده چالت کنم. ول یا گهیمخصوصا که کس د نم،یب یم

 کنم!  تتیتونم اذ یکرده و نم

صورتمو ازش برگردوندم که ادامه داد: امروز که  الیخیب یلیمن خ یشد! ول رهیبه چشمام خ زدیکه برق م ییباچشما
 ینیب یدفعه م هی ؟یکنیدعوا م یکه برات راه انداختن چته که دار یدبدبه کبکبه ا نیکبکت خروس بخونه؟ با ا دیبا

 ها!  دادمدستت  یمردم کار نهمهیا نینتونستم خودمو کنترل کنم ب

 ! دفعهینکنم  ری! تو گلوت گادیگفتم: بروبابا، بزن کنار باد ب آروم یلیخ یحال حرکت بطرف خروج در

 قورتت بدم! یچطور دونمیاونم دنبالم اومده گفت: شما نگران اون موردش نباش خودم م یول
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نگام به آراز هرکول افتاد  که چشم به من دوخته  نیمدعو نیجوابشو بدم، از ب گردوندمیکه صورتمو برم یا لحظه
شدم و مطمئن تر ازقبل متوجه  قیدق ینگران چشم به من داشت! لحظه ا یلیچرا احساس کردم خ دونمیبود! نم

 ! کنهیپا و اون پا م نیو ا زنهیدر تمام وجودش موج م یشدم نگران

تعجب داشت!  ی!!! جاینداشت! اون برج زهرمار و نگران شوینگران شیداشتم که مغزم گنجا یجینوع احساس گ هی
 به من داشت؟؟؟   یش چه ربطحاال نگران بودن

 یلقمه  یخوایم یچه جور نمیکه گفت: نه بابا نشون بده بب دمیاردالن رو از پشت سر شن یموقع صدا نیهم در
 ...؟؟؟یبزرگتر از دهن گشادت رو قورت بد

اردالن، فک منقبض شده ش که نشان از خشم درونش داشت  یبه عقب برگشتم با چشمان به خون نشسته  تند
 روبرو شدم.

 یازش دلخور بودم بکنار نکهیبزنه فورأ دستشو گرفتم و با ا یا گهیحرف د ایبکنه  یاردالن کار نکهیازا قبل
 نبودم!  شیبه ناراحت یکشوندمش. چون اصأل راض

 آروم باشه وخودشو کنترل کنه. خوامیکه ازش م دیبمن کرده از چشمام ورنگ و روم فهم یفورأ نگاه اردالن

چشماشو باز کرده رو به  یکرد به اعصابش مسلط بشه. بعداز لحظات یهم فشرد و سع یهم پلکاشو محکم رو اردالن
 یکرده گفت : چرا؟ مگه چ یگستاخانه به اردالن نگاه یلیپارسا خ یپارسا گفت: برو ردِ کارت پارسا! برو پسر! ول

 گفتم؟

 بمن کرده ادامه داد: خب من ....... من دوستش دارم اردالن، گناه که نکردم! ینگاه

کار دستت بدم!  نکهیبا خشم گفت: پارسا گفتم برو رد کارت قبل از ا یآروم ول یلیدستشو مشت کرده خ اردالن
 ! ستین یخواستگار یمردم جا نهمهیا نیب نجایا

 یدستش گرفته بود م یبود ومچ منو تو یبشدت عصبان کهیدست منو گرفت وهمراه خودش برد در حال بالفاصله
 .گفتیم ییزایلبش هم چ ری. زدادیو فشار م دیکش

 دستم کنده شد آخه!  ،یکنیم یکار دار یاردالن دستمو ول کن چ یگفتم: آآآآآاا آروم
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 یاشخودم ب شیپ یبر ییجا خوادی. صورتشو که نسبتأ آرامتر شده بود به طرفم برگردونده گفت: نمستادیا اردالن
 راحته که جات امنه!  المیبهتره و خ

 ؟ییپونه کجا رفته؟ اصال تو چرا تنها نیشروع به جستجو کرد و گفت: پس ا یبه دنبال شخص تیجمع نیدرب کدفعهی
  ؟یرفتیم یکجا داشت

عوض کنم به لطف شما  ییهوا اطیح یبرم تو خواستمیم یچیهم فشار دادم و گفتم: ه یلبامو به حالت قهر رو منم
 که داشت درست ........  یوشرّ

دعنقِ ب ینبود. پسره  یخبر گهید ی. از نگرانکردیبه لب داشت و مارو نگاه م یکجک یبه آراز افتاد که لبخند چشمم
 بدردنخور!!!

 .زنهیم یصورت اردالن داره ازخشم به کبود دمیجمله م کامل نشده بود که د هنوز

 به پونه خانم!  دمیرس نگاهشو گرفتم و ردّ

هم  یهوگا کردیاون گوش م یبود و داشت به حرفها ستادهیخوش پوش و نسبتأ قد بلند ا یآقا هیپونه جانم کنار  بله
 !زدیلبخند م

ه! کنم که کارم زار شی! اگه قراره فقط خواستگار کمیبود راه انداخت یچه جشن نیا دونمیگفت: آخه نم یعصب اردالن
 !!دمیچیدورتادورتون رو محافظ م دیبا

 .  میبازوم انداخته بطرف پونه رفت ریدستشو ز نباریا

پونه، دخلت حتما دراومده! از االن فاااااااااااااتحه، اونم ده  یشد چارهیب یدلم داد زدم: وااااااااااااا یسرخ تو یصورت با
 !!! شیشاپیبار پ

 .میدیرس نایکه به پونه ا گفتمیخودم زمزمه وار م شیحرفارو پ نیا داشتم

 د؟یدی. افتخار منیکن میهمراهِ پونه گفت: پونه جان نوبت شماست که رقص رو همراه یِبدون توجه به پسره  اردالن

 یبه آقا یچنان با تعجب بصورتم نگاه کرد که خود من ناخواسته ابروهام باال رفت. بعد با تکون دادن سر پونه
 .دیی. بفرماکنمیهش مهمراهش رو به اردالن گفت: خوا
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 ه،یجد یلیرقص خ یماجرا دمیبه گروه نوازندگان کرد. تا اونا شروع کنن، منکه د یبود که اردالن اشاره ا یوسط خال 
 گفته باشم!!! رهیها! آبروتون م ستمیباور کن من اصال رقص بلد ن یتند گفتم: داداش

 ؟یبا تعجب گفت: چــــــــــ اردالن

 !!!ستمیکه، خب رقص بلد ن ستین رهیلبخند گفتم: گناه کب با

 بخنده باز شد که پونه غش کرده بود از خنده!  لباش

 یبرات مرب یگفتینداده، خب م ادیرقصم بهت  هی کردیم کاریچ نهیخندان گفت: پس هفت سال اون ننه سک اردالن
 !!!میکردیرقص استخدام م

 دم. تکون دا ینگفتم و فقط سر یزیچ خندان

 شروع شد. ییبایاردالن که از قبل فکرشو کرده بود، به ز یآهنگ انتخاب نواختن

 هردوتا عشقامو نگاه کردم.  یبایدستامو بهم گرفته بودم رقص ز کهیو در حال دمیکش یکنار آروم

 نهمهیو ا طونیوروجکِ ش نی. اکردیپونه با آهنگ همنام خودش غوغا م یول دیرقصیقشنگ م یلیخ اردالن
 تعجب داشت!!! ی!!! کال برام جایهنرمند

که چشمم درست در  کنهیرقص پسرش ذوق م یبرا یبابام کجاست و چه جور نمیبه اطراف انداختم بب ینگاه
دوتا که پارسا هم به کمکشون اومده بود رو نگاه  نیشد. همه رقص محشر ا دیآراز کل یبایو ز یوحش دگانید
اعصابم راه  یرو یچه جور دوباره دیکشیبمن دوخته بود. حتما داشت نقشه م برجِ زهرمار هم چشم نیا کردند،یم

 بره!!

 کردم. فیهم ک یبرگردندم و دوباره چشم به رقص دوختم که کل صورتمو

که  یگوشه ا نیبا هردوتاتون هستم. ا دینیگفت: بب دهیکش یتموم شدن رقص اردالن نفس زنان مارو به کنار بعداز
 شد؟ رفهمیو شما دوتا! ش دونمیوگرنه من م د،یخوریو از جاتون تکون هم نم دینیش یم دمینشون م

 .میرو نشون داد که پونه هم همراه من نشست ییمبلها بعد

 .کردیاردالن گرفته بود. پونه هم بدتر از من فقط جلزو ولز م یامرو نه نیحالم از ا منکه
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 .میداشت هاشونیگذشت و ما همچنان نشسته چشم به مهمونا و شاد یمدت

 یو ب شتریصدر یاز لوس و ننر و زلزله  ریبه غ نکهیبه خودم اومدم که گفت: مثل ا یمردانه و بم یباصدا کدفعهی
: بله آراز خان دمیاردالن! بطرف صدا برگشتم که د چارهی!!! بشهیم دهیهم درشما د یا گهیدقت بودن، صفات د

که مانند عقاب درجسم و  زیت یافراشته و چشمان یرور با سرسرد و مغ یلیو خ ستادهیمن ا یهستند که در دو قدم
 !کننیدارن نطق م کنهیروح آدم نفوذ م

 نیبگم گفت: بب یزی. تا دهن باز کردم چدمییدرهم گره زدم. دندونامو از خشم به هم سا تیابروهامو از شدت عصبان 
بحث با دختربچه ها ندارم! فعال هم عجله دارم. لطف کن به اردالن بگو فردا صبح با من تماس  یبرا یکوچولو، من وقت

 . رهیبگ

 به من بده، فورا صورتشو برگردونده همراه همراهاش از سالن خارج شد! یتیاهم نکهیبدون ا بعد

 مغرور!!  ی! رواننهووووووووووووووووویزبونم گفتم: مردک د ری. فقط ز دادمیمشت کرده و فشار م دستامو

 آراز رو کم نی!!! فقط زخم زبون امیحرص بخور دیهمش با ومده،یبه ما ن یامشب خوش نکهیمثل ا ریگفت: نه خ پونه
 که خداروشکر بساطمون جور شد!!!!....... میداشت

رو رد  رقص شنهادیپ نی. چندمیاز جامون تکون نخورد کرد،یبغض خفه مون م کهیشب از ترس اردالن در حال اون
 . می. از اردالنم که بشدت قهر کرده بودمینیفقط بش میگرفت میتصم یو عصبان میکرد

بود  سیماغذارو که بصورت سلف سرو یبرا نیمستخدم داشتیسفارش اردالن که دورادور چشم از ما برنم به
 .میپونه دست نزد یبه اشاره  یآوردند، ول

 .میبرده باش یما لذت چندان نکهیبدون ا شدیداشت تموم م گهید یهم مثل شبا اونشب

 یارس یکه صدا کردندیرو مرتب م الیرفته بودند. خدمه به سرعت داشتند و ینصفه شب بود و مهمونا همگ 1 ساعت
رعرض .  دریدرد نکنه.شبتون بخ ی. دست همگدیخسته ا یفردا! همگ یباشه برا یزکاریتم گه،یپدر بلند شد: بسه د

 رفتند. رونیها بهمه خدمه  قهیپنج دق

 میدادیبه اردالن فحش م یرلبیز میو بدون تکون خوردن داشت میخودمون نشسته بود یپونه بُغ کرده همون جا منو
 ! گهید نیاستراحت کن نی! خب برنیفرما شده امر کردند: شما دوتا مگه خسته نشد فیکه تشر
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 .میو صورتمونو محکم برگردوند میشد رهیباحرص به اردالن خ هردومون

 کرد.  دنیآروم و با آرامش شروع به خند یلیو خ رهیبگ دنشویخند ینتونست جلو اردالن

من چرا  گل یاردالن، دخترا نمیکه گفت: بب دمیبابارو شن یصدا کردند،یو بابا که داشتند با تعجب به ما نگاه م عمه
 نیحتما! وگرنه ا یو تو سوزوندر ششیبلند شده آت یپدر سوخته؟ هر دود یهستن؟ چکارشون کرد یعصبان نقدریا

 از محاالته! یکم ننیمظلوم بش تیوضع نیدوتا با ا

خورده تحت نظر  هینکردم.  فقط مجبور شدم  یچکاریبه من و بعد پونه کرده گفت: واال ه یبالبخند نگاه اردالن
حالشو داره خواستگار بپرونه! تا از چشمم در  یرو شروع نکنن! ک یتا کل مجلس از فردا خواستگار رمشونیبگ
 .ومدیداشت براشون سوسه م یکی رفتنیم

خوب  یلیمن تورو خ طون،یپسر ش یمبلِ کنار ما ولو شده بود، رو به اردالن کرده گفت: ا یرو یکه از خستگ عمه
 ؟ کنن؟ ربارونتیکه دوست دارن ت یگفت ی! حاال بهشون چیکرد یکار هی دونمیو م  شناسمیم

 کرد. دنیهمراه بابا و اردالن شروع به خند و

! مینک یفردا باهم صحبت م ه،یامشب کاف یقهر و بغ کردن برا دی.. بلند شاالی: دخترا گفت طونیش یبا نگاه اردالن
پشتِ در همچنان ادامه  یلهایبودن و زنب یخدمه ها هم فردا تو نوبت خواستگار کردمیسرخود ولتون م یاگه کم

 واال! متونیسر خمره بذار دیو با شهیپوستتون چروک م دیحرص نخور نقدرمیداشت.   خواهشا ا

خواب از سالن خارج شدند. منم دست پونه رو گرفته به سمت اتاق  یبرا ریبا خنده بعداز گفتن شب به خ یهمگ
 . میرفت

از آقا  یحال اساس هی دیدوست داره با ینطوریردالن خودش ا! حاال که اشهینم ینجوریپونه جوونم ا می: برگفتم
 نثار پونه کردم. یو چشمک ؟؟؟ی. چطوره دوست دارمیریاردالن بگ

 نیا ینقشه توپ برا هی دیکه فردا با می! بریام اساس هی! پایدخمل ولیبه لب آورده گفت: ا یا ثانهیهم لبخند خب پونه
 ! میدیو بعد هردو دستامونو به هم کوب میبکش یازخودراض رِیخود درگ یآقا

 هگیها! حاال د میگفت: نچ نچ نداشت یکه م میدیاردالن رو شن یصدا میدرب اتاقمون رو باز کن  میخواست نکهیهم
صورت پونه برده گفت: .....   کی! جلوتر اومد و صورتشو نزددهای!! مواظب خودتون باشیباز رمیبا دم ش ،یباز یباز

 لقمه چپتون بکنه! هیبشه و  یکدفعه عصبانی ره،یکه فعال آروم و سر به ز رهیآقا ش نیچون ممکنه ا
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کرده در همون حال گفت: برو  شیبصورت مهتاب یصورت پونه برده و فوت کیآروم صورتشو کامال نزد یلیخ بعد
 یارک دیکه نکردم خواستگاراتو پروندم!! با اون رقص محشرت با ینباش، کار بد یعصبان نقدرمیبخواب کوچولو! ا

 .نیکه کردم!!! هم کردمیم

! و با خنده به اتاقش رفت...... دینیخوش بب ی! خواباطونیش یدخترا ریبه هردومون زده گفت: شبتون بخ یلبخند
 . انگار که جادو شده باشه! خوردیبود و تکون نم ستادهیسرجاش ا نطوریپونه هم

 . میتخت نشست یو به اتاقم بردم که هردو خسته رو دمیکش تشودس

ان کردم که همچن یبودن، به پونه نگاه دهیهمراه با درآوردن کفشام که انگار به پاهام چسب کردمیم یپوف کهیحال در
 فکر بود.  یتو

 !زنهیپنج شش م یداداش من گاه نیباور کن ردخور نداره! ا گمیم یزیچ هی: پونه گفتم

 بود! یطور هیگفت: آهو بخدا امشب اردالن  دیگزیم نشوییلب پا کهیفورا بطرفم برگشته در حال پونه

 تعجب گفتم: چطور؟ با

از تو جدا شدم، تا  نکهیچشمش کوچولو دنبالمه. امشب بعداز ا نکهیاز آشناهاست و مثل ا یکی اریگفت: سام آروم
به  کهنیخودشو به اردالن چسبونده بود برسونم، اردالن ازش جدا شد و مثل ا پیکه ک نایبخورم و خودمو به ال یتکون

کم کم  ،یور یدر یو حرفا یبود جلو اومد و بعداز سالم و احولپرس یکیکه همون نزد اریسمت دوستاش رفت. سام
 . دیدیحرف بزنه که با اردالن رس یو در مورد خواستگار رهیازم اجازه بگ خواستیم

سرخ شده ازم دعوت برقص کرد. باور  یاونجور رهیبگ لشیتحو ایبکنه  اریبه سام ینگاه نکهیا که، بدون یدید
 که یبه خانم ی! دستشو چنان مشت کرده بود که زهره ترک شدم! تو داشتکردمیحرارت بدنشو احساس م یکنیم

از آهو  یگفت، به چه حق یتوپ وتشر نآورد و با چنا ریتنهام گ یفقط لحظه ا ،یدادیجواب م دیپرس یحالت رو م
شمارو  دینفر با هی یعنی ؟یکنیصحبت م گرونیبا د یدار یک یاصال با اجازه  ؟یچرا تنهاش گذاشت ؟یجدا شد

خودت رو بپاد با اون  دیکه فقط با یکیادامه داد: دهنمو باز کردم بهش بگم آخه  دهیکش یبپاد!!! پونه آه شهیهم
عالقه اون  یرجا خفه شدم!  آهو بخدا اگه بدونم واقعا منو دوست داره و از روکه د انداختبهم  ی! چنان نگاهناتیال

 شدم.  جی! گدونمیواقعا نم دونم،یکنم. فقط نم یکه بگه گوش م یزیهر چ ،یکارارو کرده، بخدا هرکار
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مارو  یامشبِ هردو ،یداداش نسناس جنابعال نیشد! اصال ا یو چ میکردیفکر م یگفت: امشبم تموم شد! چ بعدش
 کارش!  یخراب کرد رفت پ

مقابلم خم کرده و رفته بود،  یاردالن، اون مردک اتابک، که موقع رفتن کوچولو سر یپونه منم به رفتارها یحرفها با
 شده بودم.  جیامشبشون با بابا فکر کردم که واقعا گ یحرفها وعکس العمل ها

راز آ یمغرور و سنگ یچهره  ادیو به  دمیدماغم دست کش یوبه ر واشی. دیکش ریدماغم ت کدفعهینفر،  هی یادآوری با
رفت و  یلیو یلی!! دلم قکردیبهم م یقیدق یچه نگاهها ی! ولیاز خود راض ی فتهیخان معروف افتادم مردک خودش

در مورد جشن که اصال بهمون خوش  کهیو باز در حال میسرمو تکون دادم و از جام بلند شدم. لباسامونو عوض کرد
 ��.میدیخواب میکردینگذشته بود صحبت م

 

در حال صحبت  گهیبا همد ایشده که همش  یبابا و اردالن طور ی. رفتارهاگذرهیجشن م یاز برگزار یروز چند
 .گنیهم به من نم یزی! چگردنیبه خونه بر م رید ایکردن هستند، 

 فقط اضطراب و ترسشون رو کنمیهم گوش م یوهمش با تلفن در حال مکالمه هستش. هرچ کنهیم یتاب یب یلیخ بابا
 فهمم. ینم یزیچ گهید کنمیحس م

 دونمیکرد. نم سکیر شهیاونجا بمونه، نم دیکارو کرد. با نیا شهی: نه نه! نمگفتیپشت تلفن م یروز بابا عصب هی
! به عموتم بگو حواسش جمع نیباش یگفته؟ باشه باشه مواظب همچ یکنم! خب دکترش چ کاریخودمم موندم چ

 یزخم کار هی خوادیاون االن فقط م نیشمواظب با یلیخ گمی! بازم مرهیفرصت با من تماس بگ نیباشه و در اول
 . خداحافظ.نیخوبه نگرانش نباش یلیبزنه!........ نه حالش خ

متوجه من شد چهره اش باز شده بطرفم  نکهی. به محض ازدیلن مپدر بود که قدم زنان در سا یتلفن یصحبتها نایا
کنه؟ بعد سرشو عقب برده گونه مو  یم کاریبابا چ طونکِیگفت: ش دادیمحکم فشارم م کهیاومد و بغلم کرد. درحال

 . دیبوس

 کردم. یزبان رو مرور م یداشتم مکالمه ها یچیزده گفتم: ه یلبخند منم

 از درس یچند سال نکهی. با ایشیخودتو بکن حتما موفق م ی: خوبه دخترم، تمام سعگفت بابا

 . یتونیکه م دونمی! میباهوش من یتو دختر کوچولو یول یمدرسه دور بود و
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ا! راستشو باب نیگیبمن نم یچی. چرا هنیایبنظر م ختهیشما و اردالن بهم ر هیمدت کیشده؟  یگفتم: بابا طور کدفعهی
 ! نیگیشده و نم ضیمر زیحال مامان خوبه؟ داداش ارسالن سالمته؟ نکنه عز نیبگ

و فکرتو ت ستین یمبل نشست . منو هم کنار خودش نشونده گفت: نه دختر خوشگل بابا، طور یدستمو گرفته رو بابا
 رفت. رونیب دهیمشغول نکن! اصال هم نگران نباش همه حالشون خوبه. بعد دوباره منو بوس

چنان اوضاع  دمیدیم نهیهمش کشک بود. به ع فتاده،ین یاتفاق گفتنیهرچند م یهم گذشت ول یروز دوسه
 هستش که.... شیقاراشم

ه که از خون یجلو م،یگشتیشده بود، از استخر برم شتریکه از قبل هم ب دیشد یبا پونه تحت مراقبتها یوقت اونروز
 که رفتیم نشیون خارج شده بطرف ماشچشمم به آراز خان افتاد که از خونم م،یشد ادهیپ نیماش

 احساس به پونه کرد. یب یبمن انداخته و بعد نگاه یتمسخرآلود و نافذ نگاه

 سر؟ رهیخ پِیخوش ت شعورِیسالم بده ب هیمُرد  یم یعنیآروم گفت:  پونه

 

 مزمن داره باور کن! یریپسره، خود درگ نی! اصال انیباال انداخته گفتم: بهجهنم و درک واسفل السافل یا شونه

از اون گنده اتول ها که سقفاش جابجا  نیبب نشویپالسه! حاال تا نرفته ماش نجایگفت: خدارو شکر اکثرا هم ا پونه
زده  یپیصاحابشو ولش کن. خودشو بگو چه ت یب نی! ...... اصال ماشدونمیهستش. خدارو شکر اسمشم نم شنیم

 !بیهست  نسناس بدترک کلمی! چه خوش هااااااان، کاپشنشو نگاه خداابا بلوز چسبا یل یآرانگوتان! شلوار دود

 .   میو داخل خونه شد گهید اینه پونه! ب ای یکنیبرگردم گفتم: تورو خدا ولمون م نشیماش ایبطرف آراز  نکهیا بدون

افتاده بود که بابا  یاتفاق پونه که دور هم جمع بودن، واقعا وا رفتم. حتما یو بابا ییبابا و اردالن و عمه و دا دنید از
 یوقت روز خونه بود..... با وارد شدن من و پونه همه ساکت شدن و عمه دستاشو برامون باز کرده گفت: سالم گال نیا
 ن؟یدکر کارایامروز چ نمیبب نیایمن. ب یبایز

وقت روز شما خونه  نیباباجوونم چطوره ا ن؟یدور هم جمع شد یافتاده همگ ی: اتفاقدمیسالم داده پرس آروم
 ن؟یهست
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 یمشکل چیه ییبا دستش به کنارش اشاره کرد که آهسته رفته نشستم و چشم بصورتش دوختم. گفت: عشق بابا بابا
 باهات حرف بزنم.  دیبا ینگران نباش. ول ستین

 بابارو گرفتم و منتظر موندم. یزده دستا خی ییبا دستا آروم

الن ارس یبه عبارت ایارسالن و مامانت عوض شده،  یفعل تیکه موقع دهیرس یخبر شیچند روز پ زدلمیگفت: عز بابا
 به مشکل برخورد کردن.  یتیو مادرت از لحاظ امن

ده؟ و ش شیداداش ارسالن طور ایافتاده؟  یحرف سنکوپ کردم. تند گفتم: بابا تورو خدا برا مامان اتفاق نیا دنیباشن
 چشمام پراز اشک شد.

 یو هردو سالمتن. فقط برا فتادهین یگفت: آهو آرام باش! شکر خدا فعال که اتفاق دهیآغوشش کش یتند منو تو بابا
و راحت باشه. خدار المونیو خ میکه خودمون اونجا باش میبر سیسر به انگل هی دیمنو اردالن با میمطمئن بش نکهیا

 نهمهیبعداز ا یخوایتو نم یعنی. میآورد نرایخودمون به ا هدکترِ مامانت اجازه داد و مامانتم همرا دیشا یدیچه د
 ؟ینیرو بب زتیمدت مامان و عز

 . کردیشد که بابا محکمتر در آغوشم فشرده موهامو نوازش م یجار اشکام

 جانیمنو داداشت ا یوقت یول کنه،ینم دیتورو تهد یکه آروم گرفتم آهسته گفت: دخترم درسته که االن خطر بعد
 !یخونه بمون نیا یتو یتونیتو نم مینباش

ستن ه تییدا ای نایعمه ا یخونواده  یبگ یخوایم دونمیدهنمو باز کنم که بابا گفت: اجازه بده دخترم! بله م خواستم
 دیو شا دیچقده سرشون شلوغه و اونطور که با تییعمه و دا یدونیخودت که م زدلمیعز یکه مواظبت باشن، ول

اعتماد ندارم که تورو به  یا گهیت به کس د هو عم ییبجز دا لمونیفام یمواظبت باشن. در ضمن تو توننینم
 .کنهیداره کمکمون م سیانگل یو اونم تو ستین رانیفعال ا یدونیدستشون بسپرم. عموتم که م

 المونیخ یاون باش شیهست که اگه تو پ کنفری یگفت: ول دهیکش یقیتموم گذاشته نفس عم مهیحرفاشو ن ی ادامه
ه منم انقد الیخ یآدم باش نیکامل! تو کنار ا تیامن یعنیآدم بودن  نیفقط بگم در کنار ا یعنی شه،یازت راحت م

 اردالن! ایخودم مواظبتم  نکهیمثل ا نایراحته ع

و  ردکیم دییبابارو تا یحرفها نانیکه اردالن هم با اطم کردمیمتعجب به بابا و اردالن نگاه م یباز و چشمان یدهان با
 . دادیسرشو تکون م
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 خب!  نیاوصاف منم همراه خودتون ببر نیدراومده گفتم: خب بابا با ا رتیاز بهت و ح باالخره

س . پمیمواظبت باش دیو شا دیبا میتونیما اونجا نم زمیعز یگفت: ول کردیدوباره موهامو نوازش م کهیدر حال بابا
 .میکن نیتام نجایتورو ا تیامن میمجبور

 مه؟یوضاع انقده وخا یعنیاشک آلود گفتم:  یچشمان با

 میخوایم م،یکنارت باش میستیخودمون ن نکهیا یفقط برا کنه،ینم دیتورو تهد یخطر خاص زکم،یگفت: نه عز اردالن
 میمراقبت تو در نظر دار یکه برا یفرد نیتو هم در کنار ا تیامن نی! که انیفکرمون از جانب تو راحت باشه هم

 .شهیم نیتام

تا اومدن شما تک و تنها  یعنی شه؟یم ی: بابا پس درسام چدمیبابا و اردالن بودم که پرس یشوک حرفها یتو هنوزم
 بمونم؟ دیبا

و عمه تو هم  ییپونه و دا یتونی. میدرساتو اونجا ادامه بد میهماهنگ کرد زدلمیگونه مو نوازش کرده گفت: عز بابا
 !یستیتنها ن یو تنها. نگران نباش اونجام پراز آدمه زننیکه بهت سر م ینیاونجا بب

 دیاره. باتورو تنها بذ ادیدلش نم یشکیو گرنه ه یتحمل داشته باش دیدستاش گرفته گفت: فقط با یدستامو تو بعد
 ! میبر میاز جانب تو کامال راحت باشه که بتون المونیخ

  شناسم؟یبمونم م ششیپ دیآدمو که با نیمن ا ی: داداشدمیبه اردالن غصه دار پرس رو

 ماشاا... انقده اخالقتون ش،یشناس یخوبم م شیشناس ی: البته جوجو مشده بود گفت طنتیکه نگاش پراز ش اردالن
 دنیوسط نفله بشه!! و شروع بخند نینفرتون ا هی!! خدا بداد هردوتون برسه که فکر کنم نیبا هم جوره که حرف ندار

 کرد.

ا بدسابقه هستش چر نهمهیاصال اگه ا م؟یریبا هم کارد و پن نهمهیکه ا هی: اون آدم کدمیپرس دیلرزیدلم م کهیحال در
 بمونم؟ باااااباااااا تورو خداااااااا!!! ششیپ دیبا

 یری! کامال هم آدم خوب و مطمئن و سربه زکنهیم یگفت: دخترم اردالن باهات شوخ زدیم یلبخند کهیدر حال بابا
 هستش. نگران نباش و به انتخابمون اعتماد داشته باش.

 آهو بمونم که تنها نباشه! شیبرم پ تونمیمن هم م نیجوونم اگه اجازه بد ییتند گفت: دا پونه
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! حتما یدوزیو م یبر یخودت م یراحت برا نقدهیپونه ا یگیم یبپره گفت: چ شیآت یکه رو یمثل اسپند اردالن
 نیببر فیهم! الزم نکرده شما تشر ریبذاره!! نه خ ابونیاز دستتون سربه ب نیکن وونهیجوون مردم رو د نیخوایم

 !هیلیخ ودشنکنه خ رونیوروجک مارو از خونه اش ب نیا نیاونجا! فقط دعا کن

س . پکنهیم یاردالن شوخ گمیبه بابا کردم که خندان رو بمن گفت: من بهت م یده تا شده بود. نگران نگاه چشمام
 نگران نباش. 

 زتیاجازه نداد اسم نگهبان و محافظ من گفته بشه، فقط گفت نگه داشتم سورپرا یاصرار کردم داداش یهرچ اونروز
 !!!....یکنیغش م یکنم که از خوش

 شیدر پ ییبابا و اردالن چه ماجرا یاومده بود اصال نتونستم بخوابم. با دور شیکه برام پ ییهایرو با نگران اونشب
اشک  متونستیکه م ییکه پونه برام فرستاده بود رو گوش کردم و تا جا یی. تا صبح آهنگادونستیداشتم فقط خدا م

 ...... ختمیر

 نهم قسمت

 

 . شدیچشمام باز نم هیکنم. اونروز از زور گر شونیاجازه ندادن تا فرودگاه همراه بمن

سالمت باز گردن! آخه  کنمیدم: خدا جووووووونم خواهش مدعا کر یول فته،یبراشون ب ینگران بودم مبادا اتفاق یلیخ
 دوباره گمشون کنم! ستیکردم. اصال انصاف ن داشونیمن تازه پ

ار و ز کردمیم یتابی. منم مثل بچه ها بدادیقدرتمندش گرفته بود و فشار م یبازوها نیاردالنم محکم منو ب داداش
 .زدمیم

 ایشوخ نیکه اَه اَه! و همراه با ا ی. آبرومونو بردیزرزرو! چقده تو لوس یدختره  گهیدم گوشم گفت: اِ اِ اِ بسه د اردالن
 .دیبوسیتند تند منو م

 بغلش گرفت.  یخودش تو دهیکش رونیآغوش اردالن ب یمنو از تو بابا

احت ه نارک یخوایازت راحت باشه. نم المیبسه خوشگلم. بذار دم رفتن خ گهید هیگر ییگوشم گفت: ملوسک بابا یتو
 م!  دونهی یکیسفر بشم  یراه
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مواظب خودت باش. بخودتم سخت  یلیاش فشرده گفت: خ نهیهق کنان سرمو تکون دادم که دوباره سرمو به س هق
 . میتا ما زود برگرد یاریو فشار نم یریگینم

 دفعهی، خل و چال نیساعت عوض سر تکون دادن ع هیمنگول،  یسرمو تکون دادم که پونه گفت: آخه دختره  بازم
 لبام نشست. یرو یرنگی! که لبخند ب! اون گردن از کار افتاد آخهگهیبگو د ریبله نخ

 طنتیاالنه که دنبالت بفرسته. بعد با ش یبمون ششیپ دیکه با یگفت: اون کس اطیح یاردالن تو یخداحافظ موقع
 حال کنمیخدا بهت صبر بده، چون فکر م کنمیزده گفت: مواظب خودت باش. فقط دعا م یبهم کرد و چشمک ینگاه

 بشنوم! و یزیاصال دوست ندارم چ ،یکنیمن شویو بهم چغول یکنیبگم تحمل م نمیداشته باشه!!! ا هیو روزت گر
 کرد.  دنیشروع بخند زیر زیر یلیخ

 بمونم؟ یک شیقراره پ یعنی ه؟یبرا چ گهید دنشیخند ؟یچ یعنی: کردمیتعجب کرده بودم با خودم فکر م کهیحال در

شده  دهایپ یکمر وتایتو هیو از  دهیمرتب و منظم لباس پوش یلیبخودم اومدم. دو نفر که خ کنفریزمخت  یبا صدا که
 . آماده هستن؟میبودن به اردالن گفتند: دنبال خانم توانمند اومد

 !نیتظر باشمن یکم دی. فقط باشنی! باشه زود آماده منیایم رترید کردمیبا تعجب گفت: فکر م اردالن

باهاتون داشته باشن. اجازه  یصحبت هیقبل از رفتنتون  خواستنیم انپوریک یرو به اردالن گفت: راستش آقا مرد
 !دییبفرما

 رو گرفته بدست اردالن داد. یشماره ا شیو با گوش 

 و یشیآماده م عیسر یلیما برگشته گفت: آهو جان خ شیپ قهیدورتر از ما صحبت کرد و بعداز حدود ده دق اردالن
 چی. هیکنیآراز خان هم گوش م یو به حرفها یکنینم یطونی. فقط عجله کن. در ضمن اونجا شیریم ونیهمراه آقا
 خب؟؟ ستیهم قبول ن یاما و اگر

! الاااایگودز تِیخاص ی! آراز همون پسره بداخالقِ بیشد! فقط الکن گفتم: چ....چ....چ...چ ینعلبک یاندازه  چشمام
 دهنم. یتو ومدی......... اردالن........ اردالن.... که قلبم داشت م.... یول

باش و بحرفاش گوش کن. فقط  یگفت: دختر خوب دهیگونه مو بوس عیسر یلیبزنم و خ یا گهینداد حرف د اجازه
از دست  میتونیهستش که م یخواهشا خواهشا بازم خواهشا بحرفاش گوش کن که اعصاب نداره! اونجا تنها مکان

 ؟یدیقول م ی! به داداشمیراحت به کارامون برس الیو با خ میاتابک نجاتت بد
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اخمو که هر لحظه از  یوالیکارش! اون پسر ه یبدبخت شدم رفت پ یحواسم جمع نبود فقط فکر کردم: وااااااااا گهید
 برج زهرمار! با اون بدعنقِ کنمیباهاش سر م یحاال چه جور ی! واااااااازنهیم رونیب شیدهنش آت

 !! دیبزن بهادر تنها نَمونه، بازم خود دان یِوالیاون ه یمنم همراه آهو برم که خونه  نیخوایم گمیتند گفت: بازم م پونه

جان  دیشا میرو دست اتابک بسپار چارهیالزم نکرده! اونموقع همون بهتر که آراز ب ری: نـــــخکج گفت اردالن
 !نوااآیسالم درببره ب

 محافظا لبخند زدند.  یهمه بلند شد وحت یخنده  یصدا که

. اردالن قبل از رفتن نگاه دیکش رونیکه عمه منو بزور از آغوش بابا و اردالن ب میکردیم یاردالن و بابا خداحافظ با
 شدند. ینگفت و راه یچیه یبه پونه انداخته ول یقیعم

 رفته بودم. و در آغوش عمه و پونه فرو  ختمیریپشت سرشون اشک م همچنان

! یجمع و جورم نکرد یمحافظا منتظر تو هستن که حت نیپونه بخودم اومدم که گفت: آهو ا یبا سقلمه  یمدت بعداز
 . گردنیفکر کن که همه شون انشاا... سالم و سالمت بخونه برم ی! فقط به روزگهید ایب

 .... یولسرخ اصال خوب نبود،  یبصورتش کردم که حال خودشم با اون چشمها ینگاه

 . میدوتا چمدون بزرگ چپوند یتو المویو به کمک پونه لباسها و وسا میبه خونه برگشت حالیو ب زونیآو

 ی. فقط مات بودم تونداختمیالزمم بشه رو داخل چمدان م دیکه شا ومدیدستم م یحواسم جمع نبود فقط هرچ اصال
 نم؟ک کاریچ خوامیسَرمه م یباال ناسوریهم به قد و قامت دا یاتاق تک و تنها که زندانبان هی یتو به،یغر یخونه  هی

پونه بغلم کرده گفت: اصال نگران  م،یرفتیم اطیبرده شد و ما هم بطرف ح نییچمدونها توسط خدمتکاران پا یوقت
 نیا نی! به کارشون اعتماد داشته باش. ببکننیم کاریدارن چ دوننیجوون و اردالن م ییجووونم، دا یرینباش نون پن

 باشه!  تتا مواظب سپارنیکه تمام قلبشون رو دارن بهش م هیآراز ک

 

محمدتم که هست پس نگران نباش. فقط...... فقط هروقت اردالن زنگ  یی. مامان و دازنمیزودزود بهت سر م خودمم
 انداخت. نییزد به منم بگو خب! آروم سرشو پا
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 و نشان از قلب عاشقش داشت. دیدرخشیم باشیز یچشما یپاک و زاللش تو یسرشو باال آوردم که اشکها آهسته

 نمیها! به ا یاز پشت تلفن حرفاتو بهش بگ یتونیراحت م ووونهید ی. ولدمیزده گفتم: باشه بهت اطالع م یلبخند
 فک کن.

 گفت: نه دهیکش یقینفس عم پونه

و منم که قرمز پوش! دوما آقا  ارنیب خبر اتابک رو یکه اله ستیهنوز وقتش نشده! اوال اوضاع االن اصال خوب ن آهو،
. پس بهتره میعمر چشم تو چشم هم هست هیو در هر صورت  میلی. مثال ما فامانیبحرف ب دیاول با یداداش جنابعال

! سمیخواستگار مرد گفتن. کار ما زنا فقط نازکردنه عس هیگفتن،  یگفتن زن یباشه مرد یبذاره. هرچ شیخودش پا پ
 !خورهیبدردت م ندهیگوشت باشه که در آ ی زهیحرف من آو نیا

 نیکرده سوار ماش یو خداحافظ یو پونه روبوس ییمحکم با عمه و دا نیچرت و پرتا شروع شده بود. کنار ماش باز
 دیشد یاشک آلود و دلهره ا یبود با چشمان نیکه چهار نفرهم درون اون ماش گهید نیماش هیشدم. که با اسکورت 

! اصال من بتشیمغرور و بده ی افهیومد با اون قیچقده ازش بدم م ای. خدامیراز حرکت کردشازده آ یبطرف خونه 
سرِ اون اردالن مارمولک  ریبود ز یبودن!!! هرچ دهیبود برام تدارک د یچه برنامه ا نیداشتم! ا کاریاون خونه چ یتو

 یدلم نبود. بحد یدل تو یول رفتنیپشت سرهم م نهایاجق وجق استاد بود....... ماش ینقشه ها دنیبود که در کش
..... بدون اونا، در اوج ی، ولکنارم بمونه شهی. اردالن قول داده بود همشدیبودم که اشکام خشک نم نیدلتنگ و غمگ

 کنم!!  کاریچ خواستمیهام م یکس یب

 رو با خودم زمزمه کردم که اشکام بدتر صورتمو پوشوند. یشعر

 

 ...تـاَس هفتـــــِـگِر مـلدِ

 ...رَمــگیـدِل اــی

 ..ستاَ رـگی مـدِلَ مـهَ دـشایَ اـی

 ...مــدانَ ےــنِم

 ...دَمــمیـنَفَه را هاــاین نِــبِی رقِــفَ تـوَقـچهی الًًـاًص
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 ...وَدـشَ ےـم ےورـج کـیِ مـدِلَ مـدانَ ےـم طـفِقَ

 با َمن نیست هیچکَــــــــــس

 کنم انـــــدیشه چه ہام تا ب ماندِه

 ےام در قَفس تَنـــــهای مانده

 قفس میخوانم در

 ست ےغریبانه شب چه

 من ےتنــــــــــهای شب

 رفت دیبا عاقبت

 گفت دیبا عاقبت

 خون ہب ہغرق ےشاد و دل یلب با

 خداحافظ تــــــــــو که

 

 تنــــــــــها بودم!! چــــــــــقدر

 . ستمیرو در گوشم گذاشته گوش کردم و گر یهندزفر

 

! رفتار و کردمیم کاریچ دیمدت با نیا یتو دونستمیبودم که نم فیبالتکل یاز خونواده ام، بحد یاوج غمِ دور در
دو سَرم که همش  یالی. اون گودزشمیو تلف م رمیگیمزمن م ینکنم که افسردگ طنتیمن اگه ش یاخالقم..... وااااااااا

 ! نییپا ختیر ی! دلم هرکنهیبگم که مسخره ام م یزیچ و ادیو تا بخواد صدام درب دهیم یدر اتاقم نگهبان یجلو
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بهم زور بگه.  دمی. اجازه نمدمیو جوابشو م ستمیا یکورررررررر خونده! اگه خواست مسخره م کنه جلوش م یول
منو  کنهی. غلط مبرهیکه نم یری. اسستمیا یم بتیاون بده یآررررره خودشه، من که آهو توانمند هستم جلو

 مسخره کنه! 

 ی. محلمیدیبزرگ و پردرخت رس یآروم با کوچه ا یلیخ یکه به منطقه ا کردمیطور داشتم با خودم فکر م نیهم
 و خرپول هستن. دردیب یساکنانش از آدماها یپراز آرامش و سکوت که از ساختمانهاش معلوم بود همه 

 یکه چهره  میشد یارودرختباز شد و وارد باغ پر د یخاص زاتی. در با تجهمیتوقف کرد یدرب بزرگ مقابل
 بود.  بایز شمیزمستون

 یاز محافظا یکی ،یعقب نیشدم که از ماش ادهیبرام باز شد. آروم پ نیتوقف کرده و در ماش یبزرگ یخونه  یجلو
. دیاحترام گفت: خانم خسته نباش یشده به سمتم اومد. بعداز ادا ادهیخودمون که  هرآن همراهم بود پ یشخص

و تحت  میبازم در خدمت شما باش میار. ما همچنان دستور ددینباش یزیخواستم خدمتتون عرض کنم نگران چ
 .میبدون فوت وقت اطاعت امر کن د،یو دستور فرمود دیداشت اجیکه احت یو هرزمان طیهرشرا

 یتیامش و رضاساله بود، با حرفاش باعث شد احساس آر ۴0حدودا  کلیه یقو یو مرد وانینگهبان که ک نیا
 . ستمیهم تنها ن یلیکه خ رهیوجودمو بگ

 تکون داده و ازش تشکر کردم. یخاطر سر تیرضا با

له پ یبودند و باال ستادهیبه ساختمون بزرگ انداختم. ساختمان که چه عرض کنم کاخ! دو محافظ دم پله ها ا ینگاه
 اومده بمن خوش آمد گفتند. نییخونه هستن، پا یها دوخانم که کامال مشخص بود جزو خدمه ها

. زدلمیعز یخوش اومد یلیخ یلیگفت: خ دهیو صورتمو بوس دیکه مسن تر بود آروم منو در آغوش کش یخانم
 .میکه منتظرتون بود دییبفرما

 .میداخل کاخ شد دیهم داخل خونه ........ ببخش با

، منحصر بفرد ی! طراحنیو دلنش بایز یلیخ یلیخ شد،یتصور م رونینبود که از ب یزیمن! داخل خونه اون چ یخدااااا
 !قهیعت لیوسا یبایز دمانیچ

ر د دیبود و شا گهید زیچ هی الیگودز یخونه  یو منحصر بفرد بود ول ریو چشمگ بایز یلیبابا هم خ یالیو هرچند
 .میاوردیکم م نجایبا ا سهیمقا
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 یخشک و خال ییخوش آمدگو هی ومدیالدنگِ غدِّ مغرور! ن یوالیدلم گفتم: ه یزود بخودم مسلط شدم و تو یلیخ
 صبر کن!  یخی یبهم بکنه! دارم برات، مجسمه 

 کردند که حدودا طبق آمار درها شش اتاق داشت. ییدوم راهنما یطبقه  یاز اتاقها یکیبه  منو

 وارد شدن کرد.رو باز کرد و با دست تعارف به  یداشت با لبخند در اتاق ییخانومه که سن باال همون

 سیبهمراه سرو ،ییطال ییست سبزکمرنگ با رگه ها یسبز خوشرنگ و پرده ها یلیبا وسا ییایبزرگ و رو یاتاق
از اونچه بود  باتریلوکس که اتاق رو ز یلیکار شده بود و کال وسا وارید یبزرگ که رو یا نهیو آ یواریخواب و کمد د

 . دادنینشون م

 منو به اتاق منتقل کردند و بعداز احترام خارج شدند. ینفر از خدمه ها چمدونها دو

. من مهتاج هستم و از زمیعز یمهربون گفت: واقعا خوش اومد ییاتاق بودم که همان خانومه با صدا ییبایمحو ز بازم
 اآقا هستم. شم ی هیگفت من دا شهیمن بزرگ شدن. در واقع م یدستا یخونه بودم. آقا رو نیا یتو ادیم ادمی یوقت

 زم؟یاسمتون آهو جان باشه درسته عز کنمیهم فکر م

به لب آوردم و با تکان دادن  یمهربون و لحن آروم مهتاج خانوم قرار گرفته بودم، لبخند ی افهیق ریتحت تاث منکه
 کردم.  دییسرم گفته شو تا

..... چال گونه شو نگاه کن! چقده تو یگفت: اله دهیبوس مویشونیحال مهتاج خانم جلوتر اومده با محبت پ نیهم در
 !ییایباطراوت و رو یمون یقشنگ شب بو م یدخترم. مثل گلها یناز

 اجیاحت یزیو هرچ یخواست یهرکار یتونیم یهست نجایکه ا یتا موقع زمیگونه مو نوازش کرده ادامه داد: عز بعد
 نیچون آراز خان هم منو به ا یکنیله صدا منداشته باش. در ضمن منو فقط خا ی. اصال هم رودرواسیبمن بگ یداشت

 . کننیاسم صدا م

 ! بچهدادمیاز دست خودم حرصم گرفت که چرا مثل کرو اللها فقط سرمو تکون م ندفعهیسرمو تکون دادم که ا بازم
 دست و پا.... یب نقدهیهم ا

 تو........ امیب تونمیت: ممغرور آراز بگوشم خورد که محکم گف یدر اتاق بصدا دراومد و صدا نیح نیدر هم که
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 قسمت دهم 

 

 تو پسرم. ایبصورتم کرده بلند گفت: ب یبقول خودش خاله نگاه ایخانوم  مهتاج

 داشت و چقدر جذبه داشت.  یبتیچه ه ایفرما شدن. خدا فیاتاق باز شدو آقــــــــــا تشر در

 ! دمیکه داشت ترس یاز ابهت دیچرا هل شدم و زود سالم دادم. شا دونمینم

جواب  یبجا کردیم زیبا غرور تمام آنال رویحق یبنده  یسرتاپا کهی. در حالستادیداخل اتاق اومده ا یقدم چند
 تموم!  گهیداد و د یفقط سرشو برام تکون نیسنگ یلیلنگه ابروشو باال برده خ هیسالمم، 

شما!!!  نیسپرد یاااااااااان منو به ک! اردالشعوریکله ات بخوره مردک ب یغرورت جفت پا تو یدلم داد زدم: اله یتو
 !کنهیاوضاع منو زنده بگور م نیبا ا نکهیا

 !دیرو به خاله کرده گفت: خاله لطفا چند لحظه مارو تنها بذار یا لحظه

 ت.رف رونیاز اتاق ب دهیبازوم کش یرو یبهم زد و دست یبود بطرفم برگشته آروم لبخند ستادهیکه کنارم ا خاله

چشمام  یو تو ستادی. روبروم ادیکامل دورم چرخ کدوریشده  نهیهم برداشت و دست به س گهیچند قدم د الیگودز
 شد.  رهیخ

لو برم  هنکیقبل ازا یش، ول نهیس یمشت بزنم تو هیکردم که  دایپ یبی! حس عجستادیلحظه قلبم ا کیچرا  دونمینم
 انداختم.  نییسرمو پا

ه ک نمیب یگفت: خب خب خانم توانـــــمند! م کردیکه غرور ازش چکه م زیرآمیتحق یکه با لحن دمیشن صداشو
 تیمجبور شدم مسؤول یاجبار یلیخ ،یلی! من به دالمیرو تحمل کن گهیو همد میکن یباهم زندگ یمدت هی میمجبور

لوس،  یدختر بچه  هیمدت به خاطر  نیا یتو ستیکرد وادامه داد: قرار ن ی........... مکث،یول رمیشمارو به عهده بگ
و بحرفام قشنگ گوش  یکن یخوب جمع م یلیبشه پس حواستو خ جادیبرنامه هام و کارهام ا یتو یخلل نیکوچکتر

 کنم!!!  یچون دوبار تکرار نم ،یکنیم
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و  طنتیوش یبدون چون و چرا!! شلوغ کار یدیرو انجام م شهیکه بهت گفته م ییو فقط کارها نییپا یندازیم سرتو
 یشلوغ و حرف گوش نکن متنفرم. در ضمن ........ وعده ها ی. من از بچه هایکن یم لیبچه گونه تو تعط یکارها

 یهست نجایکه ا یمدت نیا یدوست ندارم تو که اصال یپوشیمرتب هم م ی! لباس هایشیحاضر م زیهم سر م ییغذا
 ! گمیم یکه چ ی! متوجهزهیجا بهم بر نیآرامش ا

 ریبانگیمن انجام بشه گر یکه بر خالف گفته ها ییصورت عواقب کارها نیا ریمه داد: در غکرده ادا یتمسخر مکث با
ذهنت ثبت وضبط  یمنو تو یخوب و آروم، قشنگ حرفها یدختر بچه  هیو مثل  ینیشی! حاال هم مشهیخودت م

 کوچولو!! یدیفهم یتا مرتکب اشتباه نش یکنیم

 ام کرد. وونهیلحن خاص کوچولو گفتنش د نیا

 دادمیاجازه م دیدر حال انفجار بودم. هردو دستمو مشت کردم و دندونامو بهم فشردم. نبا تیشدت خشم وعصبان از
 رفتارو داشته باشه!  نیبا من ا

 رونیاز اونها ب شیآت یچشمامو که شراره ها کهیدر حال ده،یکش یقیبتونم فکرمو متمرکز کنم نفس عم نکهیا یبرا
 یتمسخرآلود گفتم: آقــــــــــا یمثل خودش با لحن هیدوخته بودم بعداز چند ثان مغرورش دگانیرو به د زدیم

! دوما من نه لوسم نه یسوال ببر ریمنو ز تیوشخص یزنحرف ب ینطوریبا من ا دمیبه ظاهر محترم! اوال بهت اجازه نم
 یبمن امر ونه ینجوریا نیکه دار ستمیشما ن ریو منم اس ستیزندان  ن نجای! در ضمن استمیبچه هم ن ،یاز خود راض

 !!نی! بهتره شمام با اخالق بنده آشنا بشنیریمنو بگ یجلو نیتونیو شمام نم کنمیهم دلم بخواد م ی! هر کارنیکن یم

 !تیخاص یب یِراحت شدم و دلم خنک شد مردک از خود راض ــــــــــشیآخ

دستش  یبرداشته مچ دستمو محکم تو زیبه سمتم خ دمید کدفعهیبودم که  دهیکش یبه آسودگ یفکر تازه نفس یتو
 شو به چشمام دوخت.  یوحش یگرفت و چشما

کنه  خودشو کنترل تونستینم تیبه هم قفل شده ش که از عصبان یدندونا ینگاه کردن بصورتم از ال یبعداز لحظات 
 یریگیم یاللمون گمیم ی! وقتشهیاون کار انجام نم یعنی ،یبکن دیکارو نبا نیا گمیمن م یکوچولو وقت نیگفت: بب

و مچم  اددیکه به مچ دستم م یادی! و با فشار زیرید بمیهمون لحظه با یریبم دیبا گمیم ی! وقتیالل بش دیبا یعنی
 گرفتم.  یدرحال شکستن بود واقعا اللمون

 ینطوریچرا ا ،یعوض یتونستم بگم: دستمو ول کن وحش رفتمیداشتم از حال م ادیبخاطر دردِ ز کهیزمان فقط
 !!یکنیم



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

102 

 

به چشام زل زد و گفت: خدارو شکر نمردم و  نشیجلوتر اومده با نگاه سنگ گهیقدم د کی فشردیمچمو م همچنانکه
مثال  نمیبگو بب گذرم؟؟یاز اشتباهت راحت م یکنیشد بتونه بهم ناسزا بگه!! فکر م دایپ ایدن نیا ینفر تو هی دمید
 ؟؟؟ینک کاریچ یعوض یوحش نیبا ا یخوایم

 .دیموهامو از پشت گرفته و محکم کش گرشیبا دست د که

خشن وسرخ  یلیولم کن موهام کنده شد!  خ والیبه دستش زده گفتم: جالدِ ه یدستم بطرف موهام رفته چنگ فقط
: گفت یآهسته و محکم یکرده با تن صدا کیصورتشو کامال بصورتم نزد د،یکشیموهامو بدتر م کهیشده در حال

نتونستم خودمو  گهینه؟؟.......د ای یکنیبه حرفام گوش م ؟؟یدینفهم ایگفت  یبهت چ والیجالد ه نیا یدیفهم
 لرزان و پراز بغض و پراز درد گفتم: باشه  ییکنترل کنم و با صدا

 کردم. یمو به دندون گرفتم و ناله مو بزور مخف ینییپا لب

تورو با تمام خطراتش به گردن  تیاالن که مسؤل نیبب دستش بود. گفت: یمچ دستم همچنان تو یول کرد، ول موهامو
 یا هگیاونوقته که برخورد د یمن انجام بد لیبرخالف م ی. اگه کاریمن عمل کن یوگفته ها نیبه قوان دیگرفتم با
 انه؟؟ی یفهم شد ریش کنم،یباهات م

ا و ب دمیکش رونیدستش ب یفهم شده بودم. پس با تکان دادن سرم مچ دستمو از تو ریکلمه، ش یواقع یمعنا به
 ام ماساژش دادم. گهیدست د

منکه سهله، فقط  یخونه  یشناختیاگه اتابک رو م کهیدر حال ،یگرفت یبه شوخ تیرو با بچگ یداد: تو همچ ادامه
ا که اگه باب ینشد یحال نوی! تو فقط اینش ریدستاش اس یکه دوباره تو یگشتیخودت م یدنبال سوراخ موش برا

کالت رو مش نیما ا چکدومیبوده، االن ه دهیدزد روثابت کنه اتابک تو تونستیا اون دبدبه و کبکبه فقط متوانمندت ب
 یکنیو به حرفام خوب گوش م یکنی! از امروز حواستو جمع مهی! پس حساب کن اتابک چه جونورمیکردیتحمل نم

 نیتا موقع اومدن بزرگترت هم کنمیهماهنگ م راتیرو ندارم. در مورد درساتم با دب ینوع مشکل چیه یکه حوصله 
 کوچولووووو! نمخا یجا ادامه بد

و  رمینتونستم جلوشو بگ گهی. دکردیگلوم داشت خفه ام م ی. بغض توکردمیم یباز له شدن، احساس خفگ ر،یتحق باز
دم کر یم هیرگ کردیچشمامو به مچ دستم دوخته بودم که بشدت زق زق م کهیگرفت. درحال دنیاشکم بار یچشمه 

 تمام حواسم به آراز جالد بود.  یول
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خواست  یلحظه ا نکهیشد! مثل ا رهیگونه هام خ یرو یبه اشکا یکردم آراز اول با تعجب، بعد با کالفگ احساس
اق از ات عیسر یلیکرده، برگشت و خ یو دوباره بهم نگاه دینگفت. دستشو به گردنش کش یچیه یبگه ول یزیچ
 رفت.  رونیب

تخت انداختم و اشکام  یکردن! خودمو رو هینتونستم خودمو کنترل کنم و با هق هق و بلند شروع کردم به گر گهید
 شد. ریسراز

 جواب بده. کردمیاردالن رو گرفتم. فقط دعا م یآورده شماره  رونیب فمیاز ک مویگوش

 زنگ خورد که جواب داد.  شیگوش

خراب شده بمونم.  نیا یتو تونمینم یمن لحظه ا یگفتم: داداش بود هق هق کنان یاشکام همچنان جار کهیحال در
 !!!کنمیعمه برم! خواهــــــــــش م ایخودمون  یاجازه بده خونه  کنمیخواهش م

! الاقل اجازه نیو تاپ هم زد پیشما دوتا چه زود به ت ؟؟؟یچ یعنیسکوت کرده متعجب گفت:  یلحظات اردالن
 آخه!  میشدیم مایسوار هواپ نیدادیم

 نه! نجایا کنمیخودمون؟ خواهش م یبرم خونه  تونمیاالن م یگفتم: داداش کردینم میاریقلبم  کهیحال در

 یتموم. راست تو گهید یبذار رونیپاتو از اونجا ب هیخودت! خونه کدومه! کاف یبرا یگیم یدار یگفت: چ اردالن
 دیا. فقط ...... فقط بکنمیبا آراز صحبت م زنمیزنگ م تحمل کن، من ینداره، تو کم یبی! آهو جووونم عیاتابک یدستا

حرف  گهید کنمی! خواهش میهستش که در امان ییتنها جا ا! اونجنیهم یبخاطر بابا و مامان، منو ارسالن تحمل کن
و ممکنه بخاطر تو برگرده، اونوقت جان مامان و ارسالن در خطره،  شهیرفتن رو نزن که اگه بابا بشنوه ناراحت م

 تمومه. خب! ی!! فقط بحرف آراز گوش کنیدیفهم

 جز تحمل اون خرزهره نداشتم.  ینگفتم. تمام راهها بسته بود و چاره ا یزیچ گهید

 !نی. فقط زود برگردکنمی. بحرفش گوش منیگفتم: باشه. نگران من نباش فقط

 شونه ام نشست.  یرو یکه دست ستمیصورتمو در بالش فرو کرده زار زار گر نباری. امیکرد یخداحافظ

 .کردیبصورتم خم شده بود و داشت نگام م کیمهربان خاله بود که نزد چهره
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شدن داشتم. بازم احساس رهاشدن در من سربرآورده بود. بازم  کسیکردم. بازم احساس ب ییاحساس تنها بشدت
 دیا! بختمیر یم رونیب دیدل سوخته ام سرباز کرده بود! با یاشکها ی. بازم چشمه شدیم داریمن ب گذشته داشت در

 شدم!  یم یخال

و اجازه داد  دادیآغوش خودش فشار م یمادرانه اش منو تو یآغوش بامحبت خاله انداختم که با دستا یتو خودمو
 کرد.  یدستاش گرفت و سرمو عقب برده به چشمام نگاه نیکنم. صورتمو ب یخودمو خال

من آراز خان  یول ،یدار یاالن چه احساس دونمیم زمیگونه هامو پاک کرده گفت: عز یرو یسر انگشتاش اشکها با
ودش از خ ییچه رفتارها رهیدرگ یلیکه فکرش خ ییوقتا ای شه،یم یعصبان یوقت دونمیو م شناسمیخوب م یلیرو خ

اتاقت  ی. امروز استثنائا نهارو توینخورد ارمچون هنوز نه یخورده به خودت برس هی دیفعال پاشو با !دهینشون م
کردن  هیگر گهیبسه د نم،ی. حاال هم بلند شو ببیباش زیسر م دیاز شب با یدستور آراز خان هستش. ول نی. ایخوریم

 دیخوام بهت بگم با یرو که م یی! حرفهایحرفها باش نیاز ا تریقو یلیخ دیدختر خوب! به خودت مسلط باش، تو با
 . یبریم یپسرم پ یو اونوقت هستش که به علت رفتارها یبدقشنگ گوش 

 . بعد دستمو گرفت وزدلمیبلند شو عز حاال

داشت که کامال مشخص بود بعدا بهش اضافه شده!  یمجهز سیکرد دست وصورتمو بشورم. البته اتاق سرو مجبورم
! تهفیاون زهرهالهل ب یِ افهیو چشمم به ق امیب رونیاز اتاق ب یهمچ یکارم راحت شده بود. الزم نبود برابجهنم،  یول

 زدیشونه کرد و شروع به بافتن کرد. همچنانکه برام حرف م مو با به به و چه چه موهامو برا دیخاله شالمو از سرم کش
شده بود که بمدت هفت سال همدم شب  دهیکش یمهربون رزنیمن فکرم به پ کرد،یم فیخودش تعر یها یو از جوان

قلب وروح شکسته ام  یزخم ها یبرو یکرد مرهم یم یکه سع یدل شکسته ا رزنیبود. پ مییتنها یها و روزها
 باشه.

که به  یخاله به خودم اومدم که گفت: تموم شد دخترم. بعد همراه با دست یو با صدا دمیاز عمق وجودم کش یآه
 موهام زد. یرو یمادرانه بوسه ا د،یکشیموهام م

 لبخند ازش تشکر کردم. اونم به لبخندم جواب داده بلند شد و به سمت درب اتاق رفت و از اتاق خارج شد.  با

 ه،دیبزرگ چشم دوختم. درختان بزرگ و سر به فلک کش اطیشدم. پرده رو کنار زدم وبه ح دهیسمت پنجره کش به
 درست کرده بود.  یبرگ درختان منظره قشنگ یب یشاخه ها یاز البال دیتابش اشعه خورش
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دستاشون رو  کهیدر حال اطیح یاز برگ و بار بود. دو محافظ در گوشه ها یبه باغ خال یدگیدر حال رس یریپ باغبان
 خوردند.  یاز پشت قالب کرده بودند در حال قدم زدن به چشم م

 و خونه افتاده بود.  اطیح یجا یدر جا یمخف نیدورب نیشده بودم چشمم به چند اطیکه وارد ح یوقت از

 نیا یداره! تو ازین نیهمه دورب نیکنه که به ا یم کاریمگه چ الیمردک گودز نیبااااااباااااا! ا یخودم فکر کردم: ا با
م جالد چقده ه ی کهیداشتم فکر کردم: مرت رونیتکون خورد..... همچنانکه چشم به ب شهیخراب شده که اصال نم

 خدم و حشم در خدمتش هستن! 

 !ییخونه بجز دستشو یفقط اونجا، نه هرجا یول میداشت نیخونه دورب یها یورود یخونه مون جلو یماهم تو البته
 بود؟  یآدم نادرست دیشا

 یدستش نم یراحت نیمنو به ا چوقتیبود پدر و اردالن ه یتکون داده بخودم جواب دادم: اگه آدم نادرست یسر
 ! والستیاز ه شتریب یکم فیح یول هیبشن! پس آدم خوب یراحت راه الیسپردن تا با خ

زنم نداره؟ آخه چرا؟ مگه چه مرگشه  یحت ،یخواهر ،یخونواده نداره؟ مادر والیه نیا یعنیاز فکرم گذشت:  متعجب
بفهمم  دیبااااااآااااا ه؟یچحرفها و رفتاراش از  یهمه خشونت تو نی!!! کاش بفهمم علت ایپیخوش ت نیبه ا یوالیه

 ! شمیوگرنه دق مرگ م

کباب کنارش، همراه با سوپ و مخلفات و  خیدرب اتاق به خودم اومدم. ناهارمو که زرشک پلو با مرغ و دو س یصدا با
 دسر و.... بود رو سرو کردند. 

بعد فکر کردم آخرش  ینم! ولاعتصاب ک یگرفتم دست به غذا نزنم و بخاطر رفتار دور از ادب آرازِ وحش میتصم اول
و  مدویم ندفعهیا دیشا خوردمیبمونم و بخاطر خونواده ام تحملش کنم، اگه هم نم نجایا یمنکه مجبور بودم مدت ؟یچ

 . دادیکشون غذا رو بخوردم م سیدوباره گ

 سکوت و غرق در فکر غذامو خوردم. یانداختم  و تو نییخوب سرمو پا یدختر بچه  هیمثل  پش،یخودِ خوش ت بقول

 .مدیهم اومد و خواب یاز خوابم رو نیسنگ یخونه نتونسته بودم خوب استراحت کنم، چشما یکه تو یدو شب نیا با

 بودم.  دهیچقدرم خواب یبه ساعت کردم. واااااااا یشدم نگاه داریب رونیاز ب ییبا صدا یوقت
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حوله مو برداشتم و به  یآن میتصم کیدر  یرفتم. ول سیسرو شستنش به طرف یو برا دمیبه صورتم کش یدست
 . رهیآروم بگ یحموم رفتم تا بلکه اعصاب داغونم کم

 میگوش کهیدر حال کردمیتخت نشسته بودم و موهامو خشک م یساعت بعد با احساس آرامش با تن پوش رو کی
 .خوندیبرام م ییبایبز

تا  شیو چسبان که بلند یآسمان یبه رنگ آب یو سراغ انتخاب لباس رفتم. بلوز  ختمینمدارم رو به کمرم ر یموها
ه ب یازی. ندمیهمرنگ بلوزم پوش یآب یو روفرش دیتنم کردم. شال سف دیسف یباسنم بود رو با دامن شلوار یرو
و با  قیعم یفسن دنیبه لبم زدم و با کش یصورتبودم. فقط برق لب  یازل یکرده  شینداشتم، شکر خدا آرا شیآرا

 اومدم. رونیاز قشنگ بودنم از اتاق ب نانیاعتماد به نفس و اطم

 . کردمیتپش قلبمو هم آروم م دیدادم. با رونیو ب دمیکش یقیبار نفس عم نیراهرو چند یتو

 طونهی!! شیسرسره باز یبرا دادیافتاد که جوون م زشیوسوسه انگ یچشمم به نرده ها دمیپله ها رس یباال یوقت
 دمیرفتم که خاله رو د نییگوش نکردم و از پله ها پا طونهی..... بحرف شارمیرو درب والیحرص ه نکهیا یبرا گفتیم

 .ومدیداشت بطرفم م

 ؟ی. خوب استراحت کردزمیلبخند گفت: سالم عز با

 جا اومد. یلبام کاشتم و گفتم: بله خاله جان. ممنونم حالم حساب یرو یلبخند

 خوردم که گفت: خاله جان لطفا قهوه. تلخ باشه! یتکون یخیمردِ  نیسرد و سنگ یصدا با

 . و راه افتاد.زمیعز ارمیتکون داده رو به آراز گفت: االن م یبصورتم کرد و سر ینگاه خاله

بدون  رد،کینشسته بود و با دقت باهاش کار م یرنگ اهیافتاد که پشت لب تاب س الیچشمم به گودز دمیکه رس نییپا
 کله پوک! اوردیبمن بکنه! مثال منو بحساب نم ینگاه ای ارهیسرشو باال ب یحت نکهیا

 . کردمیو کم کم داشتم داغ م خوردینشستم خون خونمو م یم یمبل یکاذب رو یبا اعتماد بنفس کهیحال در

 لب یمردک همچنان سرش تو یگذاشتم. ول زیم یمقابلم گرفته شد رو برداشته رو یکه توسط خدمتکار یا قهوه
 تاب بود.
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ما به ش کنمینتونستم خودمو کنترل کنم و همونطور که آزار ظهرشم فراموشم نشده بود محکم گفتم: احساس م گهید
 بدم! شنهادیپ یخوب یبهتون مرب تونمی! منیدار دیشد ازین یاجتماع یآداب و معاشرتها یریادگیکالس  هی

: باز شده بود کج گفت شیدماغ استخوان یپره ها کهیبصورتم انداخت و در حال یبلند کرده نگاه تمسخرآلود سرشو
 دن؟یمهم رس یمساله  نیشازده خانوم از کجا به ا

از آداب معاشرت  یچیه نمیب یلب نشوندم و مثل خودش با تمسخر جواب دادم: آخه م یرو یحرص لبخند با
رفتارها رو  نیو ا نیا خودتون باشاز رفتار عصرتون!! شم نمی! اون از رفتارِ ظهرتون با مهمونتون، استین تونیحال

 ن؟یکنیم یباهاتون بکنن چه فکر

پوزخند  دادیسرشو تکون م کهینداد و در حال یباز شده نگاهشو بصورتم دوخته بود که جواب یغرور و چشمان با
 گرفت.  دهیعمال منو ناد یعنیکرد و دوباره چشم به لب تاب دوخت.  یصدادار

و  مدیجویبه دندون گرفته داشتم م نمویریکنم، لب ز زیو کم مونده بود سرر دمیجوشیغل غل از درون م کهیحال در
 نکن! یپناه خال یو ب چارهیب یدوخته بودم که صداش بلند شد: دق دلتو سرِ اون لبا هامییچشم به دمپا

حال مزه کردن  انداخته، در گشید یپا یداده و پاشو رو هیبه مبل تک کهیدر حال دمیسرمو باال آوردم که د متعجب
 تلخشه که چشم بمن دوخته! یقهوه 

 نیا دونمی! نمشعوریبزنه ب یاهیکه رنگت به س یکنه و خفه ش ریگلوت گ یقهوه تو یتند از ته دلم دعا کردم: اله 
گذاشته محکم شروع به  زیم یام بود که ناگهان فنجان رو رو دهیبخاطر قلب رنج دیزود گرفت، شا نقدریدعام چرا ا

 قطع بشه. فسشنداشت و کم مونده بود ن یکه تموم ییسرفه کرد. سرفه ها

کمک نبود. تند بلند شده خودمو بهش  یبرا چکسیبه اطراف کردم که ه یدلم کال خنک شده بود نگاه کهیدرحال
نم که فکر ک دمیشتش کوبچنان به پ یگرومب ییکه محکم مشت کرده بودم و از ته دل، چندتا یرسوندم و با دست

 شکمش افتاد.  یقلبش تو

 کردم و حالم کال سرجاش اومد. یفیچه ک آآآآآآآآآآآآآآآآاخ

رو بصورتش دوختم. لبامم  کردنیم یتا حالش جا اومد و چشمامو که رقص بندر ستادمیسرش ا یکامل باال تیرضا با
 !!! شدنیجا جمع نم هیکه اصال 
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ه بود سرف یبرا نیآتش یمشتها نیا یعنیو پراز اشک مرموزانه نگام کرده گفت:  سرخ یبلند کرده با چشمان سرشو
 نه؟

به  یتگبس یگفتم: با نظر من باشه که بله! ول دهیدستمو خونده بود خند نکهینتونستم خودمو نگه دارم و از ا گهید
 بود.  ریکال خ تمیّ ! منکه ننیفکر کن ینظر شما داره که چ

مشخص بود. دستتون درد نکنه نجاتم  رتونیخ تیکامال ن نیدیکه به پشتم کوب یتکون داده گفت: اونجور یسر
 ! نیداد

 کردمیرو تحمل م یاتابک بودم و مجبورا همچ ریکه اس یگفتم: اون هفت سال رفتمیخندان بطرف پنجره م کهیحال در
! ماریهمه رو بجا ب کنمیم یداشته باشم. سع یسنشده با ک هیحساب کتاب تصف یذره ا دمیاجازه نم یبکنار، ول

 حواستون باشه!

پر  ونریبود. دلم بطرف ب ییایچشم انداز، باغ چقدر قشنگ و رو نی. از استادمیپرده رو بلند کرده پشت پنجره ا آروم
 باغ حظ ییبایبه دور و اطراف کردم و از ز یپله ها گذاشتم..... نگاه یرفتم و پا رو ی. آهسته بطرف درب خروجدیکش

که  ییوقتا یبرا یو خصوص بایکوچک و ز یقیافتاد. آالچ اکدرخت ت ری، زدوراز درختان یبردم. چشمم به قسمت
 . یتنها باش یخوایم

 نبود. یبه لباس اضاف یازیخوب بود که اصال ن یهم کنارش بود! هوا بقدر یحوض کوچک نکهیا مثل

 رشیکوچولو رفتم و شادمانه ز قیبطرف آالچ کردمیحسابم زمزمه م هیرو بخاطر تصف یآهنگ کهیدر حال یسرخوش با
رو کنارم  ییکه نفس نفس زدن موجود کوچولو کردمیاطراف استفاده م یها ییبایو از ز خوندمینشستم. داشتم م

 حس کردم. 

و پشمالو بود. زبون  دیافتاد که کل بدنش سف یناز یو ترسان بطرف صدا برگشتم. چشمم به سگ کوچولو آروم
 . کردیدوپا نشسته منو نگاه م یبود و رو رونیسرخش هم ب

 . دیبگوشم رس یدنیغر یبسمتش خم شدم و دستمو بطرفش دراز کردم که صدا یخنده و خوشحال با

 از وسط شمشادها چشم به من یمانند والیمن، سگ ه یخداااااا یکپ کردم. وااااااااا یبلند کردم که لحظه ا سرمو
 کوچولو بود.  نیو حمله بخود گرفته بود که حتما مادر ا زبرداشتنیداشت و حالت خ

 شد.  دهی. فکر کنم ده تا باغ اونورتر هم صدام شندیبود که بگوشم رس غمیج یصدا فقط
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 .دیکوبیام وسط دستام م نهیاز س رونیاز جام جستم و بطرف خونه پا به فرار گذاشتم که قلبم ب چنان

 یمن م ی. تنها سگ بزرگ در نظرم مجسم بود که با اون دهن بازش االن روکردمیفکر نم یچیو به ه مدیدو یم فقط
 . کردیچپم م یلقمه  هیو فقط  دیپر

دوتا  دمی! فقط فهمهیچ دونستمیبرخورد کرده بودم که نم یزی. به چدیآخـــــم بود که بگوش خودم رس یصدا
بود فرو کردم و در  یهر خدابنده ا ی نهیس یدورم حلقه شد که از ترس و اضطراب سرمو تو یدست محکم و قو

از پشت لباساشو چنگ زدم و اشکام  زدمیدستامو دورش حلقه کردم و همچنانکه نفس نفس م دمیلرزیم کهیحال
 شد. یجار

غل ب دونمی. نمومدنیه من مکمک ب یبرا غمیکه حتما بخاطر ج دیرسینفر بگوش م نیو سوت زدن چند دنیدو یصدا
 هدیاطراف ند نیرو ا یاز نگهبانا فرو رفته بودم که حتما خدا از آسمون برام رسونده بود. چون منکه کس کیکدوم 
 بودم!

بشه!  کیبهت نزد ذارمیکوچولو، نترس آرررررررررروووووووم باش نم ریمحکم کنار گوشم گفت: آروم بگ ییصدا 
 !نییییییآآآآافررررر

 زده بودم؟؟؟؟؟؟؟  رجهیش والیبغلِ آراز ه یمن االن تو یعنیبه کار افتاد.  رادارم

ه ، آبروت کبشدت منقبض شد. فقط تونستم بخودم بگم: خاآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآک تو گور نداشتت بکنن آهو بدنم
 !تتیوضع نیبا ا یاله یریبگدرمون  یو خالااااااآآص! درد ب خوردیکآآآآآآآآآاش همون سگه تورو م یرفت بجهنم، ول

 خل؟ یدختره  یکردیم یباغ چه غلط یتو دهیاز راه نرس

 یدار کاریمحکمتر دورم فشرده شد و با صالبت گفت: چ یخواستم خودمو عقب بکشم که دستاش لحظه ا تند
 دستت بده! یشناسه، ممکنه کار ی. صبر کن تورو نمنجاستیسگه هنوز ا یکنیم

مو تند از دورش  خزدهی یدستا یتکون نخوردم و به همون حال موندم ول گهیکه لرزان د حرفو چنان محکم گفت نیا
 که کم مونده بود خفه شم. کردیم یتنگ یباز کردم و نفسم طور

 نیا نیچرا گذاشت میامروز مهمون دار نیدونستیبودند، آراز با خشم بلند گفت: شما که م دهیو محافظا که رس نگهبانا
 ن؟؟یبد نیخواستیمن به کنار، جواب اردالن رو کدومتون م فتادیم ینکرده اتفاق یسگ دور و بر ساختمون باشه! خدا

 !نی. توله شم ببرنیدور کن نجایسگو از ا نیادادم! تند  حیخطرناکمون رو اونهمه توض تیخوبه وضع
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 دورم شل شد. دستان آراز از یکه بعداز لحظات دیبگوشم رس ییبلند چشم گفتنها یصدا

 به صورت خشن و با صالبتش نگاه کردم.  اد،یش برداشتم و سرخ شده از ترس و خجالتِ ز نهیس یاز رو سرمو

 شد. دهیموهام کش یکه لحظه ا دمیکشیعقب م داشتم

 . فقط لرزان گفتم خااااااک بر سرم! شالم کو؟ستین یاز شالم اصال خبر دمیدست به موهام بردم که د تند

 آراز اومد که تند جمعش کرده و باز ماسک غرور جاشو گرفت. یلبا یرو یلبخند

گره خورده بود  شونمیپر یطره از موها کیدور گردنش به  رِیکردم. زنج شدیم دهیاز موهام که کش یبه قسمت ینگاه
 شد.  یم دهیو بشدت کش

نبود، چنان  ی! اصال شدنرینـــــه خ جداکنم. رشیو لرزان گفتم: بااجازه! و دست بردم که موهامو از زنج دیباترد
از  که هوش باشیادکلن ز یکردم که تازه بو کتریش نزد نهیبه س شتریشده بودن که مجبورا خودمو ب چیواپ چیپ

 رو با تمام وجودم احساس کردم.  بردیسرم م

موهامو جدا کنم کردم زودتر  یم یلرزان سع یخودم بخوام بلند شد. بادستا نکهیپر استرس نفسام بدون ا یصدا
 .......یول

آخه!  هیچه وضع نیا خورد،یگفتم: کاش همون سگ خوشگله منو م ییدهنمو محکم و صدادار قورت داده با پررو آب
 !دهایبد دیخوردن ند چیچقده پ

 گهی!!! حتما مکنهیکه نم ییاالیخودش چه خ شینره غول پ نیدلم ادامه دادم: خدا مــــــــــرگم بده االن ا یتو
 شد.  دهی! ناخودآگاه چشمام به سمت نگاهش که بصورتم دوخته شده بود، کشکنمیرو م نکارایا یعمد

شدم که  یبودن! چنان جذب اون نگاه وحش بایچشمام قفل شد. چقدر چشماش ز یو قشنگش تو یوحش یچشما
منِ لوس و ننر،  نیکنعرق شده بودم گفتم: باور  سیخ کهیدر حال دهی! نگاهمو بزور کنار کششدمیداشتم ذوب م
 !  دهیست، وا نم دهیند سویو گ زیه طونِیش یلیخ نکهیشما مثل ا ریزنج نیا یها، ول ستمین یدست پاچلفت

با  ش غهیآورد که ت رونیب یکوچک یچاقو بشیزود تمومش کرد. دست برد و از ج یول د،یو خند دیلباش پر یا لحظه
 !شهیگفت: موهات بلنده مشخص نم دهیبر ری. آروم موهامو از کنار زنجدیجه رونیب یاشاره ا
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رو ناقص  یبه اون خوشگل یموها دیدیگفتم: واقعا زحمت کش یمبهوت بصورتش انداخته کجک یتعجب نگاه با
 !!دیریبگ دیتونستی!!!! الاقل اجازه که مدی! چرا بفکر خودم نرسدیکرد

و آرام به سمت خونه حرکت  دمیشده بود کش دهیقسمت از موهام که بربه اون  یبا اخم برگردونده دست صورتمو
 کردم.

  نم؟یخشنش به خودم اومدم که گفت: صبر کن بب یصدا با

 منیبود...... شالمو بلند کرده گفت: ا والشی. شالم دست خودِ هشهیداره ازش دور م یمرد دمیبرگشتم که د بطرفش
 !هیشال جناب عل

بکشم که محکم گفت: چرا مواظب سر و وضع  رونیبردم شالو از دستش ب شیبرگشته دست پ ششیپ عیسر یلیخ
 یتیخونه رفت و آمد دارن؟ با تمسخر ادامه داد: لطفا اگه برات اهم نیچند تا آدم به ا یروز یدونی! میستیخودت ن

 مراعات کن.  یداشته باشه کم

به چشماش دوخته بغض کرده گفتم: شمام  مویگاه عصبان. نشدمیشدم که داشتم خاکستر م یشیحرفاش چنان آت از
به  شزیهمه چ کریدروپ یب یخونه  نیچرا ا دونمیکه اونام مراعات کنن! نم نیآموزش بد یبه سگاتون کم نیلطف کن

 دور از جونتون سگش! یداره حت ازیآموزش ن

دارش  شین یتونستم در برابر حرفها ینم نکهیو هم ا دمیترسی. هم ازش مکردیگلوم داشت خفه م م یتو بغض
 سکوت کنم! 

ود بمن چشم دوخته ب کهیسردش در حال یبا چشما یبکشم ول رونیخواستم شالو از دستش ب دیلرزیکه م ییدستا با
 !کردیدستش رو مشت م شتریب کردمیم یدستاش نگه داشته بود. هرچقدر سع یشال رو محکم تو

 مونده رو!  صاحبیب نیا نمیبب نینتونستم تحمل کنم محکم گفتم: بد گهید

 انگار نه انگار!  ر،یخ دمید یول

کردم!  دنشیاز کفشاش شروع به کاو فشردمیلبامو بهم م کهیخودمو از تک و تا بندازم طلبکارانه در حال نکهیا بدون
و  ینپهن وعضال نهیشسته، س یل یبلند با شلوار یی! پاهاکردمیو سانت به سانت نگاش م اوردمیکم کم سرمو باال م

و پراز جذبه،  یعسل یوحش یراه راه، صورت برنزه و چشمان دیسف یراهنیدر پ کلیخوش ه یلیخ چِیدر پ چیپ
 داشت.  ییشد! المصب عجب لبا دهیچشمام به سمت لباش کش
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 یلیکن! مثال خ شیکورشده تو درو ی! چشازیسرِ ه رهیخ یدلم داد زدم: دختره  یسرعت به خودم اومدم! تو به
 !!! یکنیم فشمیتوص فیتحفه هستش حاال تعر

 نکرد! یزورگو حرکت ی پهیآقا خوش ت نیاصال ا یهم گره کردم، ول یانداختم و دستامو تو نییسرعت سرمو پا به

 شدم.  یبلند و مزاحمم به طرف سر وصورتم هجوم آوردن که داشتم کالفه م یکرد. موها دنیشروع به وز یمیمال باد

صاحب مونده  یب یموها نیلبم زمزمه وار گفتم: ا ریکردم موهامو با دستم مرتب کرده ز یبا خودم غرغر م کهیحال در
  !شمیخالص مو ازدستشون  کنمیروز کوتاهشون م هیجوونم هستن! بالخره  یبال شهیبرن و هم یهم حوصلمو سر م

دست  به موهاتون نکهیبر ا یمبن یکار چیپر ابهتش بلند شد که به سرعت سرمو باال گرفتم. گفت: شما حق ه یصدا
 ! نیرو ندار نیبزن

. کج گفتم: نه باااابااااا! اونوقت به میاز دستش دستامو به کمرم زده چشم به چشم شد یشدم و عاص یعصبان کدفعهی
 دوست دارم موهامو کوتاه ................  د؟یکاره من چه مناسبت؟ اصال شما چه

 نشیصورتم نگه داشته گفت: ا یرو جلو اومده، صورتشو در دوسه سانت نمونیالل شدم! دو قدم فاصله ب کدفعهی
! گهید یچه برسه به کارها دیکش یمن نفس هم نم یکامال معلومه! تا اومدن خونواده تون شما بدون اجازه  گهید

 نه؟ ایگفتم  یچ نیدیشن

 . کردمینگفتم و فقط بِروبر نگاش م یزیچ

 ؟؟؟یدیدادو گفت: شن یمچ دستمو گرفته فشار کدفعهی

 لیاز فشار دستش کم مونده بود از حال برم گفتم: آآآآآآآخخخخخخخخ! باشه بابا دستم شکست، شما وک کهیحال در
 !! حاال ولم کن! یجنابعال یوص

 ! کردمیفقط داشتم نوازشش م یانگار یبکشم ول رونیتمو از دستش  بکه مچ دس کردمیتقال م داشتم

تم از دس یتونیمن نخوام نم کهیتا زمان یدونیم ؟یکنیم کاریچ ی: کوچولو دارکه گفت دمیکنار گوشم شن صداشو
  ؟یکن داینجات پ

 .دمشیم حالتریو منم هر لحظه ب شکستی! چون واقعا دستم داشت مدمشیبه دندون گرفتم و از شدت درد گز لبامو
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دندونم  ریز شتریبودم و لبمو هرچه ب دهیبشدت ترس ومدیدستش باال م کهیآروم باال آورد ........ در حال دستشو
 .دمیگزیم

 یِوالیه نیاز پس ا تونمیچطور م ییلوی! آخه منِ پنجاه کچهیفکر کردم االنه که باز موهامو دور دستش بپ یا لحظه
 ! امیآدم نما برب

 دندونم دراومد.  ریاز ز نمیریلب ز دهیکش نییآهسته با دستش چانه مو گرفت و پا یول

ن که کرد یها چه گناه چارهی! اون بیکن یله ولورده م ینطوریکوچولوتو ا یاون لبا یدار نمینب گهیتحکم گفت: د با
 تورو بِدن!!! یتاوان زبون دراز دیبا

 مویّق نیلبها هم شما هست نیا یخودمه، نکنه صاحب اصل ی: به تو چـــــه!!!! لباگفتم دهیفکر کردن کش بدون
 جان؟ 

 زده بودم مــــــــــن!!! یدهنم گرفتم! چه زِر یهراسان دستمو جلو کدفعهی

ه و خف یاون دهن گنده تو ببند شهی! نمایح یب یسرت آهو! دختره  یباغ تو نیخاک تمام ا یدلم داد زدم: اِ یتو
 ! یش

المو ندادم ش یسوت نیاز ا شتریلرزان گفتم: لطفا تا ب یی. با صداسوختیاز شدت خجالت سرخ شده بشدت م صورتم
برام نازل  میکرده بودم که شما عذاب ال یچه گناه دونمیآخه! بخدا نم نیریرو اعصابم قدم رو م نهمهی! چرا انیبد

 !!نیشد

 !ی! چه اسم قشنگمیمتعجب شالو به طرفم گرفته گفت: عـــــذابِ ال یبا نگاه 

 کلمه در رفتم! یواقع یجوابشو بدم، به معنا نکهیگرفتم وبدون ا شالو

 کیکه داشتن بهش نزد دمیمغرور رو د یوالیه نیخواستم وارد ساختمان بشم، دو مرد جوان همسن وسالِ ا نکهیهم
 .رفتمیبدو بدو بطرف خونه م ختهیر رونیوگردن بباز و سر یمنم که با موها شدن،یم

 زدند.  دیفکر کنم قشنگِ قشنگ موهامو با خودم د یول

 هی دیدخترم با ایجلو اومده با صورت مهربونش دستمو گرفت و گفت: ب دنمیکه به محض د دمیخاله روشن یصدا
 !زمیعز یکنیضعف م یبخور یزیچ
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 سرم انداختم وبا خاله همراه شدم.  یگفتم: باشه خاله. شالو رو آروم

قده چ یگفتم: واااااااا دهیبازم به سمتشون پرواز کردم و با ذوق و کش دمیکه د یرنگارنگ یآشپزخونه گلها زیم یرو
 قشنگن خاله!!

 شهیمش باقر هم یگل ها زمیگذاشته بود گفت:آره عز زیم یخوشرنگ برام رو یچا یوانیو ل کیک کهیدر حال خاله
 گلخونه. یباغ، زمستونا تو ی! تابستونا تودهیماهرانه وبا عشق پرورش م یلیستند چون اونارو خه بایز

 یلی. خدیآراز خان بهم بگ یخوردم رو به خاله گفتم: خاله قرار بود در مورد گذشته  یم موییداشتم چا کهیحال در
 دوست دارم بشنوم.

ر قرار بود د زمیفکرش به گذشته ها پرواز کرده بود گفت: درسته عز کهیروبه من درحال دهیکش یقینفس عم خاله
 اتاق یتو میتموم کن، بعد بر توییو چا کیاول ک یدردناک خودش وخونواده ش باهات حرف بزنم. ول یمورد گذشته 

 من.

 تموم کردم و خاله رو به اتاقش کشوندم. موییچا عیمشتاق بودم، سر یلیکه خ منم

 بلند نشیاندوهگ یچشم دوخت. بعد آروم صدا اطیح ینشست و به درختها یصندل یق کنارم رودر بالکن اتا خاله
 پر سر یخانواده ا ی. توطونیو دو سالشون بود پرشر وشورو ش ستیآراز خان اون موقع ب ادمهی قایشد که گفت: دق

 ! جورواجور یها یمونو پاش، مه ختیبزرگ شده بودن. ر یعال یتیوصدا وخوشبخت با موقع

 داشت. یو به قول معروف سر پر باد کدندهیکلمه لجباز و یواقع یموقع آراز به معنا اون

دوست  گرویهمد یلیخانم بود. آقا و خانم خ یلیبود. مادرش خ کتریالهام که سه سال از خودش کوچ خواهرش
 بودم.  دهیبودن که تا به حال د ییخانواده ها نیاز خوشبخت تر یکیگفت جزو  شهیداشتن. م

اتفاق افتاد من چهل  نی. اون موقع که امیکرد یو براشون کار م میبود ششونیبا مادرم پ ادیم ادمیکه  یاز وقت منم
 یمراقبش بودم، ول شهیپسر خودم دوستش داشتم و هم نیساله بودم. همچنانکه آراز رو خودم بزرگ کرده بودم ع

رنگارنگ که به خاطر  ی. دوستاکردینم گوشهم  یکس چیسر به هوا بود و به حرف ه یلیخ طونیپسر ش نیا
ر به نظ یگوشش بدهکار نبود که نبود! فقط هرچ میکرد یم حتشیبودن و هرچقدر نص دهیبهش چسب تشیموقع

 .دادیخودش درست بود همون کارو انجام م
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 یموندگار بشن. دختر رانیا خواستنیاومده بودن و م کایداشت که بهمراه پدر مادرش تازه از آمر ییدختر عمو آراز
 داد.  یانجام م دیکشیعشقش م یقائل نبود و هرکار گرانیخودش و د یبرا یسبکسر و آزاد که حد و مرز

هرهر  یوهرروز با آراز همراه بود. صدا دیپوش یجلف م یلیخ یوادامه داد: لباس ها دیبه چونه ش کش یدست خاله
بود  دهیو چنان آرازو با کارا و رفتاراش بطرف خودش کش دیرسیخونه به گوش م یخدا تو ی شهیخنده هاش هم

کنه و الهام همکه به  تشیاذ یبه نحو کردیم یسع شهیخواهر آراز جور نبودن! هم یعنیاصال با الهام  یکه........ ول
 کردن. یموضوع با آراز بحث م نیوقتا سر هم شتریب ومد،یدختر خوشش نم نیعنوان از ا چیه

دواج از نیدخترشونو کنترل کنن چون ا یپدر مادر آراز سربسته به پدرمادر دختره گفته بودند که بهتره کم یحت
 خونه شد.  یتو یباعث جنگ دیبگوش آراز رس یموضوع وقت نیکه هم ست،ین یاصال بصالح و شدن

ازدواج با  یبرادرش برا یارهالجباز و حاضر جواب بود، در برابر کارها و حرفها و اصر یلیهم که مثل آراز خ الهام
دختر عموش،  ی....... آراز بخاطر حرفهافتهیخواهر و برادر راه ب نیب یباعث شد اختالف بزرگ اوردکهیدختر عمو کم ن

 اختالفش با الهام دامنه دار شده بود. 

شون شد و آراز خان خونه پالس بود، بشدت با الهام دعوا یروز که پدر مادرشون خونه نبودن و باز دختر عمو تو هی
 شو بصورت مهربان خواهرش زد. یلیاون دخترِ هرزه، س شیپ

گفت:  یشکسته ا یکرد با صدا ینگاه م یچشماش پر از اشک شده و به قامت برادرش با ناراحت کهیدر حال الهام
 رفت.  رونی!!! و به سرعت از خونه بیشیم مونیاز کارت پش یزودتراز اونچه که فکرشو بکن یلیخ

بود که بدون توجه بمن از  یانقدر عصبان یول رم،یکردم الهامو آرومش کنم و جلوشو بگ یسع یلیاون لحظات خ در
 رفت.  رونیب الیو

 به سرعت دنبال دخترشون رفتند.  دندیو ماجرارو شن دنیبودند تا به منزل رس رونیو خانم هم که ب آقا

 یدخترعموش ب ی! ولرهیراه م اطیح یشده و کالفه داره تو نمویکه کرده بود پش یآراز چقدر از کار دمیدیم داشتم
نشسته و  منینش یتو الیکه راه انداخته بود حاال با آرامشِ خ ییهم انداخته بود و بعد از دعوا یپاشو رو الیخ

 !دادیآهنگ گوش م

 از خانم و آقا و الهام نشد.  یخبر چیه یگذشت ول یدوساعت یکی

 ........ ومدیاز دستم برنم میکار ینگران بودم. ول یلیخ
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 یگفت ستاره خوشبخت شهیکرده ادامه داد: م ینگاه یگونه شو پاک کرد و به آسمون آب یرو یبا دستاش اشکا خاله
! خانم و آقا که رفتیم یو سرد یکیروبه تار شهیهم یو برا دادیاز دست م شوییبایخاندان داشت نور و ز نیا

راه  در یول رن،یاز شهر م رونیگشت و گذار ب بهاعصابش آروم بشه  یکم نکهیا یکرده بودند، برا دایدخترشون رو پ
بودند در جا فوت  نیماش یکنند و ........... خانم و آقا که جلو یتصادف م ونیکام هیاتوبان به شدت با  یبرگشت تو

 مهچنان داغون شد که ه یزندگ نیو ............ ا ومدیبهوش ن گهیتو کما بود د یهفته ا هیکنن، الهام هم که حدود  یم
 بود!   الیبرامون خواب و خ ی. انگار همچمیباورش داشته باش میتونست یتا مدتها اصال نم

 برگزار شد. یمراسم ختم خونواده اش چه جور دیآرازخان اصال خوب نبود و فکر کنم اصال نفهم اوضاع

که درست کرده بود هرلحظه کنار آراز باشه حاال با  یعبا اوضا نکهیعوض ا طون،ی....... لعنت بر ش یدختر عمو اون
 . دیپر یاز دوستان آراز م یکی

هاش از اتاق خواهر و پدر  هیضجه هاش، ناله هاش، هق هق گر یها شده بود و همش صدا وونهیمدت مثل د هی آراز
 گوشمه!  یکه هنوزم تو دیرسیمادرش بگوش م

کم کم حالش بهتر شد و  گه،ید یپدرش بود و دکترا یساله  نیست چندکه دو یمرور زمان با کمک دکتر خانوادگ به
 فقط درس و کار و کار!  ،یینه صدا ،ینه لبخند ،یشروع کرد به درس خوندن! نه حرف

 چیغول ابرقدرت کرد که ه کیبه  لیاز حدش اونو تبد شیب یریو سختگ تیتجارت ادامه داد. جد یپدرشو تو کار
زانوش گذاشته  ی......... خاله سرشو به چپ وراست تکون داد و دستشو رو یکس توان مقابله باهاش رو نداشت. ول

نتونستن نظرشو جلب کنن.  یدختر و زن چیهرحم،  ی. سرد، سنگ، سخت وبستیاون آدم سابق نشد و ن گهیگفت: د
 اجازه بده دختر یحت نکهیبدون ا ندازهیله کردن دور مو ریو بعداز تحق دونهیزنا و دخترارو گناهکار م یهمه  یبه نوع

 بشن!  کینوک انگشت بهش نزد کی یزن ای

 چیه یصدا گهیشده و د یفرار وارشیخونه و درو د نیو محبت از ا یدخترم االن مدت ده ساله که عشق و خوش آره
 . شهینم دهیازش شن یخنده ا یصدا ای کیموز

واقعأ تعجب کردم چون اخالق  م،یشما آماده کن یبرا یو اتاق نیاریم فیآراز خان گفتن شما تشر دمیشن یوقت یول
 !! هیکه از همه دخترا فرار دونستمیشناختم و م یخوب م یلیآقا رو خ

اشه کرده ب نکارویکه بچه ام ا یگفت: حاال به هر علت دهیسرم کش ینوازشگونه رو یبلند شد و با محبت دست خاله
 تأمل داره .  یجا بازم
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از  انیگو یاعلیتأمل داره! سپس  یگفت: آره دخترم .......... جا  بیغر یمهربونش رو به چشمام دوخت و با لحن نگاه
 بالکن وارد اتاق شد که منم باهاش همراه شدم!

ومغرور  کدندهی یآقا نیحال خشن ا نیخشک و درع ی! حاال علت رفتارهایوتکان دهنده ا بیسرنوشت غر عجب
شدم. چشم به باغ دوختم که  دهیبه سمت اتاقم رفتم و بطرف پنجره اش کش یا گهی. بدون حرف د کردمیرو درک م

 . رفتمکرده بود و بفکر فرو  دایپ یا گهید ییباینورافکنها ز ییروشنا ریدر ز

برام  یمرد سنگ نیا ی انهیوحش یسوزان کالمش، رفتارها یها شیچقدر خوب و راحت علت سردبودنهاش، ن االن
رو تحمل کرده، عذاب وجدان که حتما  یروح یمرد جذاب و تنها، چه فشارها نیا دمیفهم یرنگ گرفته بود! حاال م

از دخترها و زنها چه به روزش آورده!  رتشزمان و نف کیداغونش کرده و از دست دادن پدر و مادر و خواهرش در 
ار آغوشش و فش ادی ی. لحظه اومدیاز دستم برم یکنم. کاش کارکمکش  تونستمیبشدت دلم بحالش سوخت. کاش م

برام  یامن یبدورم حلقه شده بود و چه دلخواهانه بود! چه جا ،یقلبش نه اجبار میمحکم دستاش افتادم که از صم
 . کاش عاشقش بودم........ کاش!امیب رونیاز اون آغوش ب اهیبود تا صدسال س حالبود! اگه عاشقش بودم م

 فیرتش گهید ی قهیآقا تا ده دق ن،یاریب فیشام تشر یوارد شده گفت: خانم لطفا برا یبه در خورد. خدمتکار یا تقه
 ......دیبپوش ی. خاله جان سفارش کردند لباس رسمارنیم

 خودِ یه خون یکه! تو ستین یعروس الیخونه بود. بلند گفتم: آخه گودز یکه لباس راحت نایبه لباسام کردم. ا ینگاه
 !گهیدادم د ییغذا میبگو بهت رژ دفهیغذا خورد!  یبا لباس رسم شهیآدم، مگه م

 رو زمزمه کنان بطرف کمد رفتم.  یاز سرگذشت غمناک آراز بشدت ناراحت بودم، آهنگ کهیحال در

 

 

 ازدهمی قسمت

 

 بودند.  دهیکمد و کشوها چ یبودم تو نییپا کهیباز کردم. خدمتکارها تمام لباسهامو مرتب و منظم، زمان کمدرو

 . میختیریهم م یداخل چمدان رو لویوسا یبا پونه هول هولک یافتاد چه جور ادمی. چون دمیخجالت کش یا لحظه
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ود شده ب ریکنم د کاریداشته باشن. چ یادیانتظار ز دینبا ییلویبا خودم گفتم: خب از منِ پنجاه ک دهیورچ لبامو
 اال انداختم.هم ب یحاال شونه ا م،یعجله کرد

شام  هیچه وضعشه!  گهید نی! ایاله یبخارپز بش الی!!!!! گودزیلباس رسم یبا افسوس فکر کردم: وااااااااااا دوباره
 دبدبه کبکبه الزم نداره!! نهمهیکه ا یکوفت

عمه  ی قهیکه سل یو مارکدار بایز یرو انتخاب کردم برام بخونه و از داخل کاورها کت شلوار کرم قهوه ا یآهنگ
م سرم ه یکردم. شال همرنگ فیکه خودم ک دیبدنم خواب یرو ییبایتنم کردم. چنان بز دهیکش رونیبود رو ب نازمیپر

 هم پام کردم.  یرنگ یکرم یانداخته با حرص کفشها

 ! ادیحال ب والیباشه که دل اون ه یرسم یِخودم گفتم: الاقل بذار رسم با

 نبود. یخبر ییرایبزرگ پذ یغذاخور یرو یاومدم ول نییاز پله ها پا آروم

 .دییاز پشت سرم گفت: به سفارش آقا شام داخل اتاق سرو شده، لطفا بفرما یبه دوروبرم  کردم که خدمتکار ینگاه

آراز افتاد که با خشم  یِبرزخ ی افهی. تا وارد شدم چشمم به قمیشد نییپا یدر همان طبقه  یوارد اتاق شییراهنما با
از  و دیکاوینگاهش سرتاپامو م شدمیم کیش بهم قفل کرده چشم به من داشت. همچنانکه نزد نهیس یدستهاشو رو

 صورت تا پاهام در گردش بود.

و نفر د یکه برا یکوچک زیخودمو از تک و تا بندازم آرام پشت م نکهینداشتم، بدون ا یخبر تشیاز علت عصبان چون
 آراز نشستم. یشده بود، روبرو دهیچ ییبایبز

 کوچولو بچپونن!! زیم نیا یرو لویغذا و وسا نهمهیدلم گفتم: آخه مجبور بودن ا یانداخته تو زیم یرو یهنگا

دوخته گفتم:  شیوحش یکردم آراز همچنان چشمش بصورتمه. آهسته سرمو باال آورده نگاهمو به چشما احساس
ست د نیلقمه غذارو تا کوفتم نکن هیسرزده؟  ریاز منِ سراپاتقص ینگاهارو بپرسم؟ باز چه گناه نیعلت ا تونمیم

 والسالم!!ا وونتوسیدر حد  میخونه رژ نیا یتو ن؟یداریبرنم

 دیغذا با ارن؟یب فیچقدر منتظر نشستم تا خانم تشر یدونیلباش اومد که تند محو شد. گفت: م یرو یلبخند
 سروقت خورده بشه! تموم.
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 دیال باقب د،ی! واقعا بخشهیدرست حساب یسربازخونه  هیکاخ  نیپس اچشمام از تعجب باز شده بود گفتم:  کهیحال در
شام  یوقتمو گرفت وگرنه منکه آماده  یکل ،یجنابعال دنِیپوش یلباس رسم نی! انیرسوندیرو به اطالعم م نیقوان

 نی! امریبم یلباس بپوشم؟ فک کنم صدرصد از گرسنگ دیبا و نهیبمن بگه هرروز برنامه ا یکیخوردن بودم!!!!! حاال 
 چه وضعشه آخه! هزار رحمت به اتــــــــــابک!

لمون شغ یبا هزار زحمت کمرنگش کرده محکم گفت: ما تو ینتونست جمعش کنه ول گهیبه خنده باز شد که د لباش
و درهر  شهیکه هم میعادت کن یجور دیبا م،ینشست و برخاست دار یخارج یاز کشورها یادیز یچون با افراد

 ! میخوریغذا م ینجوریا طرخا نی. به هممیرینم یغذا خورده و از گرسنگ میبتون یهرلباس و با یحال

 یول ن،یکنیعادت م نکارایبه ا شهیخوبه که هم میلیگفتم: خــــــــــب پس عذر شما موجهه و خ آهسته
 ! دونمیداره نم یبه من چه ربط ژیپرست نهمهیا

ت دلتون خواس یباشه، هرجور نیستیراحت ن ینجوریکرده گفت: اگه ا یکه بدون جمع کردن فکر دیلباش پر دوباره
 . دیینداره. االن بفرما یحق با شما بود به شما ربط نجاروی! انیایب

 غذا کرد. دنیبدون توجه به من شروع به کش و

 فرموده بودم.  یوراج یادیز نکهیتشنه بودم، مثل ا یلیخ

 خوردم. چشمم به آراز ختهینوشابه درونش ر یته شده بود رو برداشتم و کممن گذاش یکه برا وانهایاز انواع ل یوانیل
 یراگذاشته ب زینباشه وسط م ریدست و پاگ نکهیا ینوشابه رو برا هی. بقخوردیافتاد که با ابهت و غرور تمام غذا م

 . دمیخودم سوپ کش

 ی. لحظه ادینوش یو م خوردیم یکه با چه ژست نداختمیم الیبه گودز یرچشمیز یهم نگاه یگاه خوردمیم همچنانکه
 گذاشت.  زیخورد که آروم برداشته وسط م وانشیدستش به ل نکهیمثل ا

 بردارم آبروم بره که منتظر بهونه هستش!  الرویمال گودز یمال منه! نکنه اشتباه یسمت چپ وانیکردم: ل فکر

برداشته  زیاز وسط م یوانیاحساس کردم آراز ل خوردم،یلباسها غذا م نینآاسوده با ا یکم یبا آرامش ول همچنانکه
 بلند کرد.

 . ستادیکردم که نبود. قلبم ا وانمیبه ل ینگاه یرچشمیز
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 سرمو باال آوردم که نگاهم به نگاه جذاب و نافذ آراز گره خورد که با تمام وجودش چشم بمن دوخته بود.  تند

زور زدم، نــــــــــه  یتونستم نگاهمو کنار بکشم. هرچ یچرا زمان برام متوقف شد. اصال نم دونمینم
 اصال امکان نداشت.  ــــــــــریخ

 نگاه افسونگر مار باشم، کال هنگ کرده بودم. ریکه اس یعنوان دست بردار نبود. منهم مثل موش چیهم که به ه آراز

 ن،یاشتبرد یمنو اشتباه وانیکه ل ارمیت دربآراز رفت. تا بخودم بجنبم و زبون وامونده رو بحرک یبه سمت لبها وانیل
گفتم: معذرت  یآروم یشده بود و آراز آهسته شروع بخوردن نوشابه کرد. آب دهنمو قورت داده با صدا رید گهید
منو نوش جان  یاعالم کنم االن نوشابه  خواستمیم ،یو پوزش خدمت جنابعال یبا عرض شرمندگ یول خوام،یم

که بشدت شروع به سرفه کردن  دهیعقب کش وانویناباورانه نگام کرد و تند ل یف من آراز لحظه احر نی....... با ادیکرد
 و پشت سرهم!  دیشد ییکرد. سرفه ها

 آهو به حق پنج تن، جوون مردم خفه نشه!  یخداااآااا! الل بش ااااااااایدلم داد زدم:  یتو

 خودِ آراز رو پراز آب کردم.  وانیکه دستپاچه بلند شده ل کردیهمچنان با صورت سرخ شده سرفه م آراز

دلم داد زدم: آآآآآآآآآاخ  یکم مونده بود دستمو بشکنه. فقط تو اطیح یافتاد باز تو ادمیبطرفش رفتم که  تند
 !رسمیخدا جوووووونم! االن حسابشو م یدار یییییییییییییییجوووووون فدا

 هوا گرفت و دستمو همچنان محکم باال نگه داشت.  یکه مچمو تو ارمیب نییاپ خواستمیباال بردم و تازه م مشتمو

! نیشما زحمت نکش کنمیگفت: خواهش م کردیتک تک سرفه م کهیباز شده در حال یو چشمان دهیباال پر یابروها با
 !کنهیعصرتون هنوز درد م یمشتها یجا

 . نیشد باور کندلم واقعا خنک  ششیخنده! فقط گفتم: آآآآاخخخخ ریزدم ز یپق

م سر ویچ یتالف یخواستیم ندفعهیبه کنار! ا یگفت: عصر اوردیم نییدستمو پا کهیکرده در حال یسرفه ا تک
 خانوم کوچولو؟ یسرراست مشتتو باال برده پشتمو نشونه رفته بود یکه اونجور یاریدرب

خودمو به اون راه زده  یلبم نشست، ول یرو قیعم یکه تند ماجرا دستش اومده بود لبخند الشیدست خودِ گودز از
قدر به بعد لطفا هرچ نیگفتم: اصال بمـــــن چـــــه! از ا دهیتفاوت باشه کش یب کردمیم یباز که سع یبا چشمان

 حق با شماست.  نوقتاگه از جام تکون خوردم او د،یو خفه ش دیسرفه کن دیخواست
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 نشستم.  زی! راه افتادم و پشت ممدهویهم که بهشون ن ی: خوب کردمیزمزمه م کهیحال در

پراز آب رو برداشته  وانیآراز دستمو خونده بود، دهنم خشکِ خشک بود. ل نکهیا ایو ذوق،  یاز خوشحال دونمینم
 شد.  دهیاز دهنم کنار کش وانیخوردم که ل یکم

 من بود! وانیل دیبه آراز کردم که گفت: ببخش ینگاه متعجب

 پراز آب کرده بودم! وانشویافتاد خودم ل ادمی تازه

 نییعرق از پشتم آرام پا یاومده بودم. قطره ا رونیدوشِ آب ب ریعرق شد، انگار از ز سیچنان سراپام خ یآن در
 . دیسر

 مخصوص زیم نیدست نخورده رو کنار بشقابم گذاشته گفت: ا یوانهایاز ل یکیرو کنار خودش گذاشت و  وانیل آراز
 یاطق یلیغذا، خ نهمهیمخصوصا با ا کهیکوچ یدونفر کم یبرا نکهیمثل ا ی. ولخورمیم نجایخودمه که اکثرا غذامو ا

 که فک کنم سرد شد.  نیغذاتونو بخور  الن! اننیرو بچ ییرایپذ یغذاخور گمیبه بعد م نی. از امیشیم

 ــوانِـــیاشتهام کور شده بود. ل یپاک کرده قاشقمو بدست گرفتم. ول مویشونیکه برداشتم عرق پ یدستمال با
 شکمم داشتم. یتو یچشیشده بود! احساس پ یاووووووووووونم من! واه واه واه!! چ ال،یگودز یِدهن

 .کردمیم یمن فقط با غذا باز یشروع بخوردن کرد ول فتادهین یاصال اتفاق نکهیمثل ا آراز

لبش گذاشت و تا ته خورد، دوباره عرق کرده فکر  یتوجه بمن رو یبودم رو ب دهیکه من سرکش یآب وانیآراز ل یوقت
 بگذرون!  ریآخر عاقبت مارو بخ ایکردم: خدا

نم. بارم کنه و از خجالت سکته ک یمتلک دمیترس یبلند شده به اتاقم پناه ببرم....... ول زیاز سرم خواستیدلم م یلیخ
 اصال از سرجام تکون نخوردم.

از  یوضع غذا خوردن، فک کنم نصفه شب نینگام کنه با اخم گفت: با ا نکهیبدون ا کردمیم یبا غذا باز همچنانکه
 کم مونده اشتهام کور بشه! ؟ییبدغذا نجوریا شهیخوابت نبره! هم یگرسنگ

 یبه گردن مبارکش بچسبونم با لحن یو کم مونده بود بلند شم دوتا پس گردن زدیم رونیاز صورتم آتش ب کهیحال در
 یزیچ میتونیشما رخصت بِدن، ما هم م یسرفه ها نیجنــــــــــاب! اگه ا ری: نــــــــــه خگفتم یشاک
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چشمش به  نیرو الزم دار یکیبدور!!! شما فقط  خدااز شام که  نمینشد، ا بی! اون از عصر با قهوه مون که نصمیبخور
 !!! نیصورتتون باشه و مشتش آماده که خفه نش

 !کنهیم ربارانمیاالن با اون نگاهش ت کردمیتمسخر نگاهشو بصورتم دوخته بود و احساس م با

کنم؟ و با  یاز شما عذرخواه نیانتظار دار یعنیشو باز کرده بود گفت: االن  ینیب یپره ها کهیحال در
 مدونیاست! فقط نمحق با شم نکهیمثل ا خوامیلحن ممکن ادامه داد: چشم خانم کوچولو! معذرت م نیزتریتمسخرآم

 شدم! اصال سابقه نداشت!!!! ینجوریامروز چرا ا

کرد!  یجدا معذرت خواه ایمنو مسخره کرد  دمیانداختم. واقعا نفهم نشییلبخند سرمو تکون داده پا با
. دهنم گذاشتم..... یو منگول نوبر بود بخدا! آرام ساالد جیگ نهمهی!! دختر هم ادمیفهمیعمــــــــــرا هم اگه م

. میزدینم یحرف چکدوممونیسرو کردن. ه رو ییو چا میبرگشت منیآراز به نش یبعداز تموم شدن شام با اشاره 
 . دمیخندیم زیزریو ر کردیپخش م یمخف نیدوخته بودم که دورب ونیزیمنهم چشم به تلو

اومدن. چه  دنتونیمخصوص شرکت به د لیاحترام گفت: وک تیآرام وارد شده بطرف آراز رفت و بانها یانسالیم مرد
 د؟ییفرمایم یدستور

 . نیکن شونییفورا گفت: به اتاق کارم راهنما آراز

 توجه به من بلند شده بطرف اتاقش راه افتاد.  یو ب یبدون خوردن چا خودشم

 شعور!!! یب یِاجتماع ریغ ی کهیصاحبت بکنم مرت یسرِ ب یدلم داد زدم: خــــــــــاک تو یتو

 کار دارم.  یزود برگردم. کم کنمیم یبعد بطرفم برگشته گفت: سع ستادیا یلحظه ا دیدرِ اتاق که رس دم

 داخل اتاق شده درشو بست.  و

فکر  هدیرو پوش یعصر ی. به اتاقم رفتم و لباسهاستمیلباس اصال راحت ن نیا یتو دمید ینشستم و بعداز چا یکم
 شیراحت و گشاد باشه که آدم توش آسا دیآخه! واه واه. لباس با هیچتنگ  یلباسها نیراحت شدم. ا شیکردم: آخ

 برگشتم. ییرایفکرا بودم به پذ نیداشته باشه و همچنانکه تو ا
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کرد و چرت و  ختنیوروجک بود که شروع به مزه ر یزنگ زد. پونه  میدوخته بودم که گوش ونیچشم به تلوز تازه
 یهم کس ییرایپذ یدادم. تو حیامروز رو توض یآروم براش ماجراهاکه  دیخونه پرس تیپرتاش شروع شد. از وضع

 .دمیداده و قشنگ لم هیمبل به کوسن تک ینبود که آروم آروم رو

 رو فراموش کردم و فقط بگو بخند بود که.... یخنده دار پونه همچ یحرفها با

آراز  یکه رو دیبه من دوخته شده. درازکش چشمام در اطراف هال چرخ یکه گذشت احساس کردم نگاه یمدت
 .ستادیا

 چشم به من داشت. ستادهیدر اتاقش ا یش گره کرده بود جلو نهیس یدستاشو رو کهیحال در

چشمم به پاهام افتاد که دامن  کردم،یهم انداخته بودم جمع و جور م یو پاهامو که رو شدمیتند بلند م کهیحال در
 بودند.  رونیزانو قشنگ و خوش تراش  ب یگل و گشادم باال رفته و پاهام تا باال یرشلوا

 خون رو دهنم احساس کردم. یلبمو گاز گرفتم که بدون استثنا مزه  چنان

کوسن  یتمام بدنم گُر گرفته بود، خودمو جمع کردم و چشمم به شالم افتاد که قشنگ رو کهیلرزان در حال ییدستا با
 پهن بود!! 

 که همه هم از دستت خالص بشن.  زیشب عز نیامشب و بحق هم نیهم یاله یریکنم بلند گفتم: بم فکر

ندونستم و بسرعت از جام بلند شده بدون نگاه کردن به قامت بلند  زیدرنگ کردن رو جا گهیشالمو برداشتم و د تند
 با شتاب از پله ها باال رفتم.  کرد،ینگام م ستادهیآراز که همچنان ا یو رسا

 فحش هم کم آوردم.  گهیبخودم کردم که د میفحش و ناسزا بلد بودم تقد یکنم هرچ فک

هم فحش نثار پونه کردم که حواسمو پرت کرده  یمحکم هم بخودم زدم و کل یپس گردن هیتخت افتادم  یرو یوقت
 بود. 

 مردم.  یو از خجالت داشتم م شدمیم وونهید شتریب فتادمیم میسوت ادیو  گذشتیم یهرچ

در  االن یعنیو چشم تو چشم باهاش حرف بزنم؟  نمیروبروش بش شهیکنم؟ اصال دوباره روم م کاریکردم حاال چ فکر
 کنه؟یم یمورد من چه فکر
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 آخه!  یکنیابله! چرا حواستو جمع نم یمخت دختره  یب یاون کله  یخــــــــــاک عالم تو یوآآآآآآآآآآآآآآآا

بر  یبود که شده و گذشته بود! وا یکار ی. ولشدمیکه واقعا خفه م شدیحبس م نهیس یاز شرم چنان نفسم تو یگاه
 من!

!!!! و پتو رو محکم دهیبه مردم نشون م یکه چه پرو پاچه ا یخواهرتو جمع کن یایب یگفتم: اردالن جات خال بلند
 .....دمیسرم کش یرو

ام سوزان تم یناخواسته عرق کردمیتا چشممو باز م یخوابم برد ول یو شرمندگ الیر و خو فک بتیبا هزار مص اونشب
 یاالن آراز در موردم چه فکر کردمیفکر م نیسکته کنم. فقط به ا موندیگرفته کم م شیو آت گرفتیبدنمو م

...... نصفه دادمی!! که چشمامو محکم بهم فشار منذاشته بودم شیخودمو به نما یعمد کنهیباور م یعنی...... کنهیم
 . مدویو کف اتاق نفوذ کرده باال م وارهایبگوشم نشست که از د ینیآهنگ دلنش یصدا یداریخواب و ب نیشب ب یها

 بود. نیبرام دلنش یلیآهنگها خ یدر حال پخشه. ول ییصدا ای خونه،یداره م یتونستم بفهمم کس ینم اصال

 پاهامو بغل کرده بودم گوش کردم.  کهیدر حالتخت نشستم و  یرو

ه که باش تونستیم یک نیاصال با آهنگ سروکار نداره! پس ا نطرفیتصادف به ا یخاله که گفته بود آراز از ماجرا آخه
 !!!ی. اونــــــــــم نصفه شبکردیآهنگ گوش م ای خوندیراحت داشت م یپادگان نظام نیا یتو نهمهیا

 .....دادمیسرمو تکون م لکسیتختم ر یو تو کردمیهمچنان گوش م یتعجب کرده بودم ول بشدت

 

 

 قسمت دوازدهم 

 

 《.کندیم فیآراز تعر 》

 

 نظرمو بدونن.  یدر مورد معامله ا خواستنیبخونه شون بزنم. م یاردالن زنگ زده بود که سر اونروز
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پارک کرده بطرف خونه راه  یشگیهم یدر جا نمویماش کردم،یمعمول که آزادانه به خونه شون رفت و آمد م طبق
 افتادم. 

 بود!!! تعجب فتادهیخونه شون ن یاتفاقا تو نیتا حاال که از ا یول رسه،یبه گوشم م ییخنده ها یکردم صدا احساس
 کردن! دایخواهرشه که تازه پ دیکرده فکر کردم شا

 .ومدیکمان رها شده باشه داشت بطرفم م یاز چله  که یریافتاد مثل ت یچشمم به دختر رفتمیجلو م همچنانکه
 ی. ولدیرسیبنظر م ینقاش نیپشت سرش در حال پرواز بود و ع ییبایو نگاش کردم. موهاش که بز ستادمیا یلحظه ا

 .دیدیاصال منو نم نکهیمثل ا

 ومحکم بمن برخورد کرد!!!  کراستی کردیدوان دوان پشت سرشو نگاه م کهیبکشم در حال یبخودم بجنبم و کنار تا

بعقب هلش دادم و چندتا حرف  یتوجه یب نهمهیاز ا یداشت. عصبان فیتشر ییبود عجب دختر سربهوا یهرک
 سر!  رهیخ یدادم. دختره  لشیتحو شدارمین

 ی. خب گناهکردمیحالم گرفته شد. کاش مراعاتش م اورد،یسرشو باال ن یو سرخ سرخ حت دیکه کش یاز خجالت یول
 !رهیاز من اجازه بگ دنیو خند دنیدو ی. قرار نبود براکردیم یاشت، داشت جوونند

افتاد که از شدت  یا گهیخاص خودش رو بطرف خونه کرد، تازه چشمم به دختر د یِبا معذرتخواه ریسربه ز یوقت
 . شدیخنده دوال شده بود و وارد خونه م

 هم نزده یلبخند یلبام نشست. مدتها بود حت یرو یپله ها، ناخواسته لبخند یدخترِ باال یدلخوشانه  یخنده  از
 کنم یهاش کجا و من کجا! از فکرم گذشت: چقدر دوست داشتم از ته دل قهقهه بزنم و دلخوش یو دلخوش ایبودم! دن

 .... یول

 با اون ریسربه ز یدختره  یگاهچرا  یول میرو گرفت یماتیو تصم میتوانمند دور هم جمع شد یبا اردالن و آقا اونروز
صورتشو خوب  یباز کرده بود!! منکه حت ییخودش  جا یذهنم برا یتو کردندیهوا پرواز م یکه تو یشونیپر یموها

 بودم!! دهیند

تا  دمکریدقت م شتریکه بمن خورد، ب یدختر ی افهیاردالن بود. کاش به ق ی افتهیکدوم خواهر تازه  دمیفهمیم کاش
 بدم! صیخودم تشخ یاز شباهت خواهر برادر

 رو فراموش کنم.  شپارهیآت یباعث شد اون اتفاق و دخترا ادمیز یکارها
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شم زهرچ یداشتند برا میتصم نکهیتوانمند بودم، مثل ا یمهم آقا یهایریگ میتصم یکپایکه  شهیمعمولِ هم طبق
 باشن.  ایظر منم جون خواستنیراه بندازن و م یبزرگ یگرفتن از اتابک مهمون

نرده  یداره با سرعت از رو اطیح یِاونروز یجغله  دمیکه د دمیرسیتوانمند شده بودم و به پله ها م یوارد خونه  تازه
مو  نهی. سشدیسالن پخش و پال م یسنگفرشها یبا کله رو دمیکشی. فکر کنم اگه خودمو عقب مادیم نییسُرزنان پا

ز ا گرفتیم ادی دیبا یبودم. ول دهیبه دادش رس یخوب موقع دکه بو یآغوشم بود. هرک یبعد تو یجلو داده و لحظه ا
 بده! ادینبود بهش  یکس ایو  دونستینم دیداشت که شا رادیواقعا ا نکارایدخترا ا یکارا نکنه. برا نیا

 بایز دگانیبار به چشمام دوخت، واقعا......... واقعا سنکوپ کردم. چقدر د نیاول یجذاب ومعصومش رو که برا چشمان
ما  یپا ریز دیکرباس بودن و با هیزنا سروته  یهمه  ی....... ول یمحشرش که......... ول یداشت. با موها یو پرمالحت
 یدخترم از همون زنا بود و فرق نیموند. ا ینم نیزم یرو اشونیاز جلف باز یو اثر شدنیخورد م شدن،یمردا له م

 نداشت. یعنوان فرق چیباهاشون نداشت....... به ه

 !!!شترینه ب ی! فقط کمکردیمجزاش م هیرفتارش بود که کوچولو از بق یتو یخاص تیمعصوم هی یول

 ن،ییاپ ارنیب فیشربا ناز و افاده از پله ها ت گه،یلوس و ننر و حال بهم زنِ د یمثل دخترا و زنا نکهیا یجغله بجا خانم
 ! کردنیم یفیخودشون چه ک یو برا خوردنیداشتن سُر م

 کرد.  یانداخته معذرت خواه نیینگفت و فقط سرشو پا یزیچ شدارم،ین یکه باهاش کردم و حرفها ییدعوا با

لحظه زمان و مکان رو  هی دمیکه شن شویمظلوم عذرخواه ی! آهنگ صدادمیبود نفهم یچ شینگاه لحظه ا راز
 فراموش  کردم! 

و منم به  شدنیمثل الشخور دورم جمع م تمیرنگارنگ که به خاطر موقع یدور و برم پر بود از دخترا و زنا نکهیا با
در جلب توجه  یزننده سع یکه با ادا واطوارها فشونیداشتم، حرکات کث نهیسال از همشون ک انیسال نکهیخاطر ا

دم ب شونیاز همگ شیاز پ شتریمهمون کرده بودم و ب مقلب یخونه  یتو شهیانزجار ازشون رو هممن داشتن، تنفر و 
 دورشون بندازم!  یتوجه یلهشون کنم و بعد با ب فیدستمال کث کیمثل  کردمیم ی!! مدام سعومدیم

 ،یخجالتزده و عاد یلیزنانه  خ یحرکات زننده  شینما یعشوه وناز، بجا ختنیر یدختر به جا نیا  ی............ ول یول
 و رفت.  دیبدون اعتنا به من راهشو کش
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باباش خودشو جمع کرد و از پله ها باال  یزود با صدا یجبهه گرفت. ول عیسر شدارمین یلحظه به خاطر حرفها هی فقط
 رفت.....

 گرفت ......... دهیمنو ناد تیها و موقع یمردونگ ها،ییبایها، ز تیهستم و جذاب یمن ک دیاون فهم یعنی

تعجب داشت چرا هردفعه که  یوجود داره؟؟برام جا یخاک یکره  یرو یدختر نیتونستم باور کنم همچ یم یعنی
 جا بلرزونه!  هیم بره و تمام قلبمو  نهیس یبا کله تو دیبا نمیب یدخترو م نیا

 جغله رو فراموش کنم!  نیا یکارا تونمیسر جنگ دارم چرا نم ایدن ی...... آراز ....... که با تمام زنها مــــــــــن

خدا  دیآشنا باشم! شا شتریب اتشیو خصوص اتیبه روح تونستمیشناختمش! کاش م یم شتریب یفقط کاش کم کاش
 داشت!!!  ریتوف گهید یبود و اصال با زنا دهیجدا بافته آفر یتافته  نویا

 م،یگرفتیم میمراقبت از دخترشون در مقابل اتابک، تصم یتوانمند بودم و در مورد جشن  و نحوه  یآقا شیپ اونروز
 رشتیکه منهم هرلحظه ب ییایخودش داشت! دن یبرا ییاینرده ها بود که دن یتمام فکر و ذکر من دخترِ شادِ رو یول

 براش داشتم.  یدراون غرق شده و احساس دلتنگ

 گرفتارش شده بودم!!! رانهیو جبهه گ دهیاسته و نفهمبود که ناخو یدختر ک نیا

ود، ب ومدهیلبم ن یرو یباشمش، بعداز سالها که شعر دهید گهید کباری نکهیبدون ا شدمیاز خونه شون خارج م یوقت
 :خوندمیکرده بودم م شیکه سالها مخف ییداشتم با آهنگ و صدا

 

 ؟یشو یمن م ی وانهیات د وانهیشوم د گر

 ؟یشو یمن م یشوم پروانه  اگر شمعت من

 

  نیشوم مجنون صحرا در زم یلیاگر ل من

 ؟یشو یمن م یهمه دردانه  نیا انیم در
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 تمام قصه ها وصف من و عشق تو باز در

 ؟یشو یمن م یتمام دفترم افسانه  در

 

 غزل  نیگل ناز، تمام واژه ها در ا یا

 ؟یشو یمن م یگلخانه  نیباتریبگو ز خود

 

 مرا؟ یزیر یم مانهیدو چشم مست خود پ از

بعداز  میوارد سالن شد ی. وقتدیتوانمند رس یبزرگ آقا یمهمون ؟روزیشو یمن م ی خانهیم یدردانه  یساق
 .گشتیم یچرا چشمم دنبال کس دونمینم ان،یبا آشنا یاحوالپرس

 دیچرخ یمغزم م یکه تو یاون کردمیم ینبود!  هرچند سع ی........ شدن یبدم ول انمیحواسمو به اطراف کردمیم یسع
 .......... امکان نداشت.  یبهش نداشته باشم ول یرو اصال بهش بها ندم و توجه

جزو نفرات  نباریچرا ا شدمیحاضر م هایاز همه در مهمون رترید شهینبود!! منکه هم یبازم خبر یگذشت، ول یمدت
 برام افتاده بود!!!  یفاقتعجب داشت؟ چه ات یخودم جا یبودم هم برا یاول مهمون

ورود اتابک و اسکورتهاش صورتش از خشم سرخ شد. آرام دستشو فشرده گفتم مراقب  دنیکنارم بود که با د اردالن
 ییاز محافظها یدلش خواست بکنه. فقط گاه ی! بذار اتابک هرکارنیدونینم یزی! مثال شما چیند یخودت باش سوت

زنا امروز  نیبکن که کارشون فراموششون نشه، ا یدیبازد ن،یمراقبت از خواهرت گذاشت یسالن برا یکه در همه جا
ن ک شیکجاست؟ لطفا بهم معرف ی........ پس موضوع اصل یحواسشون پرت بشه! راست دیترکوندن که شا یبدجور

 ! دمشیتو هستش!!! منکه تا حاال ند هیچقده شب نمیبب

بودنش حرفاش به پرِ  یدر اوج عصب یول یدیبود خندان گفت: خودشو ند حالش بهتر شده یکم کهیدر حال اردالن
 خودش!  یبرا هیوروجک ،یفتین رشیقبات خورده! مواظب باش دوباره گ

. فقط آرزو کردم دیچشمم اومد و قلبم تپ یتمام قد جلو اطینرده ها و ح یرو یجغله  یزدم که لحظه ا یلبخند
 ......دیوسط بود که شا نیهم ا گهیدختر د هیخه کاش خواهر اردالن همون جغله باشه، آ
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در  ییبایبا چنان متانت و ز طونکیکه نواخته شد بخودم اومدم و چشمم بطرف پله ها رفت. ش ییبایآهنگ ز با
که دوستش هم کنارش بوده،  ومدیم نییباوقار پا دادند،ینشان م ینازک خود یشال ریکه ز ییو موها دهیپوش یلباس

 . دندیخرام یم نییسرخوش پا یول نیمحشر، مت یبا کت و شلوار

محافظا تموم شده بود بطرفشون  یتونستم چشم ازش بردارم. اردالن که بنا به سفارش من تازه از سرکش ینم اصال
 مهمونا سر خم کردند. یهرسه با احترام برا ینبودند ول درسمیدر د ادیرفت و هر چند ز

 ! هیخواهر اردالن ک دمینفهم بازم

ل خودمو کنتر تونستمیکه نم دیلرزیاز اضطراب چنان قلبم م یدخترا رفت. لحظه ا شوازیتوانمند خودش به پ یاآق
 فیزلزله ها توانمند تشر نیاز ا کیو بفهمم کدوم رهیبگ لیبودم که توانمند دخترشو تحو یکنم. فقط منتظر لحظه ا

 دارن! 

 یتچرا نفس راح دونمینم د،یچشم براهش بودم رو در آغوشش کش قراریب نگونهیو ا لرزوندیکه قلبمو م یدختر یوقت
 . دمیکش

 سرم اومده بود که خودم  ییمن چه بال یخدا

 نداشتم!!! خبر

دست خواهرشو گرفت و  دهیکه اردالن سررس کردیبلغور م طونکیش یبرا ییزایمخصوص چ یا افهیداشت با ق اتابک
 دوستاش برد.   یبه سو

حال خواهرش بد شد. چون تند بطرف  نکهیافتاد و مثل ا یاتفاق یا و پسر بود که لحظه ابه دختر یحال معرف در
 بردنش.  یباال م یطبقه 

 دوباره برگرده به جشن!  دمش،یمن هنوز خوب ند ایقلب دعا کردم: خدا میصم از

و شناختن  دنیخودش ماجرا رو گفت که آهو با د دینگاه متعجبمو د یبرگشتن اردالن که بطرفم اومد، وقت بعداز
 اتابک حالش بد شده و االن در حال استراحت بود. 

 .اوردینم ونیازش به م یو اسم گفتیتوانمند فقط دخترم م یاسمش آهو بود. چون آقا پس

 پله ها گذاشتند.  ینگذشته بود که دوباره پا رو یادیزمان ز مدت
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 . نمشیبب کیشدم تا بلکه بتونم از نزد دهیبطرف پله ها  کش ناخودآگاه

 ترکیهم نزد ی. بازم ازش دور بودم. دل آشفته ام کمگشتیم یدنبال کس نکهینداشت و مثل ا یتوجه چکسیه به
 .خواستیم

بعقب برگشت و  هویقشنگ نگاش کنم،  یشدم تا از کنارش گذشته لحظه ا کیاز پشت سر کامال بهش نزد یوقت
 باشیو ز یملوس و خواستن افهینازک و ق یاز اشک پر شد. صدا یدراومد. چشماش در آن شیآخِ بلند و طوالن یصدا

 متفاوت تراز همه همجنساش بود.

 یوجودش جا خوش کرده بود. سع یتو یذات یطنتیش یول کردیو آروم رفتار م نیمت یلی. خشدیبرام جالب م داشت
عروسک  کیرو به بخودش جلب کنه. چشمان خمار و رنگِ نگاه قشنگ و معصومش مثل  یتوجه کس کردینم

 ایدستمو لمس کنه  یمخالف حت نسج نیسال اجازه ندادم ا انیکه سال یمن ینه، برا ی....... ولیبود. ول یخواستن
 کرباس بودند!!  هیبشه همشون از  کیبهم نزد یلحظه ا

بازم لهش کنم و با حرفام صداشو  خواستیداشت چرا دلم م گرانیکه با د یتفاوت نهمهیچه مرگم بود!!! با ا دونمینم
 ! کردیهم فرق م یلی. خکردیدختر برام فرق م نیا ی! ولارمیدرب

 ! دمینفهم یچیکردم فقط با تمسخر باهاش رفتار کنم، بازم خودم ه یجوابشو دادم و سع یچرا اونجور اونشب

همچنان ناراحت چشم بمن دوخت، لرزش  یکه به صورت اردالن دوخته بود و لحظه ا دمینگاه آزرده شو د یوقت
 بودم... بدجور... دهیلغز یقلبمو اصال نتونستم کنترل کنم. بدجور

ه دل از جشن، ک تونستمیاصال نم یبه شرکت سر بزنم، ول دیواجب با یکار یزنگ زده خبر داده بودند حتما برا بهم
 هنکی. مثل اگرفتیدلم م رفتیکه بطرفش م یدل از آهو بِکنم و تنهاش بذارم. هر پسر چه عرض کنم، بهتره بگم

 دختر مردم رو رسما بمن سپرده بودند. 

سالن راه افتاد که  یمتوجه شدم بطرف خروج دمییپا یچشمان نگران من که هر لحظه آهو و اطراف رو م یجلو
 دروغ گفته ام.  دیاتابک هم راه افتادند. اگه بگم پاهام نلرز یگاردهایهمزمان دونفر از باد

بود که  ییجا نیبلندش خطرناکتر یبا اون درختا اطی. حرنیبه چند نفر از همراهانم اشاره کردم دورشو بگ تند
 وقت شب اونجا بره!! نیو بدون محافظ ا ییتنها تونستیم
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فتن ر یپارسا که جلو دنیسربه هوا رو تنها گذاشته بود. با د یآهو ینجوریرفته بود که ا یاردالن کدوم گور دونمینم
حسادت به قلبم چنگ  هیشب یراحت شد و هم حس المیهم خ خوندیعاشقونه م یآهو رو گرفت و براش نغمه ها

 انداخت. 

م. گفت بهش یولیکرده و ا قشیدلم تشو یسروقت پارسا و آهو رسوند که ذوق زده تو یچنان خودشو مثل قرق اردالن
 گرفت،یکه دلم آروم م دادیجوابش رو م یتهاجم یپارسا، آهو خودشم قشنگ با حالت یعاشقانه  یدر برابر نجواها

 کرد. کسرهیرو  شیسر یاردالن بود که کار پسره  یول

بام ل یرو یبود. بازم لبخند یشاک یلیو خ گفتیهم م ییزایچ بردیدست آهو رو گرفته همچنانکه با خودش م اردالن
 نداشتند.  یخالص چکسینازم که از دست ه یبچه آهو چارهیاردالن و ب چارهینشست. ب

 یجغله  یدنهایرقص و چرخ خواستنیهمه م یعنیدلم نبود.  یرقص وسط اومدن، دل تو یبا دعوت اردالن برا یوقت
ق ح چکسیدستور بدم ه به همه تونستمیداشتم. کاش م جهیاحساس سرگ ومدیکه بهم م یمنو نگاه کنن!!! از فشار

 نداره بچه آهوم رو نگاه کنه!!! فقــــــــــط خودم! 

 یچ نمینگاهمو بصورتش دوخته بودم بب ی. چهارچشمومدیو وسط نم گفتیبه اردالن م یزیآهو چ نکهیمثل ا یول
 ! هیو ماجرا چ شهیم

آهسته دستاشو بهم گرفته بود رقص اردالن با  کهی. در حالستادیا یرفت و گوشه ا یمن، آهو آروم کنار یخدا
 . کردیرو نگاه م گهید ی شپارهیآت

 بار شکرت خدا! چقده دوستت دارم خداجووونم که حواست به منه!!! هزاران

 هم بود.  یاخمهاشون تو یاز جاشون تکون نخوردند، ول گهینشستند و د یاردالن گوشه ا ییرقص به راهنما بعداز

 پکر بودند.   ینجوریکرده بود که ا یهشون چه سفارشاردالن ب دونمینم

 ........ینبودم. ول یاومده بود مجبور بودم مجلس رو زودتر ترک کنم هرچند اصال راض شیکه برام پ یبه کار واجب بنا

 . دمشید ینم یمدت یبرا دیشده و خوب نگاش کنم. شا کشیبار نزد نیآخر یگرفتم برا میتصم

حمله بود.  یناراحت و چشماش آماده  یلیشدم. خ کینبود، همون رو بهونه کردم و بهش نزداون دور و بر  اردالن
 . دمیعلتشو نفهم یول
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ناراحت  یبحد ی! ولرهیکه عادت داشتم با زنا صحبت کنم گفتم به اردالن بگه باهام تماس بگ یشگیهمون لحن هم با
و  کردیبمونه. دوستشم ناراحت نگامون م ادشیبرعلت شد که فکر نکنم کال  دیحرف زدنِ منم مز یبود و نحوه 

 . گفتینم یزیچ

 ی! حاال برادیرفتارها و اخالق و گفتار تندم، مطمئنم آخرش از دستم خواهد پر نیبا ا کردمیراه با خودم فکر م یتو
! چقدر یکنیخودت دورش ماز  یدست یدست یچه جور نیکه آراز، بب دمیزانوم خط و نشون هم کش یخودم رو

 بودم!!!!    وونهید

 تیاومده بود بشدت احساس مسؤل شیخونواده اش پ یکه برا ینسبتا بغرنج تیاردالن و موقع یحرفها دنیباشن 
 کمکشون کنم.  خواستمیم یو به نوع کردمیم

به من اعالم کرد بدون  سیمادر وبرادرش در انگل دیتهد نیخودشو از بابت آهو وهمچن یاردالن نگران نکهیمحض ا به
کس  چیکه ه یکرده بودم من یرییکمک من حساب کنن!!!! چه تغ یرو توننیبهش گفتم اگه بخوان م دیترد یلحظه ا

 !!!یتیداشت نه اهم یبرام نه ارزش گه،ید زیچ چیوه

زوا طلب دونست چقدر آدم ان یکامل داشت. م ییو اخالقم آشنا اتیشناخت و به روح یخوب منو م یلیخ اردالن
 یریهست که آرامش شب ها و آرزوهامو گم کردم. سختگ یدراز انیسال دونستیهستم. م یو قانونمند ریوسخت گ

قدرتمند و ترسناک شده  یبه آدم لیتبد ومن شده  یزندگ نفکیبهمراه نفرت از زنان جزو ال یو منظم بودن و بدخلق
 نیکه با زحمت و پشتکار خودم، همچن یادی. ثروت زجرأت دست و پنجه نرم کردن رو باهام نداشت یبودم که کس

 یبه غول ترسناک تجار لیساله خانواده ام منو تبد نیپدرم بدست آورده بودم، بهمراه ابهت چند یقبل  تیموقع
 !کردیم یکنه وازم دور ریمعروف هم دوست نداشت پرش به پرم گ انِاتابک خ یکرده بود که حت

که  دهیجواب منو م یا افهیداره و با چنان ق یدر سرکش یکردم که همش سع دایرو پ یلجباز یحاال آهو کوچولو یول
آهو داره  یهم درمقابلم رو ندارن! ول دنیجرأت نفس کش یدور و اطرافم حت یکه همه آدم ها ی. منکنمیخودم حظ م

به گربه  لینو تبدو کنجکاوش او بایو چشمان ز م! صورت معصوارهیدر م یو تخس باز کنهیدر برابرم مقاومت م
 چرا همش دونمیکوچولوش بطرفم چنگ بندازه. نم یداره باچنگالها یکرده که همش سع یو ملوس طانیش یکوچولو

 که اونم جوابمو بده و دلم ضعف بره! ارمیکنم و حرصش رو درب شیدوست دارم عصبان

 یباهام صحبت کنه، با چنان شوق یاتیح یکه اردالن بهم زنگ زده گفت باباش منو خواسته تا در مورد مساله ا یروز
 خودم!  یهمه بودند بجز آهو کوچولو یبطرف خونه شون پرواز کردم که خودمم مبهوت بودم. ول
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بدست من بسپارن و هرچه زودتر  خوانیکمک من حساب کرده و آهو رو م یتوانمند گفت فقط رو یکه آقا یا لحظه
قلبم از  میدلم از صم یبلند خداروشکر کنم که فقط تو یتم با صداداش ازیبرسونن، فکر کنم ن سیخودشونو به انگل

 خدا تشکر کردم. 

 یمن حساب کنن و به کارا یهمه جانبه  یکمکها یرو توننیخودمو اعالم کردم و گفتم م تیآهسته رضا یلیخ
 خودشون برسن. 

 یخونه پا گذاشته و آرزو نیاکه به  یدیداشتم. چون با آن ام یدیشد یاحساس دلتنگ ومدمیم رونیخونه که ب از
 . شدیم ادهیپ نیبود و تازه از ماش رونیآهوم ب یآهو رو داشتم برآورده نشده بود. ول دنید

 حیکارکنان منزل توض یکه به همه  یدلم آروم گرفت. روز یآرزومندانه و از ته تهِ قلبم بصورتش کردم و کم ینگاه
خاله هم متوجه شده بود،  نکهیمواظبش باشن، چقدر ذوق داشتم. مثل ا دیبا یدارم که چهارچشم یمهمون دادمیم

 .کردیچون با تعجب نگام م

 ی. اصال توزدمیبدون فکر لبخند م یخوشحال بودم که گاه ی. بحدشدیورود آهو به خونه ام از عمرم حساب نم روز
 آسمونا اوج گرفته بودم که تا به امروز برام ناشناخته بود! 

وارد اتاق شده و  یوقت یمهربان باهاش برخورد داشته باشم که کم کم بطرفم جلب بشه.  ول یبحدداشتم  میتصم
 ینگرفته بودم با کس ادیرو بر صورتم احساس کردم. من  لییچرا باز ماسک عزرا دونمینم دمیخاله و آهوم رو اونجا د

 نیباشم!! چقدر تحمل ا داریهاشو خرناز نیریش انباشم و چون ج ینگرفته بودم عاشق کس ادیمهربون باشم. من 
 ! یکرده باش ریلحظات سخت بود که در دو جبهه گ

اشه! نب یزیبدم با تمام وجودم مواظبشم و نگران چ نانیو بهش اطم رمیدستم بگ یدستشو تو خواستیدلم م یلیخ
 محکم چنگ زده بودم؟؟؟؟؟؟؟؟؟  باشویز یو موها فشردمیمن بودم که مچشو بشدت م نیا ی......... ولیول

 رفتارو داشتم.  نیقلبم ا یبودم که با تنها داشته و خواسته  وونهید حتما

 کَند! چه کرده بودم مــــــــــن !!!!! یقلبمو از جا نشیبلور یاشکا

آهو رو چنگ زده بود روشن کردم، سوزشش رو تا عمر  یکه موها یدست ریاتاق کارمو ز زیم یکه فندک رو یا لحظه
 یحق نداره به آهو نگاه یکس موندیم ادشی دیسوخت، با یم دیبا شد،یم هیتنب یدست با نی. اکنمیدارم فراموش نم

کس جراتشو  چیکه نثارم کرد، تا حاال ه ییاسزاهاکردنش! هرچند آهو هم مقصر بود و ن تیچپ بکنه چه برسه به اذ
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تم گرف مینداشت در مورد من فکرشو بکنه چه برسه که به چشمام نگاه کرده و بلند داد بزنه........ همون لحظه تصم
 بهش برسونم.  یبینشم. چون من مهرومحبت رو فراموش کرده بودم و ممکن بود آس کیبه آهو نزد ادیز

فقط خدا عالم  کردندیحساب م هیبا من تصف ین چه مدل! توانمند و اردالدونستیخدا م فتادیم یچه اتفاق اونوقت
 بود!  

 کار بود. نیبهتر یو دوست یمنِ سردرگم دور یبرا

 ! ارهیگفتم که چه کرده ام و بره از دل آهو درب بخاله

! یبکن ارونکیپناه ا یتکون داده گفت: اصال انتظار نداشتم با اون دختر ب یبصورتم دوخت و فقط با تاسف سر نگاهشو
 و تند بطرف اتاق آهو رفت. ؟یدی!!! به هدفت هم رسیبهش نشون بد ینجوریخودتو ا یتاسفه که تونست یواقعا جا

برم. بشدت نگران آهوم بودم و دست و دلم به  رونیکردم نتونستم از خونه ب یهرکار یکار داشتم ول نکهیبا ا عصر
 . رفتینم یکار چیه

 .دهیاز ناهارشو خورده و خواب یدوبار خاله رو سروقتش فرستاده بودم که گفت کم یکی

قشنگش  یو با لباسها ادیم نییپا ییرایپذ یاز پله ها دمیسربلند کرده د ینشسته بودم، لحظه ا ییرایکه در پذ عصر
 یرفته ام با همون روش قبلگ میافتاد تصم ادمی یکرد. ول دنیشده بود! قلبم شروع بلرز یچقده با مالحت و خواستن
 منِ خشن بود. یروش برا نیبهتر نرو مراعات کنم. چو یو دوست یباهاش برخورد کنم و دور

 .کردیحواسم بهش بود که نشسته بود و  منو نگاه م یهمه  یانداخته نگاهمو به لب تاب دوختم. ول نییپا سرمو

 بلند بخندم و یرو داد، کم مونده بود با صدا یاجتماع یآداب و مهارتها یمرب شنهادیبحرف اومد و بهم پ یشاک یوقت
........ خودمو نگه داشته ماسکمو بصورتم زدم و  ی!! ولنیرک و آتش نهمهیبچلونمش!! دختر هم ا یکم تونستمیاگه م

 جوابشو دادم. 

 نویکنه و از خونه ام بره، که من اکنم قهر  یرو ادهیاگه ز دمیترسیم گهی! دارهیعنوان کم نم چیبه ه ومدیم خوشم
 . خواستمیاصال و ابدا نم

 .کردمیمراعات م دیداشته هاش خوش بودم، پس با یبا وجودش، با حضورش، با نگاهش، با حرفاش، با همه  من
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خواهشا با خواهرم  یبکنار، ول مونیمحکم گفت: آراز دوست یقبل اردالن زنگ زده بدون سالم و احوالپرس یساعت
 یول میتعارف ندار یدونی! خودت مکردیم هیگر یشده اونجور یفرار دهیاز راه نرس یکرد کاریباش! چ میالم یکم

 !! رمیبگ لیجوونم به جوونش بنده، اگه مواظبت از آهو واقعا برات سخته، از فرودگاه برگردم و خواهرمو تحو

ن سهمِ او ،یکجا ببر یخوایبگم آهو رو م تونستمینم یتونستم ازش معذرت بخوام. حت ینم ینداشتم بگم. حت یزیچ
 کردم!! دایآشفته مو پ یِکه از خدا گرفته ام، تازه همدمِ زندگ یو دوسال عمر یقلب خودمه و  بعداز س

 برگردم؟ ه؟یاردالن اومد که گفت: آراز گوشم با توئه نظرت چ یصدا دوباره

 ینگران نباش مرد!! ول نهمهی! ایبرگرد یخوایدارن کجا م ازیهمه بهت ن ینشو وقت وونهیگفتم: د دهیکش ینفس
! تو به نیاعصابم بود هم ی! کوچولو روارهیمار که اصال هم کم نم شیداره صد رحمت به ن یخواهرتم ماشاا... زبون

 کارت ادامه بده و نگران خواهرت نباش.  

 کرد،یو چشم بصورتش داشتم، با نگاهش که با دقت بصورتم دوخته بود و اونم داشت فکر م کردمیفکر م همچنانکه
 که کم مونده بود خفه شم.  دیقهوه چنان به گلوم پر

 یمن بودم که از تالف نیا ایکَن شد رو فراموش نکردم. خدا یو محکمش که قلبمو جا کیکوچ یلذت مشتها هنوزم
 یمن بودم که در برابر مشتها نیباور کنم ا تونستمیــــــــن........ آراز!!! ممــ بردم؟؟؟یلذت م نهمهیکردنش ا

 نزدم!!! یجغله حرف

بسته نباشن! آخه  اطیح یافتاد که ممکنه سگها ادمیرفت، تازه  اطیبطرف ح تمیاذ یِشادمان از تالف نکهیا بعداز
 .میر ببررو بکا یادیز ریتداب میمجبور شده بود ،یبخاطر حفظ آهوم ازهرگزند

ا مرگ رو ب ی. فکر کنم لحظه ادیبگوشم رس غشیج یکه صدا گشتمیاومده داشتم دنبالش م نییتازه از پله ها پا 
 .  دمیچشمام د

 . رفتیفراموشم شده بودند و فکرم فقط به اتابک م سگها

 .دیدی. منو هم اصال نمکنهیداره بطرف خونه پرواز م دمیکه د دمیبه سمتش دو چنان

و لرزان دستاشو دورم محکم حلقه  دادیم فشار م نهیس یسرخش  سرشو رو یافشان و گونه ها یبااون موها یوقت
 داشتم..... چقدر......چقدر!!  اجیکردم. چقدر بهش احت دایپ یبیاحساس عج یلحظه ا د،یکشیهم م راهنمویکرده، پ
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شدت دورش حلقه کردم و محکم بخودم محافظتش دستامو ب یداشته باشم، فقط برا یبخوام و قصد نکهیا بدون
داشت رو بهش بدم. چقدر سگِ نگهبان  اجیکه بهش احت یتیاحساس امن قیطر نیبه ا خواستمیم دیفشردمش! شا

 رو دوستش داشتم! 

که دم گوشش کردم چنان بدنش سفت شد و خواست تند خودشو عقب بکشه که بازهم بخودم  ییبا زمزمه ها آرام
 فشرده اجازه ندادم تکون بخوره. سگ هنوز غرش کنان اونجا بود و منهم از خدا خواسته....... 

 بودنش دعواش کردم.  دهیباز و سرو وضعش که نگهبانها هم د یبخودم اومدم که باز بخاطر موها یزمان

و  میموند یسالها م میچشم به چشم هم دوخته بود یهم و هردو عصبان یروبرو کهیدوست داشتم در اون حال چقدر
 نگاش کنم.  ریس تونستمیمن م

 در حال نِیکه پراز محافظ اطیح یمنهم دوست نداشتمتو ینداشت. ول یگناه انیم نیمنم در ا یفکر کردم آهو فقط
 خودش بگرده و خوش باشه!! ی، بدون پوشش براپروا یرفت و آمد بودند، راحت و ب

 یبلند بخندم و دوباره سگ رو بهونه کرده در آغوشش بکشم ....... ول یکه داد کم مونده بود با صدا ییبایز یسوت با
 کنم. پس خنده مو محکم فرو دادم.  تیرو رعا یو دوست یقرار بود دور

من کارو  یو سرفه  یاشتباه وانیل فیلچسب بود که حدر نظرم خوشمزه و د یکه در کنارش خوردم بحد یشام
 ! شدیوار بطرفم حمله ور م کیزرنگ هم چه زود و چر یخراب کرد. جغله 

 مواظب لنگه کفشش دی. باستینکنه دست بردار ن یوروجک تا تالف نیمواظب خودم باشم. ا دیبا یلیکردم خ فکر
 بطرفم پرتاب نشه!  یباشم که روز

اومدم و فقط آرزو  رونیشده بود، تند از اتاقم ب یطوالن یکردم که کارمونم کم یمشاور شرکت رو راه نکهیا بعداز
 نداشتم.  یچندان دیام یخواب نرفته باشه و منتظرم باشه. ول یآهوم برا کردمیم

 گشید یپا یپاشو رو کهیو در حال دهیمبل دراز کش یگذاشتم چشمم به جغله افتاد که رو ییرایپامو به پذ تا
 بود!  کاسویمعروف پ ینقاش یتابلو ییبایبوجود آورده بود، بز یجالب یانداخته و صحنه 

 رفته بود.  ادمی دنمیبود، چون نفس کش ستادهیقلبم از حرکت ا دنشیبا د کنمیم فکر
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 تیرعا یخونه کم یبده تو حیبهش توض گفتمیبه خاله م دیکه اصال متوجه اطراف نبود! با دیخندیو م گفتیم چنان
همه باشه، منهم که خداروشکر دلمو  دید یکه بوجود آورده بود اصال صالح نبود جلو ییدلربا تیوضع نیکنه! با ا
 باخته بودم. شیمدتها پ

حتما  کنمیچنان خودشو جمع کرد و از خجالت سرخ شد که فکر م کنم،ینگاه آهوم به من افتاد که دارم نگاش م تا
 الش اصال خوب نبود. بدنشو گرفت! چون ح یعرق سرد

 از پله ها باال رفت و ....... تند

 خودم خشک شده و داشتم بهش فکر یگذشته بود و من همچنان سرپا بجا یادیز زمان

 ....... کردیخدا کمکم م دیخودمو باخته بودم و فقط با بی. عجکردمیم

 

 

 زدهمیس قسمت

 

 

عرق  فتادیم ادمیبودم. چون تا اوضاعم  یراض یلیکه خودمم خ دمیآراز رو ند گهیخفن اون شبم د یسوت یماجرا از
 .کردمیپوشوند و رسما تب م یشرم بدنمو م

 یمحافظا هرلحظه تو یول ومد،یخونه نم یعقد قرارداد رفته و دوسه روز یآراز برا نکهیخاله مثل ا یگفته  طبق
 نبود.  یو دورو بر خونه اصال خال دادندیم راژیو اطیح

 عنوان از خونه خارج نشم و فقط داخل خونه باشم. چیبه ه ستیکه ن یود آراز سفارش کرده تا زمانگفته ب خاله

م. نداشت یاز بابا اطالع یصحبت کرده بودم ول یدوبار یکیبشدت دلتنگ خونواده ام بودم. البته با اردالن  اونروز
 امن و امانه و نگران گفتیبودند. اردالن که فقط م یتیچه وضع یاالن تو دونستمیدلم هواشونو کرده بود. نم یلیخ
 آروم باشم! تونستمیمن اصال نم ینباشم. ول یچیه
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منم که  و ستیکه آراز ن دمینتونستم تحمل کنم و زنگ گهیاونروز د یول میدر تماس بود یلیخ یبا پونه تلفن هرچند
 . ادیب شمیتنهام امروز رو پ یلیخ

 رسوند.هم از خدا خواسته خودشو  پونه

 با حرفا و سربه سر گذاشتنهاش، بگو بخندها و متلکهاش باعث شد حالم خوب بشه.  یشکر اومد و کم خدارو

 .کردمیمعلمو تحمل م دیبا 5.30رفت که منهم کالس داشتم و تا  ۴ ساعت

! دمیترسیب کارم نمبود اگه بگم از عواق یانصاف یپونه رو دعوت کرده بودم وب رمیاز آراز اجازه بگ نکهیبدون ا اونروز
چند  نیزندان گوانتانامو که نبود!  ا نجامی. ارمیخب نبود که اجازه بگ یدر انتظارمه. ول یمطمئن بودم حتمأ عواقب بد

 . مبه درس و مشقام مشغول بود یروز سرم حساب

 کرده بود. اطویح یخودمم که بشدت هوا شه،یمغزم داره منفجر م دمیبود که د 6ساعت  یطرفا

 یمبرم و ک اطیراحت به ح الیعقب تر بکشن من با خ یدلتنگم و به محافظا خبر بده کم یلیخاله اصرار کردم خ به
 استراحت کنم!

 ساعت!! هیفقط  ستیاصرار کرده گفتم حاال که آراز ن شتریب یخواست قبول نکنه ول یهرچ

در کنم. هرروز و  یخستگ یبخورم و کم ییواه خواستمی. مکردیوادار م یمنو به نافرمان نیبود و هم یواقعا عال هوا
 تحمل بود! رقابلیهرلحظه خونه واقعا برام غ

 یِشتخ ی قهیهمرنگ شلوار با  ییبایبودم همراه با بلوز ز دهیداشت پوش ییبایکه حالت لخت ز یرنگ یریش شلوار
 یریبلندم رو بدون شانه زدن به پشتم رها کرده فقط تل ش یرنگ گشاد. موها یریش ریحر ینهایدکمه دار، آست

ه ب یبه چشمام نشست. ناخواسته بوسه ا یبه موهام زده بودم. چنان دلتنگ خونواده ام بودم که اشک ییبایرنگ ز
 رفتم. نییاردالن بود زدم و از پله ها پا هیمدال دور گردنم که هد

 اد. با محبت جوابمو د یلیگفتم که خ یدی. خسته نباشکردیسشون مگلها خم شده بود و داشت هر یرو یریپ باغبون

 .خوردیم زیموهام انداخته بودم که همش ل یشالو رو نیچرا ا دونمیسرم جابه جا کردم. نم یرو یکم شالمو

 ! شهیکردم چشام داره بسته م احساس
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تخاب هم ان یدادم. آهنگ هیتک شیاون نشستم و به پشت یشدم رو دهیدرختا بود کش نیب یسمت تاب که گوشه ا به
 گوش کنم. یکردم کم

 بر علت شده بود. دیخوب هم مز یکه هوا ومدیهم م یواقعا بخوام چشمام رو نکهیا بدون

 

 چهاردهم قسمت

 

 پسر دکتر شونیکیشرکت که  ی. البته تنها نبودم و دونفر از همکاراگشتمیچند روز دوباره به خونه برم بعداز
  یاز حسابرسها یکیهم  یگریو د کرد،یکمکم م یکارهام بخوب یسال باهاش آشنا بودم و تو انیبود و سال یخانوادگ

 بهشون اعتماد داشتم، همراهم بودند. میط کاریمح یبودن که تو یبود و تنها کسان یشرکت که پسر شوخ و شنگ

 شنهادیپ م،یبود دهیتازه ازراه رس نکهیا ا. که اونروزم بومدندیو بخونه ام م شدنیوقتا با من همراه م یبعض هردو
 .میدور هم باش میکه داشت ییبه معامالت و حساب کتابها قیدق یدگیرس یدادند برا

 برده شد.  اطیتوسط راننده به داخل ح نیباز شد و ماش الیو درب

 منتظر باشن تا من به مهمون و افراد خونه اومدنشون رو خبر بدم .  اطیح یگفتم تو رضایحامد و عل به

هراس داشتم و  ییرایپذ ینادرست تو یتیخودم بشدت از بودن آهو با وضع یول هیخبر نداشتند مهمونم ک هرچند
 ! فتهیبهش ب یدوست نداشتم چشم کس

!!! نکنه هیا دورِ خونه از محافظا خالچر کردمیفکر م کهیازشون دور شدم در حال یچند قدم یکوچک یعذرخواه با
 آهو.....

رف دارن به ط دمیلحظه بعقب برگشته د کی م،یخسته ا یلیآراز فقط عجله کن که خ گفتیکه م رضایعل یصدا با
حرکت لم  یتاب ب یلجباز و حرف گوش نکنم افتاد که رو یبه خانوم کوچولو یو چشمم در آن رنیم اطیح ی گهید

 بود. دهیچشماش بسته و خواب نکهیداده و مثل ا

 و کال عمق دهیبه حرفام نم یتی! فقط مونده بودم چرا اهمزدیم رونیچنان باال رفت که از تمام بدنم حرارت ب فشارم
 تا چه حد؟؟؟؟ یفهمه!!! لجوج بودن و بچگ یکه دور سرش هرلحظه در پرواز بود رو نم یخطر
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ردو ه دمیبرگشته د رضایرفت. تند بطرف حامد و عل یاهی... چشمام سو حتما.. اطنیح یتو نجایافتاد دوستامم ا ادمی
 رفته بود چشم دوختن.  یقیبه آهو که در خواب عم اقیسروصدا و با اشت یب

 نهیس یو شبق گونش رو بایز یو موها دهیخواب ییبایرو شد! بز رویتند چشمامو بطرف آهو برگردوندم که دلم ز باز
بد بود.  یلی. حالم خشدیم دهید نیدلنش اریبس زشیوسرشونه هاش پخش شده بودن. صورت معصوم ودل انگ

 حرکات و رفتارم ندارم. یرو یکنترل کردمیاحساس م

 دوتا دوستم به شدت تکون خوردم. نیا یبهت زده و وارفته  افهیق دنید از

 یعمرم دختر ی! من تومونهیم ییایدر یپر نی! عیلدخم یناز یکه حامد گفت: اوخ رفتمیبطرف هردوشون م داشتم
 !!!شمیم هوشیکه دارم ب ریلطفا منو بگ رضای. آآآآآآآخخخخخ که دلم ضعف رفت. علدمیند یطناز نیبه ا

 ه؟؟یک نیا یدونیکن، تو چه م شیاسکل!!! چشماتو درو زِیه ی دهیدختر ند یتند گفت: خفه بااااابااااا!! پسره  رضایعل

صوم ! چقدم که معافشویق نیشوخ طبعانه گفت: آخه باااباا تورو خدا بب کردیاز سروصورتش فوران م طنتیکه ش حامد
 مرگ تو! شمیم وونهیو کوچول موچوله! دارم کم کم د

 کلیه دنیبشه از د داریب چارهیبابا، االن دختر ب نمیگفت: برو ب گردندیصورت حامد رو گرفته برم کهیدر حال رضایعل
 آخه!! هیک نیا میدونی. ما چه مزنهیکامل رو صدرصد م یته نره غولت سک

 ن؟؟؟یکنیم یچه غلط نی: داردمیخودم  داشته باشم بهشون توپ یرو یکنترل نکهیبدون ا کدفعهی

 یم کسبش یعصبان یوقت دونستنی. مکردندیگشاد شده منو نگاه م یشون متعجب بطرفم برگشتن و با چشما هردو
 چند قدم عقب رفتند. صدایاز همون موقع ها بود و ب قای. االنم که دقستیجلودارم ن

 ن؟؟یکنیم یچه غلط نیدار دمیگفتم: پرس محکم

 کردن که حامد به آهو اشاره کرد!   ینگاه گهیهمد به

منگ و خواب آلود هنوز کامل به خودش مسلط نبود و  یخمارشو باز کرده بود، ول یبلند من چشما یاز صدا آهو
چشم چپش افتاده بود با  یبلندش رو که جلو یبه من کرد. موها یمات به پسرا و نگاه ی! نگاههیماجرا چ نستدوینم

 ! دیلحظه لرز هیدستش کنار زد که باز دلم 
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 کهیتاب تند بلند شد. در حال یو از رو دیکامل حواسش جمع شده بود، چون به شدت رنگش پر گهیکنم د فکر
 . سرشودیمحکم گز نشوییکرد و لب پا یمِن مِن کنان به چهره خشن من نگاه هراسان چوندیپ یهم م یدستاشو تو

و شالش ی.با نگاه ستیسرش ن یزیچدوباره دستش به سمت موهاش رفت تازه متوجه شد که  یانداخت وقت نییپا
 برداشته سرش انداخت و با خجالت تند بسمت خونه رفت.

 . داشتندیز آهو برنممجسمه خشک شده بودن و چشم ا نیع دوستانم

 کهیقلبش گذاشت و در حال یاز رفتنش، حامد رو بمن اول انگشتشو باال برده گفت: آقا اجازه!! بعد دستشو رو بعد
گفت:  دادیاش مالش م نهیقلبش بود به س یو دستشو که رو دادیچشماشو بسته سرشو به چپ وراست تکون م

 یخدااااااا!! و به شوخ آآآآآآآآآخخخخخخاز دست رفتم.  گهیه دبود!! منک ییمهمونت عجب هلو نیآراز ا یوااااا
 انداخت. دیخندیکه داشت م رضایبغل عل یخودشو تو

و دستامو مشت کرده بودم بلکه بتونم خودمو کنترل کنم و  دادمیهم فشار م یاز شدت خشم دندونامو رو داشتم
 !!!ارمیب نیینزنم فکشونو پا

صورتشون  یجلو دیمحکم بهم فشردم ونفسمو محکم فوت کردم. انگشت دست راستمو به عالمت تهد چشمامو
ار تکرار چون دوب گمیم یچ دینیبب دیبهشون گفتم: خوب گوشاتونو باز کن تیقرمز شده از عصبان یگرفته با چشما

ب منو خو یلیخودتون خ شکنم،یم ونوگردنت نیپاتونم کج بزار نیایو راست م نیری!! مثل بچه آدم راست مکنمینم
 ! نیشناس یم

 نظرریز یعنیآراز باشه  یخونه  یکه تو یزیهر چ ای یکس ن،یبا فک منقبض شده ادامه دادم: حواستونو جمع کن بعد
 !!!نیبا من طرف نیآرازه!!! اون دختر هم تحت مراقبت منه، نگاه چپ بهش بنداز

تره هم خورد  یکس یالبته حقم داشتن. من برا کردن،یهاج و واج نگام م دهیپر یگرد شده ورنگها یبا چشما داشتن
 ومد،ینگاه که سهله از همه شون بدم م یزن چیسرد بودم، سخت بودم، به ه دادم،ینم تیاهم یکردم و به کس ینم

 نظر من بود!!! ریزدم که ز یدختر حرف م هیحاال داشتم از  

 کون داده بود.اون دوتا رو به شدت ت دمیعکس العمل شد 

 یبکنه چراااااا.... با کالفگ یبهش نگاه یچرا دوست نداشتم کس دونمیچرا اون حرفها رو زدم!! نم دونمینم خودمم
 دادم. رونیموهام فرو بردم و نفسمو با صدا ب یتو یدست
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رو در من  یتازه ا زیانگار چ کردندینگام م یبخودم اومدم که چشم به من داشتن و جور رضاینگاه خاصِ حامد و عل با
 .  کردیم زیکشف کردن! تعجب هم که از صورتشون سرر

به صورتش چنگ زده  یزنانه ا یبا صدا فتادیو خنده راه م یبود و کارش فقط با شوخ یشوخ طبع یکه کال بچه  حامد
و ت یچه خاک یدیکه بچمو از راه به درش کردن رفــــــــــت!! د یرو بمن گفت: ننه بقربونت!! خدا مرگم بده اله

بکش راحتم کن!  نایمنو از دست ا ایناله کنان گفت: خدا دبدم!!! بع یسرمون شد! حاال من جواب پدر نره غولت رو چ
 !رمیبم دیچرا من با شنیعاشووووووووووووق م نایبکش منو راحت کن. ا نارویاشتباه شد، لطفا ا اینه نه نه خدا

 . کردمیبه کمر داشتم با حرص نگاشون م رفته بود و منم دست سهیاز خنده ر رضایعل

 چشام دورشو تا نزدم دنده هاتو خورد کنم! یباز زده به سرت!! از جلو نمیبب ریگفتم: خفه خون بگ آروم

و االن دل تو دلت  یکه بشدت عاشوووووووووق شد رهیحالت تعجب به خودش گرفته گفت: ننه ت برات بم حامد
 ! ستین

ت ننش دس یمونده رو نشیادب هم یب ی: پسره گفتیم کهیا به فرار گذاشت در حالبرداشتم که پ زیسمتش خ به
 شده ها! یبلند کنه واه واه چه دور زمونه ا

 میکنیم رو فردا یریگ میبلند گفت: تصم رضایرفتند که عل نایبطرف ماش دادنیخندان برام دست تکون م کهیحال در
 !یهست یعصب یلیتو به کارت برس خ

اوت تف یقدر در برابر حرفا و سفارشات من ب نیا گهیتا د اوردمیحالشو جا م دیبودم. با یشدت از دست آهو عصبان به
 نباشه. قبال هم بهش اخطار داده بودم!!

ورو از آه یا هیسا_شد دهیطبقه دوم کش یبودم که نگاهم به سمت پنجره باال ستادهیا اطیفکر همچنان وسط ح یتو
 کرد.  یپرده رو کنار زده بود و به من نگاه م از یکه قسمت دمید

 به سمت خونه حرکت کردم. یو عصبان دمیاخمهامو درهم کش دنشید با

به دور و برم با خشم به سمت اتاقش راه افتادم. به شدت درب اتاقش رو باز کردم و بعداز داخل  تیسالم و اهم بدون
 . دمیشدن درو بهم کوب
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قدم به  کیکردم  یلرزش بدنشو احساس م کهی. درحالستادیتخت نشسته بود با ترس سرپا ا یورودم که رو با
وجه مت گهیکه د دیکش یرفتم اونم عقب تر م یمن جلوتر م یقدم عقب رفت. هرچ کیسمتش برداشتم که با ترس 

 فرار نداره!!  یبرا یخورده و راه واریشد پشتش به د

 انداخت.  نییلرزان سرشو پا ییگذاشت و با لبها واریشو به دبچه آهو ،تنها و ترسان دستا کی مثل

شده بود. دوست داشتم فقط نگاهش رو شکار کنم و بدون حرکت فقط به  نیو دلنش یلحظه خواستن نیدرا چقدر
 ....یکنم! ول یقلبم حکاک یضربان تند قلبش گوش بدم. چشم بهش بدوزم و تمام چهره شو مو به مو تو یصدا

 شتریش حبس شد. سرشو ب نهیس ینفس تو دمیبرداشتم. علنا د انیمونده بود رو از م نمونیقدم فاصله رو که ب کی
 انداخت و چشماشو بست. نییپا

ام نگاه به چشم رویخشن و بلند گفتم: سرتو باال بگ ییدادم. با صدا هیتک واریبه دو طرف صورتش برده به د دستامو
 کن!! 

 گفتم!! یچ یدیشده داد زدم: نشن ینکرد که بدتر عصبان یحرکت

 بسته شو باز کرد و سرشو آروم باال آورد. یترس چشما با

 هستم هراسان دوباره تند چشماشو بست. کیاونهمه بهش نزد دید تا

 یها هگون ،یبهار یمن، مثل گلبرگِ گل ها ینگفتم و فقط نگاش کردم! خدا یچیچند لحظه ه شدم،یم وونهید داشتم
که صورتشو  اهیس ییدرشت و خوش فرم به رنگ انار، موها یلب ها ،یبلند و برگشته، صورت مهتاب یسرخ، پلک ها

 نفس نفس افتادم ......  بهآوردم ......  یقاب گرفته بود........... داشتم کم م ییبایبز

بودم که  یریمثل ش انپور،ی، آراز کمــــــــــن آراز بودم اوردم،یکم م دیکردم به خودم مسلط باشم. نبا یسع
!  ادمدیم تیغزال ترسو اهم نیبه ا دی!! نبادادمیاز خودم ضعف نشون م دی. نباکردیم ییپهناور فرمانروا یجنگل یتو

 داشت!!  هیبا بق یمگه اون چه فرق

 ! شدمیداشتم در برابرش نرم م نهمهیا چرا

 االاان!!!! نیمحکم و سرد بهش گفتم: چشماتو باز کن هم ییمحکم بستم و دوباره باز کردم. باصدا چشمامو

 و ترسانشو باز کنه. نگاهش دوباره به نگاهم دوخته شد!  یاشک یچشما عیسر یلیباعث شد خ ادمیز دیتأک
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به نگاه هراسان و پرخواهشش  تیاز خواهش و تمنا به خودش گرفته بود..... بدون اهم یرنگ باشیدرشت وز یچشما
 !!یدونــــــــــیم ه؟؟؟یاز دستورات من چ یچیعواقب سر پ یدونیگفتم: م یو سنگسرد  یبا صدا

 گفتم که باعث شد به شدت سرجاش تکون بخوره! ادیکلمه آخرو با فر نیا

 دی!! مگه نگفته بودم بدون اجازه من نباارمیلوس کم م یدختر بچه  کیمن در برابر  یکنیادامه دادم: فکر م آروم
 ؟؟؟یکرد یم یچه غلط اطیح ی!! داد زدم: تو با اون وضع و تنها تویبکن یحرکت ای یکار

 دهنش گرفت که یکرد. دستشو جلو دنیچشماش شروع به بار یاشکها نی. نگدیلرز یاز شدت بغض و ترس م لباش
 !دمیکش نییمحکم دستشو گرفته  پا

 مدی! دکنهیم یترس  و وحشت قالب تهداره از شدت  دمیلرزانشو با دستم گرفتم و ثابت نگهش داشتم! د ی چونه
قدم عقب رفتم. چشممو به  کیو  دمیدستمو از چانه اش کنار کش اوردمیطاقت ن گهیبشه!! د هوشیکم مونده ب

از حرف ها  گهید کباریچشمش دوختم و با اقتدار انگشتمو به سمتش نشونه گرفته گفتم: فقط ........ فقط اگه 
 !!! کنمیچالت م اطیح نیهم یآروم تو یلیو بعد خ کنمیلهت م یرد بش تیودستورات من بدون اهم

 !! ینکن یچیاز دستورات من سرپ گهیو د یریبگ یمنو کامال جد یکردم و ادامه دادم: به نفعته حرفها یمکث

 سرشو تکون داد.  یاشک یچشما با

 .ستادمیدر هم گره زده گفتم: زبونتو موش که نخورده؟ ومنتظر ا ابروهامو

 .دیبب .....ببخش شه،ی..... تکرار...... نم گهیبغض دار و لرزان گفت: د ییصدا با

مون از مشکالت یلیبخاطر خودته، خ نکارایتمام ا یمغزت فرو کن یتو ی..... فقط لحظه ا یگفتم: فقط اگه لحظه ا آروم
 شد یعنوان از دست اتابک و آدماش خالص نخواه چیبه ه ندفعهیا یکه ترکوند یاستخوون نی!! .......... با اشهیحل م

 از من داشته باش! نویا

دوست  ییجورا هیادامه بدم.  نیاز ا شترینخواستم ب گهیچهره عرق کرده از شرم و ترس و اضطرابش د دنید با
 ؟چرااا؟؟ دادیصورتش قلبمو تکون م ی! اشکهانمیکرده بود رو بب سیشو خ یکه صورت مهتاب یینداشتم اشک ها

و دوباره  دیدستمو باال بردم که ترس کردمیبه چشماش نگاه م کهیهق هق کردنش به خودم اومدم. در حال یصدا با
 چشماشو بست! عیسر یلیخ
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که عطر تن لرزانش تا عمق وجودم  دمیکش یقی. نفس عمدمیدرهم کردم و دست باال اومدمو به موهام کش ابروهامو
نتونستم تحمل کنم. فورأ عقبگرد  گهیکه دل سنگ شدمو به شدت تکون داد! د نیدلنش یبه مشامم نشست. عطر

 اومدم. رونیکرده از اتاق ب

 ! دهیخاله گفت خواب ی. خاله رو صدا زده دنبالش فرستادم، ولومدیشام منتظرش شدم ن یبرا یهرچ اونشب

نار با خودش ک یود، پس بهتر بود کم! هنوز اوج خطرو هضم نکرده بومدیاز دستم برنم یکار ینگرانش بودم ول یلیخ
 . ومدیم

اش بر شونیپر یو فقط با دل ومدیاز کارم بودم که تا صبح خواب به چشمم ن مونیدلتنگ آهوم و پش یبحد اونشب
 خوندم. 

شرکت خونه رو زود ترک کرده بازم  ادیز یاز آهو گذروندم. بعد هم که بخاطر کارها یخبر چیصبح رو بدون ه تا
 افتاده و گذشته بود. یاتفاق یدر دلتنگ و نگرانش بودم ول. چقدمشیند

 . دونستمیدست بردارم نم انهیزورگو یاخالقها نیاز ا خواستمیم یک

 تیبا خاله تماس گرفتم. بعداز چند سوال از وضع یهرچه کردم نتونستم خودمو نگه دارم و در اوج نگران 1 ساعت
که هنوزم از تخت بلند  یناراحتش کرد یچه جور شبید دونمیکه گفت: نم دمیخونه، حال آهو رو  پرس یمحافظت

 ابونیخ یباشه، همون بهتر که گوشه  یرفتن نینشده! اصال سرِ کالسهاشم حاضر نشده! اگه قرار بود دختر مردم از ب
 ! یلیپسرم خ دمیازت ناام یلی! خرفتنیو م کردنیرهاش م

 گفتم: آخه خاله.... تند

از دهنم براشون دررفت.  یحرف دی. اگه خونواده اش زنگ بزنن شاستین میحال یچیم گفت: من هادامه بد نذاشت
داره!!! اون  یدختر تک و تنها که دست تو سپردن! خب محافظت هم حد چارهیازم ناراحت نباش. ب کنمیخواهش م

 واقعا خدا بدور.... یدیکشیکه تو م ییادهایفر

 !! کنهیدعوام م طونیوروجک ش هیاالن بخاطر  یول د،یکشینازمو م یبود خاله در هرصورت یعمر هیکردم:  فکر

 ترسونده بودمش!!!! یلیخ یعنی. ستادیحال و روز آهو قلبم ا یادآوریبا  یلبام اومد ول یرو یلبخند
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 ینه عالگفت: دستت درد نک کردیاز سروصورتش فوران م یناراحت کهیخاله در حال دمیخونه رس یوقت اونشب
! یبد یخوایم یجواب پدر و برادرشو چ دونمیمردم! نم یافتاده آب هم نخورده بچه  یور هی شبی! از دشیترسوند

 .چوقتی! .....هیظالم باش نهمهیا کردمیفکر نم چوقتیه

 یکرد ول شیرو حال یبا زبون خوش باهاش حرف زد و همچ شدیبودم که حد نداشت. م مونیاز کرده ام پش یبحد
 دستور دادن بنا شده بود!  ی هیبرپا میسروکار نداشتم و کل زندگ ییتخس و سربهوا ی....... خب منم تا حاال با بچه 

داره  ایخورده  یزیبدون خوردن شام  منتظرش شدم بلکه خاله بهم خبر بده آهو چ 10اتاقم رفتم و تا ساعت  به
آهو باز نشده و  یخاله بهم اطالع داد از صبح چشما ی..... وقت... یبا من شام بخوره و حالش خوبه!!! ول ادیم نییپا

 .دیدلشوره امانمو بر یبردم و لحظه ا یآهو پ یبه عمق ناراحت ضه،یمر نکهیگرمه مثل ا یبدنشم کم

ناز و دوست  یآهوووووو ؟؟یحرف بزنم!! اونم ک گرانیمثل آدم با د تونمیکردم که چرا نم نیخودمو لعن و نفر چنان
 جز من نداشت!!!  یکه پناه یداشتن

 !! لعنتیکنیم وونهیدختر مردمو د یکه دار ستیراهش ن نیچه مرگته خب!!! ا وووووونهیخودم گفتم: دِ آخه پسر د با
و........!  هرچند آهو رو  یاومدنشو بهونه کرد رونیبودن ، ب دهیبه تو!!! لعنت به تو که بخاطر دوتا دوستت که آهو رو د

! به یبر شیتا مرز کشتنش پ یتون ینگفتن که م چوقتیه یول ،یششده مراقبش با یقیدست تو سپردن که به هرطر
 داشتم!  ازین یاجتماع یآداب و مهارتها یریادگیقول آهو واقعا به 

 ام.  ستادهیدر اتاق آهو ا یجلو دمیفکرها بودم که د نیهم در

 .شدمیو از حالش باخبر م رفتمیبه اتاق م دیبا یو فکر کردم. ول ستادمیا یلحظات

 بود.  دهیبه تخت انداختم که آهو پشت به در خواب یدرو باز کردم. نگاه آروم

 .دیرسیاز اتاق به مشام م یبود و عطر تنش به خوب ختهیبالش ر یرو شونشیپر اهیس یموها

 داشته باشم بطرف تخت رفتم. یاراده ا ایرو بکنم  یزیفکر چ نکهیا بدون

رت اش، صو نهیس یقفسه  یرفتن آهسته  نییآروم و باال پا ینفسها یشده بود. صدا دهیاش کش نهیس یتا رو پتو
 ترشیهرچه ب شدیساخته بود که باعث م بایمظلوم و ز یبسته از اون فرشته ا یاش با چشمها دهیمعصوم و رنگ پر

 !ارمیب درده بترسونمش و قلب کوچولوشو بدلم اومد یخودم لعن کنم که چه جور
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موهاش  یو تا رو دمیگونه ش کش یگرم بود. آروم دستمو رو یگذاشتم که کم شیشونیپ یدست رو اریاخت بدون
 ادامه دادم و زمزمه کردم آهو!

 دستم قرار گرفت. یآهو آرام رو دست

 بمون!!  شمینرو پ ،یگفت: نه داداش یفیرنجور و ضع یخواستم دستمو عقب بکشم که با صدا تند

دستم جابجا کرد تا آروم  یبخواب بره صورتشو رو خواستیم نکهیگونه ش گذاشت و مثل ا ریدستمو آرام ز حالیب
 گرفت!!

 یکار دیبا ی. ولزنهیم رونیب شیگوشام آت یاز تو کردمی.  احساس مکردیم وونمیکوبش ضربان قلبم داشت د یصدا
 !!فتهیبراش ب ینکرده اتفاق یخدا شدیباعث م دیبود که شا حالیب یلیخوب نبود. خ. حالش اصال کردمیم

 کهنیبود!!!! سرش بدون ا حسیو سرشونه هاشو گرفته بلندش کردم. چقدر بدنش سرّ و ب دمیدستمو کنار کش آروم
 شد!  دهیازش شن یروش داشته باشه بعقب افتاد که فقط اسم داداش یکنترل

 یگلوله حرومم کن هیکردم! فکر کنم فقط  کاریبا دردونه تون چ ینییبب یایکه ب ییدلم داد زدم: اردالن کجا یتو
 !!!هیادیز یلیچون دوتا برام خ

بدنش حائل کردم و باالش آوردم که  ریاز دستامو تند ز یکی. فتادیتخت م یرو کردمیرو اگه ول م حسشیب بدن
 رار گرفت. ام ق نهیس یسرش رو حالیهمانطور ب

 والسالم!!  رفتیجنازه ام رژه م یفقط رو شدیکرده بودم با دختر مردم!!! توانمند اگه خبردار م یچه غلط ایخدا

 یشربته، تند برش داشتم و آرام به لبها دمیدست نخورده افتاد که از قاشق توش فهم یوانیبه ل یعسل یرو چشمم
 کرد لباشو کنار بکشه. یآهو گذاشتم که سع

 . دهنتو باز کن. یبش هوشیوگرنه ممکنه ب یبخور دیگفتم: آهو با آهسته

 یول ختیخودم ر راهنیو پ نهیس یهم رو یدهنش کردم هرچند کم یاون شربت رو همه شو روانه  بتیهزار مص با
 بهتر بود.  یچیاز ه
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م خودم نداشتم و محک یرو یکنترل گهی! دگردهیکم کم رنگ به گونه هاش بر م دمیبصورتش چشم دوختم که د یکم
بذاره! خواهش  ریروت تاث نهمهیدعوام ا کردمیکردم باهات دختر! فکر نم کاریام فشردم و گفتم: چ نهیآهو رو به س

 چشاتو باز کن.  کنمیم

به  یچ نمیآغوشم خورد و باز اردالن رو صدا زد که گفتم آهو چشماتو باز کن منم آراز. چشماتو باز کن بب یتو یتکون
 چشماتو باز کن.  اد،یزنگ بزنم دکتر ب خوامیسرت اومده! م

 خورد.  یتکون هویاسمم احساس کردم بدنش جمع شد و  دنیشن با

 تخت گذاشتمش و چشم بصورتش دوختم.  یبود آهسته رو ومدهیو دادش درن غیج تا

بهم انداخته زمزمه  یه اش نگاهگشود مهین یبا همون چشما حالیچشماش باز شد. ب یو آرام آرام ال دیلرز پلکهاش
 !!یاتاقم بذار یپاتو تو یلحظه ا ی! ........... حق نداررونیکرد: برو ب

 چشماش بسته شد.  حالیب دوباره

له ات ببرم تا حوص رونتی. اومدم بستیرو قهر نکن که حالت اصال خوب ن ندفعهیخم شده گفتم: حاال نازبانو ا بطرفش
 ؟؟یوا رفت نهمهیشده که ا ی! چیع و جور کنخودتو جم یکم شهیباز بشه! م

 یِآهسته گفت: من با تو کردیبسته آرام پشتشو بمن م یبا چشمها کهیبخودش اومده بود، در حال یکم نکهیا مثل
اونوقت اجازه گرفتنش  یکنیدلت خواست م یخواهشا! خودت هرکار رونی. برو برمیزهرهالهل به بهشت خدا هم نم

 !رونیماست! ب یبرا

 . دیدینم یزیلبام نشست. خوشحال بودم که پشت بمن داشت و چ یرو یحرفاش ناخواسته لبخند نیا با

بشه. تند بلند شدم. اگه دستم  حالیو فشارش بدم که واقعا ب رمیآغوشم بگ یکم مونده بود چنان تو دمید یا لحظه
ودم تا بخ دمیکش یقیفته و نفس عملرزان ازش فاصله گر ی. با قدمهاکردیم یفکر کنم درجا قالب ته خوردیبهش م

 مسلط باشم. 

ود پتو که کنار رفته ب ریافتاد که به تن داشت و از ز یرنگ یصورت یها یدوباره بهش نگاه کردم چشمم به راحت یوقت
 . شدیم دهید

 مشتش فشار داد.  یپتو رو محکم تو دمید ینکرد، ول یبه کمرم زده سرد و محکم صداش زدم. توجه دستامو
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 ؟؟؟یشنو یجلوتر گذاشته گفتم: مگه نم یقدم

دوست ندارم جوابتو بدم.  یول ستمینگام کرده زمزمه کرد: خدارو شکر کَر ن حالیبطرفم برگشته ب آهسته
 !ــــــــــرونیب

 شتریشو قاب گرفته بود و ب یصورت مهتاب شونشیپر یخمار و خواب آلودش که موها یو مبهوت به چشما مات
 !ادیبوجود ب ییبایز سیکه باعث شده بود تند کردمیرو نگاه م وردخیبچشم م شیحالیب

گفتم:  دهیبه موهام کش یکالفه دست داشت،یکه بهش چشم دوخته بودم و آهو هم نگاهشو از من برنم نطوریهم
 آماده شو. عی! فقط سریریمیم یاز گرسنگ ی! داریرفتن آماده بش رونیب یبرا یوقت دار قهیدق ستیب

و چرا !!! تیشینم یبلند باشه با حالت داد زدن گفت: آخه بااااابااااا تو چرا حال حالشیب یصدا کردیم یسع کهیحال در
 دستور پشت دستور!!  یمن حال ندارم از جام تکون بخورم اونوقت تو ه ،یفهم ینم

م که بفهمن خالص بشم! بخدا خسته ام خسته.... چطور حرفمو بگ یکشیچرا منو نم ایادامه داد: خدا هیبا گر و
 هم که فقط حرف حرفِ خودشه! الیگودز هی نیچطور؟؟؟ ا

 !!ادیاز دستت برنم یچکاریبرم ه ییجا خوامینم یاشکاشو پاک کرده محکم گفت: وقت بعد

دلم مالش رفت. پس من  یلحظه ا یاز خوش ایاز حرص  دونمینم دمیوروجک تخس رو د نیا یحرص و هوا یوقت
 روم گذاشته بود! که واقعا حقم بود. یبودم! چه اسم محشر الیگودز

 بکنم نه؟؟؟ ادیاز دستم برنم یچکاریه الیکردم: پس منِ گودز فکر

 ومدیتم مکه دس ییمانتو نی... بطرف کمد رفتم و بازش کردم. لباسهارو نگاه کرده اولمینیب یگفتم: باشه االن م بلند
 ه برداشتم و بطرف تختش رفتم. بود ک زونیآو رشیهم ز ی. شلوار لدمیکش رونیب زشیرو از آو

 انداختم که چشماش باز شد.  یبطرفم برنگشته بود!!! پتو رو محکم کنار اصال

 ووووووووووووووونهیبازوهاش انداختم و بلندش کردم. فقط گفت: د ریهراسان بطرفم برگرده دستمو ز خواستیم تا
 !!!یکنیم کاریچ یدار

رگش اردالن چه م دونمیسرِ سالم بگور ببرم! نم یذاریکه نم ییتو وووونهیبه چشمان ترسانش دوخته گفتم: د نگاهمو
 !! یو نترس یتخس نیدختر به ا یبود فیکنه؟؟ تو که هزارتا اتابک رو حر داتیپ گشتیشده بود رابراه دنبال تو م
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برج زهرمار!!!! اونموقع فکر کنم  ینشست که آهسته گفت: خوب شد داداشم تو نشد حالشیلبان ب یرو یلبخند
 آوردم من!! یبدتر گم و گورم کنه! چه شانس یدادیبه اتابک م یهم دست یزیچ

 شکشیرو هم به اتابک پ الیو نی! باور کن ایخوب اومد یلیقسمت رو خ نیحرفش منم خنده ام گرفت گفتم: ا از
خودم که دارم  ؟؟یشام بخور یبرج زهرمار بر نیا با یشیتورو نگه داره! االن آماده م یشتریکه فقط مدت ب کردمیم

 ! رمیمیم یاز گرسنگ

 یگنداره با عرض شرمند یگفت: تو اگه گرسنته بمن ربط یحالیبا ب کردیچشمام نگاه م یراست راست تو کهیحال در
و اورژانس الزم هستم.  نیزم فتمیوگرنه دارم م ستادمیمن اصال حال ندارم تکون بخورم. با زورِ شما ا یبه دَرَک! ول
 خودت برو!

 از ادیخوشم م یگفتم: ول کردمیتخت درازش م ی. همچنانکه روستیکامال مشخص بود اصال براه ن گفتیم راست
 !ادیجا ب هیدوثان یکنم حالت تو کاریچ دونمی! صبر کن االن میاریزبون کم نم

 گفتم: خاله من از دنشی. با دومدیبود و باال هم نم ستادهیکه نگران ا دمیاومدم و وسط پله ها خاله رو د رونیاتاق ب از
درستش  یتونی! االن مخوامیرو م رقصونهیو م ارهیو مرده رو هم حال م یکنیبرام درست م یکه گاه ییاون معجونها

 !! یکن

 . ارمیبرات م خچالهی یلب نزد! االن آماده تو یبراش درست کردم ول یکنیاول با تعجب بعد خندان گفت: باور م خاله

 . توادیحالت کامال جا م یمعجون رو بخور وانیل نی: اآهو انداخته بلندش کردم گفتم یشونه ها ریدستمو ز یوقت
 ! یفقط گرسنه ا یستین ضیمر

 . شمی. استراحت بکنم خوب متونمینم هیقو یلیخورده گفت: خ یزور من جرعه ا با

! رمخویشام م رونیوروجک  ب یِو من با تو شهیو امشب حالت خوب مرو به لبش گذاشته محکم گفتم: ت وانیل دوباره
 شنوم. ینم یچیه گهید

 دونم،یمعجون رو م نیمعجون رو خورد که گفتم: االن مطمئنم حالت خوبه چون خواص ا وانیاصرارِ من نصف ل با
 !میمنتظرم آماده شو بر رونیب

چقده هم وروجک  دش،یسف یو رنگ و رو یحالیب نهمهیسالن منتظرش شدم. فکر کردم: با ا یخارج شده تو ازاتاق
 هکنیبرّه کوچولو م هیبه  لیخمارش اونو تبد یچشما ی! هرچند ترس توزنهیباجسارت و چشم در چشم من حرفشو م
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دلخواهم بوده  ی. تا به امروز هرکارخوامیم یچ دونمینم گهی..... اَه کالفه ام کرده، خودمم د زشیزبون تند و ت یول
 برّه کوچولو...... نیا یول اره،یجرات نکرده در برابرم نه ب یدادم و کس انجام

 یهنوز از خانوم خبر رینه خ دمیبه ساعتم کرده د ی. نگاهرمیم نییدر سالن باال و پا دمیو د دمیبصورتم کش یدست
 . ستین

 !دهیتختش دراز کش یهنوز رو دمیتعجب د تیبه سمت اتاقش رفتم و در نها تیعصبان با

 شدم. کیبهش نزد زدیدو دو م تیکه از عصبان یمشت شده و چشمان یدستها با

به  یو منم کم مونده بود مشت کردیبه صورتم نگاه م دهیچیدر هم پ ییکه از ترس گشاد شده بود و دستا ییچشما با
 سرش بکوبم! 

را چ ه؟یو گفت: چ شو به بالش پشت سرش داد... هی. خونسرد تکدیحالت صورتش عوض شد ترس پر کش کدفعهی
 ...؟یکنینگام م ینجوریا

در برابرش  تونمی!!! مات بودم چرا نمکردیم کاریالف بچه داشت با من چ هیخنده م گرفت.  تیشدت عصبان از
 چیه ،ینه! من آرازم، غول سنگ ی........ ول ی!! ولرهیم ادمیاز  یو همچ شمینرم م دنشیحفظ کنم؟ چرا با د تمویعصبان

 کنه! یچیاز دستوراتم سرپ تونهیکس نم

مثل  ایتخت افتاده بود. تند برداشته بطرفش پرتاب کرده گفتم:  یآورده بودم گوشه  رونیکه از کمد ب یشلوار مانتو
 چموش! یدختره  ینیبچشم بب دیاز حرفمو با یچیعواقب سرپ ای ،یپوش یآدم لباساتو م یبچه 

. آرام دستاشو به ستادیا میقدم کیمن در  یبلند شده جلو تخت گذاشت و با ضعف یجسارتِ تمام دستاشو رو با
نگاهمو به  کهی! خب؟.....در حالنمیبا چشمم بب خوامیم ؟یکمرش زده، چشم در چشمم دوخته گفت: مثال چه عواقب

!!! چقدر دوست دارم نهیریهاش، چقده ش ییرواپ یبا تمام جسارت و ب ایدوخته بودم  فکر کردم: خدا باشیز یچشما
 ! کنمیهم حظ م یکه کل میکَل کل کردن ها ادامه بد نیبه ا

 ردخویداغ و لرزونش به گردنم م یصورتش بود! نفسها یقدم فاصله رو برداشتم. صورتم در پنج سانت کی آهسته
 همچنان چشم به من داشت. یول

تند خنده مو  یول کنه؟یره در برابرم قد علم مدا فشیضع یجثه  نیبا ا زهیم زهیر یم گرفته بود که دختره  خنده
 صورتم نشوندم. یرو رو لییجمع کردم و ماسک عزرا
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 .دیاصال عقب نکش یباال آوردم که قشنگ تکون خوردنشو احساس کردم. ول دستمو

ماش به چش کهیبم و آروم در حال یی. با صدادمیچونه ش کش ریآروم بسمت گونه ش بردم و نوازشگونه تا ز انگشتامو
زبون دراز، دوست ندارم عواقبش رو نشونت بدم چونکه  یزل زده بودم، سرمو بطرفش خم کرده گفتم: کوچولو

 ! یتحملشو ندار دونمیم

 شده بود دوخته شد. دیسف یخوش فرمش که کم یچشمام به لبها ناخواسته

هم دست داد! دوست داشتم ب ینیریبرجسته شو قشنگ احساس کردم. چه احساس خوب و ش یشدن گونه ها سرخ
 بغلم بچلونمش!  یذره فاصله رو هم بردارم و تو هی نیا

 سروقتش!!! یسرت با توپ و تشر اومد ری!!! مثال خگذرهیداره از فکرت م یدلم داد زدم: چ یتو

 دیلرزان گفت: باشه! شما بر ییشرمزده با صدا دهیعقب کش یکه کم دید ینگاهم چ یآهو کوچولوم تو دونمینم
 مانتوش دراز کرد. یتا آماده شم! و دست بسو رونیب

آروم حرکت بکنه. تند دست دراز کردم و مانتوش رو برداشتم و  شهیبودن و لرزش دستاش باعث م فیضع دمید
 بطرفش گرفته گفتم: زود باش بپوشش!

 اطیح یسرد گفتم: تو یی. مانتو رو تنش کردم و در حال ترک اتاق با صداکردیگشاد شده به من نگاه م یچشمان با
 �🌊�منتظرتم!

 

 

 

 

 چهاردهم قسمت
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 یچ تسیاصال معلوم ن ال،یمغرورِ زورگو، نره غول گودز ی: پسره گفتمیبا خودم م کردمیبه لباسام م ینگاه همچنانکه
 یتو ییآقا یآقاست! اله یخونه سرا ی! همه جاستین شیهم حال یخصوص می. ماشاا... ماشاا... که حرخوادیاز جونم م

 !!یکن ییآقا یچه جور یستیسرت بخوره که بلد ن

در  ونشیپر تِیوضع نیکه با ا ینجوریافتاد که پخش و پال بود. بخودم گفتم: ا شونمیپر یچشمم به موها نهیآ یتو
 برام نمونده!  ییآبرو گهیبودم د الیجناب گودز تیرو

 سرم جمع کردم. یغرغر موهامو شونه کردم و باال با

 انداختم. مانتو هم از چشمم افتاده بود!!! یکه به زور تنم کرده بود رو درآورده گوشه ا ییمانتو

ه تا کمرنگ ک یفسفر یزانو یباال ییتنگ و مانتو نیکه شلوار ج دمیآورده پوش رونیب یا گهیکمد مانتو شلوار د از
 جا خوش کرده بود. بدنم یرو ییبایحالت فون گرفته و بطرز ز نییکمرتنگ و چسبان و از کمر به پا

وچولو ک یام افتاد.  تند دست دهیبه رنگ پر نهیبرداشتم که خارج بشم، چشمم در آ فمویسرم کرده و ک یدیسف شال
 شد.  یچیبه صورتم بردم که حدودا رنگ و روم بهتر از ه

تاق و از ا تو! دیبه ام ایبخودم مسلط باشم. فقط گفتم خدا یکردم کم یسع دهیکش یقیبستم و نفس عم چشمامو
 خارج شدم. 

داده نگاهش به درب  نیشو به ماش هیپله ها گذاشتم چشم به آراز افتاد که لباسهاشو عوض کرده و تک یپارو یوقت
 خونه بود. 

 داشت که فیتشر پیجالد چقده خوش ت یِوالیه نیمن ا یبهش کردم. خدا یجلوتر گذاشت که نگاه یقدم دنمید با
 مالجش بخوره!  یتو شیپیخوش ت یاله

زده اش قشنگ  رونیب یباال زده که عضله ها نهایروشن، آست یدکمه دار طوس راهنیبا پ اهیس یراسته  شلوار
 .رفتیکنارزدنش غنچ م یافتاده بود و دل آدم برا شیشونیپ یرو یا کهیحالت دارش که ت یمشخص بود. موها

م اومد نییرفتم...... آروم از پله ها پا نیی!! و از پله ها پازیکن نسناس ه شیدرو تویباباقور یدلم داد زدم: چشا یتو
 . دیچشم بصورتم داشت حالمو پرس کهیکه آراز جلوتر اومده در حال

 اختم. اند ینگاه میها ن نیآراز، به ماش قینگفتم. فقط در مقابل نگاه دق یزیچ گهیتکون داده گفتم: بهترم. د یسر
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. تنها کننیبودند و کامال مشخص بود اسکورتمون م ستادهیم چهار نفر ابلند که کنار هرکدو یشاس نیماش دو
 داده بود.  هیقبل بهش تک یقیبود که آراز دقا یتونستم سوار بشم همون یکه م ینیماش

 باشه درو برام باز کنه در عقبو باز کردم. یکس نکهیرفتم و بدون ا نیدر عقب ماش بطرف

 !!!نیجلو بش ایهستم؟ ب یجنابعال یشخص یبنده، راننده  یکنیم گفت: فکر کردیکه همچنان نگام م آراز

و  ترمیمال یبرجِ زهرمار، خواسته هاتو کم یِتو شهیجمع شده از خشم، که کم مونده بود داد بکشم گفتم: نم یلبا با
زده گفت:  ی! لبخند کامال تمسخرآلودچارهیافتادم منِ ب یری!!! عجب گیری!!! تو چرا با خودتم درگیمودب تر بگ

 جلو!!! ای. برمیگیم ادی یچـــــشم مِن بعد از جنابعال

 یبا نشستنش تو یول ،میداده راه افتاد یرو بستم و آهسته جلو نشستم. خودشم سوار شد که عالمت نیماش در
داشت!!! کــــــــــاش مرد  یدلم ضعف رفت. بدمصب عجب ابهت یکنارش بودم لحظه ا ینجوریکه ا نیماش

 !!خوردیاصال بدرد نم فیبود، اونوقت....... ح یزندگ

 . میکردیم یط ابانهارویخ کردندیجلو و عقب کامال  اسکورتمون م نهایماش کهیحال در

بود و ...... منکه دلم  یدود نیماش یها شهیش فیح ینشستند. ول یکه به دل م شدندیپخش م یقشنگ یآهنگها
 بود. کیبخورم که اونم همه جا تار ییرفته هوا رونیب خواستمی. خدارو شکر بعداز چند وقت مگرفتیم

 یداره به هربهونه ا یرو نگاه نکنم. چه معن یمردک سرد و عصب نیاصال صورتمو بطرفش برنگردونم و ا کردمیم یسع
دارم براش ناز  کنهیاونموقع فکر م یباهاش قهر کنم و اصال محلش نذارم! ول شدی! کاش ملرزونهیتن و بدن منو م

 !کنهیناز نم والیه نیا یهم برا رهیبمکه اونم مجبور بشه نازمو بکشه. عمراااااااا! آدم  نمکیم

که  دیآقـــــــا بگوشم رس ینکره  یو صدا ستادیا نیماش دمید کردم،یبود و فکر م ابونایچشمم به خ همچنانکه
 شو! ادهیآمرانه گفت: پ

 نییپا زیرب م،یدیرس یگفتیدفعه م هیگفتم: خب  دادمیسرمو تکون م کهیبصورتش نگاه کرده در حال یعصب یا لحظه
 بنظرم بهتر بود ها!! دندونامو بهم فشردم.  نی! ایتا غذا کوفت کن

 نوینگفت. فقط در ماش یزیخودشو نگه داشت و چ یچهره اش حالت خنده گرفت و کم مونده بود بخنده، ول یآن در
 شد.  ادهیباز کرده پ
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 خواستیم یادب یب تیشام آورده بود، هم در نها یشعورِ نفهم، هم منو به زور برا ین نخوردم. باز جام تکو اصال
 عنوان بلد نبود! چینشون بده و حرف زدنم که به یخود

 ! دییاز محافظا درو باز کرده آهسته گفت: لطفا بفرما یکیسمت من باز شد.  در

 !!!رسهیبه کجا م ییزورگو نیآخرِ ا ابونیوسط خ نمیبب خواستمیسرجام نشسته بودم بازم تکون نخوردم. م همچنانکه

 ؟یش ادهیپ یخوایخم شده محکم گفت: نم آراز

دور از ادب،  یدعوت ،ی!! شام زورکــــــــــریاوصاف نه خ نیگفتم: با ا دهیکش گردوندمیصورتمو برم کهیحال در
 نه؟؟؟ یحلقم بچپون یبزور غذا رو هم تو یخوایحتما م

ته از من داش نویا ده،یزبونت باالخره کار دستت م نیگفت: ا فشردیبازوم انداخته و محکم م ریدستشو ز هکیحال در
 باش!

 بشم.  ادهیپ نیباعث شد از ماش دنشیکش که

 محافظ دور و برمون بودند.  یبه اطراف کردم که کل ینگاه

 بایبود! چنان ز یو با حال کیش یمن چه جا یخدا ی. واااااااامیبازوم بود وارد رستوران شد ریدست آراز ز همچنانکه
 رفت.  ادمی یآراز لحظه ا یها ییو دنج بود که کل زورگو

 . .... رفتمیو راه م کردمیبازوم بود با لذت به اطراف نگاه م ریدست آراز محکم ز همچنانکه

 

 

 پانزدهم قسمت

 

 《.کندیم فیتعر آراز》
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لحظه بود هر نیفقط هدفم ا دیش کردم، فکر کنم اصال نفهم ادهیپ نیاز ماشنازبانو رو محکم گرفته  یبازو ریز یوقت
 خودم باشه و با جوون و دل مواظبش باشم. حتما فکر کرده بازم زورمو براش به کار انداختم.  تیتحت حما

 ینکرده اتفاق ینگران و مواظبش بودم . فقط چشمم به اطراف بود که خدا ابیو کم یمتیق ءیش هیلحظه مثل  اون
 .فتهین

 ادیبطرف رستوران بردمش. اصال صالح نبود ز عیمحافظا دورتادورمون رو گرفته بودن، سر کهیکامل در حال اطیاحت با
 رستوران که به همه جا احاطه داشت رزرو کرده بودم. یدر گوشه  یزیبشه! قبال زنگ زده م دهید رونیب طیدر مح

اهر در ظ کردمیم یسع نیمحافظ عتیو اسکورتهاش دوخته شده بود، در مشا بایز دختر نیکه به ا ییبرابر چشمها در
 مواظبش بودم.  یرچشمیدر اصل ز یفقط به جلو نگاه کنم، ول

سرحال شده بود.  یانگار کم یبمن نداشت. ول ی. توجهومدیقدم به قدم با من م فشیظر کلیآرام با اون ه یقدمها با
خواهرشو  یخونه حبسش کرده بودم! اردالن با چه جرات یمردم رو تو ی چارهیب وقته دختر یلیدلم براش سوخت. خ

 !! ارمیشورشو درم یمگه از اخالق گند من خبر نداشت که همچ دونستم،یبمن سپرده بود نم

بار بهم گفته بود اگه ده تا  کیاز دستش ساخته نبود. خودش  یکار بود و کار نیکردم: اردالن هم مجبور به ا فکر
چقده  تشونیسپره! حاال وضع یهم دست من نم شویکیمن،  یِاخالق جهنم نیخواهر کور و چالق هم داشته باشه، با ا

شده بودند. منم که هزار ماشاا... مثل تخم چشمام مواظبش  یبود که تنها نورچشمشون رو بمن سپرده و راه یبحران
 . اوردمیمبودم و دمار از روزگارش در

محکم  ریتداب دینداشتم!!! با یمنهم چاره ا یول کردم،یکه بهش داشتم تعجب م یاز رفتارهام با اون عالقه ا خودمم
ه بدم. اگ لیبه پدر و برادرش تحو یخدشه ا نیتا سالم و بدون کوچکتر کردمیم ادهیرو در همه حال براش پ یتیامن

کال باخته بودم  دادم،یشل م یاحساس نکرده بود کم طرونوزم عمق خو سربه هوا که ه طونیوروجک ش نیدر برابر ا
 .شدیم ریچنگ اتابک دوباره اس ینخواسته حتما تو یو خدا

نبود، چون بصورتم نگاه  یآشت ادیهنوز هم با من ز نکهی. مثل امیهم نشست یو روبرو میدیقسمت مخصوص رس به
 بود.  زیم یو نگاهش رو کردینم

فکرم چقده مشغول تو و محافظت از تو  یاگه بدون طونم،یچشم بصورتش داشتم فکر کردم: وروجک ش همچنانکه
 ! یکنیبرام ناز نم نهمهیهستش ا
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 رانیپسر چموش و بذدات اتابک به ا ،یخود یهایاز نفوذ دهیرس یناراحت بود. طبق گزارشها یلیفکرم خ روزید از
 تونستینم ادیآهو داره! هرچند ز یبرا یشوم یمئن بودم نقشه هاداشت. و صدرصد مط یاومده بود که منظور خاص

مواظب آهو  یلیخ دیاز پدرش نداشت با یدست کم که یبازم در برابر اون مار موذ ینشون بده، ول یدر برابر من خود
 !!! کردیحرفارو به آهو بزنم که در جا سکته م نیا تونستمیم ایباشم. آ

حرف دلمو روشن و واضح  تونستمینداشتم و نم یرفتارم کنترل یماجرا من بودم که رو نیخب...... بازم آدم بدِ ا یول
 بهش بگم....

من بخود اومد که مِنو رو بطرفش  ی. با صداکردیجمع کردم. آهو دستاشو در هم گره زده به اطراف نگاه م حواسمو
 گرفته گفتم: انتخاب کن!

بتونم تا فردا هضم کنم. شما کوف...  نیهم دیختیحلقم ر یه بزور تورو ک یگفت: ممنون. من اون معجونِ جنابعال آروم
 . دییشما بفرما

 خودمو زدم به اون راه ینبود. ول دی!! از خودِ وروجکش اصال بعدیبگه شما کوفت کن خواستیم یعنیباال رفت.  ابروهام
 دست بردار نبود. کردینم یمنو داده بود که تا تالف یها ی. خب جواب بدخلقدمیکه اصال نفهم

 !! انتخاب کن! یگرسنه برگرد یومدیراهو که ن نهمهی: اگفتم

به اجبار آوردنم! االنم  ومدم،ین یاریباال انداخته گفت: منکه اخت یآروم شونه ا کرد،یمظلومانه نگام م  کهیحال در
 . ستمیگرسنه ن

بصورتش زل زده بودم به  کهیام در هم گره کردم، در حال نهیس یگرفتم. دستامو جلو شیکردم از درون آت احساس
 دادم و فکر کردم: هیتک یصندل

 چقدر دوستت دارم احمق جان! یبدون اگه

 آزارت میدم. یول

 هم دوستت دارم. یلیصاف و ساده اینه که دوستت دارم، خ یلیهم خ دلیلش

 نه؟ ای یفهمیم نویا
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که عاشقشه و دلشو به دلش بند کرده رو بخاطر  یاون ده،یزار نمکسانی رو که نسبت به اونا بی تفاوته آ آدم
وروجکِ تخسم!... همچنانکه نگاهمو بصورتش دوخته بودم و  یدونینم نارویا چکدومی! تو که هدهیانتظاراتش آزار م

 غذارو سفارش دادم.  داشتم،یچشم ازش برنم

 شالشو شل کرد.   یآتش کم نداشت، کم یاز سرخ یزیسرخ که چ یمن کالفه شده بود و با صورت ی رهینگاه خ از

 مردم سکته کنه!  یبایکردم: االنه که دختر ز فکر

و باز بود ر دهیچیپ ییبایحرکاتم داشته باشم، آروم دست بردم و شالو که دور گردنش بز یرو یکنترل نکهیا بدون
 واب اردالن رو نتونم بدم! که ج یخفه ش ای یسکته کن ای دمیاش انداخته گفتم: ترس نهیس یکردم و رو

ه ! اگنیترسیاز اردالن م یلیخ نکهیگفت: نه ا ده،یاز من بع نکارایچشماش از تعجب باز شده بود که ا کهیحال در
 ! نیکردینم تیمنو اذ ینجوریا نیازش داشت یترس

ق ! اونجاشو حیدینم لمیحرفو تحو نیا یباش دهیاردالن رو د تیگفتم: عصبان میچشم داشت یکه چشم تو همانطور
. هدیو کال حق رو بمن م کنهیدرک م یلیراحته که اردالن منو خ المیطرف خ هیاز  یول ترسم،ینم یشکیکه از ه یدار

 ! نیفقط هم

انداخته لب خوش فرمشو به دندون گرفت. آآآآآآخ که چقدر  نییمن رنگ شرم گرفته بود پا یکه از نگاها نگاهشو
 بود!  بایو ز یدوست داشتن

 صورتمو برگردوندم.  یبا کالفگ دهیبگردنم کش یدست

 آوردن که در انواع و اقسام مختلف سفارش داده بودم. غذارو

 گفتم: شروع کن. دمیکشیخودم غذا م یبرا کهیحال در

 یبرسه تو ی. انشاا... روزدیو اصال خجالت نکش دی! لطفا راحت باشگهیبهم کرده گفت: همون کووفت د رهیخ ینگاه
عوض داره  یکه هرچ نیعنوان ازم گله مند نباش چیغذا جبران کنم! خواهشا اونموقع به زیخودمون، سرم یخونه 

 !کنمیم یشمار هیاون روز ثان دیگله نداره!!! فقط به ام

 هرچند زود جمعش کردم.  رم،یلبخند زدنمو بگ ینتونستم جلو گهید



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

159 

 

دهنش  یبا چنگال تو یبشقابش گذاشت و گاه یتوکوچک از کباب برداشته  یتکه ا دمیبه آهو بود که د نگاهم
 . دی. که اونم زود تموم شد و عقب کشخورهینباشه و مثال بگه شام م ضهیاز عر یبودن، خال زیکه فقط سرم ذاشتیم

 . دمییپا یخودم بود تمام حرکاتشو م ینگاهم به غذا کهیحال در

م و بطرفش گرفت ده،یساالد هم کش یبشقاب گذاشتم. ظرف یرو جدا کرده تو انیاز مرغ بر یبرداشته تکه ا یبشقاب
 !یخوریم نارمیگفتم: ا

 !هی! کباب برام کافتونمیگفت: آخه نم آروم

مجبورم خودم وارد  ای ،یکنیکه گفتم رو م یدختر خوب و حرف گوش کن کار هیمثل  ایجمع کرده گفتم:  نگاهمو
 آخه! بخور! یعمل بشم!! آخه هم ب

هم نوبره!! خدا جووووونم لطفا صاحب منو  یگفت: بخدا غذا خوردن زور دادیتاسف تکون مبا  یسر کهیحال در
 .دیهم نوشابه سر کش یخورد. جرعه ا دهی......! بعد بشقاب رو جلو کشیبرسون که زودتر خالص شم از دستِ گودز

 ستتونینم نامیاز ا شتریزبون دراز ب ی زهیم زهیر یجثه  نینگفتم. ا یزیچ گهید الیمو فرو خوردم و منِ گودز خنده
 بخوره.

آهو همچنان در فکر بود و با  یغذامو تموم کردم. ول کردمیبهش نگاه م یچشم ریز کهیسکوت و آرامش در حال یتو
 از دستم دلخوره!! یلیخ کردمی. احساس مزدینم یو حرف کردیم یشالش باز یگوشه 

 . میکامل رستوران رو ترک کرد اطیو با احت اوردمیخودم ن یبرو

. شدیسرگرم م شیبا گوش یو گاه کردیقشنگ به دور و بر نگاه م یحالش خوب بود. چون گاه نکهیمثل ا نیماش یتو
 . میزد یرو گشت ابونهایبهش خوش بگذره از فرصت استفاده کردم و خ یکم نکهیا یمنم برا

داره حرف  یبا ک دمیفهمی. کاش مکردیچت م شیگوش ینگه داشتم هنوز با لبخند تو نویخونه ماش یجلو یوقت
 نداشت!  یاصال بمن ربط گهید نیخب ..... ا ی. ولزنهیم

 دلم براش خوندم یتو
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  "قــــــــــلبم  "

 نیتر یخصـــوص

 بـــــود... میها یدلتنگـــــ ِےـــایدن یجـــا

 ... نکـــــهیا تا

 "تــــــــــو  " 

 .. یدلــــــــــم  آمـــــد ےبه خـــانه  ســــرزده

 ےمـهمان نــواز رسـم

  جانم ےبـال شد

 میبگو "نـــــه"به آمـدنت  نتوانســتم

 بـــودنت خـــو گرفتم ... با

 که وابسته ات شدم ، یحســـاب

 افـــــتاد کـــــه .. ـــادتی

 یمــهمان یبرا فـــقط

 ..ےســــرزده بود ـــــمبه دلـــــ 

 از رفتنت... بعـد

 خواهــــــــــم کرد.... چه

 خواهــــــــــم کرد.... چه
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خشک شد. بعد نگاهشو به  یو دوست داشتن نیریش یبچه کوچولوها نیع د،یمو د رهیکه باال آورد و نگاه خ سرشو
 شد... ادهیپ نیگرفته از ماش یا گهیسمت د

 گهیبار د هیخواب به اتاقم برم. دوست داشتم  یم براهال نشسته بودم اصال دوست نداشت یهمونطور که تو اونشب
 .خواستمینم یچیه گهی. دنمشیو ........ فقط بب نمیآهو رو بب

 و انتظار چشم براهش بودم.  یووانگید تی! و من در نهادهیمطمئن بودم االن پادشاه هفتم رو هم خواب د یول

 . رسمیتونستم باور کنم دارم به آرزوم م یاصال نم ادیم نییاز پله ها داره پا دمیکه سرمو باال آوردم و د یا لحظه

 یاومد. دستش رو رونیزود ب یسرد به من انداخت بطرف آشپزخونه رفت. ول ینگاه کهیاومد و در حال نییپا
 بود. شیشونیپ

 ؟یخواستیم یزیگفتم: چ کردمینگاش م کهیحال در

 یگفتم: همه برا شدمیبلند م کهی. در حالخوردمیبود م یکاش قرص کنهیدرد م یلیتکون داده گفت: سرم خ یسر
 بهت بدم.  ایاتاقم دارم. ب ی. من توستین یخواب رفتند کس

 استراحت کن.  نیمبل بش یکنم گفتم: رو دای. تا قرص رو پومدیاتاق کارم رفتم که پشت سرم م بطرف

 نشست و چشماشو بست.  آروم

 تینگاش کردم که قلبم رضا یسرش رفته خوب نگاش کردم. تا اون حد یباال صدایکردم، ب دایقرص رو پ نکهیا بعداز
 خبر کنم!  یبه دکتر دار ازیبراش آب پر کرده گفتم: اگه ن یوانیداد. بعد صداش کرده قرص رو بدستش دادم و ل

 قرص رو خورد و بلند شد.  دادیتکون م یسر کهیحال در

 !نیبش یکم ی: دوست دارگفتم

 .ریبا خواب حالم خوب بشه. شبتون بخ دیشا روقتهیتم کرده زمزمه کرد: دبصور ینگاه آرام

 رفت.  رونیچشمم با حسرتِ تمام به دنبالش بود از اتاق ب همچنانکه

 ینه ول ای رسهیصدام بگوشش م دونستمیخوندم که آروم بخوابه. نم ییرو برداشتم و از ته قلبم براش الال چنگ
 آهوم خوندم. یشب برا خوندم و ...... خوندم. تا نصفه
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 رسوندم.  انیکه کردم به پا یا مهیشب رو هم با خواب نصفه ن ی هیبق

 بخوابه.  شتریب ینکردم کم دارشیصبحانه خاله گفت آهو هنوز خوابه و خودم ب زیم سر

 فکرم گذشت از

 

 دلم خواهدینان تازه م یبو

 دلم خواهدیبامزه م یا بوسه

 

 سفره محبت با عسل گوشه

 غزل کیهل با طعم ناب  یچا

 

 عاشق با لب معشوقه اش صبح

 ها ، تا محو چال گونه اش خنده

 

 قرار یری، گ یو صندل زیم یجا

 عذار نیریدلبر ش یپا یرو

 

 و با نظر اریها از دست  لقمه

 چشمان خمار و پر شرر یسو
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 یزندگ نیا شودیم نیریچه ش به

 ... ےو من و دلدادگ یتو باش چون

 

 

 هفدهم قسمت

 

 . ادستیدلنواز بگوشم نشست. قلبم ا یآهنگ یبودم که صدا دهیتختم دراز کش یبود. تازه رو دهیامانمو بر سردرد

 صیشخت تونستمیگوش به آهنگا داشتم اصال نم کهی. در حالومدیم نییپا یبلند شده نشستم. صدا از طبقه  آهسته
 بود.  یعال شیکه بود تک نواز یو هرچ ی. هرککننیآهنگ پخش م ای خونهیم نییپا یکس ایبدم آ

بازم  نمیتکون داده گفتم: امکان نداره! با دوتا چشم خودمم بب یآراز..... تند سر دیاز فکرم گذشت شا یا لحظه
 !!ییبایز یچه آهنگا ی. ولدهیامکان نداره! حتما داره آهنگ گوش م

  

از فکرم  کردمیم نییاتاقم باال پا یتو کهیروز از ماجرا گذشته بود که احساس مرغ سرکنده رو داشتم. در حال دو
 دلتنگ بابا و اردالنم. ماشاا... فقط چندبار کوتاه باهاشون حرف زدم.  یلیکنم آخه! خ کاریچ ایگذشت: خدا

صبر کن! اگه اجازه دادم  نمتیمعرفت!! مگه دوباره نب یب ی! داداشرنیگیاردالن و ارسالن باهام کم تماس م چرا
 !!دایاون سرش ناپ رمیازتون بگ یحال هی!! نیدوباره تنهام بذار

 ایبذارم. خدا رونیباهاشون پامو از خونه ب دهیاجازه نم والیه یول زننیبهم سرم یبا پونه ه ییخوبه عمه و دا بازم
 . کردیفراموشم نم وونهیخل و د ی دونهی نیچقده دلم گرفته!! همراهم زنگ زد. بازم پونه بود که خدارو شکر ا

 عقب افتاده بودم. یلینه! چون خ ای رمیورزش م یکالسها یبدونه باهاشون به ادامه  خواست یم

 . دلتنگت هستن.ننیباهات قرار بزارم تورو بب خوانیازم م نایدو روزه دوستامون الهام و مب گفتیم
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 . دمیو بهش خبر م رمیگیفرصت از آرازخان مرموز اجازه م نیپونه گفتم در اول به

غضب ها مچ دستمو له  ریم نیباهاش هماهنگ نکردم به من توپ و تشر کنه و ع نکهیبازم به خاطر ا خواستینم دلم
 دهنم!  یتو ومدیکرده حرفاشو بزنه که قلبم م دیکل یکنه و با دندونا

 پارچه قرمز به شدت شروع به حمله دنیکه باد شدیم ییایاسپان یمسابقه  یگاوها هیشب شدیم یعصبان یوقت والیه
حاال خود  شد،یدستش بدم که اعصاب خودم بدتر داغون م یبهانه ا نیاز ا شتریب خواستمینم گهی! دندکنیم

 به جهنم!  الشیگودز

فکرم  کهیفرصت بود!! سرِ شام در حال نیبرم .بهتر نییصرف شام پا یدرب اتاق رو باز کرد و ازم خواست برا خاله
 .کردمیم ی، داشتم با شامم بازمونده بود چطور خواسته مو بگم

 شنوم. ی! میگفتن دار یبرا یحرف کنمی: احساس مبگوشم خورد که گفت صداش

 موضوع رو گفتم.  واشیمِن من کردن  یدهنمو قورت داده با ترس و لرز و کل آب

 یورزش که کال منتف یفکر کردن گفت: کالسها یو فقط چشم بصورتم دوخته بود. بعداز کم زدینم یحرف اصال
به  ینتویم ی. ولیرو ترک کن الیو یتونیعنوان نم چیبه ه رن،یبگ میهستش تا خونواده ات برگردن و خودشون تصم

ن بهشو شهیمورد اعتمادن و م ستاتباشن. البته اگه دو شتیپ یدوساعت یکیصرف عصرانه  یبرا یدوستات بگ
 کرد! نانیاطم

 قیشناسم. اردالن در موردشون قشنگ تحق یهست م یدوستارو دو ماه نی. ادیگفتم: نگران نباش دهیکش ینفس
 کرده بود.

. پس بدون اعتراض غذامو خوردم میبا دوستام دور هم باش میکه بتون متهیغن نمیانداخته فکر کردم: هم نییپا سرمو
 ینگاهها کردمیاحساس م یگاه یمشغول بود. ولنگاه کردم و آراز هم با لب تابش  ونیزیبه تلو یو بعداز شام کم

 دیاچرا ب میریهستش وگرنه ما که کارد و پن ناشناسم ینگران دوستا یلی. فکر کردم حتما خندازهیبه من م یقیعم
 نگام کنه!

 خوب بهمراه گوش دادن به آهنگ ییفردا دیماجرارو گفتم. بعد به ام دهیبعد به اتاقم برگشتم و به پونه زنگ یساعت
 فرو رفتم. یدلخواهم به خواب آروم
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م لحظه ه کی شدیپونه و الهام باعث م یذات طنتیدوستانم کل اتاق که سهله، خونه رو برداشته بود. ش یوصدا سر
م  لها. امیدیخندیهم فقط بهشون م نایبودند. من و مب گهیآرامش نداشته باشند وهمش در حال کل کل کردن با همد

 یِدست وپا چلفت یبار رو بمن گفت: دختره  اتتکه گشاد کرده و حالت تعجب به خودش گرفته بود شم ییبا چشما
 یرنگ ی! مرده شور اون چشایبه خودت بد یحرکت هیخورده اون مغز آکبندتو کار بنداز بلکه  هیعرضه ، توروخدا  یب

 سه سر، مخشو زده بودم.  یوالیه نیتو بودم االن صد دفعه ا ی! بابا اگه من جاخورهیهم نم یدرد چیتو ببرن که به ه

مشنگ رو!  یادامه داد: تورو خدا نگاه کن دختره  دادیبا صورت جمع شده، سرشو به چپ و راست تکون م کهیحال در
رست و نقشه د کی دیبا شهیکه نم ینطوریا نیببره! ب شیاز پ یهنوز نتونسته کار یاتراق کرده، ول نجایمدتهاست ا

رو  یجورنیبره واالاااا! تا خودم تکونت ندم که هم مینبک والیمنگل رو قالب اون ه نیا میبلکه بتون میبکش یحساب
 و پونه بکنم آااخه! نایتو سر مب یکه! اون وقت بگو من چه خاک یکن یدستمون باد م

سروقت  یو راست اومد یذارینم هیشعور! چرا از خودت ما یبرداشت که خاک تو سر خودت ب زیبه سمتش خ نایمب
 ما!!

 هی ریبا آراز ز تونهینم چکسیاز دور خوش است. ه دنیدخترا! آواز دهل شن نینیگفتم: بب زدمیم یلبخند کهیحال در
ه هم بش والیه نیآدم عاشق ا ی. حتخوامیکنه که حاال من بخوام مخشو بزنم. منکه عمرا نخواستم و نم یسقف زندگ

 به شما! شکشی! پدییبفرما خوادی! شما اگه دلتون مناز م نیا ،یرو بخاطرش هدر بد تیارزشش رو نداره کل زندگ

 که از قبل اجازه شو میرفت قیدادند و با سر و صدا و توپ وتشر به طرف آالچ تیخانوما با خنده به حرفام رضا باالخره
 از آراز گرفته بودم.

کرد که آب  یم فیتعر الشیگودز کلِیبا آب وتاب از صورت و ه نیو همچ گفتیآراز م لیاداشت از شکل وشم پونه
 دوتا بچه پررو راه افتاده بود! نیاز لب ولوچه ا

 یدخترا نیا ی. منم فقط به اداهادادیرفت وسرش رو تکون م یداشت تو جاش عقب جلو م نهیدست به س الهام
 .ستادندیا الیدرب و یشدند و جلو اطیرنگ وارد ح اهیبنز س نیدو ماش کدفعهیکه  دمیخندیم وونهید

بژ رنگش هم که دوتا دکمه هاش الحمدا...  راهنیهمرنگ، پ نیبا شلوار ج یآوردند. کت چرمِ قهوه ا فیآقا تشر بله
ز ا افهیژست و ق یستبر، قد رعنا، که آقا باکل نهیشده، س یطبق معمول باز، موها مرتب به عقب شانه و روغن کار

 شد. ادهیپ نیماش

 جناب آراز خان در اون بودند. یخانوادگ لیو وک کلیه یدوم هم که الحمدا... سه تا محافظ قو نیماش
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شرکت هم بهمراه  لیدخترا راهشو به سمت منزل کج کرد و از پله ها باال رفت. وک ی رهیبدون توجه به نگاه خ آراز
 ...ستادندیدم پله ها منتظر ا نهیدست به س گهید یدوتا یبه دنبالش رفتند. ول نیاز محافظ یکی

کور که حاال  یآهو خاک تو سرت کنن دختره  ی..... الهام زمزمه کرد: واااااااکردندیکه هاج و واج نگاه م نایو مب الهام
بود، تولوخداااااااااا  یجنتلمن دل و قلوه ک نی! اکنمیمنو که دارم غش م ری!! بگیذاریجووون مردم اسم هم م یرو

 !خوامیتندم م خوام،یم نماال خوام،یها م افهیها من از اون بدق یدخمل

داشت!! حاال حق رو به  تیگفتم واقع یبچه ها هرچ نیدیپونه رو به دخترا کرده گفت: د میدیخندیهرهر م کهیحال در
 !انهی نیدیمن م

مرد،  یتوشون روشن شده بود و داشت محافظا یهزار ولت یرهاکه پروژکتو یینگاه به ما کرد و بعد با چشما هی نایمب
پونه زد وگفت: اَه اَه ول کن  یبه پهلو یسقلمه ا داد،یبودن رو با چشماش درسته قورت م لیکه قد بلند وخوش است

جووووووووووونم ،مادرتون به فداتون، خسته  ی. اابیدرخوشگل رو  یهرکولها نیالهام کله پوک رو، فعال ا نیا
کنم هااا واالاااااااا! فداتون  ینم قهیو پونه مضا ی! به مرگ الارمیتون رو در ب یخستگ ییچا هیبا  نیخواینه، م نیشد

 منوووووو!  ریبگ فتمیپوونه دارم م یبشه عمه هاتون.  وااا

 نمیکنار بب دیهم دارن! بچه ها بکش یکلیباشون روشن چه هآآآآآااخ چشم مامان با نم،یتند گفت: خفه شو بب الهام
دوتا  زود یلیخ نایبرداشت من و مب زیکه خ نی! هممیفقط نگاه کن ستیاصال درست ن ینطوریبرم سراغشون! ا دیبا

 یب ونَطیاز خنده که دخترِ ش میسراغ محافظا!!! فقط غش کرده بود رفتیداشت م یراست یکه راست میدستاشو گرفت
 برد. یعقل داشت آبرومون رو م

دادش بلند شده گفت:  یمحکم از پاش گرفتم که صدا شگونین کیمحکم نثارش کرد منم  یپس گردن هی پونه
از اون ها رو  یکیمن  ذارنینه خودشون عرضه دارن نه م ،یریکبیا یشعور ها یهردوتاتون ب نیریبم یاآآآآآآآآآآآآآ

دوجوون  نیا ینباشه به مرگ عمه  ماش یکه! به مرگ عمه  ستیانصاف ن نیخودم دست و پا کنم. آخه ا یبرا
 ! منگول یگفتم نکبتا یچ گهید نیشووووووور! گرفت یحرکت هامون حساب شده باشه و ااِل شوهر ب دیخوشگل با

 . میدیخندیو فقط کرکر م میکردینگاه م گهیباز به همد یوپونه با دهن ها نایو مب من

ه واس یکردن و ه چیهم منو سوال پ ی. کل میدیو خند میبا دخترا گفت رفتیم یکیهوا رو به تار کهیروز تا زمان اون
 یپیمردِ خوش ت نیها خبر نداشتن ا چارهیب یبه دامش بندازن، ول یکه چه جور دنیکش دیپل یآرازِ مغرور نقشه ها
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 یشناخت، نه سع یمهرو محبت م ش نبود! نه نهیس توبه اسم دل  یزیبود که چ یمرد آهن کی، بودند دهیکه د
 بشناسه.   کردیم

 روغن یبود که به قول دخترا اونموقع نونم تو شهیو مهربونتر از هم متریمال یآرزو کردم کاش آراز کم دهیکش یآه
زنگ خورد. هوووووووووورررراااااا  لمیفرد اعال بود!!!... بعداز رفتن دوستام تازه وارد خونه شده بودم که موبا یِوانیح

برام رنگ  ایبا صداش دن یول دیکوبیبودم. هرچند قلبم داشت بشدت م شتمام عمرم دلتنگ یبود که به اندازه  ییبابا
 یمبل یبود!!! آهسته رو ادیز یاز خوشحال دیکه شا شهیم حسیبدنم کم کم داره ب کردمیگرفت. احساس م یا گهید

 نشستم. ییرایدر پذ

 ست؟ین یچرا ازتون خبر ییکردم: بابا هیکنترلش کنم، شروع به گال تونستمیکه اصال نم ریبغض کرده و دلگ یصدا با
 یافاض شتونیپ نقدریا یعنی! نیزود ازم خسته شد نقدریا یعنی! زننیزنگ به من نم هیچرا داداش اردالن و ارسالن 

 ! نیفتینم ادمیبودم که اصال ب

دل  زِی: دختر گلم، عزگفتیکردم که م یبابام گوش م یو پشت تلفن به قربون صدقه رفتنها کردمیهق هق م داشتم
ا اجازه ندن ت یول م،یبرگرد میتونیاونموقع م میاریاگه اجازه بِدن مامانتو ب ،یینکن قلبم! گل دختر بابا هیگر ،ییبابا

 .ستیتنها گذاشتن مامانت اصال صالح ن

تونم با  یتنگ شده، هنوزم نم یلیخ یلیدلم براتون خ ییتمو جمع کرده گفتم: باباتمام قدر یول کردیم تمیاذ قلبم
 لحظه باباجوونم! کیلحظه صداشو بشنوم فقط  کیفقط  نیمامان حرف بزنم؟ الاقل بذار

 تونستم حرف بزنم و نفس بکشم. انگار راه گلوم بسته شده بود!  ینم گهینفسهام کش دار شده بود و د یصدا

 خشک من گم شد.  یسرفه ها یتو ییبابا یالو گفتن ها یسرفه افتادم صدا به

 شد.  دهیاحساس کردم تلفن از دستم با خشونت کش کدفعهی

 .زدیکه داشت با بابام تند تند حرف م دمیشنیرو م الیگودز یخورد. صدا یداشت بهم م حالم

 . که ذرهگیم یبفهمم دور و برم چ تونستمیحدودا م یرفت ول یاهیس چشمام

داشتم مثل  یآراز در آغوشم گرفته بود، چون احساس نکهیکنده شدم....... مثل ا نیزم یاحساس کردم از رو کدفعهی
 .گردوندیبهم آرامش رو برم یپهن و ستبرش کم نهیس خورد،یبلند و گرمش که به گوشم م ینفسها نکهیا
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ت داده کنترلشو از دس نکهی. بعد مثل انیکه بلند گفت: زود به دکتر اطالع بد دیبلند و محکمش به گوشم رس یصدا
 ! عیسرررررر یلی: خدیکش ادیباشه فر

 . دونستمیجواب بدم رو نم ایبکنم  یحرکت تونستمیفقط چرا نم کردمیو حس م دمیشن یرو م یهمچ

 بود. حسیتمام بدنم سرّ و ب یبگم حالم خوبه ول کردمیتالش م یه

و منو  زنهیداد م نقدیچرا داره ا نیشد؟؟؟ فکر کردم: ا یدکتر چ نیکه داد زد پس ا دمیآرازو شن یدوباره صدا یوقت 
 !! شورهیانگار داره رخت چرکاشو م کنهیاونور م نوریمنو ا نهمهی! چرا ادهیبغلش فشار م یمحکم تو

 !!پیخوش ت یِوالیداره ناکسِ ه یها، عجب بغل میشل کن! اما خودمون یآخه، دستاتو کم یباااابااااا لهم کرد یاااااااا

 مویشونیپ یرو یموها کهیبالش جابه جا کرد. در حال یتخت گذاشت و آروم سرمو رو یاحساس کردم منو تو کدفعهی
آروم کنار گوشم زمزمه کرد: آهو......... آهو  خوردیداغش داشت به گونه هام م یو هرم نفس ها زدیبا دستش عقب م

 ؟؟؟ینوش یصدامو م

ه شده، االنه ک کیبه من نزد نقدهیچرا ا نیا یسرمو تکون داده جوابشو بدم فکر کردم: وااااا کردمیم یسع کهیحال در
 بلند شدم کار دستت دادم ها! یدید کدفعهیندارم آراز خان! بقول پونه  یادیز یسکته کنم ها! بکش عقب من جنبه 

حالم خوبه دارم  نهیب ی!!! مگه نمزدیمنو صدا م یچرا آراز ه یول خندم،یبلند هم م خندم،یدارم م کردمیم احساس
 !خندمیم

کردم و دعا کردم همچنان ادامه بده. چقده مهربون شده  فیآغوشش فشرد که چقدر ک یدوباره منو تو نکهیا مثل
 ! الیگودز

ات بکنن که  دهیسر ندپ یجنبه  یسرِ ب یخاااااااکستر تو خت،یر یب یفکرام شرم کرده بخودم گفتم: دختره  از
بمن چه!!!! مگه من گفتم  هیگرم و خواستن یلیکنم آغوشش خ کاریخب چ ی........ ول یافکارت منحرفه! ول نهمهیا

 بغلم کن. خودش خواسته!!! 

 یدتر توب ومدینم رونیداغ شدم. بدنم گزگز کرده نفسم که ب کدفعهیاحساس کردم که  میشونیپ یلب هاشو رو یگرم
 خورد.  چیهام پ هیر
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! دمیو بهش فحش م زنمی!!!! واااااااا من چرا دارم پونه رو صدا مییزدم: خاااااااااااک تو سرت پــــــــــونه کجا داد
 پونه.  چارهیب

 یکره  نیا ی. ازت به اندازه یمنو ببوس یبکش کنار، اصال حق ندار والیداد بزنم: ه خواستمیو م کردمیتقال م یه
 چشمامو باز کنم؟ تونستمی!! چرا نمدیچرخیچرا زبونم نم یول اد،یبدم م یخاک

ده. بهش وارد ش یشوک عصب یلحظه ا ن،یگفت: نگران نباش یکیکه  دمیدستم احساس کردم شن یکه تو یسوزش با
 . کنهیچشماشو باز م یا قهیدق 5هستش. االن تا آمپول به بدنش برسه،  حسیفقط ب ستین هوشیب

 .ومدیبازم صدام درن ی! ولترسمیزدم: آآآآآمپــــــــــول! من از آمپول م داد

 ! شدی. آخه فقط بدنم مور مور مدیکشیدست بصورتم م یکنم آراز بود که ه فکر

 احساس کردم که باهاش راحتتر بودم،  آروم آروم تونستم چشمامو باز کنم. میشونیپ یرو رو یمهربون یدستا یگرم

رم؟ دخت ی. بطرفم خم شده گفت: خوبکردیموهام نشسته بود داشت نوازشم م یکه رو یگرم و دست یبا لبخند خاله
 تو! یشد ینجوریچرا ا

 نتونستم جواب بدم.  یچشمامو باز وبسته کردم ول 

کجاست، که خاله گفت:  نشیآتش یآرازِ فرصت طلب با اون بوسه  نمیآهسته به اطراف گردوندم بب نگاهمو
نگران شده بود. خونه رو گذاشته  یلینفر خ کی نکهیادامه داد: مثل ا یخندان  یوبه. و با چشماخداروشکر حالت خ

 که مطمئن شد حالت بهتر شده کوچولو آروم گرفت. نیسرش! هم یبود رو

 یِلبم اومد. پسره  یرو یافتادم و ناخواسته لبخند میشونیپ یبوسه داغش رو ادیخاله دوباره  یحرف ها دنیشن با
 نااهلِ مارمولک! 

هش ب یفیکرده با لبخند دستمو گرفت و فشار خف یتوش بود  به چشمام نگاه یادیز یکه حرفها ییبا چشما خاله
 هی. من برم گرفتیتماس م ینگران شده بود ه یلی. بابات هم خکنهیداده گفت: االن آرازخان داره با بابات صحبت م

و  یباش یقو دی. دخترم بایبکن یاضاف یاالیخ روفک دی. نبایشد فیضع یلیکه دکتر گفته خ ارمیبرات ب یمقو زیچ
  ؟؟یداشت یساعت چه حال مین نیا یتو یدونی. میکن تیخودتو تقو

 با آرامش اتاق رو ترک کرد. و
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 .کردیم تمیدستم بچشمم خورد که داشت اذ یدستمو نگاه کردم که سِرم تو دهیکش یقیعم نفس

 نداشتم.  یخوب ی ونهیاز ترسم چشمامو بستم و فکر کنم زهره ترک شدم. آخه من با آمپول و سِرم اصال م تند

 !رنایاز دستم در ب نویا انیبگو ب سوزهیسوزه! خــــــــــاله دستم م یچقده م یبسته گفتم: آآآآآآآ یچشما با

 شد. یآخرو با بغض گفتم و اشکام جار کلمه

درشت شدم که بطرفم خم شده چشم به  یاک کرد که چشمامو باز کرده متوجه نگاه عسلاشکامو پ یدست کدفعهی
 دستم دوخته بود. 

 !نجایا ادیتند ب نیگفت: به دکتر بگ نیمحکمش بلند شد که خشمگ یصدا

بود!  ادهستی. قلبمم از ترسش ادندیبچسبم و فکر کنم اشکامم از ترسشون خشک واریبود به د کیخشم صداش نزد از
 کنمینم نیبره وگرنه تضم یفرستیاالن اون پرستار احمقو از خونه م نیصدرصد. تا دکتر وارد شد بلند گفت: دکتر هم

 ناراحتش کرده!  نیاریرو از دستش در ب یلعنت مسر نیداشته باشه! زود ا یجان تیخونه امن نیا یتو نجایا

. بکش یالزم دار نایسِرم از ا هیکه خودتم  یهست یصبگفت: آرازجان تو انقده ع دیخندیم کهیمسن در حال دکتر
 کنار خودم درستش کنم.

مل تح ینداره، لحظه ا یرادیگفت: دخترم سِرم ا نمینب یچیبه سرم که صورتمو برگردونده بودم ه یدگیرس بعداز
 داره.  ازین یلیخ میکرد قیکه توش تزر ییسرم و آمپولها نی. بدنت به اشهیاالن درست م یکن

 .دیکش یآروم تکون دادم که کنار سرمو

رم من فک یدستش گرفته نگاه نگرانشو بصورتم دوخت. ول یتخت نشست و دستمو تو یدوباره تند کنارم رو آراز
 ی..... آراز با چشماکردیتمام جزء جزء بدنم بود که از تماس دست آراز سوزن سوزن شده بود و بشدت گزگز م شیپ

تمام نقطه  باشیز یصورتم چشم دوخت. چشما هانداخته بعد ب یده به سِرم دستم نگاهگره خور یدرخشان و ابروها
 هیهو آ نیگفت: بب کدفعهی یداره. ول دیترد یزیگفتن و نگفتن چ نی. احساس کردم بدیکاو یصورتمو م ینقطه 

 م،یکه زهره ترک بش یفتیروز ب نیتلفنِ خونواده ات به ا کی. اگه قراره با کنمیو باهات اتمام حجت م گمیم یزیچ
 ؟؟یدیباشه، فهم خوادیم ی! حاال هرکیباهاشون حرف بزن دمیاجازه نم گهید

 .دمیکش نییلرزونمو به دندون گرفتم و بغض دار نگاهمو از صورتش پا یو چشمام پراز اشک شد. لبا دیم لرز چونه
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 گفت: به من نگاه کن! محکم

 .نگاه کردن بهش دست بردم و اشکامو پاک کردم عوض

 دوختم.  شیخشنش که گفته شو تکرار کرد، نگاهمو به صورت جذاب و خواستن یصدا با

ام . دوباره به چشمدیبه گردنش کش یبودند، کالفه از جاش بلند شده دست یگونه هام که بازم جار یاشک رو دنید با
ه دستاشو شد کتریه تخت نزدب دیرس یبه نظر نم یعصبان گهیکه د یکه آرومتر شده بود و صورت یینگاه کرد. با صدا

 سرشو به سمتم خم کرد.  یتخت گذاشت و کم یرو

در ضمن، موقع حرف زدن با   ،ینکن هیوگر یآروم باش یبار آرومتر شروع به حرف زدن کرد و گفت: اگه قول بد نیا
وارد شدن شوک  ینجوریا گهیمن د ی. ولیباهاشون حرف بزن دمیباشه اجازه م ،یخونواده ت به اعصابت مسلط باش

 گفتم!!!  یچ یدی. خوب فهمرمیعنوان امکان نداره ازت بپذ چیرو به

 لبم اومد. آروم سرمو تکون دادم و پلک زدم. ینامحسوس رو یلبخند

شد و همچنان دنباله دار به  دهیدستاشو به کمرش زد وگفت: خوبه! بعد دوباره نگاهش به صورتم کش دهیکش عقب
 تر! نییگردنم و پا ریز

 رفت. رونیبه سرعت از اتاق ب دهیکش یقیتکون داد و نفس عم یسرشو برگردوند سر کدفعهی

 کرد!! ینجوریمات موندم که چرا ا یمدت اول

 مو به مو بهم نگاه کرد و تند...... قیدق ینجوریچرا ا کنه؟؟یرَم م هویچرا  الیگودز نیگفتم: واااا ا بعد

کرد! فقط گفتم: خاااک تو  ستیا یچنان قرمز شدم که قلبم لحظه ا کدفعهیبخودم کردم.  یچرخوندم و نگاه سرمو
 سرت آهو، آبرووووووت رفت!

 .شدیم دهیکه تنم بود قشنگ همه جام د یدیاز روم کنار رفته بود و فقط با تاب سف مالفه

 گفتم: پس کتم کو؟؟؟ بلند

 کار از کار گذشته بود و کته تنم نبود.  یول

 شده؟ یبودمش پس چ دهیه پوشلحظه ک نیکردم تا آخر فکر
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 آوردن. رونیسِرم زدن راحتتر باشه از تنم ب نکهیا یحتما برا دمیرس جهینت نیبه ا آخرش

 . دمیپوش یلباسام باز بود م یوقتا وقت یبود که بعض یکوتاه یِباینازک و ز کت

 نیباز وآست یلیگرد خ قهیهم تنم بود با  یتوانمند روشن! چه تاب ی فهیطا رویخجالت فکر کردم: به به! چشمِ ت با
 !یحلقه ا

 دادم. یتیسرم زدم و به خودم فحش درِپ یمحکم تو یکیبا حرص  دوباره

هو خر گازش گرفت که در رفت، نگو گل کاشتم اونم خروار  هی نکهیرو، مثل ا چارهیآخه پسر ب دمیکردم: د فکر
 خروار! از حرف خودم خنده م گرفت.

عنوان اشتها نداشتم.  چیاما به ه د،یباز کرده شاممو به اتاقم آوردن که خاله هم پشت بندش سررسسِرمم رو  اونشب
جمع شده بهم  یمتفکرانه با لبها یقاشق هم جا ندارم. نگاه هی یاالن برا خورمیخاله اصرار کرد گفتم بعدا م یهرچ

 رفت.  رونیانداخته از اتاق ب

 تو! امیب تونمیاتاق گفت: م رونیب که از دمیآراز رو شن یبعد صدا یقیدقا

 .نیلحظه صبر کن هی: گفتم

. البته دییسرم انداخته گفتم: بفرما ی. تند برداشته تنم کردم و شالهیصندل یکتم رو دمیبه دورو برم کرده د ینگاه
 خب.... یبود!! ول دهید شونیپر یدروغ نباشه از شال سرکردنم خنده ام گرفت. آراز که هزار بار منو با موها

چه  و یکن کاریچ یخوایباز م یشامتو نخورد نکهی. بعد گفت: مثل ادیحالمو پرس ستادهیکه شد کنار تختم ا وارد
 ؟یکن دایپ یحال

 نیبه ا تونستیهم نم یدهن لق! چه زود گزارش داد! سازمان جاسوس یخاله  یبراش جمع کرده گفتم: ا چشامو
 گزارش رد کنه!  یزود

هم  ی. حرفیمنتظرم تا غذاتو بخور نجایبغلم گذاشت. گفت: ا یغذارو برداشته تو ینیکه همزمان س دیآراز پر یلبا
 برام باال انداخت. ییشنوم. و ابرو ینم

از غذاهارو  یقاشق رو برداشته کم ی. مجبورکردیرو نگاه م رونیبطرف پنجره رفت و پشت بمن کرده ب آهسته
 خوردم. 
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جا ندارم.  بشم دهیبه صالبه هم کش گهید دیگفتم: ببخش اریاخت یقاشقم فرو بدم ب هی ینتونستم حت گهید یوقت
 .میمنکه راض ن،یکن ربارانمیت نیتونیم

 گفته از اتاق خارج شد.....  یریبصورتم انداخت. بعد شب بخ قیدق یسرد بطرفم برگشت و نگاه یلبخند با

 

 

 هفدهم قسمت

 

 

 نداشتم. گهیدلم بود رو د یتو روزیکه از د یبود و احساس دلتنگ بهتر شده یلیکه چشم گشودم، حالم خ صبح

 .اوردمیصبحونه بخوردم داد که داشتم باال م فیو توص فیآنقدر با تعر خاله

 . یریتا جوون بگ یبخور دیبا ،یشد فیضع یلیخ زخالهی: عزگفتیم یه

. شدیم ریدهنم سراز یلقمه بود که تو ی. هکطرفیهم  یکره با عسل و تخم مرغ عسل یعسل، لقمه ها ریش وانیل
 داد ودست از سرم برداشت. تیمن رضا یبالخره خاله با ناله ها

 .رمیدوش بگ خوامیخوبه م یلینداشتم. گفتم: خاله جون حالم خ یمشکل گهیظهر بود که د یهایکینزد

 یاز رو کردیو همچنانکه کمکم م دیصورتمو بوس د،یکشیم میشونیدست و پ یدستشو رو کهیدرحال یبا نگران خاله
 آراز خان چقده سفارشتو به من کرده!  یدونیآخه نم زخاله،یتخت بلندم کنه گفت: عز

چه ها ب نیشدنت مرد گنده ع حالیبخاطر ب یدونیاومده آروم گفت: نم کترینزد طونیش یبچه ها نیخاله، ع کدفعهی
نبوده و  نطوریبگه اصال ا خواستیبعدا مثال م ی! ولکردیوار مازبس نگرانت بود فقط داد و ه فته،یکم مونده بود پس ب

 . ستیفکرش ناراحت تو نبوده و ن

ه ک یجوون ییکجا یآ یبود سرشو تکون داده گفت: آ یا گهید یفکرش جا کهیدر حال دهیبه موهام کش یدست بعد
 رفت. رونیاز اتاق ب یا گهی! و آروم بدون حرف دریبخ ادتی
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 حالمو جا آورد! یحساب ییدوش سرپا هیاز رفتن خاله  بعد

 شیهاش و عشق دوران جوون ی. خاله از جووندمیبا خاله گفتم و خند یومنم حساب ومدیبه خونه ن گهیروز آراز د اون
 . کردمیگوش م اقیومنم با اشت کردیم فیتعر

ه بوده تا االن ک زیشورانگ یلیعشقها خ نداختن،یکه پدرمادرها راه م ییرببندهایبا اون بگ میاومد دوران قد بنظرم
 راحت بود! یلیخ یهمچ

 یجاساز یغذاخور زیداده بود درون گلدان م لیباغ بهمون تحو رِیرو که باغبون پ یقشنگ یکمک خاله گل ها با
 خوب یلیدوراز چشم مامان باباش کرده بود خ یدوران جوان یکه تو ییها طنتیخاله وش ی. حالم با صحبت هامیکرد
 .گرفتیبودم که دلم درد م دهیخند نقدریبود ا

دلتنگ صداش  نقدریصداش، انگار دوباره متولد شدم. ا دنیاونروز و بعدش هم تلفن اردالن و شن یِخنده وشوخ با
ساعت حرف زدن و درد دل کردن آروم شده  میتلفن رو محکم نگه داشته بودم و بعداز ن یگوش یبودم که چهاردست

 کردم. یازش خداحافظ

درحال رقص و پرواز  گردن،یبرم رانیهمراه مادر دوباره به ا یهمگ ندهیماه آ کیداداش که گفت تا  یهاحرف  با
 . زدیبرق م یبودم. چشمام از خوشحال

بلندم  یموها دم،یچرخیو دور خودم و خاله م خوندمیرو م یآهنگ شاد دمیخندیم یداشتم با خوشحال کهیحال در
 .کردمیکه خودم هم حظ م دیچرخ یم ییبای، به طرز زکه بتن داشتم یهمراه با دامن کلوش

 رو گرفته بود. ییرایبلند و از ته دلم، پذ یخنده ها یصدا

 .خوبه نهمهیکه حالم ا کردیو همراه با قربون صدقه رفتنم، خدارو شکر م کردیداشت با عشق و لبخند نگام م خاله

 نجایحال آرام بخش آراز سرجام خشک شدم که گفت: ا نیمحکم و درع یصدا دنیبا شن کدفعهی میاوج خوشحال در
 چه خبره؟ 

 تموم شد!  یدهنم گذاشتم و خنده هام در آن ی! و دستمو رویگفتم: واااااااااااا فقط

چشم به صورتم دوخته بود با خاله سالم  کهیمن کرد و بعد در حال یبه سر تا پا ینگاه دهیباال پر ییبا ابرو آراز
 کرد.  یواحوالپرس
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 سرت ؟؟ یرو یشده خونه رو گذاشت یسالم خانم کوچولو! چ کیطرف صحبتش من بودم گفت: عل کهیحال در

انداخته آروم و گرفته سالم کردم و گفتم: س....س....سالم  نییسرمو به پا گرفتمیلبم رو به دندون م کهیحال در
 .....فقط فقط......دی.....ببخش یچی.ه

 خشکم نبود گفت: اول سرت رو باال یلیکه خ یشد با لحن یم کیبه من نزد کهیدر حال دمیصداش رو شن کدفعهی بعد
 بعد حرف بزن. ریبگ

آهسته سرمو باال گرفتم و چشمامو به گردنش دوخته گفتم: داداش اردالن  چوندمیپ یهم م یدستامو تو کهیحال در
نگاهمو به  یبا شوق فراوان دمیجمله که رس ینجایهمراه مامان ...... به ا یهمگ گهیماه د کیتا  گفتیزنگ زده بود. م

 خونه! گردنیچشماش دوخته ادامه دادم: برم

مونم!  یتنها نم گهید ــــــــــاد،یادامه دادم: مامانم داره م کردیفکرم به طرف مامان پرواز م کهیدرحال بعد
 .......... اد.ــــی! مامانم داررررررره مرمیگیبغلم نم یلرزون و تنهارو تو یآهو گهید

از سرشوق و حسرت  یدستام گرفتم و آه یشده ازاشکامو با دستام محکم تو سیخ یبخوام گونه ها نکهیا بدون
 . دمیکش

به لب  یگرفتم ولبخند محزون نییسرم رو دوباره پا کردمیرو احساس م یمرد سنگ نینگاه آراز ا ینیسنگ کهیحال در
 آوردم. 

من .......  ی.خونواده میشیو دور هم جمع م انیداداش اردالنم، ارسالن، همشون م ،ییابازمزمه کردم: مامانم، ب دوباره
 منن، منم مامان بابا و همه کس دارم خدارو شکر!!  یاونا خونواده 

 گذره؟یبهت بد م نجایا نقدریا یعنیآرام آراز بگوشم نشست که گفت:  یصدا

همه از طرفم  الیو خ نیازتون ممنونم که هست یلیه بخدا! خباال آورده متعجب نگاش کردم. آهسته گفتم: ن سرمو
! بعد نیدارم، فقط هم ازیو منم االن به همه شون ن شهیخود آدم نم یجا خونه  چیه ی...... خب ....... ول یراحته، ول

. درب اتاقمو پشت سرم بستم و دوباره اشک چشمام مهمون دمبگم به طرف اتاقم راه افتا یا گهید زیچ نکهیبدون ا
 شبانه ام شد.  یها ییتنها

 گوشم فرو کردم..... یرو تو یو هندزفر دمیتخت دراز کش یو آرزو رو دیهزار ام با
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 جدهمیقسمت ه 

 

 

 .زدیمو برق  دیخندیم یبهتر شده بود و چشمام از سرشوق و خوشحال یلیحالم خ نور،یبه ا یزنگ داداش از

 .کردمیو فقط لبخند زده همش به مامان و بابا و داداشام فکر م کردمیاعتراض نم گهید

 ی: خاله کمک الزم دارگفتمیم شهیکه همش دوروبرم بود و منم مثل جوجه کوچولو همش دنبال خاله بودم. هم خاله
 !امیب

 خاله ،االنه که معلمت سر برسه ،تو به درسات برس. من کمک دارم.  زی: نه عزگفتیهم م خاله

 از تهران خارج شده بود.  یکار یبرا نکهیبودم، مثل ا دهیآرازو ند گهی،د یدوسه روز بعداز تلفن داداش نیا یتو

غزم و از م مدادیتند سرمو تکون م فتادمیهاش م تیاذ ادی یوقت یکل کل کردن باهاش تنگ بود. ول یدلم برا کوچولو
 خوش قد و قواره رو!   ختِیریب یپسره  نداختمیم رونشیب

 ینشسته داشتم موها شیآرا زیم یسرحال بودم. دست صورتمو شسته، جلو یلیشدم خ داریکه از خواب ب صبح
 . دیکه خاله سررس  کردمیبلندمو شونه م

 .ریگفت: سالم خاله صبحتون بخ تند

 موهاتو برات ببافم؟  یخوایم زدلمیخاله. عز یخانم خوشگله  ریم بخبا محبت جواب داد: صبح تو ه خاله

 تم.و راح شهیجمع و جور م یلیخ نیباف یموهامو م یتکون داده گفتم: آره خاله دستت درد نکنه. وقت یلبخند سر با

خوشگلم به موهام زد و با عشق و محبت  کیزد وموهامو از دو طرف بافته دو تا گل سر کوچ یلبخند مهربون خاله
 ! ادیلباسا بهت م نی! چقدر ایخاله چقده ملوس شد زیو گفت: عز دیموهامو بوس
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 زده تشکر کردم.  یلبخند

 ریتا اومدن دب یساعت هیبه ساعت انداختم که  یبودم. بعد نگاه یبه خودم کردم که عال یرفتن خاله نگاه بعد
گل  یبایدکمه دار که طرح ز یدرس و کتاب شدم. بلوز سرخاب الیخ یم، پس بوقت داشت یسلطان یآقا میاضیر

 نشست. یتنم م یرو یکه به قشنگ پوریگ یها نیروش بود با آست یتور

 .دادیباسنمو قشنگ پوشش م ریهمرنگش که بلوزم چون بلند بود تا ز یِتنگ و کش یشلوار

 بعد بخودم جواب ؟یبپوش یلباس تنگ نیهمچ یبخودم انداخته گفتم: آخه دختر مگه مجبور نهیدر آ ینگاه دوباره
 بجهنم!  شی! بقهیکه کاف ارهیبابا، رنگش آدمو سرحال م الیخ یدادم: ب

 شونه ام انداخته بودم.  یرو یدیشال سف سرخوشانه

 بزنم. اطیبه ح یکنه که سر شیدورتر ک یخوردن صبحانه به خاله گفتم محافظ هارو کم بعداز

 ؟یچ ادینگران گفت: اگه آراز خان ب خاله

چقدر  .ترکمیحتما از غصه م رونیاگه نرم ب ارمیخونه دوام ب یتو تونمینم گهید ی. ولادیگفتم: انشاا... نم ینگران با
 بشم آخه!  یزندان

 پرواز کردم. اطیخاله بطرف ح یاشاره  با

 تبیشد. بده دهیاطراف دوختم. فکرم بطرف آراز کش یبایز یتاب نشسته چشم به درختا و منظره  یرفتم و رو بدو
رو  یانداختم و آهنگ رونشیتکون داده از مغزم ب یکاش بود!! دوباره سر ی........ ولیآروم بود ول ینبود همچ یوقت
 آهنگ؟؟؟ نیچرا ا یخودم زمزمه کردم. ول یبرا

 اومده بود.  ایتازه بدن نکهیوشم خورد. مثل ابگ یکوچک یبچه گربه  یصدا

 بأیتقر ،گشتمیبود. همچنانکه دنبال بچه گربه م یناز و دوستداشتن میلیکه حتما خ نمشیبب خواستیدلم م یلیخ
نه خو نیسال همراه ا انیبودم که قشنگ معلوم بود سال یدرختان تنومند نیدور شده بودم و ب اطیگفت از ح شهیم

 بودن ورشد کردن. 

 ریافتاد که ز یناز یچشمم به گربه کوچولو کدفعهیکه  زدمیرفتم و بچه گربه رو صدا م یور اون ور م نیا همش
 گرسنش بود. نکهی. مثل اگشتیدرختا م
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 دست بردم و برش داشتم. آروم

سرجام خشک  رغضبیم یقاآ دنیبا د هوی رم،یبگ ریکه از خاله براش ش رفتمیبدو بدو بطرف ساختمون م عیسر
 زدن! شیباز موشو آت نکهیخودِ خدا، کمکم کن!! ا اااااااایشدم. فقط گفتم: 

 بودمش!  دهیبود که ند یروز سه

چقده خوش  رغضبهیم نیمن ا یفکر کردم: خدا کردمیبودم و هراسان نگاش م ستادهیبا فاصله ازش ا همچنانکه
 .کردیمارک دار، دست به کمر داشت منو نگاه م یبا کت وشلوار خاکستر یطوس راهنیزده! پ یپیلباسه و عجب ت

 موهام و چشمام متوقف شد.  یبه باال که رو نیی! از پاکنهیم زیآنال کلمویقشنگ داره ه دمیدیمتوجه بودم و م کامال

 مو جمع و جور کرده سالم دادم. صیخودم اومدم و مثال شخص شخ به

دست و پا  یدلم گفتم: چت شده دختره  یل کرده بودم. بخودم دل و جرات داده تودروغ نباشه بشدت هو دنشید با
 !یگناه که نکرد گه،ید یاومد اطیترسو! خودتو جمع و جور کن چه خبره مگه! خب دلت خواسته ح یِچلفت

 نجایا هیجناب عل دییبفرما شهیگفت: سالم خانم کوچولو!!! م یعصب یبه خودم اومدم که کم پهیآقا خوشت یصدا با
 !!! اونم کجااااا! وسط درختا دور از ساختمون! دیکن یم کاریچ

 رو!  پهیبزنم لهش کنم خوش ت گهیم طونهیها! ش شهیخودم فکر کردم: واه واه بازم داره پررو م با

ش رو له الیگودز نیو ا امیب تونستمیم یچه جور زهیزمیو ر یزپرت کلیه نیفکر خودم خنده ام گرفت. آخه من با ا از
 !!!ـــــشهیم یاگه بشه چ یول ـــــشهیکنم!! نم

 . روزتو خراب کنه یاجازه بد دیچرت و پرتها نبا نیفکر کردنت! عوض ا نیمخ خاک تو سرت با ا نِیشتیکردم: ان فکر

! برهیچال گونه م هوش از سرش م دونستمیزدم که م ی. لبخنددمیاصال هم نم دمیاجازه رو بهش نم نی!! انهیهم آره
جلب شده و با دقت داره به سرو  گهید یبه به، بــــــــــه بــــــــــه آقاهه اصال حواسش جا دمید یول

 . کنهیگردنم نگاه م

بلوزم باز مونده و قشنگ  یباال یدوتا دکمه  دمیمتعجب بخودم کردم و د یآورده نگاه نییسرمو پا آهسته
 !رونهیام ب نهیسروس
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 بطرف عیهام، لبمو به دندونم گرفتم و تند دکمه ها رو بسته، صورتمو برگردوندم و سر یسوت یمعمول همه  طبق
 ساختمون راه افتادم.

 چشم بمن دوخته بود. ستادهیهمچنان ا آراز

 مچ دستمو گرفت.   هوی دمیکه د شدمیاز کنارش رد م دیبا مجبورا

 کنه!!  ییزورنما ییلویبرا منِ پنجاه ک خواستی. حتما بازم مستادیا قلبم

الن ا دونستمی. مزدیم رونیام ب نهی...... از شدت ترس قلبم داشت از سکردیم یشد که نفسم تنگ کیبهم نزد آروم
 .کردیم تمیگونه هام رنگ خون گرفتن و سوزششون داشت اذ

رو به گونه هام دوخته  شیدرشت عسل ی. چشمامیمحکم و آرومش سرمو بلند کردم. چشم تو چشم شد یصدا با
 بود !

 ! دادیمثل دفعات قبل فشار نم یمچ دستمو گرفته بود ول همچنان

 ؟؟یکردیکارمیچ نجایا دمی: پرسگفت

 ! فقط اووو...... اومدم... یچیگفتم: ه آهسته

 سرو وضع!  نیاونم با ا ؟؟؟یچ یگفت: اومد یعصب یکم

 ؟یر درسات باشس دی! ادامه داد: مگه االن نباشدیداشت خشن م صداش

 !ومدهین رمیلرزان گفتم: نه هنوز دب یدل با

 ساکت شدم. کدفعهی

 سرو وضع؟؟؟ با کدوم شال و کدوم لباس؟  نیگفت: با ا تند

 . دونستینبود. کجا افتاده بود خدا م یچی. ه دمیرو سرم کش دستمو
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 یخوایدلم داد زدم: خاک تو مالجت آهو! اصال حجاب رو م یکنم. فقط تو هیگر ایاز حرصم بخندم  دونستمینم
خب  ده،ینره غول هزاربار بدون حجاب تورو د نیتا امروزم که ا ،یشال نگهداشتن رو ندار هی یتو که عرضه  کار؟؟یچ

 چه مرگته!

مِ خداداد بود چه محر دمیآراز اصال نامحرم نبود! شا نکهی! مثل اکردمینم یشال بودنم احساس ناراحت یاز ب گهید اما
 ! دونستمیم

 عادت کرده بودم!  یسوت نهمهیهم به ا دینسبت بهش نداشتم ، شا یچرا احساس بد دونمینم

که! کال شالها با من  ستیآراز خان! گناه من ن نیدونیمحکم تکون داده آب دهنمو محکم قورت دادم و گفتم: م سرمو
رم س یچیه نمیقراره هر دفعه شال سرم کنم و تا به شما برسم بب یسر نکنم. وقت گهیمشکل دارن! اصال بهتره د

 !نیهم نیمحرم من شد نمشما هم مثل داداش اردال گهیبابا! فک کنم د الیخیپس ب ستین

 بود چشم بصورتم داشت. دهیکه گوشه اش پر یباز و لب ییچشمها با

رو بگم، حرف زدنت رو بگم، آخه  دنتیپوشمحکم و خشنش چشمامو باال آوردم که گفت: شالتو بگم، لباس  یباصدا
 من چقدر....

 ریدب یسلطان یآقا ا،یگفت: آهو جان مادر ب دمیخاله از داخل ساختمون بلند شد که شن یهنگام صدا نیدر هم 
 اومدن. تیاضیر

 .امیکرده بالفاصله جواب دادم: چشم خاله االن م سیکه خشک خشک بودن خ لبامو

 یدستم بود گوشه ا یو بچه گربه رو که تموم مدت رو دمیکش رونیانداخته دستمو ب آراز یبه چشما ینگاه آروم
 گذاشتم. نیزم

 شه؟ چند سال یسلطان یآقا نیا نم،ی: صبر کن ببدیدوباره شروع کرده پرس پهیدور بشم که خوش ت عیسر خواستم

 من و ...... ریداده بود به دب ریلحظه کپ کردم! االنم گ هی: بــــــــــله؟؟ و دمیتعجب پرس با

 جوون؟ ای رهی: گفتم چند سالشه؟ پدیپرس یمحکم و عصبان دوباره

از  نیخب بر دونم؟یگفتم: من چه م دهیلرزون و بر یقدم عقب برم و با صدا کیخشنش باعث شد از ترس  یصدا
 ن؟یخودش بپرس
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 رو داشته باشه! نایسال ا یتند گفتم: فکر کنم س دمیفشردن دندوناشو بهم د تا

 ....گهیکردنش! نم دایپ ریدب نیکرده با ا یاردالن چه فکر نیا دونمیگفت: اصال نم یعصب

 ن؟یداد ریاز من تموم نشده به اردالن گ ن؟یدار کاریگفتم: شما با داداش من چ فتادمیراه م کهیحال در

 ! یپوش یمانتو م یکنیو لباساتم عوض م یکنیاز پشت سرم گفت: کجاااااا؟ شالتو سرت م بلند

 از من به طرف خونه رفت. عتریزد و سر حرفشو

که در اون درس  یمشت شده داره بطرف اتاق یسرخ شده، فک منقبض، دستا یبا صورت دمیبهش کردم و د ینگاه
من  ریها به جووووووونِ خودِ خودم!! اصال کم داره! به تو چه آخه دب وونستید نمی! با خودم گفتم: ارهیم میخوندیم

 !!!ریزسربه  یِسلطان یآقا چارهیمنو بخوره ب خوادیچن سالشه! مگه م

ه به خون یکه چند جلسه هست سلطان کردیازش سوال جواب م ستادهیچشمش به خاله افتاد که آراز ا ییرایپذ وسط
 !کردیبودم رو پرس وجو م یاضیر ریکه با دب یو ساعات خونمیاومده، کجا و چگونه درس م

خاله جلومو گرفته گفت: صبر کن  دمیمانتو بپوشم، د رفتمیباال انداخته داشتم به اتاقم م یخاروندم و شونه ا سرمو
 با معلمت حرف بزنه. خادیپسرم م نکهیآهو جان مثل ا

 . رمیچشم بصورت خاله دوخته بودم گفتم: دارم به اتاقم م همچنانکه

 کنمیرو لت وپار کنه! واهلل احساس م یسلطان یه؟ االنه که بزنه آقادار کاریبا معلم من چ وونهیکردم: آخه اون د فکر
 شده!!!  یبازم به سرش زده وحش

 دمیکه د دمیخندیکردم و م یخودم فکر م یحال و هوا بودم و دوباره داشتم به چرت و پرتا نیچقدر در ا دونمینم
 ! ستادهیگره خورده روبروم وا یبا ابروها یوحش ی پهیآقا خوش ت

  ؟یخندیم یدار هی: چگفت

 نه؟؟؟ یخوشحال یلی! محکم گفت: خدمیخشنش ترس یصدا با

 شالتم ،یکنیآهو! فقط به درس ومشقت فکر م یکنیکه گفت: حواستو جمع م دییسا یهم م یدندوناشو رو داشت
  برو مانتو تنت کن! موهاتم بپوشون. رونهیهمه جات ب یدیهست که پوش یچه لباس نی!!! ایکنیدرست سرت م
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هروقت  کنمی! فقط دعا منی! تورو خدا ولم کننیکنیکالفه ام م نیدار یگفتم: واااااااااا فتادمیراه م کهیحال در
ماها ! شنیاز کجا خورد نیرو بزنم خودتونم نفهم رآبتونیرو از من بکنن! چنان ز قتونیتحق نیازدواج کن نیخواست

ابا ها و ب ی... البته بجز داداشادیتموم! چقدر از شما مردا بدم م نیکه، فقط قاتل جوون زنها هست نیستین یمرد زندگ
 جوونم که گل هستن!  

 ! نمیبلندش به خودم اومدم که گفت: صبر کن بب یصدا با

 یصبر کردن وقت ندارم. اوامر رنگارنگ جنابعال یبرا دیبا خشم نگاه کرده گفتم: ببخش شیصورت خشن و عصبان به
ه طرف ب دمیکوبیم نیهم پاهامو بزم یکم کهیبه دستوراتتون عمل کنم. و با حرص در حال رمی! مرهیگیوقتمو م یکل

 اتاق خودم راه افتادم....

 

 

 قسمت نوزدهم 

 

 《❤.کندیم فیتعر آراز》
 

 شیتهران نبودم و معلوم هم نبود چند وقته بتونم برگردم. تمام فکر و ذکرم پ یچند روز یعقد قرار داد مهم یبرا
 نیدلتنگش بودم که ا یبه اندازه ا نکهیده بود. چون خودم حضور نداشتم، بشدت نگرانش بودم، همآهو جا مون

 نداشت.  یحد و مرز یدلتنگ

ه دلمو جا گذاشت یو خودمو بخونه کنار قلبم برسونم که خودم رفته ول ارمیداشتم تند سروته معامله رو هم ب عجله
 بودم. 

 دنیبه انتظار کش یازیهم خوشحال شدم که ن اطیآهو در ح دنیکه با عجله خودمو بخونه رسوندم از د یا لحظه
ود نکرده ممکن ب یو خدا گشتیداشت م اطیشدم که باز در ح یهم عصبان نمش،یو بب ادیب شیپ ینداشتم تا فرصت
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 اوردمیومت کنه! خودِ من مقابلش کم ممقا برشدر برا تونهیو نم  گناههیخاله هم ب دونستمی. مادیب شیبراش پ یخطر
 بود.  زیکه از محبت به آهو لبر ریسربه ز یچه برسه به خاله 

. منم از دیدیهم در دست داشت و منو نم یبچه گربه ا نکهیمثل ا ومد،یم رونیکه داشت از وسط درختا ب همچنان
 . کردمیخدا خواسته قشنگ نگاش م

. دیکشیم شیمن این دختر تندیسِ یک فرشته واقعی بود که با اون موهای سیاه بافته شده اش قلبمو به آت خدای
و اندام زیبا وموزونش داشت  لرزوندیاحاطه کرده بود دلمو م شهیچشمان خمار وشیطون که برق زیباش اونارو هم

 هوش از سرم می پروند! 

افکار خالص بشم. قیافه سرد و خشنی بخودم گرفتم و نفس عمیقی  نیبه شدت تکون دادم تا از دست ا سرمو
 بود. دهیبطرفش رفتم. هنوز هم منو ند یکشیده قدم

از  یتا ه کردمیشالش رو به سرش سنجاق م دیبا نکهیبا دیدن موهای بدون شال از دستش عصبانی شدم. مثل ا باز
 ی شهیوپر شر وشور وگاهی وقتها هم بدجنس و هم . آخه این دختر چرا اینقدر سر بهوا بود! شیطونفتهیسرش ن

 خدا حاضر جواب! 

و فقط چشم بمن داشت. اصال باور  خوردیفکر کنم ماتش برد. چون اصال تکون نم یول ستادیسرجاش ا دنمید با
 داره!  ینترس یکله  دونستمیشناختم و م یباشه، چون من خودِ وروجکش رو م ستادهیاز ترس من ا کردمینم

 !گذرهیم یفکرش چ یبفهمم تو تونستمیردم کاش مک آرزو

و دلم ضعف رفت! با خودم  دادندینشون م یباز خود یدکمه ها ریو گردن خوش تراشش افتاد که از ز نهیبه س چشمم
 ! یدیآفر یخدا جوونم که چ زادیگفتم: دست مر

با  ناخواسته دستشو گرفتم و گذشتیاز کنارم م یلمسش کنم که وقت یداشتم لحظه ا ازین یحرکت کرد. بحد بطرفم
 مجبورش کردم به خونه برگرده. رمیبگ دنمویخند یجلو کردمیم یو سع دادیدعوا که جوابمو هم م یکم

 فکر شهیکلمه دیوونه شدم. من هم یدبیر ریاضیش هست به معنای واقع یبنام سلطان یوقتی شنیدم فرد ولی
 راحت بود!! المیـال خکال خانم هستند و مثـــــــــ رهاشیدب کردمیم

 خودم نبود نمیتونستم تحمل کنم یک غریبه آهوی منو اینجوری ببینه. آهــــــــــوی من! فقط مال من!  دست
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 !دنشیوضع لباس پوش نیمخصوصا با ا گرفتیو دلشوره هام داشت اوج م دلهره

 اونجا بود.   رشیشدم که دب یاتاق یلباس بپوشه و روانه  یگفتم چه جور بهش

 االن دستم از هرطرف بسته بود. یکنم، ول رونشیدیدن معلم جوونش بیشتر عصبانی شدم و کم مونده بود ب با

 قشنگ و ایده آل!  یا افهیتیپ و قد بلند و ق خوش

و ! اگه آهیکرو دایرو پ پهیخوش ت نیکردنت! آدم قحط بود ا دایپ ریدب نیبهت بگم با ا یکردم: آخه اردالن چ فکر
 من خبر نداشت.   یکه از عاشق چارهیاردالنِ ب ید بشه که کارم زاره! ولمر نیعاشق ا

 من اجازه نمیدم!!! باید در اولین فرصت دنبال یک دبیر دیگه براش باشم.  ولی

رو ترک کردم. کالفه شده بودم که چرا نمیتونم خودمو کنترل  یدوستانه، سلطان ی هیو دوسه توص یاحوالپرس بعداز
داغون میشم! دوست داشتم بغلش کنم وعطر موهاشو با تمام وجودم احساس  شتریهو هر لحظه بکنم و با دیدن آ

فکر نکنه. دوست داشتم قلب آهو فقط  یا گهیکنم. دوست داشتم آهو فقط و فقط مال من باشه و بجز من به کس د
 بها نده! آهو و من، تمام. یتنابنده ا چیباشه و به ه ریخودم گ شیپ

آهو دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم. لباسهای تنش داشت  یمو بیرون فرستادم وبا دیدن دوباره عصبانیت نفس با
 ! رشیبحال دب ی. وارفتیباز به کالسش م یو دکمه ها تیاگه من نبودم با اون وضع یعنیدیوونم میکرد. 

کردم که هرچه زودتر مانتو وشالش رو سرش کنه. که ناراحت جواب داد: بدون سفارش شما هم حتما مانتو  دعواش
 تون ممنونم! هیحاضر نشدم! از توص رهامیدب شیو تا حاال بدون مانتو پ دمیپوش یم

زنها هستن. و قاتل جوون  ستنین یمثل من مرد زندگ یی. گفت مردادیچسب نیحرفاش پاهام به زم یاز ادامه  یول
اول خونده هستش!!!  یپادگان بذاره که فاتحه اش از همون لحظه  نیا یپا تو یزندگ یکه بخواد برا یبدبخت دختر

 بکنن که اونم .....  زهیم زهیر یاز آهو قمویو تحق رمیبود من زن بگ دواریحاال ام

 که مال من بشه،......... قلبم رفتمیم شیبه خواستگار یاگه روز یعنیشناخت رو نسبت بمن داشت!  نیا یعنی یوااااااآ
 .شدیو حالم رفته رفته بدتر م دیکوبیداشت م

 



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

185 

 

اول  نیباور کنم..... آهوم رو از هم تونستمیم یعنی!!! اوردمیاخالق و رفتارم چه به روز خودم و عشقم داشتم م نیا با
 از دست داده بودم!!

م و باخته بود گرفتمیشل م یبخاطر جوون خودش بود که اگه کم هایریگ سخت نیاز ا یلیتونست بفهمه خ ینم چرا
شدن که تعداد  دهیدور و اطراف د نیاتابک ا یادیبار ا نیبگم چند تونستمیم ی. چه جورشدیاتابک صاحبش م

 .ستمیکردم و اصال آسوده ن ادیمحافظهارو ز

 فهارو بهش بگم مبادا بترسه و ....حر یهمه  تونستمیدوستش داشتم که نم یبود بحد نیگناه من ا فقط

 کنه!!!  یبهش گزارش نَدم تا در آرامش زندگ یچیشکننده ش ه ی هیاردالن سفارش کرده بود بخاطر روح آخه

 کنه!! داینسبت بمن پ یکه شناخت بهتر کردمیم دیبا کاریچ ایخدا

 شده بود!  ریمن با مانتو شلوار هم که باز بامالحت و چشمگ ی. خداادیم نییداره از پله ها پا دمید کدفعهی

 فکر! یاردالن ب کردمیرو عوض م رشیدب دیکارم نبود، حتما با یعوض کردن چاره  لباس

ون شد که کالسش ینگفت و آرام وارد اتاق یزیچ یبا تعجب نگام کرده ول ستادمیکه بودم ا ییهمونجا دیمنو د یوقت
 بود. 

 کالس شرکت کنم و مواظبش باشم......  نیخودمم در ا تونستمیم کاش

 

 

 ستمیب قسمت

 

 شیپوشم و پ ینره غول، به تو چه من چطوری لباس م یزنجیری! دیگه دارم قاطی میکنم. آخه پسره  ی دیوونه
! یاریرو برام درب یرتیغ یشوهرا یادا نکهینه ا ی! سفارش کردن منو از دست اتابک حفظ کنرمیم یدبیرم چه جور

 اَه اَه حالتو میگیرم صبر کن!! مگه تقصیر منه  دبیر جوون و خوش تیپ نصیبم شده!!
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نیشم تا بناگوش باز شده، ولی خداییش دبیر ریاضیم خیلی خوش تیپ، خوش اخالق و مهربون که  دمیدفعه د هی
 هیـــــــــم اونـ شهیداشته باشه که اونموقع خوش بحالش م یاونجور یکارشم حرف نداره! کاش آدم شوهر

 .دمیعالمه! دوباره خند

 شن،یو پولش همه زنش م افهیکه به آراز گفتم دلم خنک شد. فکر نکنه بخاطر ق ییاز حرفا آآآآآاخخخخخخخ
 نبرده! ییازش بو الیکه اون گودز خوادیکرور کرور محبت و احترام م یزندگ

 . کنهیکه ترکش کردم و داره فکر م ادهستیا ییهمونجا دمیبطرف کالسم راه افتادم که د دهیپوش لباسامو

وب خ یوحش ینه! بذار با اون چشما ای دمیمانتو شلوار پوش نهیبب ستادهیکردم! چرا تکون نخورده! آآآآاهان، ا تعجب
 که لباسامو عوض کردم.  نهیبب

و حالش گرفته ست  ستین شهیاحساس کردم مثل هم ،یسلطان یحرف بطرف کالسم رفتم. ولی بیچاره آقا بدون
 انگاری گودزیالهه بد جوری حالشو گرفته ها اااا!! 

که از خونه اش  یروز نی! فکر کنم آخراوردمیسرش م ییبال هیو  دیرسیم والیاز ته دلم آرزو داشتم زورم به ه فقط
ه، ..... داغون که خوبو اعصابمو داغون .. کنهیکه برام درست م یناراحت نهمهیلگد حواله اش بکنم بابت ا هیبرم  رونیب

 !کنهیم ریخورد و خاکش

بکشونه.  اطیبزور همکه شده منو به ح خواستیاومد. م دنمیگذشته و امروز پونه به د اطیح یاز ماجرا یروز دوسه
ناراحت نباشه  نکهیا یبرا ی. ولارهیدمار از روزگارم درم الیگودز ذارم،یم اطیح یپا تو یکردم وقت شیباالخره حال

 . میرو نگاه کرد رونیب ستادهیخونه ا یورود یپله ها یباال

 .ستیسرما خورده ام و االنم اصال حالم خوب ن نکهیمثل ا کنمیعرق کرده بودم، احساس م یکم منکه

 .شمیدارم خفه م ی! وااااااگهید یعطسه  هی بازم

زش و زبون گرم و نرم و مهربونش بطرفم اومد و با نوا زدیگنده دستش گرفته بود و هم م وانیل کی کهیدر حال خاله
 بده. چارهیرو به خوردِ من ب یاون زهرمار خواستیم

 تونم. یذره از اونو بتونم کوفت کنم! نم هیکنان گفتم: عمرا اگه  عطسه

 اتاق رو ترک کرد. دادیسرشو تکون م کهیدر حال شه،یمن نم فیحر دیکه د خاله
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مگه دستم بهت  ،یکرم خاک یِ دهیورپر یپونه  زونه،ی! آب  مماغمم که آوترکهیسرم که داره م یکردم: وااااااااا فکر
 لویک لویبرم و منم عرق کرده و لباس نازک به تن، قشنگ سرمارو ک اطیح یخنک مجبورم کرد یاون هوا ینرسه! تو

 نوش جوون کردم.

ام هم  نهیخس خس س و ومدیکه نفسم درنم سوختیو گلوم چنان م نهی. سکردیبدن و استخونام زق زق م تمام
 !کردیناکارم م

 هیبودم.  دهیچیهم دور گردنم پ یروسر کیو گره زدم،  دمیچیکه دور سرم پ یروسر کیتنم کرده با  یراحت لباس
 بود.  دهیداشتم که نگو و نپرس! رنگمم بشدت پر یدنید ی افهیق

 .رسهیدکترتم االن م یسوپ رو بخور نیتا ا زخاله،یکاسه سوپ بسراغم اومده گفت: عز کیبا  خاله

و  مپیخوش ت یالیگودز یگذاشته بودم که با صدا شیاز سوپ رو خوردم و تازه کنار یتکون داده با آه و ناله کم یسر
 .دمیخودم کش یبود، پتو رو رو والیه یکه دکتر خانوادگ یدکتر مسن

 تادهسیسرم ا یشت. آراز هم که باالنو یو خنده نسخه ا یبا شوخ نهیبود، بعداز معا ییبذله گو اریکه مرد بس دکتر
 . دیخندیدکتر م یهایبود و چشم بصورتم داشت از شوخ

 .کردندیسالن نشسته بودن و با آراز صحبت م یبدن، تو لیتحو دهیچرا تا نسخه رو خر دونمینم

و داد من  غیج یآورد که با صدا رونیآمپولها و سِرم رو ب سهیدادند دکتر وارد شد و از داخل ک لیداروها رو تحو تا
 چشماش گشاد شد.

 ! دنیچیچه برسه به نسخه پ زدندیچقدر از آمپول و سِرم وحشت دارم اصال حرفشم نم دونستنیم اگه

چلمن رَم کرده بودم، با اون حال زارم، دوتا پا داشتم دوتا هم قرض کردم و دِ  یِها که بقول پونه  یوحش مثل
 الفراااررررر!

 فرار کرد! نشیری: بگکه گفت دمیدکترو شن یصدا فقط

 خودمون خِفتم کرد و با دستاش محکم منو گرفته بخودش فشرد. یوالیبودم که هرکول ه دهیوسط پله ها رس تازه

 !!!خــــــــــوامیگرفته ام داد زدم: بذار برم من آمپــــــــــول نم یصدا با
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 . دمیدکتر و خاله رو پشت سرم شن یصدا که

 بازوهاش بودم.  فیمگه حر یبکشم، ول رونیو از بغلش بخودم کردمیم تالش

! اگه آمپول نزنن یریدر م ینجوریا یداره دار یگنده خجالت بکش آمپول مگه چ یگوشم خندان گفت: دختره  دم
 چقده خرابه!! تتیوضع یدونیخوب شدنت! م کشهیطول م یلیخ ای یشیاصال خوب نم

 خوب خوادیطول بکشه! اصال دلم م خوادیکردم: باشــــــــــه دلم م غیج غیانداخته بود ج رمیآراز گ همچنانکه
 !کنمیاز وسط نصفت م کَنم،یشده، پوستت رو م لیذل یِ. پونه خوامینشم فقط آمپول نم

دستاش بلند کرد و بطرف اتاقم راه افتاد.... همچنانکه بغلش  یآراز دست انداخته منو مثل پرِ کاه رو دمیدفعه د هی
 هی. هیچون اوضاعت بحران ،یآمپول و سِرم رو تحمل کن دیبا نباریا دیببخش یلیگفت: خ بردیتاق ممنو بطرف ا

 چ،ینکرد که ه یهام اصال توجه هیو داد و گر غیحالت زودتر خوب بشه. و به ج دیکه با میدار شیهم در پ یمهمون
 نداد. یتیاصال اهم

 .دندیخندیو فقط م ومدنیباز پشت سرش م یشهایخاله هم با ن دکترو

تخت گذاشت دوباره خواستم در برم که دستاشو محکم دوطرفم گذاشت و بطرفم خم شده با  یمنو رو نکهیهم
بدون آمپول و سِرم اون  گمی! میاریادا درم نهمهی! چرا انمیدرهمش گفت: چته؟ خفه شو بب یو ابروها یصورت برزخ

 ! یریرمد یو گلوت محالِ عالمه خوب بشه حاال تو ه نهیس

سرم رو بدستم بزنه، با  خواستیم یخفه شدم و دکتر که با خنده و شوخ شیخشن آراز و صورت عصبان یبا صدا 
 .دیلحظه عقب کش هی دم،یلرزیترس و وحشتم که بشدت م دنید

با آرامش دستشو دور شونه ام حلقه کرد و  کرد،یهمچنانکه کنارم نشسته و دستاش دوطرفمو محافظتم م آراز
. بعد دستمو ادیو صداتم درنم چرخهیو صورتت نم یکنیصورتمو بطرف خودش برگردونده گفت: فقط منو نگاه م

مرد مغرور و جالد نگاه  نیا یشما، به چلرزان از بغض یو چونه  یبارون یبا چشمها کهیمحکم گرفت و در حال
 شدند. یصورتم جار یم دونه دونه توبازوم سوخت و اشکا کردم،یم

 تخت کنده شدم.  یاز رو کدفعهیکه  ختمیریاشک م صدایو منم ب مینگاه در نگاه هم بود همونطور
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اش  نهیبود و همچنانکه محکم به س دهیبه حضور دکتر و خاله بده منو در آغوش کش یتیاهم نکهیبدون ا آراز
سِرم بود اونم تموم شد،  هی! خب یکنیم هیگر یکوچولو! چرا دار هیگوشم گفت: چ یآروم و بمش تو یباصدا فشرد،یم

 کنه ها خب؟ هیآراز گر یکوچولو نمیگه نبی! دیریگیاز سرم اتویو دوباره شلوغ شهیعوضش زودتر حالت خوب م

 . رفتیم نییام بشدت باال پا نهیرفته بود و فقط از هق هقم س ادمی یآروم و آرامشِ بغلش همچ یصدا با

 آهو کوچولو....  ریآرررروم بگ ن،یزمزمه کرد: آآآآآآآآافررررررر دوباره

 جا خوش کردم.  الیگودز نیبغل ا یو من تازه متوجه شدم بنده تو میدکتر بخود اومد یسرفه  یبا صدا کدفعهی که

بر دکتر برام خ هی هشینگفتم. م راهیپرب خوادیبا خنده گفت: آراز جان اگه بگم منم دلم سِرم و آمپول و بغل م دکتر
 !ضمیبشدت مر ن،یکن

 زیمن آمپول و سِرم تجو یدکتر لطفا اول خودتون برا یکه گفت: آقا دمیشن یخاله رو م یخنده  یصدا کهیحال در
 .خوادیمنم بشدت دلم بغل م یول ترسمیازشون م میلیکه خ نیکن

 .دمیخندیم زیر زیبتونم تکون بخورم ر نکهیبغلش بدون ا یو منم تو دیخندیکه غش غش م آراز

 شد و فکر کردم شتریدست آراز دورم ب فشار

! بــــــــــه الیراست بغل آراز گودز هیحضور دکتر و خاله چه شوووووووووود!!! اونم کجااااااا؟  در
 !!! یسپـــــرد یمنو دست ک نیبب ایب یپونه که خاک عالم برسرت! داداش ییبــــــــــه! کجا

 نم،یبخورم، محکم نگهم داشته گفت: تکون نخور بب یو تا خواستم تکون دمیکش رونیبا خجالت از آغوش آراز ب سرمو
 بار کردن! یباقال یبرا میاریخر ب دیاونوقت با ادیم رونیسِرم از دستت ب

ت ! استراحیایب ونریاز اونجا ب یباش وونهیاز خنده داشت گفت: دخترم مگه د یصداش ته مانده ا یدکتر که تو یآقا
 خورده بهتر شده نــــــــــه! هی مونیفرار یحال خانوم کوچولو نکهیشکرخدا مثل ا یکن. ول

گفت که از خجالت چشمامو بستم و بشدت عرق کرده لبمو گاز گرفتم. کامال مشخص  دهیحرف آخرشو چنان کش نیا
 !گهیم یبود چ

 کیخاله بده حاال سرشو کامال نزد زیر زیر ینداختن دکتر و خنده هاا کهیبه ت یتیاهم نکهیآراز خانِ گرام بدون ا یول
 حالت خوبه؟  گنیدکتر راست م یگوشم آورده گفت: آقا
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ه دورتر نگ یصورتتون رو کم نیتونیشنوم! م یخش دارم گفتم: باور کن خوبم و بدون مشکل و راحت هم م یصدا با
 !هیو آنفوالنزا مسر ی! مثال سرماخوردگنینش ضیتا مر نیدار

 سمینو یتو م ینسخه هم برا هیآرام دستاشو از دورم باز کرد که دکتر خندان گفت: آراز جان  دیخندیم کهیحال در
 تو هم ..... ادیبه احتمال ز یالزمت نشه ول دوارمیکه ام

که سرم بهش وصل بود رو نگه  یو همچنانکه کنارم نشسته و دست دمیتخت دراز کش یلبخندزنان کمکم کرد رو آراز
 .زدینشسته بود حرف هم م یصندل یو با دکتر که رو کردینوازشش م یداشته بود، گاه

! آآآآآآخه بااااباااا، منِ خاک کنمیدارم از دستت سکته م گهیدلم داد زدم: دِ پاشو برو اونور د یبسته تو چشمامو
و شب و روز  شمیکه عاشقش م چلونهی! آخرش انقده منو میذاریمن م یبه الال یل یل نهمهیبرسر مگه دل ندارم ا

ازدواج کنم.....  نیمثل ا یعمرا من با فرد یشدم! ول لییاعزر نیعاشق ا یچرا منِ گوربگور کوبمیخودم م یکله  یتو
اوامر  ..... فقطچیبه ه چیعمراااااا! مگه جوونمو از سرراه آوردم که هرلحظه فقط بله قربان چشم قربان بگم آخرشم ه

 آقاااااا!!!

دستور قهوه داد.  الیگودز ی... حاال آقاکردیدستش بود و همراه با صحبت آرام نوازشش م یهمچنان دستم تو یول
زه بهم بندا ینگاه نکهیبکشم که تند بدون ا رونیمنهم آروم از فرصت استفاده کرده خواستم دستمو از دستش ب

 داد. امهر مورد تجارت بود ادمحکم دستمو فشرد و به صحبتش با دکتر که د

 دردم مانع از نفس راحتم بود. نهیکه س دمیکشیم ینیسنگ یبه دستم بود و نفسها سِرم

 .دیآب پرتقال سررس وانیل هیو  ینیریبا قهوه و ش خاله

فس و ن یبخورم. احساس تنگ تونمیاصال نم یگفتم: ممنون خاله. ول ارهیخواست آب پرتقال رو بسمت من ب نکهیهم
 ! کشهیکه اصال نم لممیدارم. م یخفگ

 !یخوریآروم آب پرتقال رو از خاله گرفته رو بمن گفت: بدون حرف م یلیخ آراز

 .تونمیتکون داده آروم گفتم: بعدا. االن اصال نم یسر

بهام ل رو طرف وانیل فشردیاش م نهیمحکم به س کهیشونه ام انداخته بلندم کرد و درحال ریدستشو ز هیحرف  بدون
 نه! ایحلقت  یتو رهیم نیآورده گفت: االن نخور بب
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 یضیمر نیقسم بخورم تو با زورِ آراز ا تونمیگفت: م کردیبه دکتر انداختم که لبخند به لب داشت منو نگاه م ینگاه
 دختر خوب! نیبدون دوا و درمون! بخور آفر یدیخوابیرختخواب م یتمام تو کماهی! اگه آراز نبود یکنیرو دَکش م

ندارم و آروم خوردمش.  یجز خوردن چاره ا دمیدهنم گرفته شد. نگاهم که بصورت مصمم آراز افتاد د یجلو وانیل
 !یکرد حساب ییخشک شده ام صفا یگلو شییخدا یول

به خاله  ییها هیدستم هم کم کم در حال تموم شدن بود که دکتر بعداز خارج کردن آنژوکت از بازوم، توص سِرم
 کرد و از اتاق خارج شد.  یخداحافظ یده، از همگکر

 راحت شدم.  شیکردم: آخ زمزمه

 رفته.  نیبهتر شده و درد بدنم کال از ب یحالم هم کم کردمیم احساس

گرم آراز که بطرفم خم شده و  ی. با نفسهارفتمیصورتم آورده با چسبش ور م ینگاه کردن به آراز بازوم رو جلو بدون
 . رفتمیواقعا الل شده و داشتم از حال م کردیم حالمینفسش ب یو گرما کردیم  نهیاآمپول رو مع یجا

گل  طنتمینکرده ش یکه خدا کنهیمنو نم یو اصال مالحظه  شهیم کیبهم نزد نهمهیچرا ا وونهید نیخودم گفتم: ا با
 نداشته باشم!!! تیمنِ بقول خودش تخس ظرف دیشا گهی! نمدمیدست خودمو خودش م یو کار کنهیم

 .کردمیفکرارو م نیبصورتش چشم داشتم ا رهیخ کهیمتوجه شده باشم نگاهمو باال برده و در حال نکهیا بدون

آروم زمزمه  یلیفاصله گرفتن از من خ نیکرد و در ح یهم داشت، سرفه ا طنتیاز ش یبَمش که ته مانده ا یصدا با
 تخت بلند شد. ینکن! و از رو نمینازِ نگاهت داغونتر از ا باشم. گفت: با دهیکرد که کال شک کردم درست شن

و بدنم سردِ  ستادیقلبم ا ی! چنان لحظه اهیچه مدل دمیهمون لحظه فهم یکردن رو تجربه نکرده بودم ول سنکوپ
 زدن تمام بدنمو حس کردم. خیسرد شد که 

 زیم یها رو رو وهیم عیرنگ و روم سر دنیرنگارنگ وارد اتاق شد که با د یها وهیم یخاله با ظرف نیح نیهم در
 !دیشد دخترم! آهوجان چته مادر! چرا رنگت پر یخاک به سرم، چ یوا یبرداشت که ا زیانداخته بطرفم خ

 . اریشربت ب نهییگفت: خاله فشارش پا گرفتیتخت نشسته دستمو م یکه باز کنارم رو الیگودز

 جواب بدم.  والیالت همحکم بسته بودم و اصال حال نداشتم به سوا چشمامو
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 چشمام برطرف شد. یاهیشد که کوچولو س ریشربت به گلوم سراز دوباره

صدقم  و قربون دیکشیدست م میشونیهم دستپاچه شده و مرتب بصورت و پ یلیخاله که خ یهایدر برابر نگران والیه
 . شهیاستراحت کنه حالش خوب م یبا آرامش اظهار داشتند: نگران نباش خاله، کم رفتیم

 آقا جا خوش کرده! یلبها یرو یلبخند مرموز دمیچشمامو باز کرده بودم که د یکم

 نیجالد! با ا یِمارمولکِ عوض دمیصداشو شن دهیچشه؟ نکنه فهم والیه نیفکر کردم: ا دیکوبیقلبم م کهیحال در
 یه خودمو به کوچ دیحرفو نزده! با و اون دمیاشتباه شن دیکنم! اصال........ اصال شا کاریچ خوامیبه بعد م نینکبت از ا

 یب یوالیه یا دونمی. منکه مارمیکم ب دیراهه! نبا نیدرست و بهتر نی! آره ادمینشن یچیه یعنیچپ بزنم که  یعل
زده غلط کرده، برا دل خودشم  یگفته و زِر یزی! اگه هم چیهمچ الیخ یپس ب ست،ین یزورگو مردِ زندگ یِجنبه 
 گفته!

 یلی. خیبهتر شد، بخواب مادر، قربونت برم اله یرنگ و روش کم نکهیخاله بگوشم نشست که گفت: مثل ا یصدا
 .یشیخوب م یاستراحت کن ،یشد فیضع

 تند چشمامو بستم. دیچونه م کش ریاز شدت خجالت سرمو با نگاهم بلند نکردم و خاله که پتو رو تا ز گهید

 احساس کردم.  پیک یِنیرو با ب وهیم یبو یو کم گردنینرفتن و همچنان دور و برم م دونستمیم

 ؟یخوریپرتقال پوست گرفتم م یستیگوشم گفت: اگه خواب ن کیکه نزد دمیآراز رو شن یصدا

 ندارم. لیتکون داده گفتم: ممنون. م یچشمامو باز کنم سر نکهیا بدون

 اصرار نکرد. گهید

 یداشت یکه فکرمون ازت راحت باشه. اگه با منم کار خوابهیم شتیرفتن بطرفم خم شده گفت: امشب خاله پ موقع
 کوچولو. ریصدام کن. شبت بخ

 نگاهش رو به منه. یول گهیم ریداره به خاله شب بخ دمیچشممو باز کرده د یال آروم

 مشیر! چه سیجوون بسرم کرد گهی! برو دکنهیبازم منو نگاه م نکهیدلم داد زدم: واااااا! ا یچشمامو بسته تو دوباره
که هالکم  ریبرو شبت بخ ؟یخوردیم نجایا دیحتما با ،یرو اتاق خودت بخور وهیم یتونستیشده امشب! نم

 !.......یکرد
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و دلم بشدت براش  رفتیچشمم رژه م یآراز جلو یهرلحظه کارها کهیرو در گوشم فرو کرده، در حال یهندزفر آروم
 .خوندمیدلم م یاستراحت کرده همراه آهنگهام تو کرد،یضعف م

 

 

 کمیو  ستیقسمت ب 

 

حالم اصال خوب نبود. بشدت عرق کرده بودم که آب شرشر از بدنم روان بود. بالش و  یساعت چند بود ول دونمینم
پراز آب  یداخل وان نکهیبود، مثل ا دهیبودند و بدنم سردِ سرد بود. موهام چنان به سرم چسب سیخ سیتشک خ

 بزنم. داک بود و حال نداشتم خاله رو صسرد افتاده بودم. دهنم هم خشک خش

بود که  دهیبشدت ترس دیعرق غوطه ور د یمنو تو یشد و وقت داریهزار جوون کندن خاله رو صدا زدم که زود ب با
 بعد با آراز برگشت.  یبهم آب داد از اتاق خارج شد و مدت یکم نکهیازش آب خواستم. بعداز ا

 !نیبازم ا یفکرم گذشت: واااااااآ از

 تو!  یشد ینجوریچرا ا ؟یعرق کرد نهمهیتند کنارم نشسته گفت: تو چرا ا آراز

 زنگ زد. یبه کس لشیگونه ام گذاشته بود با موبا یبرداشته تند صورتمو پاک کرد و همچنانکه دستشو رو یدستمال

 ش داشتم. چشم بصورت حالیو ب ختمیریکه منهم فقط عرق م دادیم حیدکترم زنگ زده بود و حالمو توض به

 ینجوریافراد ا یشده، بعض قیکه بهت تزر یی. اون آمپولهاستین یزیتموم شدن تلفنش گفت: دکتر گفت چ بعداز
 .شهیحالت خوب م گهیساعت د می. تا ندنیبهش واکنش نشون م

 ان خوردم.شونه هام انداخته بلندم کرد و قرص رو با آب بدستم داد که لرز ریبرداشته، دست ز یکنار داروهام قرص از

دستشو کامال دورم حلقه کرده بود کمکم  کهی! در حالیبخواب یتونیکه نم ینجوری! ایعرق سیگفت: فقط خ متعجب
 بودند رو عوض کرد.  سیکرد از تخت بلند شدم که خاله تند مالفه و بالش و پتو که خ
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لباسشم عوض کن. همه شون به تنش  رمیم رونیتخت نشستم که گفت: خاله من ب یبا کمکش آرام رو دوباره
 !دهیچسب

 لباسامم عوض کردم چون کامال حق با آراز بود اصال راحت نبودم.  حالیب

ش دست یدوباره آراز به اتاق اومده کنارم نشست و دستمو تو د،یو خاله پتو رو روم کش دمیتخت دراز کش یرو یوقت
 هم نباش. یزیآروم بخواب. خودم کنارتم. نگران چ گرفته کامال بطرفم خم شد و گفت: االن چشماتو ببند و

 . نجاستی. خاله انیبخواب نیکردم که چشماشو به نگاهم دوخته بود. آروم گفتم: حالم االن بهتره شمام بر نگاهش

 آورد، فکر کردم االنه که منو ببوسه و چشمامو زود بستم.  کمیصورتشو نزد یطور

. فقط ندلرزویقلبم بدنمو م یصورتم بود و تپشها یکر من نباش. نفسش روهستم. به ف شتیپ یکرد تا بخواب زمزمه
 متوجه لرزشهام نشه.  کردمیدعا م

 . دمیبودم نفهم دهیخواب یک ینگفتم. از ترسم چشمامو هم بازنکردم و همونطور یزیتکون دادم و چ یسر آهسته

 اومده بودند.  دنمیبودنم با خبر شده بودند به د ضیخوب بود و پونه و عمه که از مر یحالم کم میضیروز مر یفردا

 و رفتیبود مرتب قربون صدقه ام م دهیهرهر کرکر پونه اتاق رو پرکرده بود. عمه هم که محکم در آغوشم کش یصدا
 هرروز بهم سربزنه.  تونهیکه نم کردیم یمعذرت خواه

از خونه،  رونیاطر مطب و هزار دردسرخونه و ببخ یو از حالم با خبر بود، ول میکردیصحبت م یعمه هرروز تلفن با
 . ومدیم دنمیبد کباریدوسه روز  مییمثل دا

 . میخبر داشت گهیو از همد میتلگرام و واتساپ و.... هرلحظه با هم بود یو تو زدیبهم سرم یپونه که ه یول

مزاحم عمه و پونه نشه  نکهیخاطر اروز رو با عمه و پونه گذروندم که باعث شد حالم بهتر از قبل بشه. آراز هم ب تمام
 د!. نسناسِ جالکردمیم فیکه از نگران بودنش ک دیزنگ زده حالمو پرس لمیدوبار به موبا یول ومد،یاصال به اتاقم ن

کردم که  فیپونه تعر یآمپول و بغل و حرف زمزمه وار آراز رو برا یماجرا واشیخاله رفته بود،  شیپ رونیکه ب عمه
باور کن  یسال از تو بزرگتره که!!! ول 1۴عاشق تو شده!!!!  کلیخوش ه یِ افهیاون هرکولِ خوش ق یعنیمتعجب گفت: 

 فردِ اعال! یوانیروغن ح ،که نه یمعمول یاونم روغن نبات فتهیروغن م ینونت تو
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 یِوانین حردش کردم. اون روغ یلیرسبیز یکه! ول دونمی! نمدمیحرفشو اشتباه شن دیباال انداخته گفتم: شا یا شونه
خور الزمه که  یزنِ توسر هی والیه نیا یبشم! برا ییزورگو نیسرش! من عمرا زن همچ یفردِ اعالش هم بخوره تو

 فقط کارش اطاعت باشه و اصال حق اظهار نظر نداشته باشه! منم که اصالااااااا! 

ه جا بدم ک تونستمیمغزم هم نم یعنوان تو چیاصال به ه یپونه گذشت ول یاشاره ها مایبا خنده هاو  متلکها و ا اونروز
 چیرو نداشتم به ه یشبانه روز یترس و لرزها یروز بتونم به آراز فکر کنم. اصال حال و حوصله  هیروز.... فقط  هی

 عنوان.....

 

 

 و دوم ستیقسمت ب 

 

 کرده!مشغول  یلیذهنمو خ یفکر یهست هوا سردتر شده و منم مشغول درس و مشقم هستم. ول یروز دو

 یتو یآدمها یعوض کردنها فتیش نطوریمرموز، هم یآدمها یافراد آراز، رفت وآمدها یِتیو امن دیشد یمحافظتها
 ! نهایدورب دیو باغ، کنترل شد اطیح

هم که دوباره پاچه شو سگ گاز  لیینداشتم. جناب آراز خانِ عزرا یاطالع چیمنکه ه یشده، ول یچه خبر دونمینم
 نره غول!  ی کهیشد مرت کیاصال بهش نزد شهیگرفته، نم

 آقاهه بکنم.  نینثار ا ستمیهم بلد ن یفحش درست و حساب هیشکر  خدارو

 یخشکسال نیبا ا ینشون بده، ول یخود هی زنهیم شیکه ماه اسفند داره خودشو به آب و آت شهیم یهفته ا هی االن
 کنه.  ییخودنما تونهیچندان نم ریاخ یها

. اصال چرا زنهیدلم داره شور م نقدریچرا ا دونمی! نمشهیبا پدر و اردالن صحبت کردم چند روزه پکه  یبار نیآخر
 یعمه رو هم قدغن کرده! حت یرفت و آمد خونواده  ینره غول همکه حت نیخونواده مو بشنوم! ا یصدا دینبا
 باهاشون در تماس باشم.  یتلفن تونمینم
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ه ک دیسرم کش یدر ارتباط باشم، چنان نعره ا چکسیبا ه تونمیو چرا نم هیچه وضع نیکه اعتراض کردم ا کباری
 . ومدمین رونیکردم و ساعتها از اتاقم ب میهفت تا سوراخ موش قا یخودمو تو

 دیاب یتا منم بفهمم چه غلط دهیجواب قانع کننده به سواالتم نم هیچشه و چرا  ستیاصال معلوم ن یروان ی وانهید
 ...شاایجوون خودم ا بکنم. البته دور از

 لمیه موباآوردن ک ییسر خطها چه بال دونمیاونم با تلفن منزل. نم رمیتونستم با بابا جوونم تماس بگ یهزار بدبخت با
 ! دهیهم اصال آنتن نم

بعداز  .دادمیکه مهلت حرف زدن به بابا مختارم رو نم زدمیتند تند پشت سرهم حرف م نیبابا که تماس گرفتم همچ با
تموم شد، بابا در کمال آرامش که به حرفام  یاز آراز و همچ هامیکردم و گله گذار هیکه قشنگ خودمو تخل یمدت

خوب گوش کن و بهش عمل کن. چون صالحت در اونه. بهش  گهیآراز م یهرچ ،ییبابا زدلِیگوش داده بود گفت: عز
! اصال نپرس چرا ما؟ میباعث همه شون ما هستکه  ریبگ دیند ادهاشوی! داد و فرپدرت گمیاعتماد کن چون من بهت م

 چیآراز نپ یبه پروپا ادی! فقط آرامش خودتو حفظ کن و زیدار شیآسا شتریب یکمتر بدون یهرچ گمیچون من بهت م
تو زمان  میو نتون فتهیعقب ب یکم رانیچون ممکنه زمان برگشتن ما به ا یتحملتو باال ببر دیبکنه. با هاشوبذار کار

 . میبرگرد رانیبه اگفته شده 

 دم،یرو پرس رشونیعلت تاخ گرفتم،یاشکامو م یبغض کرده و لرزان که به زور جلو ییناراحت شدم و با صدا یلیخ
 تا به موقعش.  کردمیصبر م دی. فقط بادمینشن یجواب درست و قانع کننده ا یول

اشکامو سد کرده بودم، در جواب تونستم فقط بگم: باشه  یبا انگشتم جلو کهیو در حال دمیکش یقیعم نفس
 . کنمیمونم و تحمل م یمنتظرتون م

 نکهیغذا خوردنم هم که ماشاا...نه ا ومدم،ینم رونیاز اتاقم ب زدم،یاون روز به بعد ساکت تر شده بودم، کم حرف م از
با  یکار گهی. همش تو خودم بودم و درفتینم نییاز گلوم پا یزیبود، االن نصف شده بود. بهتره بگم چ ادیز یلیخ

 خاله و آراز نداشتم.

 یا دهیفا یبده، ول یدواریو بهم ام ارهیحال و هوا درب نیمنو از ا کردیم ینگران شده بود و همش سع یلیخ خاله
 .گذشتیتختم م یاوقاتم رو شتریداشتم و ب یدیشد ینداشت. احساس دلتنگ

 بنده رو احضار فرمودن. یاز خودراض یگفته بود که آقا یخاله به آراز چ دونمینم



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

197 

 

خودم  یآبروش کنم هااااا! به فکرا یو ب ارمیسرش ب ییبرم بال مال ینصفه شب گهیم طونهیبد دنده! ش یِدنده  هی نکبتِ
 ! گهیکارش د یرفته پ یشد وووونهیملنگ! د یدختره  یکنیبلغور م یدار یگفتم: چ دهیخند

همان مبل خاطره  یرفتم و نگاهم بهش افتاد که مثل روز اول رو نییآقا بنده رو خواستن. از پله ها پا گفتمیم بله
داده  یبود! سالم نیزم یموجود رو نیانگار دلتنگ تر کردیچنان نگاهم م یمُشت خورون نشسته بود. ول زِیانگ

 نشستم.  یمبل یبطرفش رفتم و دورتر رو

 پهن بودند. ییرایپذ یدوخته بودم که ست، همه جا ییبایز یرشهانگام کرد که منم چشم به ف یکم

 بصورتش کردم.  یسرمو بلند کرده نگاه ومدیاز آراز خان در ن ییکه صدا یمدت زمان بعداز

رو به خاله  یدوست داشت یهرچ یتونی! خب میخورینم یزیمگه چ ؟یالغر شد نهمهیبپرسم چرا ا تونمی: مگفت
 ؟یدار یو هرروز پس رَو یدیبخودت عذاب م نهمهیکه ا کشنیورو به صالبه مخونه ت نیا ی! مگه تویبگ

 باال انداختم.  ینگفته فقط شونه ا یزیچ

 بدونم! خوامیتو مغزته؟ م یچ یبگ شهی: مدیپرس

قائل  یتیبرام اهم چکسیه یوقت ست،ین دنیفقط خوردن و نوش یچشماش کرده گفتم: زندگ یصاف تو ینگاه
و  مزنیم یحرف یوقت م،یادیهمه ز یبرا یوقت خواد،یمنو نم یشکیه یوقت ست،یدلتنگم ن یشکیه یوقت ست،ین

سالها در  ن؟یازم دار یانتظار چهشد(  ی)اشکام جاربرو گم شو..... یعنی زننیعوض جواب سرم داد م پرسمیم یسوال
و منو به شما سپردن که بدتر از اتابک فقط بخونم  ستنیاز خونواده ام که بازم ن نمیحسرت خونواده ام بودم، خب ا

! اصال شما دارهیخنده هاتون خونه رو برم یصدا نی! شما باشنیشیروز به روز چاقتر م نی! شما باشنیتشنه هست
انداخته فکرکردم: باشه  نییاز جاش بلند شده بطرفم راه افتاد. سرمو پا دمید کدفعهین؟یکنیم کاریچ نیباش

 دراومد؟  کمیکن، اگه ج تمیاست اذدلت خو یهرجور

جا حرفا از ک نیا یبگ شهیکنارم نشست. آرام دستامو که بهم گره کرده بودم رو در دستاش گرفته گفت: م دمید که
رفتارها رو از خودشون  نیاومده که همه ا شیپ یمشکالت دیگناهکارن؟ شا شتیپ نهمهیبه ذهنت اومده؟ چرا همه ا

 و پوچ... چیاونم بخاطر ه یکن یورخودخ شهیکه باعث م یکنیزود قضاوت م نهمهی! چرا ادنینشون م
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 اگه کنمیکرده گفت: اول با عمه ات صحبت م ی...... آراز دوباره فکریکن کاریچ گمیفکر کرده گفت: االن م یکم
 عمه ات دیبا یبرات شده باشه! ول یتا تنوع یبه خونه شون بر یچند ساعت فرستمیخودش خونه و کنارت باشه م

 ! ارهیدرن ابونایخونه باشه، من به پونه اصال اعتماد ندارم که با تو سر از خ

 زرنگ!!  یوالیشناخت ه یلبام اومد که چقده خوب پونه رو م یرو یلبخند ناخواسته

 قدم زنان بطرف اتاق خودش رفت.  کردیم یعمه تماس گرفت و همچنانکه احوالپرس با

 ....یول شهیم یو چ گهیبه عمه م یبدونم چ خواستیدلم م یلیخ

و  که کنارت باشه رهیو خانم توانمند هم داره بخونه شون م یآماده بش یبر یتونیاومد گفت: م رونیاز اتاقش ب یوقت
 . یگردیو برم یریشش ساعت م ایبمدت پنج  دیشما دوتا اعجوبه رو تنها نذاره. فقط تحت حفاظت شد

 هیمدت  نهمهیفکر کردم: بعداز ا شدمیآماده م یتند کهیتاقم رفتم و در حالبلند شده به ا دمیخندیم کهیحال در
 ! لیهردمب ی کهیباشم! مرت رونینصفه روزم حق ندارم ب

زه سر خطها اومده! اول اجا ییچه بال دونمینم دهیآنتن نم لمیاومدم آراز منتظرم بود که گفتم: منکه موبا نییپا یوقت
 .رمیم دنشیبه پونه خبر بدم! و بطرف تلفن رفته زنگ زدم و گفتم دارم بد نیبد

 پس افتادم.  کطرفیکه گوشم کر شد و  دیپشت تلفن کش یغیج چنان

 . کنهیداره نگام م ینعلبک یبه اندازه  یبا چشمان دمیبطرف آراز برگشتم که د تند

جو  هیاز  غیدر یهستش! االن وقت شوهر کردنشه ول یحساب ی وونهید هیقطع تلفن گفت: باور کن اون دختر  بعداز
 !شهیم مارستانیت یعقل! بدبخت شوهرش که همون روز اول روانه 

 یآراز، راه یکه طبق گفته  رفتیچشمم رژه م یحرکت کردم. فقط اردالن جلو یو بطرف خروج دمیخندیم منکه
 بود.   مارستانیت

 رو برام باز کرد.  ینیماش یاومده، درِ جلو اطیهمراهم به ح الشمیگودز خودِ

 خوب بود.  یلیحالم خ ینشستم ول آرام
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اسمشون رو هم  یکه حت یدود یها شهیبلند با ش یساش یخارج نیخودشم پشت فرمان نشست  و دو ماش دمید
 حرکت بود. ی! آماده دونستمینم

 نیپراز محافظ  جلو عقب ماش ینهایماش کهیحال نداشتم. در یبودم  و اطالع دهیند یمدل نیا نیکنم ماش کاریچ خب
 .میراه افتاد کردندیما حرکت م

 تکون داد.  یبهم کرده سر یبپرسم؟ نگاه یسوال تونمیم دی: ببخشدمیپرس متعجب

محافظا روز بروز زادو ولد  نیچرا ا د؟یمحافظت شد نهمهیشده! چرا ا یریتو ش ری: ماشاا... آراز خان، عجب شگفتم
 هگیمحافظ! د ندازمیداره! هرجا چشم م ییاالیچشمش افتاده بمن و خ یکینکرده  ینکنه خدا شن؟یم ادیو ز کننیم

 و حموم هم .... WC یتو واریکم مونده روم به د

کم کم شامل شمام  نکهیجو عقل، مثل ا هیاز  غیپونه در گمیمتعجب نگام کرد که خنده ام گرفت. گفت: من م چنان
! نیریگیم لیتخت! چقده هم خودتون رو تحو التونینداره خ یینسبت به شما فکرا یکسوروجک بانو! نترس  شهیم
 ها!  نیخوریدفعه چشم م هی

 نگفتم.  یزیو چ دمیبلند خند فقط

 . پونه و عمه خونه بودند که به استقبالمون اومدند.میدیعمه رس یمراقبتها بخونه  نیهم تحت

کنار محافظام. شما  رونیآراز گفت: ب یول ارن،یب فیدر آغوش عمه بودم، به آراز تعارف کرد که داخل تشر همچنانکه
 .نیراحت باش

! نکنه قصد فرار دنییپا یمنو م نهمهیچرا ا نایا رفت؟یچرا آراز دنبال کارش نم ؟یچ یعنیاز تعجب باز شد.  چشمام
 !خبر بودم یداشتم و خودم ب

به محافظا کرد که دور  ییکرد باالخره آراز رو مجبور کرد وارد خونه بشه. که تند اشاره هاکه  یبا اصرار عمه
 .میوارد شد یساختمون رو گرفتند. همگ

 .میگفتن داشت یحرف برا ی. کلمیاتاقش بست نشست یو تو میباال رفت یپونه که تند طبقه  منو
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منو خورد و همش از مادرش، برادر لندهورش که چقدر ساعت تمام مخ  کیگزارشات من تموم شد، پونه  نکهیا بعداز
من و اردالن جونش، خالصه خسته شد و باالخره فک مبارکشو  یهاش برا یهاش، دلتنگ ییاز تنها کنه،یم تشیاذ

 بست. 

 ها! چه خبرته دختر! شدمیم وونهیداشتم د شیییییییی: آخگفتم

 !!ارهیو اشکمو در م گهی. فقط زور مکنهیم میعصب شتریپارسا ب نیگفت: باور کن ا که

 میریاز پارسا بگ یحال اساس هی یخوایم نجامیا یخورده گفتم:  امروز که چند ساعت کیبا ک موییکمال آرامش چا در
 نه؟ ای

 .میکه آآآآآاخ جوووووون آره! حسابشو برس دیپر نییباال پا یاز خوش دهیورپر نیا دمیکه د 

 ! ذارهیما م یآراز خبردار نشه وگرنه باز چندتا اسم جورواجور رو میعمل کن یجور دیگفتم: با فقط

 کرد. دییبا خنده حرفم رو تأ زود

 و باز گردهیبرم یپارسا ک نکهیدر مورد ا قهیکرده بعد از چند دق کیچشمامو بار کردمیداشتم فکر م کهیحال در
 یتا از بدنساز میوقت دار یساعت کیهنوز  نینه، سوال کردم. که پونه گفت: بب ایرو داره  شیقبل یهمون عادتها

 برگرده.

 .میدیو نقشه رو کش میزد یثیخب لبخند

د . بعمیدیشن نییرو با آراز از پا شیسالم و احوالپرس یبه خونه اومد اول صدا یوقت پهیکمال آرامش آقا خوش ت در
 دلش برام تنگ بوده!  یلیکرده گفت که خ یداریو د یخودشو به اتاق پونه رسوند و با من احوالپرس

 و برگرده. رهیبگ یدوش هیاجازه گرفت  بعد

 یخواب آور قو ی. پونه هم طبق نقشه قرصهاارهیپونه هم خواست شربت مورد عالقه ش رو ب از

د بع ی قهیدق ستیدربدر داد. ده ب یشربت حلّ کرد و بعداز دوش بخورد پارسا یقشنگ تو میکه آماده کرده بود رو
پرمالط درست کرده  یلیشربت رو هم که خ یبود. همه  دهیتخت افتاده و خواب یرو م،یق پارسا زدبه اتا یکه سر

 نوش جان کرده بود.   میبود
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و  می. موهاشو حالت دادمیتند هم به لبهاش زد ی. رژلبمیکرد شیو حدودا صورت پارسا رو آرا میبکار شد دست
 . میعکس هم ازش گرفت ییچندتا

 دلم بود و از شدت خنده کبود شده بودم. ی. منم که دستم رورفتیم سهیر نیزم یخنده رو که داشت از شدت پونه

بودم و  یمادربزرگش مهمون باشه، منم که رفتن یخونه  یپارسا دربره، دو روز هیاز تنب نکهیا یگرفت برا میتصم پونه
 نیفرار کردن بهتر ی. ولمیاونجا بود دیدیم نهیآ یکه خودشو تو ی. فقط کاش موقعدیرسیدست آقا پارسا بمن نم

 بود.  نهیگز

بصورتمون انداخته گفت:  قیدق ینگاه د،یمنو پونه رو د ی افهیق یوقت ی. ولمیبرگرد دیغروب آراز صدام زد که با دم
 دارم. مانیمحشر! نه؟ من به احساسم ا نیبه آب داد یدسته گل کنمیاحساس م

 پی. عجب خوش تمیرو هم گردن نگرفت یزیچ ی. ولمیدینگاه کرده از ته دل خند گهیبا پونه متعجب به همد فقط
 شناخت!! یبود و مارو خوب م یزرنگ

در  ییبایز یآهنگها کهیعمه رو ترک کردم و بغض کرده کنارش نشستم و در حال یخونه  ومدیاصال دلم نم کهیحال در
 .میبطرف خونه راه افتاد شدیپخش م نیماش

 بپرسم؟ یسوال هی تونمیفتم: مراه آروم گ نیب

 شنوم. یتکون داده گفت: م یسر

 یلمشک یعمه که اصال آنتن ده یاصال آنتن نداره؟ خونه  میخونه گوش یکه تو نیسر خطها آورد یی: چه بالدمیپرس
 نداشت!

به  هیجذاب بهم کرد و بعد صورتشو برگردوند. آهسته و با لبخند گفت: پسر اتابک که منصور باشه، االن مدت ینگاه
 یم اطیاز راه بدرت کنه! فقط احت یاجتماع یشبکه ها نیاز راه ا میترسیداشتن تو قسم خورده! م یاومده و برا رانیا

 !نی. هممیکن

منصورخانِ گرام،  نیباور کنم ا نیخوایلبام اومد و گفتم: مثال م یرو یادهنم باز مونده بود کم کم خنده  کهیحال در
 یعاشقم نشدن و کم م دن،یمنو د کیکه از نزد یی! اونانینکن یو نشناخته عاشق من شده!!! تورو خدا شوخ دهیند

 کردم.  دنیمونه از دستم فرار کنن، اونوقت.......  شروع بخند
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 یگفت: خواستم کم دیکشیم دکیرو  ینگاهش غم کهیلباش نشسته بود در حال یرو بایز یهم که لبخند آراز
مدته اشکال داره گناه من  هیمنطقه از طرف مخابرات  یکردم. آنتن ده یوگرنه واقعا شوخ ،یو خوشحال باش یبخند

 .ستین

 یعاشق من شده باشه و برا دهیو ند ییفکر کردم که منصور پسر اتابک، هوا ینگفتم و با لبخند به روز یزیچ گهید
چون کنار  نیماش ی... تودمی!!! دوباره خنددمشیدیبار م هیداشتم. کاش  یبه من قسم هم بخوره. حس خوب دنیرس

 چیبه مکردیتا به پارسا فکر م یبکنم، ول ینگاه میگوش یپارسارو تو یعکسا تونستمیآراز نشسته بودم اصال نم
 .رمیبگ دنمویخند یجلو تونستمیعنوان نم

هنوز آماده نبود و از فرصت استفاده کرده  زیاومدم. م نییشام پا یلباسامو عوض کرده برا میدیبخونه رس یوقت
 متر به فضا پرتاب شدم.  هیدفعه از ترس  هیکه  دمیخندیپارسا رو نگاه کرده غش غش م یداشتم عکسها

با فاصله  منیوسط نش بیغرق عکسها و خنده بودم که اصال متوجه اومدن شازده نشده بودم که دست به ج چنان
 باال رفته قد علم کرده بود! یابرو هیسرم، با  یقدم باال کی

وقع اونم دستتون!!! یمونم رو یم کنمیسکته م نیگی! نمیاوهون هی ،یاِهن هیگفتم: بااااابااااا  دیکوبیقلبم م کهیحال در
 !  خوادیآفتابش رو ازتون م یکه دخترِ سالم و مثل پنجه  نیبد نیخوایم یجواب بابامو چ

........ یزهره ترک شدم! ول گهیبده د یخبر هی شعوریب یدلم داد زدم: آخه پسره  یتو کردمینگاش م همچنانکه
 !!یخارج قربونت بشن اله یکه دخترا یگرفته نامرد!!! اله میچه ژست باحال یواااااا

 زیخاموش کردم. قشنگ شروع به آنال عیسر لمویخنده م رو خوردم و موبا کدفعهیچهره مغرور و نگاه ماتش  دنید با
 من کرد.

 قرمز! یهاییو دمپا یبیشال ترک ،یبا شلوار چسبان مشک یبلند زرشک کیتون

 قیصورتم دق ینگاهش تو کهیه جلوتر اومد و درحالذره فاصله روهم برداشت هیزدنِ کامل بنده، اون  دیاز د بعد
 هیبهت خوش گذشته خانم کوچولو! خوشحالم که اون  یلیخ نکهیآروم و بمش گفت: خوب مثل ا یبا صدا دیچرخیم
 هم برطرف شده! تیافسردگ زهیر

 رنقدیکه ا یدار تیتو اون گوش یچ یم حبس شد! گفت: راست نهیس یتر گرفت که نفس تو نییسرشو پا بعد
و  مدیدستمو عقب کش عیمن سر یول رهیاز دستم بگ لوی! دستشو جلو آورد که موبانمشیسرحالت آورده، بده بب
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مال خودمه! و  دمشینم ؟یچ یعنی! اااااز خنده داشت گفتم: وااا یکه ته مانده ا ییمتوجه باشم با صدا نکهیبدون ا
 یو لبخند کردیم دادیچشماش ب یتو طنتیش کهیالهم در ح الههیگودز یقدم عقب رفتم. ول کیتند بلند شده 

منم از خنده غش  دیشا نم،یبب خوامیمخصوص گفت: چرااااا! خوب م یلبش داشت، جلوتر اومده با لحن یگوشه 
 کردم! 

اب ورود جن نیاز مستخدم یکیبکشه،  رونیرو از دستم ب لیموبا خواستیم یکه با شوخ نیدستمو گرفت و همچ مچ
 شرکت رو اطالع داد.  لِیوک

ا بکشم که شکرخد ینفس ذارنینگاهشو به چشمام دوخته بود با لبخند گفت: نه م کهیدستمو ول کرده در حال آراز
 ...... ! شهیدلخواهم برسم که هم یبه کارا ذارنیگلوم جا خوش کردن، نه م خیب شهیهم

 کردن من نه!!! تیاذ ؟یدلخواه مثل چ یخنده تند گفتم: کارا با

 ه....! وگرنخودِته یکارا و رفتارام بخاطر سالمت یباور کن همه  ؟یشیرنگ تعجب گرفته گفت: واقعا ناراحت م نگاهش

 نمکیچقدر دعا م یاگه بدون ؟یزنیکه م هیبه چشماش دوخته بودم گفتم: ناراحت شدن هم حرف میکه مستق نگاهمو
تا  ستمین یراض ی! به جوون خودم، حتیزنیخونواده ام برگردن از دستت فرار کنم اونموقع عمق فاجعه رو حدس م

 !  نمیتو بب افهیعمر دارم ق

ازش تشکر کنم و  تهاشیانتظار داشت بخاطر تمام آزار و اذ نکهی. مثل ادمینگاهش رنگ غم گرفت رو اصال نفهم چرا
 کور خونده بود! یارم، ولهم از لپش برد یبوس هی دمیشا

تکون داده مجبورا به طرف اتاق  یشد! آهسته سر مونی........ پش یبگه، ول یزیدهنشو خواست باز کنه و چ یا لحظه
 کارش رفت. 

 زبون درازِ اردالن.  یِجوجو نمتیب یگفت: م یبلند یبا صدا شدیم کیکه به اتاقش نزد یدرحال

 زورگو!  تِیخاص یاز طرفِ تو، جوجو عمته نره غولِ ب یهستم، ول یداداش یدلم داد زدم: من جوجو یتو

 . نهیشاخ دار نتونه اونارو بب یپسره  نیپارسارو رمزدار کردم تا ا یبه طرف اتاقم رفتم و عکس ها عیسر

و بعد از عوض کردن لباسام از  دمیخند زیر زیامــــــــــروز! دوباره ر میبرد یبه خودمون چه حال ولیا یول
 تخت افتادم که چون خوابم برده بود و حالشو نداشتم، شام هم نخوردم. یرو یشدت خستگ
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و  دهیهستش و پشت سرهم دستور م ختهیبهم ر نهمهیچرا آراز ا کردمیاوضاع خونه همش فکر م دنیبا د صبح
 ! کنهیم یدگیخودش به محافظا رس

خورده ترسناک شده  هیمرموز و بهتره بگم  یلیخ زی. همه چکردندیعوض م فتیش سر ساعت و بطور منظم محافظا
خونه اومده بودند، بازم مرتب  نیخودم که بعداز رفتن بابام و اردالن با من به ا یشخص یبود، از همه مهم تر محافظا

 . شدنیم دهید

 کنم. چقدر دلم گرفته بود. یخورده هواخور هی اطیح یو عجز و البه بهم اجازه دادن تو یهزار بدبخت با

 آخه! یبکن یچه غلط یخوایسرما م نیبا ا اطیح یسرد شده بود. با خودم گفتم: خاک تو سرت! تو یلیخ هوا

 ،رفتمیم اطیح یکه داشتم به طرف تاب تو نی. همچکردیسرما مغز آدمو سوراخ م ینبود ول یاز برف خبر نکهیبا ا 
 بطرفم قدم برداشت. دنمیکه با د دمیهمون محافظ خودمو د

در دسترس هستند و چشم بمن  شهینباشم که هم یزیاحترام گفت: راحت باشم و اصال نگران چ یو ادا دنیرس بعداز
 !!!ستادهیانگار اتابک با دارو دسته اش پشت سرم ا زننیرفت. فکر کردم: محافظا چنان حرف م شمیدارند. و از پ

برف  زیر یبه دانه ها کردم،یلبم زمزمه م ریرو ز یآهنگ کهیدر حال دهیکش یقینفس عمفکرمو مشغول نکردم و  گهید
 چشم دوختم. ومدنیم نییاز آسمون پا واشیتازه  ییکه چندتا

خودم  یکینفرو در نزد هیحضور  یاز برف گرفتم که لحظه ا کهیت هیلبام اومد و دستمو به طرف  یرو یلبخند
 نیدر ع ینیب یشده کوچولو! م یآراز بگوشم نشست که گفت: چ یاحساس کردم..... تا بخودم بجنبم و برگردم صدا

 چقدر سرده! باستیو ز دیسف نهمهیکه ا یحال

 فقط نگاهمون بهم بود. یثیحرف و حد چیفورا به عقب برگشتم و با آراز چشم تو چشم شدم. بدون ه 

 و سرد مثل شمُ.........  بایو داشته باشم گفتم: آره درسته ززبونم اریاخت نکهیا بدون

 . دادیدهن وامونده م داشت کار دستم م نیزبونمو گاز گرفتم. باز ا فورا

هم  والیه نیا یعنیشد.  یجناب آرازخان اومد که چشام از تعجب قد نعلبک یلبها یرو قیعم یکارم لبخند نیا با
 بکنم!! تونستمیبلد بود بخنده!!! باور که نم
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 یتکه از برف که رو کیدستشو جلو آورد. درست  کردیهمونطور به چشام نگاه م کهیقدم جلوتر اومد و در حال کی
 یشو رو. بعد انگشتدیجلوتر کش میشونیپ یرو یسرمو کم یرو دیگونه م نشسته بود رو با دستش کنار زد. کاله سف

د؟ ش یآروم شده بود گفت: چ یلیبَمش که خ یدابا ص زد،یاغم مدم یهمون انگشتشو رو کهیدر حال دهیگونه ام کش
 و سرد مثل من نه؟؟  بایز ؟یچرا حرفتو خورد

 ! خدابدور! ی! چه از خودراضبــــــــــایگفتم: ز آروم

 انداختم و لبمو گاز گرفتم.  نییکه داده بودم و دستم که خونده شده بود، بشدّت شرم کرده سرمو پا یسوت از

مهربون و لبخندزنان چونه م رو  کهیچرا به گاز لبم حساس بود و بازم فورا دست به چونه م برده در حال دونمینم
گفتم مگه ن ؟یکنیم کاریچ یو دوباره با همون لحن گفت: باز دار دیکش رونیدندونم ب ریلبم رو از ز دیکش یم نییپا

 !کوچولو یکارارو با لبات بکن نیا یحق ندار

شد! بازم که قرمز  ی. گفت: چشهیدت باال رفته و گرمم شده بود. متوجه شد که حالم داره خراب مقلبم به ش ضربان
 !!یخوریبرو تو، االن سرما م ایخب بابا ب یلیکرده ادامه داد. خ ی! ته خنده ایشد

 و لبخند رو لباش بود از من فاصله گرفت و دور شد. زدیچشماش برق م کهیدرحال

 هااا!  کردمیداشتم سکته م یکردم. وااااااااحبس شده م رو آزاد  نفس

 باال انداخته به طرف خونه رفتم. یشونه ا بعد

شده بود.  دهیچ ییبایبه ز ییرایپذ یغذاخور ی. روکردندیرفت و آمد م یمشغول بودن و ه دایو خدمتکارا شد خاله
 . ادیقراره بود مهمون ب نکهیمثل ا

کس  چیآراز خان با ه گفتیخاله که م اد؟یپادگان مهمونم م نی! مگه به ادهیند یزایخودم گفتم: واااااا به حق چ با
 !! اصال به من چه؟؟ ارنیم فیهستن که دارن تشر یک نایرفت و آمد نداره پس ا

 شدم.  ونیزیتلو یبرنامه ها دنیباال انداختم و مشغول د یا شونه

شام  یبهم زده گفت که برا یز استراحت خاله سراز خوردن ناهار که چون آراز نبود در اتاقم خوردم، قبل ا بعد
 برم.  نییحتما پا دیو با ارنیم فیپدر آرازخان تشر میاز دوستان قد یکیخانواده 
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 کردمیکه گوش م یزدم. با آهنگ رجهیبه طرف تختم ش یمروزیخواب ن یگفتم و برا یتکون داده باشه ا یسر منم
 خوابم برده بود.

 شدم.  داریبود از خواب ب ستادهیسرم ا یخاله که باال یصدا با

تا  یآماده بش دیکم کم با زم،یشدنم گفت: خاله قربونت بره بلند شو عز داریدر حال نوازش موهام بود که با ب خاله
 . رسنیمهمونا م گهیدوساعت د

 ! یچه آرامش شیدبش، بطرف حمام رفتم. آآآآآآآخ ییاز خوردن چا بعد

 آراز بگوشم خورد. یکه صدا کردمیشونه شون م یبا هزار بدبخت و کردمیموهامو خشک م داشتم

 دنشی. همچنانکه از دکنهیمنو نگاه م ستادهیدر ا یدر اتاقم چهارتاق بازه و آراز جلو دمیکرده برگشتم و د تعجب
 ینه، خدارو شکر لباسهام تنمه! آخه بعض دمیبخودم انداختم که د یضعف رفته بود، هراسان نگاه یدلم لحظه ا

 .گشتمیاتاق ول م یمواقع با تن پوش حمام تو

 خوشحال بودم؟؟؟ دنشیاز د نهمهی! چرا ادییکردم که بفرما یاز خودم راحت شد آروم تعارف المیخ یوقت

 یصندل ی. منم که روستادیسرم ا یداره، مال منم باهام نساخت و آراز راست باال ومدیمعمول که تعارف اومد ن طبق
 . ته بودمنشس شیآرا زیم یجلو

 یب ٔ  که!!! آخه پسره کنهیم لمیتحل هیبخودم دوخته فکر کردم: باز داره تجز نهیآ یکه چشمامو تو کردینگام م چنان
نــــــــــه  ده؟ینشون م یمن باشه چه عکس العمل یخوشگل چشاشو نگاه کن!!! خودش جا یِایح
 تموم شد بابا چه خبره آخــــــــــه!  یخورد ــــــــــر،یخ

ناخواسته حال به  یول کنه،یتمام بدنم بشدت گزگز م کردمیهمچنانکه چشم بصورت خودم دوخته بودم احساس م 
 که علتش هم برام نامشخص بود.  شدمیحال م

تعجب  یبود که داشتم و برام کال جا یچه اوضاع نیباشه، االن ا  والیه نیاصال دوست نداشتم سر به تنِ ا منکه
 داشت.....

.... صدامو صاف کردم و ستادیو نگاه مهربونش قلبم ا یجد ی افهیق دنیبطرفش چرخوندم که با د نهیآ یتو نگاهمو
 د؟یداشت یآروم گفتم: کار ادیازش در نم ییصدا دمید یکردم آروم باشم.  وقت یسع
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 دمیختم که دبهش اندا نهیاز آ یبود و ....... نگاه ستادهیحرکت و ساکت ا یمدت ب نینزد. در تمام ا یحرف بازم
ا ت کارکنمیخب چ ال،یخیبنده! منم که ب نینازن یدوخته به موها دشویور قلمب یبــــــــــله. جناب اون چشا

ناراحت و معذب  گهید دیدیحجاب م یمنو ب یبود که وقت ی! حالم طوردهیبار منو بدون حجاب د نیحاال چند
 حجابش واالاااا! یخواهر ب نی! چشم داداش اردالنم روشن با اشدمینم

 یکرد و بعد به لباسا ی. چون فورا چشماشو از رو موهام برداشته به صورتم نگاهشدیتازه حواسش جمع م نکهیا مثل
 تنم چشم دوخت. یتو

جا بند  هیسرت کن که  ی. شالزهیبر رونیب دیو مرتب باشه، موهاتم نبا دهیپوش دیامشب لباست با یفرمودند: برا بعد
 برات جمعش کنن! گرانیولو باشه و د نیزم یخودت تکون نخورده شالت رو نکهیبشه، نه ا

 !یکن یچیاگه از دستوراتم سرپ ارمیصورت حالتو جا م نیا ریها گفته باشم! درغ یکنینم شمیآرا

ه ببند رو بپرسم؟ خب اگ ریبگ نهمهیعلت ا تونمیدستور نشون بدم گفتم: م نهمهیخشمم رو از ا نکهیبدون ا آهسته
 .امین رونیاتاقم باشم و ب یراحت تو یتا آخر مهمون تونمیناراحت بشم م نکهیمن بدون ا هینجوریا

 !یباش دیصورتم گفت: با یخم شد و تو بطرفم

 ه؟یزمزمه کردم: خواستگار ارمیحرصشو درب نکهیا یزده برا یلبخند

 .دمیکه خودم ترس دیعقب کش زیت چنان

خونه ام بذاره. مگه خودتون خونه  یقدم تو شکنمیخواستگار رو م یخورده خشن گفت: قلمِ پا هیبم و  ییصدا با
 ن؟یندار

 دییتا یته دلم چنان خوشحال بودم کم مونده بود قهقهه بزنم. بعد از چند لحظه سرمو برا یگفته اش الل شدم ول از
 سه به خواستگار که.....هستم چه بر یادیخودمم ز نجایا دیگیحرفاش تکون داده گفتم: راست م

 ییزای! فقط حواستو جمع کن به چادهیبا همون لحن گفت: خوبه حاال! لطفا امشب دنبال خواستگار نباش که کار ز باز
 .یخوری........ از کنار منم تکون نم ی! راستیکه گفتم عمل کن

 ها!   هیزیهم خوب چ ایا! بنظرم حورِ دلِ شم نمیبش امیب ن؟یگیم نیدار یگفتم: چ یتعجب نگاش کرده بعداز کم با
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 یار جنابعالکن نمیبش امیمن ب ؟؟یچ گهیگفتم: نه بابا!!! د ستادهیگارد گرفتم و دست به کمر بلند شده جلوش ا دوباره
 !!دهیم یاصال چه معن م؟یهم هست ی کارهیبشه؟ اونوقت به مهموناتون بگم شما و بنده چ یکه چ

و  یخوریکه گفتم. از کنار من تکون نم نیبازم  سگ شد. با تحکم و فک منقبض شده گفت: حرف نباشه. هم یوااا
 فقط کنار خودم....

 در راه افتاد.  وبطرف

 ا!ه نمیزانوتون هم بش یرو تونمیمنو نخورن م کدفعهی نکهیا یبرا دیپشتِ سر گفتم: اگه دوست داشته باش از

 خوادیچشما و صورتش حالت خنده گرفته گفت: هرطور که دلتون م یگام کرد، ولن نیبطرفم برگشت و خشمگ تند
 بطرف دراتاق رفت.  تی. و بعد بدون اهمدیخوریفقط از کنار من جم نم دیعمل کن

 کودن جذاب!!  یپسره  یشد وونهیدلم گفتم: خاک تو سرت که بازم د یتو

 . شااهللیعزوجل شفات بده ا یسته بلند گفتم: خداو سرمو به چپ و راست تکون داده ناخوا دمیکش یقیعم نفس

 که دوباره وارد اتاق شده غرغرکنان بطرفم اومد.  دمیمتر به هوا پر هیبلندش  یصدا با

  دادیسرشونه هام گرفته همچنانکه فشار م از

بون تو ز نیحساب کتابت رو برسم! ا افتهینکن شفا ن یآهو کار نیصورتم آورده بود گفت: بب کیسرشو کامال نزد و
 اعصابم!  یرو رهیهمکه من حوصله ندارم م یاوقات جنبه،یهم م یجنبه، بدجور یم یادیز

 برم،یمامانمو به گور م دنیو د یدیگفتم: آراز خان، تو که آخرش منو سکته م کردیسرشونه هام درد م کهیحال در
! خسته شدم آخه از بس میصاف کن، منم بدونم چند چندرو  یگیازش م نهمهیپس الاقل حساب کتابمون که ا

 من آماده ام! دیی! بفرماکباریهم  ونیش کبار،ی! مرگ یکرد دمیتهد

که  نمیلباش نشست و آهسته دستاشو از سرشونه هام برداشته گفت: اگه اون روز رو بب یرو یآروم لبخند آروم
ط هم کنار ! فقنییپا ایبرام در کار نباشه! لباساتو بپوش تند ب یمرگ گهیزبونت بشم، فکر کنم د نیا فیبتونم حر

 خودم تموم.

 راه افتاد.  و
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 !یمنه زندون زمیسرم بر یتو یبرج زهرمار چه خاک نیخدا از دست ا یگفتم: ا بلند

 شناسه! ی! انواع خاکهارو خوب میریاز خاله جان کمک بگ یتونیاز سالن گفت: م بلند

 کردم و بطرف کمد راه افتادم. دنیو بلند شروع به خند رمیرو بگ دنمیخند ینتونستم جلو گهید

و  بود دهیتخت انداختم. دامن بلندش کامال پوش یرو رو ییطال یبا رگه ها یبرنگ اطلس یو مارکدار بایدامن ز کت
گردوندم و  یبصورتم دست یکم ارمیکوچولو حرصشو در ب نکهیا یبرا ی! ولرهیآراز خفه خون بگ شدیباعث م

 بخودم انداخته گفتم: نهیآ یتو ی. نگاهدمیشجمع کردم و لباسهامو پو ییبایشدم. موهامو به ز شهیخوشگلتر از هم
 !......ــــــــــفی! حیخواستگار خال یفقط جا

 

 

 و سوم ستیقسمت ب 

 

 

 و بیشال، عج نیام با ا هدیخمار و کش یبه چشمام انداختم. چشما نهیآ یتو یسرم انداختم و نگاه یزر دیشال سف 
 ی! مخصوصا افرادندازهیدل افراد م یتو دایناپ یو هراس یجیاحساس گ دونستمیکه م ی. نگاهدیرسیمرموز بنظر م

 . دنیدیبار بود منو م نیاول ایشناختن  یکه منو نم

 راه افتادم. نییپا یبطرف طبقه  یقینفس عم دنیهم پام کردم و با کش یدیسف یسه سانت یها یروفرش

ط حرف و فق کشنینفس نم نکهیباااابااااا! چه خبرتونه آخه! مثل ا ی! فکر کردم: اِیدنیبراه بود شن ییسروصدا نییپا
 . زننیم

 خارج شدند و صدا کمتر شد.  ییرایاز پذ یدونفر یکی دمیرفتم، د نترییپاگرد پله رو برگشته پا یوقت

 . همه شون با تعجب و بهت چشمشون به من بود. کننیهستن دارن نگام م نییکه پا ییاونا دمیکه بلند کردم د سرمو

 .زمیعز ای. بایدخترم. ب یخاله بخودم اومدم که گفت: اومد یصدا با
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 زدم و بطرف مهمونا رفتم. ینگاه مهربون خاله لبخند به

داشتن، با احترام جواب سالممو  یمتشخص و مهربون یلیخ ی افهیکه ق انسالیم ییسالم دادم. خانم و آقا آروم
 دادند. 

 .دیی. بفرمانیکوچولو از سرجاش بلند شد که با احترام گفتم: لطفا شرمنده ام نکن دمیخانومه رس یکینزد یوقت

 ! زمیعز یبطرفم دراز کرد و دستمو گرفته گفت: خوب دستشو

 ؟نیکنینم یرو معرف بایخانم ز نیا دستش بود بالبخند گفت: آراز جان یدادم و همانگونه که دستم تو جوابشو

شته جلو گذا یقدم نیپراز جذبه و سنگ یبود و با نگاه ستادهیسرپا ا یآراز برگشتم که با ابهت و ژست خاص بطرف
 یکرده ادامه داد: البته از دوستان خوانوادگ یآهوخانمِ توانمند هستن. بعد مکث شونی. اکنمیگفت: بله خواهش م

 شناسن! یدکتر فکر کنم پدرشون رو م ی. آقاندار فیمن تشر یهست به عنوان مهمان خونه  یمدت هیهستن و 

مهمون ناخونده و موقت  هیمن  گفتیخب راست م ی.... ولیلحظه دلم گرفت. مـــــهمـــــان! ول هیچرا  دونمینم
 . رفتمیم نجایاز ا گهیدوماه د یکیبودم که فوق فوقش تا 

 . کردم بخودم مسلط بشم یسع

 دارن؟  یدکتر رو به آراز گفت: خانم با مختار توانمند نسبت یگفتم که آقا یآروم خوش آمد یلبخند با

 رفتن. سیکه داشتن به انگل یگفت: بله دختر مختارخان هستن که بابا و برادرشون بنا به کار واجب آراز

نده هم بهمن جهانبخش هستم از خوشحال شدم دخترم. ب یلیخ دنتونیبا احترام رو بمن کرده گفت: از د آقا
 آراز جان.  یو خونوادگ میدوستان قد

 از کجا بود!  ومدیم نییبودم اونهمه صدا که از پا ریکه هنوز متح کردندیبا احترام و آروم صحبت م چنان

ه عصا قورت داد یلیجو گرفته شده بودم، خ دایمحترمانه صحبت کردن مهمونا قرار گرفته و شد ریکه تحت تاث منم
 . کردمیرفتار م

 بخودم اومدم.. یمرد جوان یکه با صدا نم،یاشاره کرد بنش یبلند کرده به مبل دونفره ا یدست آراز

 .میبطرفش کردم که بلند گفت: دوباره سالم. ما برگشت ینگاه
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. ومدیبارش بطرفمون م طنتیبود که با نگاه ش یلیبرگشت. پسر بلندقد خوش است الیو یهمه به سمت ورود نگاه
 هم وارد شدند.  گهیپشت سرش دونفر د

 !! گشتنیول م اطیح یداشتن تو دهیاز راه نرس نکهیا مثل

 !!یولگرد نیبعد بر نیاز راه برس نیدادیسرتون اجازه م ریفکرم گذشت: آخه خ از

 لیخوش است یاز پشت سر آقا کدفعهی یحول و حوش پانزده شانزده سالگ یفکر بودم پسرنوجوان یتو همچنانکه
 منم هستم ها! ؟یگفت: اِ پس من چ دهیکش یسرک

هم از  یوروجک که فک کنم دوسه سال یغار باز موند..... پسره  نیقشنگ دهنش ع یچشمش به من افتاد لحظه ا تا
 انیسوند و در ممن انداخته، بعد با چند قدم بلند خودشو به من ر یبه سراپا یبود، اول با تعجب نگاه کتریمن کوچ
 دورم زد.  یمن چرخ رتیبهت و ح

در  طنتیکه ش یبلند و دورگه، و چشمان ییدستشو به چونه اش گذاشته بود، با صدا کهیمتفکر در حال یا افهیباق بعد
! زود باش برام خوامیم نوی! مامان خودشه من همــــــــــولیا افتمشیگفت: خودشه  دهیکش کردیم دادیاونا ب

 ! رشیبگ

 یو و بپرر یگشاد شده که ماتم برده بود، چشم به پسره  ییباز و چشما ینوبت من بود و با دهن ندفعهیبگو که ا نوم
 دوختم.  ایح

 یوو دهنت ب یکیکوچ یلیخ فیو گفت: آقا کوچولو ح دیجنب رهیبگ یازم اجازه ا نکهیزبونم بدون ا نکهیمثل ا یول
 ! میخواستگار ایب یبزرگت کنه بعد که از قنداق دراومد دی! مامانت هنوز بادهیم ریش

داشتم با خودم  یچ ی! واکهیکوچ یلیخ خورهیبدرد نم یها، ول پهیتند از نظرم گذشت: قدبلند و خوش ت یا لحظه
 سرم!  ریخ کردمیبلغور م

 یدست از شوخ نجامیخنده بخودم اومدم و به خانومه نگاه کردم که گفت: فرهاد خجالت بکش! ا کیشل یصدا با
 !رتهیبغل مامانت. بدو، فک کنم وقت ش نیبش ای! تند بی! جوابتم که گرفتیداریبرنم

 . دمیکه منم ناخواسته خند دندیهمه بلند خند دوباره
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! و منیکنجکاو به سمت من اومده و به خواستگارم گفت: برو کنار بب یخندان و نگاه یبزرگتر با چشمان ی پسره
 نیا یکه از حرفها دوارمی! اموونهیفرهاد د نیدراز کرده گفت: سالم. من راد هستم برادر بزرگ ا دستشو به سمت من

خودتون  ینداشت. به بزرگوار یاحترام یعنوان قصد ب چیوگرنه به نهی. اخالقش انیناراحت نشده باش طونیش
 .دیببخش

ا با شم ییم آهو توانمند هستم. از آشنااز شرم و خجالت بود و بهش چشم داشتم گفتم: من یکه حاک یبا نگاه منم
 خوشوقت شدم. 

 نمیبکنم! فقط هم یبچه غول دست بدم و روبوس یبا تو امیمن ب ی! فکر کردیدلم گفتم: ماشاا... چه از خودراض یتو
 ! بتیبده یرتیغ یپسره  کنهیو خاکم م کشهیمنو م نجایآراز هم نکهیهم ا یکیآقاااااا!  یمونده که کور خوند

رفتار من قرار گرفته بود  ریتحت تاث نکهیانداخت و مثل ا نییباهاش دست ندادم آروم دستشو پا دیکه د پسره
 . دیسرشو با احترام خم کرد و عقب کش

 اهیس یمتوسط و چشمان یبزرگتر، با قد دمیهمسن و سال خودم شا یشد. دخترجوان دهیبطرف نفر سوم کش چشمم
روشن که تا سرشونه  یبرنگ قهوه ا ییو موها یگریرژ ج هیخوش فرم با  ی، لباکوچولو و روبه باال یگرد، دماغ عمل

 هاش بود.

 گذاشته بود.  شیقشنگ اندامشو به نما یدیمبل انداخت که با تاب و شلوار سف یرو از تنش درآورده رو یکت

که  یدرهم، مبل یا افهیکه آراز با ق نمیمبل بنش یبرگشتم رو دم،یند ییمن باب آشنا یاز طرف دختر حرکت یوقت
 .نمیورِ دلِ آقا بنش دیافتاد فقط با ادمیبود رو نشونم داد که تازه  ستادهیجلوش ا

چرا بشدت خوشحال شدم و دل  دونمیکم ازم نشست. نم یلیخ یکنارش نشستم که خود آراز هم بافاصله  آرام
. کردندیبرداشت م نگونهیبود که مهمانان اآراز  شیمن پ تیاهم زانیم انگریطرز نشستن نما نیا دیضعفه گرفتم. شا

فرار  گهیکه از همد میدار یچشم به روز طو فق میچقدر به خون هم تشنه ا میدونستیتنها خودمون م کهیدر حال
 .میو از هم دور باش میکن

 . دادیمنو قورت م کلیداشت کل ه دهیباال پر یبه دختره افتاد که با ابروها چشمم

دختره  یغلط کرد ام؟؟یبشم و بطرفت ب شقدمیمن پ یفکر کردم: انتظار داشت گردوندمینگاهمو با ناز برم کهیحال در
 ! یکنینگام م ینجوریکه ا یستی! ارث باباتم طلبکار نیریکبیبدقلق ا ی
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 نویشدم..... خانم جهانبخش رو به دخترش گفت: م یدختر زپرت ینگاه طلبکارانه  الِیخیخانم جهانبخش ب یصدا با
 آهو خانم از دوستان آراز خان هستن.  شونیجان، ا

نازک کرد و روشو  یبه احترام خانم جهانبخش خم کردم و چشمم به دختره افتاد که آهسته برام پشت چشم یسر
 ازم برگردوند.

 یاز ما نم یلوقته حا یلیو با ناز و ادا گفت: آرازخان، خ نهیمن بش پِیرو به آراز کرد که کم مونده بود ک اقیاشت با
 رفت. ادتونی نکهیمثل ا یکه بهتون کرده بودم انجام بشه، ول ی! چشمم براه موند سفارشنیپرس

خونواده ات!  یاونم جلو ختنهیچه وضع اطوار ر نیا ایح یب یمونده بود از نازِ حرف زدنش داد بکشم که دختره  کم
 آخه چرا؟ ی! ولدیکوبیو قلبم م خوردمیحرص م نکهیمثل ا شد،یم یجور هیخجالت بکش درست حرف بزن. ته دلمم 

 اصال بمن چه؟ 

 ییااون آق نیباور کن یواقعا حق با شماست ول دیگیگفت: راست م حالیآراز کنار گوشم بلند شد که سرد و ب یصدا
 حتما!  کنمیکه قرار بود کار شمارو راه بندازه هنوز از خارج برنگشته. برگرده فراموش نکردم سفارش م

 جهانبخش برگردونده شروع بصحبت کرد.  یتشو بطرف آقاصور و

نگاش  یچشم ریتوجه بود. ز ینداد و بهش ب یادیز تیدختر نچسب اهم نیخوشم اومد که آراز به ا یلیخ یلیخ
اصال به من  کهیو توجهش به منه! در حال کنهینخِ من و آرازه، انگار آراز داره با من صحبت م یچنان تو دمیکردم که د

 .کردینگاهم نم

 یآقا ینگاهها یول کردند،یبا هم م ییصحبتها یجهانبخش گاه ی. آراز و آقاشدیآرام صرف م بایتقر یطیدر مح شام
بهش برم که نسناس،  یچشم غره ا خواستیو غذا که به کل کوفتم شده بود. دلم م کردیم تیرادِ زبل منو اذ

 . ادیبار ب یکنه ناراحت یاز آراز وحشت داشتم که کار یکم یهارو، ول صاحبیکن اون ب ششیدرو

 شوراریاز جوجه کباب با خ ییمن با غذا شده بود. چون تکه ها یمتوجه باز نکهیکه باز کنارم نشسته بود مثل ا آراز
 خورده بشه بدون حرف!  دیبشقابم گذاشته زمزمه کرد: حتما با یرو آرام تو

 . فقط بخور.سیکرده آروم گفت: ه یخواستم دهنمو باز کنم، اخم تا

که خوردن داره و  یخوشمزگ نیبه ا یغذاها ؟یخوریخانم جهانبخش بگوشم نشست که گفت: دخترم چرا نم یصدا
 !ستیتعارف ن یجا
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ما حت یبدغذاست اگه روتو برگردون یبه صورت مهربونش زدم که آراز عوض من گفت: خانم جهانبخش، بحد یلبخند
 یآقا یمن شرمنده  فتهیبراش ب یاز بس غذا نخوره و گرسنه بمونه اتفاق ترسمیمونه. م ینه مو گرس خورهینم یزیچ

 توانمند بشم!

ه فکر کنم فقط درست کنهیم کاریچ یدونیمواظبش باش. اونموقع مختارم که م یلیجهانبخش با خنده گفت: خ  یآقا
 قورتت بده. 

ردونه د نیخالص تموم، از بس ا رِیاردالن که فقط ت یول امیر ببا لبخند گفت: فکر کنم بتونم با مختارخان کنا آراز
 شون رو دوست داره!

صورتم  یرو نوینگاه م کردمیاحساس م یول کردمیهرچند نگاه نم زدمی. منم که داشتم لبخند مدندیخند همه
 ! دهیماس

 نداشت و مجبور نبودم کاراشو جمع کنم بمن چه!  یآراز بمن ربط ینکردم. رفتارها یتوجه اصال

جا نداشتم و  گهیخوردم که د یهم کباب ماه یجهانبخش کم یخانم و آقا قیجوجه کباب به اصرار آراز و تشو بعداز
 مهربون به چشمام، دست از سرم برداشت. یآراز با نگاه

موند گوشت تنمو بجوه،  یکم م شهی!! همنستمدویشده بود نم وونهیها د بهیغر نیآرازِ مارمولک چرا امشب ب نیا
 !وونتوسیکردم در حد  فی! کیامشب چه نگاه

صورت آراز زل  یچنان تو نوی. مزهیهرلحظه اعصابم بهم بر شدیکه هنوزم چشم از صورتم برنداشته بود و باعث م راد
انداخته  نییخواستگار کوچولوم بازم خوب بود و سرشو پا ی! ولدیبد دیند نهمهیخدا! دخترم ا یکه .... وا زدیم

 . خوردیغذاشو م

 خواهرو برادرِ آرانگوتان اعصاب نذاشتن برام! نیکاش زودتر برن. ا ایخدا یدلم داد زدم: واااااا یتو

 یهانگ ینیسنگ دم،یجویم بنمویو داداشش فحش داده لب پا نویدلم به م یو تو خوردمیکه داشتم حرص م نطوریهم
 نگاه از طرف آرازه! نیحساس کردم ا یبود ول نییرو حس کردم. هرچند سرم پا

 به حرکات و حاالت من چشم دوخته! دهیباال پر یابرو هیآقا با  یوآااا دمیآروم بطرف آراز برگشتم که د 

 شدم. چارهی. بالیدست گودز گهید یآتو هیکارش!  یِو با خودم گفتم: آبروم رفت پ ستادیا قلبم
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زود محو  یلیگرفت، که خ یخوش حالتش جا یلبها ینامحسوس رو یلبخند رمیخواستم نگاهمو از آراز بگ یوقت
 شد. 

 رفتم.  منیبلند شدم و به سمت نش زیقبل از همه از سر م یعذرخواه هیو با  اوردمیطاقت ن گهید

راد ، تحمل ناز و کرشمه  ی رهیخ یتحمل نداشتم . تحمل نگاها گهید ی! ولیادب یچه دختر ب گنیاالن م دونستمیم
 آراز! یرکیز ریز یتحمل نگاها نو،یم یها و نگاها

 شد! داشیدادم که چشمم به راد افتاد که پ رونیمبل انداختم نفسم رو با صدا ب یکه خودمو رو نیهم 

 چشم دوختم. یورزش یبرنامه  هیرو روشن کردم و به  ونیزیبهش داشته باشم، آروم تلو یتوجه نکهیا بدون

 کنار بنده جا خوش کرد. یاحساس کردم آقا راد اومد و قشنگ با معذرت خواه کدفعهی

احساس کردم از درون لرزش دارم و حالم خوب  کرد؟؟یم کاریچ دیدیرو کنار من م لهیبدپ نیکردم. آراز ا سنکوپ
دلم داد زدم: خاک  یبهش انداخته تو یهبکنم! امروز کارم با آراز زار بود.. هراسان نگا تونستمیم کاریچ ی! ولستین

 یزیحتما چ چارهیبشه! اون ب وونهیکه آراز د ینیبش منراست بغل  یایب دیجا! با نهمهیبر سر نسناست بکنم خب ا
 گل کاشته بودم.  زی! که منم با زود بلند شدن از سرِ میخوریاز کنار خودم تکون نم گفتیکه م دونستیم

 یدعوا هم نداشتم. اگه بگم لرز یجواب آرازو بده! منکه نبودم! اصال هم نبودم. حوصله  خواستیم یمن ک یخدا یوا
 نگفتم.  راهیبه تنم نشست پرب

باشم  داشته یزیتا الاقل بتونم چ دمیمبل دو نفره چسب یو کامال به گوشه  دمیخودمو جمع و جور کرده کنار کش تند
 بدم.  لیبه آراز تحو

بازم  گِل و گشاد نشست و یشده بود کم شترینشستنش ب ی. حاال آقا راد که جادمین کنار کشانگار نه انگار که م یول
 شد همون آش و همون کاسه!   

اروپا، بحث سر بُرد و باخت  یفوتبال باشگاه دنیفرما شدند و با د فیفرهادخانِ گل و گالب هم تشر نیح نیهم در
 دو برادر باال گرفت. نیب مهایت

 !یاریباشگاهها سر درنم نیاز ا یچیگشته رو به راد گفت: آخه خره، تو که هفرهاد بر کدفعهی

 راد الل شد.  یبا چشم غره  که
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بود ادامه داد: برادرِ گورخرِ  یطونیشرّو ش یلیاز اونجا که پسر خ یزد. ول یبمن انداخت و لبخند یبار نگاه طنتیش
 .... نیرئال چندم میت نیمن، ا

 دوباره راد بهش محکم چشم غره رفت.  که

 خوب شـــــد! شه،یشامل خودم م گهید نکهیتند گفت: چه خبرته بابا! اصال برادرِ خرِ تو! ا فرهاد

 یبلند گفت: اِاااااا یصورتشو جمع کرده بود با صدا کهیفرهاد درحال یول زد،یم رونیب شیراد آت یاز چشما گهید
 بگم خر؟؟؟؟  یگم خر، به برادر خودمم نگم خر، پس منِ خر، به کبااااااباااااا! به برادر تو ن

کردم لب و لوچه  ینبود! هرکار یشدن ریزور زدم خودمو جمع کنم و نخندم..... نه خ ینگفتم. هرچ یچیلحظه ه کی
 بلند شروع به یو با صدا رمیخودمو بگ ینتونستم جلو گهید یمو جمع کنم بلکه بتونم از دست آراز دربرم، ول

 . دیباریطور اشک از چشمام م نیکه هم دمیکردم. اونقدر خند دنیخند

 بود. طونیپسر چقدر بامزه و ش نیمن،  ا یخدا یوااا

 ! اصال امکان نداشت.رمیخنده هامو بگ یخودمو کنترل کنم و جلو تونستمیمگه م حاال

 الیگودز یو چشمان به خون نشسته  یطانیصــــــــــورت ش دنیبا د دنهام،یاشکا و خند انیاز م کدفعهی
 نفسم بند اومد. 

 ما لباشون پراز خنده بود. فقط آراز بود که.... یاومده بودن و با شاد ییرایبه پذ همه

. و بطرف اتاق گردمیاالن برم خوامیجهانبخش برگشته گفت: معذرت م یخشک شده بودم. آراز بطرف آقا منکه
 کارش راه افتاد.

 آورده گفت: آهو خانم مختارخان زنگ زدن باهاتون کار دارن!  رونیاز اتاق ب سرشو یقیدقا بعداز

اقم از ات رمیاالن م نیبگ نیخراب بود! آب دهنمو قورت داده آهسته گفتم: لطف کن خیکار دستم اومد. کار از ب حساب
 . زنمیبهش زنگ م

 دارن!  یکار واجب نکهیگفت که برگشته رو بمن گفت: مثل ا یگوش یتو یزیچ

 بطرف اتاقش رفتم. زونی! بلند شدم و آوچونمشیبپ تونستمینم گهید



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

217 

 

 !!کردیبهم رحم م دیکلکم کنده ست. خدا با ارهیب رمیخلوت گ یاگه تو دونستمی. مکردمیسکته م داشتم

ل ثآهو خانوم! م یو دلخوش یبه شاد شهیاتاق شدم که در پشت سرم بسته شد. آروم و غضبناک گفت: به به هم وارد
 نه...  گذرهیبهتون خوش م یلیخ نکهیا

 ! رمیهنوزم متح کرد،یزنده بودم و خون در بدنم گردش م یزده بود. با چ خیو خون در بدنم  ستادهیا قلبم

 بکشم.  یکردم بلکه بتونم نفس یسرفه کوتاه فورا

 سرخ شده و فک یو صورت نیخشمگ یخواستم دهنمو باز کنم، شونه هامو گرفته، به در اتاق چسبوند و با نفس ها تا
 صورتم آورده گفت: خب... منتظرم! یصورتشو به پنج سانت فشرد،یمنو محکم به در م کهیمنقبض شده در حال

 . کردمینم دایگفتن پ یهم برا یکلمه الل شده بودم و حرف یواقع یمعنا به

 بندازم که فوراً با دستش چونه مو گرفته با فشار باال آورد.  نییسرمو پا خواستمیم لرزان

 تر شد.  کیچشمام دوخته بود نزد ینگاهشو تو همچنانکه

 .دمیکردم خند یبه دادم برس! عجب غلط ایرفته بود چه برسه به حرف زدن! خدا ادمی دنمیکش نفس

 . شدمینگاه پراز جذبه اش ذوب م یتو داشتم

 تونستمیشد که منم نم رهیچشمام خ یتو یو مدت دیکاویصورتمو م ی... نگاهش ذره ذره به دندون گرفتم.. لبمو
 چشمامو کنار بکشم.

کردم! خب منکه  کاریولم کن. مگه چ کنمیجراتمو جمع کرده لرزان فقط زمزمه کردم: آراز خواهش م تمام
ادا درآورد نتونستم خودمو نگه دارم.  یلی! فرهاد هم خیکشوند نییخودت منو به زور پا ام،یب نییپا خواستمینم
  ست؟یخنده هم حق من ن هی یعنی! یلیآراز خ یانصاف یب یلیخ

چشماش به سمت لبام  ومدیم نییو پا کردیصورتمو نگاه م یبه حالش نکرد و همچنانکه همه جا یریاصال توف حرفام
 شد.  دهیکش

 نوک دماغمون بهم خورده بود. کهیآورد طور کیکامال نزد سرشو
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...... فقط ...گهید کباری هیکوچولو، فقط کاف نیگفت: بب ادیدهنم ب یخشن که باعث شد قلبم تو یآروم ول ییصدا با
 تنه لش رو له ولورده ش یهم تورو هم اون پسره  ،یدیچسب تیخاص یب یبه اون پسره  یجنابعال نمیبب گهید کباری
 نه؟ ایگفتم  یچ یدی. فهمکنمیم

لبامه و اصال کنار هم  یموقع حرف زدن لباش رو کردمی. چونکه کامال احساس مرفتیم یاهیداشت بشدت س چشمام
 !!کشهینم

! یرژه رفت هیچشم بق یخوشگل کرده جلو ینجوریو ا یدیکه بازم بخودت رس یکنینم شیداد: گفته بودم آرا ادامه
نظرش بهت جلب  یشکیمن دوست ندارم ه ؟؟؟یبش یبگم حال یتـــــو! چه جور یفهم یاز حرفامو نم یچیچرا ه

 !نیبشه فقط هم

ه ! فقط بکش عقب حرفتو بزن که سکتیتو بگ یگفتم: باشه.... باشه هرچ زدمینفس نفس م کهیلرزان در حال همونطور
 امشب! االنم ولم کن وگرنه...    یم داد

 ؟یبخوره، ابروهاش باال رفت و گفت: وگرنه چ یتکون نکهیا بدون

 بود!  یخطر تیموقع ی. بقدر کافشدیم نیو وضعم بدتر از ا دیچرخیزبونم م نیا دیبستم. نبا چشمامو

 !ستیبذار برم. حالم اصال خوب ن کنمی. خواهش میچیکردم: ه زمزمه

 کرده ازم فاصله گرفت.به چشمان ترسانم  ی. بازم نگاهدیاز شونه هام برداشته عقب کش دستاشو

 یکیتا  نکهی! مثل اینیش یحال ترک اتاق دوباره بطرفم برگشته با تحکم گفت: در ضمن گفته بودم کنار خودم م در
 ؟یحرفمو فراموش کرد یدیرو د

ه خب..... آخ یول نمیمبل بش یدسته  یکم مونده بود رو یدیگفتم: بخدا پسره اومد و کنارم نشست. حتما د آهسته
 و اتاقم که برام ....  هایی! تنهافتهیاتفاق ب نیاومدم که ا نییبحرفت گوش دادم و پا ووووووونهیچرا منِ د

 رفت.  رونیگفت: فقط کنار خودم. تموم. و ب کردیدرو باز م کهیحال در

 نشستم.  نیزم یاونو نداشتن نگهم دارن. پشت در سُر خوردم و رو یارایپاهام  گهید

 عرق کرده بودم و گرمم بود. شالمو از دور گردنم باز کردم و با اون عرق صورتمو پاک کردم.  تبشد
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 ازش ینبود که از نظر اخالق یکوکورانه بهش اعتماد داشتم. آراز کس ی...... ولیول اوردمیحرکاتش اصال سردر نم از
ها و تن کهیشناختنش که منو  یم یاداشاومده بود!!! بابا و د شیکه برام پ یبغرنج تیوضع نیبا ا یبترسم، حت

گاهبگاهش  یهایمهربون نیحسادتهاش....... ا نیحرکاتش...... ا نی...... ایبدستش سپرده خودشون رفته بودند. ول
دوستم داشت که  دی..... شادی....... شاشدیم دهیتوش د قیعم یمهر یهام......نگاهاش که گاه یضیمخصوصا موقع مر

 منو خواستیبود و مثال م دهیچشمش ترس نطرفیاز دخترعموش به ا دیباشم! شا گرانیبا د خواستینم ینجوریا
 .نیبود هم الی. همش در حد فکرو خدونستمینم یچیبکنم...... ه یاضاف ینتونم کارا هجمع کنه ک

 فکر کردن احساس کردم کم کم نفسام آروم شد. یقیدقا بعداز

بخودم کرده  یاتاق نگاه ی ستادهیا ی نهیآ یود. آهسته بلند شدم و تونب زیاتاق جا یاز حد تو شیموندن ب گهید
خواهم تونست راست راست برم و  یچه جور دونستمیاصال نم کهیرفتم در حال ییرایشالمو درست کردم و بطرف پذ

م و سردرگ دونستمینم کردنیم یچه فکر هانبخشج ی. خونواده نمیکنار آراز خان بش یبه اون بزرگ ییِرایپذ یتو
مبل دونفره نشسته، کنارش هم  یآراز خان که رو دمیمهمونا گردوندم. د نیب یشدم و چشم ییرایبودم...... وارد پذ

 جوووووونش جا خوش کرده!  نویم

 یلو ،یریبکوبم بگم چطوره برا من ش یکیآرازِ گردن کلفت  نیا یبرم پسِ کله  گهیم طونهیدلم داد زدم: ش یتو
شما محرم هستن. مخصوصا من که  ی! نامحرمها فقط مال منه و خدارو شکر همه برایکنیم یاستخو یخودت هرکار

 محرم خداداد شدم برات!  گهید

 فیتشر خوانیم ی: آهو خانم مختارخان حالشون خوب بود؟ کدیجهانبخش بخودم اومدم که پرس یآقا یصدا با
 ارن؟یب

لبام نشونده گفتم: اتفاقا سالم داشتن خدمتتون. برگشتن شونم هنوز مشخص  یرو یزورک یبرگشته لبخند بطرفش
 .نی! ممنون لطف دارستین

  .کردیو اضطراب از نگاهش فوران م یکه چشمم به آراز افتاد. نگران نمیکجا بش نمیبه اطراف انداختم بب ینگاه

به من دستور  گهیاومد که حق نداره دبا غصب و تمسخر نگاهمو ازش برگردوندم، فکر کنم حساب کار دستش  چنان
 کنه! چطور خودش اونهمه راحت بود!!! نییتع فیدر مورد نشستن هم تکل یبده و برام حت

انم خ نویکنار م نیاریب فیبلند شده گفت: آهو خانم لطفا تشر یلحظه ا دمینگاهم بهش چطور بود که د دونمینم
 . نیکه هم صحبت باش نینیبش
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 !ادهیمن ز ی. جا برانیو راحت باش دییگفتم: ممنونم شما بفرما حالیبهش کرده ب ینگاه مین

اونهمه بهشون  والیپسرا بود که ه کی. چون نزدنمیتک نفره بنش یمبلها یکاناپه نشستم. نتونستم رو یرو و
 حساس بود. 

رفتار آراز با من ؟ نشستن  یبراتنش داشتم!  نهمهیا یچ یاونهمه خشم درونم تلمبار شده بود! برا یچ یبرا دونمینم
 لیدل چیبدون ه دیو با شدیآراز که شامل خودش نم یها ییزورگو یبه من نداشت. برا یکنار آراز؟ که اونم ربط نویم

هم  نویم دنیبشه. با د ادتریخشمم رفته رفته ز شدیم باعثکه  نهایا یهمه  دمی! شاکردمیم تیفقط من رعا یخاص
 .شدمیم وونهیکنار آراز، رسما د

 کنارم سرمو باال گرفتم.  یکه با نشستن کس خوردمیحرص م کردهیبه فرش دوخته و داشتم فکر م نگاهمو

  ؟یکنیم یدستش بود گفت: کلش آف کلنز باز شیگوش کهیکوچولوم فرهاد بود. در حال خواستگار

 عالقه ندارم. فقط آهنگ! هایتکون داده گفتم: نه به باز یسر

تو! انتظار نداشتم نامزدم  یهست یگفت: نصف عمرت برفناست! عجب عهد بوق کردیبا تعجب نگام م کهیحال در
 باشه! یعهد قجر ینجوریا

  .دیسرم چرخ یتو دیشد یسردرد یکه در آن دیبه هزارتا رس یبا نشستن راد کنار فرهاد، ضربان قلبم در لحظه ا 

. ستمفریواتساپ براتون آهنگ م یتو نیشماره تون رو بد نیکن گفت: آهو خانم اگه لطف کردینگام م کهیدر حال راد
 .نیآهنگ دوست دار دمیشن

 بود شماره مو به نیکه کرده، ا یسفارش نیتپنده، فقط گفتم: بابام اول ی. هراسان و با قلبدیترکیداشت م سرم
 بندازم.  نیحرفشو زم تونمیندم. شرمنده! نم یشکیه

 .میخریم یعنی! ــــــــــخیخندان رو به راد گفت: دمـــــاغ سوخته م فرهاد

زدم و چشمم به آراز افتاد که سردرگم و ناراحت  یناخواسته لبخند ذاشتمیم جگاهمیگ یدستامو رو کهیحال در
قابل  ریبهش نکردم، چون سردردم غ ی. توجهزدیهم وِر ور داشت دم گوشش حرف م نویچشم به من داشت و م

 حمل بود. ت
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. و بدون توجه به خوامیبخورم. معذرت م یزیچ دیبا کنهیدرد م یلیبچه ها سرم خ دیبلند شده گفتم: ببخش آروم
 بطرف آشپزخونه رفتم.  یکس

 یول کنهیخانم جهانبخش صحبت م دمیباال راه افتادم که د یگرفته خوردم و آهسته بطرف طبقه  یخاله قرص از
 چشمشون به منه.  هیجهانبخش و آراز و بق یآقا

بکنم و برگردم. بازم  یاستراحت نیسردرد دارم. اجازه بد ی. کمخوامیبطرفشون رفته گفتم: واقعا معذرت م اجبارا
 شرمنده! 

 دمیفهمیفقط م دمیبود نفهم یسردرگم، مهربون..... چ شون،ی. ناراحت، نگران، پردمیفهم ینم یچینگاه آراز ه از
 داشت. یهم حد ییمن حرام! زورگو یاون روا بود برا یبرا ی! چرا همچفتهیش باصال دوست ندارم چشمم بصورت

 .نهکیپشتم داره گزگز م کردمیکه فکر م کردمیآراز رو همچنان احساس م نیطرف پله ها راه افتادم، اما نگاه سنگ به

 . کردیتخت افتادم، سرم هنوز درد م یرو یلباسهامو عوض کرده با راحت یوقت

رام ب کردیم ینیقلبم سنگ یبرو یزیبرام افتاده بود و چه چ یشد. چه اتفاق یو اشکام جار دمیسرم کش یرو رو پتو
 نداشت.  یسوال بود! فقط دلم بشدت گرفته بود که حد یجا

وقت شب به  نیبه در و بازشدنشو احساس کردم. مطمئن بودم خاله هستش. چون آراز حق نداشت ا یتقه ا خوردن
 مخصوصا با رفتار امروزش!  اوردمیانگشتم درم هیتاقم بشه. چشماشو فقط با وارد ا یراحت نیا

پتو گفتم: خاله نگرانم نباش حالم خوبه.  ری. آروم از زدیپرس ی. حالمو مدمیخاله رو شن یسرم بود که صدا یرو پتو
 استراحت کنم.  خوامی. مامینم نییپا گهید یسردردم خوب شده ول

. آراز خان هم زخالهیبگو عز یالزم داشت یزی. فقط گفت: چدیبلند کرد و سرمو بوس پتو رو یکردم گوشه  احساس
 . ری. شبت  بخیکه بخواب رمیبزنم. م ینگرانت بود و منو فرستاد بهت سر

 تکون دادم که دوباره بسته شدن درو احساس کردم.  یسر

و خودِ تنهامو!  خواستمیمحض رو م یکیرو خاموش کرده بودم ....... فقط تار یبود. همچ کیرو کنار زدم. اتاقم تار پتو
 فقط خودم...

 .دندیرو در گوشم فرو کردم و اشکام سر یهندزفر
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 و..... اوردیاتاقش که ته دلمو بلرزه درم ی. مخصوصا رفتار توشدیو حرکات آراز فراموشم نم کارها

شده بود داشتم فکر  رهیبه سقف خ یکیباز که درتار یبا چشمان چقدر از شب گذشته بود و من همچنان دونمینم
 .کردمیم لیتحل هیآراز رو تجز یو هرلحظه رفتارها کردمیم

 بودم.  دلتنگ

 بودند. شونمیبه دل پر ینیهام فقط آهنگام تسک یاوج دلتنگ در

 ؟یداریآراز بگوشم خورد که آروم گفت: آهو...... آهو ب یبه درخورده صدا یا ضربه

و دلم آغوش  دمیباریبودم! م شمارمیب یو سردرگم از چراها دمیباریبودم! م ریو من همچنان متح دندیچک اشکام
 !ستیک دونستمیکه نم خواستیرو م یکس

 حالت رو بپرسم!   خواستمیصداش بلند شد که گفت: فقط نگرانتم. م دوباره

درو  ونمتیکه نم دیبرداشته براش نوشتم: ببخش ومی. آرام گوشنهیعنوان صورت اشک آلودمو بب چیبه ه خواستمینم
 . ری. شبتون بخنیخواب آماده شدم. حالم خوبه نگرانم نباش یباز کنم. برا

تو  رهیگفت: اصال تو کَتم نم یآراز از پشتِ در بگوشم خورد که بعداز مکث امکیزنگ پ یکردم.... صدا امکیبراش پ و
 .....مینگرانتم. مهمونا و من منتظرت یلی. لطفا درو باز کن! خیباش دهیزود خواب نهمهیا

 همونجا نصفه تمومش کرد.  یبگه ول یزیدر ادامه حرفش چ خواستیم نکهیا مثل

 شناختمش! دست بردار که نبود.  یم

 آروم درو باز کردم.  دهیبه موهام کش یبود. دست دهیهام پوش یراحت لباس

 داره ؟ یکردن چه معن هیشب گر نموقعیا ؟یکرد هی: گربه چشمام کرده گفت ینگاه متعجب

 بخاطر اونه! کردیسرم که درد م ه؟یچ هیگر ریگفتم: نــــــــــه خ آروم

 و برن. ننیتورو بب خوانیمهمونا م ن؟ییپا یایب یکنیبه چشام کرده گفت: باشه باور کردم! االنم لطف م قیدق ینگاه

 ....یگفتم: ول تند
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 یلیخ نکهی! مثل استنین یرفتن ننیتا تورو نب نای. انییپا ایبپوش ب یزیچ هینداره!  ینداد حرف بزنم گفت: ول اجازه
 !یچشمشونــــــــــو گرفت

 بلند بخندم. یبا صدا یحالیگفت که کم مونده بود در اوج ب دهیبا حرص و کش یآخرو جور یجمله  نیا

هسته آ ارمیبدتر حرصشو درب نکهیا یو برا دیلبام پر یبازم گوشه  یول کردمیکنترل م دنمویبا زور خند کهیحال در
تش! هس یقشنگ لباس بپوشم. نامزدم پسر خوب و دوستداشتن دینسبت بهم لطف دارن پس با نهمهیگفتم: اگه ا

 منم پسندش کردم!

محکم گفت: لطفا لوس نشو که  دهیچشمام چرخ یدورِ کامل تو هیاحساس کردم نفسش گره خورد. نگاهش  یا لحظه
 برم؟ ای. منتظرت بمونم ایساده بپوش و ب زیچ هیحوصله شو ندارم! 

واه امشب هواخ نکهی! مثل اشهیو نم میندار دنیساده پوش زیچ هی گهیگفتم: نه د گردوندمیصورتمو برم کهیحال در
 چشمشون به دنبالمه، پس .... ایلیدارم و خ

 از عوضت عذر بخوام.  تونمیم کنهی! اگه سرت درد مکنمیم ینکن که بازم قاط یگفت: آهو خواهشا شوخ آهسته

 !امیسراپامو گرفته بود که ذوق کرده گفتم: سردردم خوب شده حتما م یحسادتش شوق نهمهیا از

ه کال پس افتادم! حاال ک رمیبگ ادیدختر!! منم که تا زبون تورو  یگفت: چقده تو تخس و لجباز فتادیراه م کهیحال در
 پس زود باش. هینجوریا

 رفتم. نییبازم سردرد داشتم پا کهیتنم کردم و در حال یو راحت کیش یلباس تند

 گفت: آهو خانم سردردتون خوب شد؟ زیطعنه آم دنمیکه با د شدیکاغذ از اتاقش خارج م یبا دسته ا آراز

 زده گفتم: بله، االن خوبم. ممنون. بایز یلبخند

 لطفا! دییرو نشونم داده گفت: بفرما یمبل دونفره ا شدیم کینزد کهیحال رد

 ی. با لبخنددنیمبل نشستم که آقا و خانم جهانبخش حالمو پرس یرو رفتیدلم از کارا و حرفاش ضعف م کهیحال در
 ! میکن کمک میتونستیم مینگرانتون شدم. ماشاا... دکترم که داشت یلیجوابشونو دادم که راد گفت: خ نیمت

 .ستین ینگران ی. االن خوبم و جانیگفتم: لطف دار آهسته
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 از حاال گفته باشم! فقط سُرو مُرو گنده!  نویتند گفت: نامزد من حق نداره سردرد هم داشته باشه ها! ا فرهاد

که آراز با دو قدم خودشو به من رسونده کنارم  نه،یکنارم بش دیو شا ادیبلند شده به سمتم ب خواستیم نکهیا مثل
 نشست! 

با  خواستیو دلم م کردمیمهمون داره که فقط ذوق م طونِیشلوغ و ش ینوع حسادت به پسرا هی کردمیم احساس
 بلند بخندم!  یصدا

من دوخته  به یزپرت یدختره  نیپر از خشم ا یتا آخرِ شب آراز ازم دور نشد و کنارم نشست. البته نگاهها اونشب
 . رفتیشده بود و از صورتم کنار نم

مهربون، خدانگهدارت!  یراه افتادن، فرهاد تند گفت: نامزدبانو ییرایپذ یهمه بطرف خروج یوقت یخداحافظ موقع
 مواظب خودت باش.

به  رهیو خ ستادیمن ا یکقدمیخودشو به من رسونده،  یو رفتن بودند، راد خان فور یکه سرگرم خداحافظ همه
 شما آشنا بشم.  اتیبا اخالق و روح کیواز نزد نمیمشتاقم دوباره شمارو بب یلیچشمام گفت: خ

آراز  نیخشمگ یکه با صدا رهیدستمو بگ ایباهام دست بده  خواستیم دمیدستشو بطرفم دراز کرد که نفهم همزمان
 لحظه خشک شد.  کی

 شرّت کم!_ یمودبانه گفت: هرّ یعنیمنتظر شما هستن!  اطیح یجهانبخش خونواده تو یگفت: آقا یعصب آراز

 خارج شد. منیبگه از نش یزیچ نکهیبه آراز نگاه کرده، بدون ا یطور مات لحظه ا نیهم هم راد

 بطرف اتاقم رفتم. یساده ا ریو با شب بخ میکرد شونیراه د،یلرزیته دلم م کهیحال در

تکنواز رو دوست  یخواننده  نیا یبگوشم خورد. چقدر صدا نییاز پا ینینگذشته بود که آهنگ دلنش یربع هی
 . رمیآهنگاشو از آراز بگ تونستمیداشتم. کاش م

 

 

 و چهارم ستیب قسمت
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 آراز جا مونده بود.  شیداشتم. تمام فکرم فقط پ یچرا اونشب حال خاص دونمینم

برم و عوض  نییوست داشتم االن پاچرا د د؟یتپ یچرا اونهمه قلبم براش م کردم؟یم لشیتحل هیاونهمه تجز چرا
 و اخم و دعواهاشو ....... نمیاتاقم ولو باشم، کنارش بش یتو نکهیا

تمام اعتماد به نفسمو از  شتیدارم پ کنمی! احساس میکنیکه باهام م ییآراز با اون دعواها یریبم یاله یواااااااااااا
 !!!ارمی! تورو که اصال به حساب نمیریکه اعتمادمو ازم بگ یباش ی! تو کیکور خوند ی! ولدمیدست م

 چشمام باز شد.  اوردم؟؟؟یواقعا به حسابش نم یول

 هشی! قلب و روح من مثل رشیهستم که نه راه پس داره نه راه پ یمثل آواره ا کنمیبه خودم نگاه م یکردم: وقت فکر
ز که ا یو هر لرزش کشمیکه م ی! چرا هر نفسکنهیو رشد م شه یمونه که تازه داره بارور م یم فیگل لط کینازک  یِ

 یوبر م برهیم یستیو ن یشه، منو تا عمق و قعر هستیم جادیتو وجودم ا یبتِ سنگ نیپر ابهت ا یصدا دنیشن
حرف دلمو با داد و هوار بگم رو  ایرودررو باهاش حرف بزنم ونفس بکشم،  نکهیتحمل ا شهیم کمیگردونه؟ چرا تا نزد

 شه؟یاز قلب و وجودم ازم دور م یکه تکه ا نهیازم دور بشه، مثل ا خوادیکه م نیهم ایندارم؟ چرا تازگ

 توانشو دارم ازش جدا بشم؟ یعنیخونواده ام برگردن،  یاگه روز ایخدا

..... چرااااا؟؟؟؟  یستین ی.... آراز چرا مردِ زندگ!!!! ...دونمی....... نم دونمینم رم؟یتوانش رو دارم ازش فاصله بگ یعنی
 و اونموقع ...... یکاش بود

 رو پاک کردم. زدنیم شیکه تازه ن ییو اشکها دمیچشمام کش یرو یحسرت تمام انگشت با

باز پرده چشم به مهتاب وستاره ها دوخته بودم،  یاز گوشه  کهیشب، در حال یکیو در عمق تار دمیکش یقیعم نفس
 فرستادم.   رونیپراز افسوسم رو ب یها و نفس هاآرزو

هم  وونهیمنِ د ده،یراحت خواب ییاهورا یطبقه فاصله از من در آرامش کیبا  والصفتیمردِ پراز جذبه و ه نیکه ا حاال
هستم که با هم  یکس ادیشب به  یاهیمرد مغرور، در س نیاز ا یو عاطف یقلب یفاصله  لومتریبا احساس هزاران ک

 .میبا هم کرد یابد یجنگ یرو آماده  هامونو تفنگ ریمخالف ت یو در دو جبهه  میندار یتیسنخ چیه
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!! آآآآآآرررررااااززززز یندار ی!!! چاره ایتحمل کن یبتون دیتکون دادم و گفتم: آهو با یافسوسِ تمام سر با
 عنوان!  چی! به هکنمیاصال بهش فکر نم گهیدرسته!! من د نی!  آره انیهم ستین یمــــــــــردِ زندگ

 نتونستم تحمل کنم.  گهیگوش کردم و د یبود. کم ی. چه آهنگ محشردیبگوش رس نییآهنگ بازم از پا یصدا

 اومدم.  رونیبلند شدم و فلشم رو برداشته از اتاق ب آروم

 بودند. یکه مافوق عال زهیفلش بر یداشتم به آراز بگم آهنگارو برام تو میتصم

 آهنگ تموم شد.  کردم،یو گوش م رفتمیم نییاز پله ها پا همچنانکه

 نجایوقت شب، من  ا نیاز فکرم گذشت: ا یبودم و لحظه ا ستادهیدرش ا یراه افتادم. جلو ثیاتاق آرازِ خب بطرف
که آدم امشب آراز که کم مونده بود درسته قورتم بده!!! حاال قورت دادن بجهنم  یمخصوصا با ادا کنم؟یم کاریچ
 کردم؟؟؟یبسرم م یبود چه خاک دهیاگه منو بوس شه،یخالص م کدفعهی

 شدم و آروم عقبگرد کردم.  مونیاومدنم پش نییپا از

 یه تا دوپل یهنوز متوجه من نشده. ول دمیکه دراتاق آراز باز شد. بعقب برگشتم که د رفتمیاز پله ها باال م صدایب
 ؟یداشت یباال رفتم صدام زد: آهو...... کار گهید

 شده بود!  ییو هوا وونهیهواشو کردم! چقدر دلم د هوی. چقدر دیبشدت لرز قلبم

 .شمی. مزاحم نمدیبهش کرده گفتم: نه، ببخش ینگاه مین آهسته

 نگرانت شدم! ؟ینییگفت: پس چرا پا آروم

نارو لطف او خواستمی. منیعال یلیخ نیدیکه گوش م یینداشتم. فقط آهنگا یبطرفش برگشته گفتم: کار خاص کامل
 . نیزیفلشم بر یتو نیکن

 حتما مزاحم خوابت شدم! اد؟یلباش نشسته متعجب گفت: مگه صداش باال هم م یرو یلبخند

 .خوامشونیآهنگا حرف نداره. منم م یبودم. ول دهی: نه هنوز نخوابگفتم

دم. ن یخواهش کرده به کس یآهنگارو دوستم خونده. ول نیکرده گفت: ا یفکر داشت،یبطرفم برم یقدم کهیحال در
 .رمیگیو اجازه م پرسمیازش م دمشیمتاسفم. بازم اگه د
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دلم  یتو یبتونم لرزش دلمو آروم کنم و بعد باال رفتم. ول دیبهش کردم شا یتکون داده، دوباره کوچولو نگاه یسر
د بو والیو گوش کنم! اصال چرا اونهمه ترسناک و ه ارمیب ریآهنگارو نتونستم گکه چرا اون  خوردمیحسرت م یبحد

 . یلیترسونده بود..... خ یلیمنو خ مروزو آهنگارو همراهش گوش بدم! ا نمیبنش ششیپ تونستمیکه نم

 بودم.  والیخواب هم با ه یصبح چشمام خواب رفت که تو دهیسپ دنیدم با

 .مایصبحونه م یلبام جا خوش کرد. گفتم: االن برا یرو یمهربون خاله چشمامو باز کردم و لبخند یصدا دنیشن با

 که پسرم منتظرته. و از اتاق خارج شد. یایکن زود ب یسع زدلمی: عزگفت

. بلند گفتم: زهررررماررررو لرزش، دررررررد و لرزش، کوووووووووفت و لرزش! مگه قرار دیقلبم بشدت لرز دوباره
جرز و دستور دادن و  یال یفقط برا یو مطمئن یدونیشعورت بکنن که م ی! خاک تو سر بیبهش ند یتیاهم ستین

 منِ خل شده آخه!!! بیها نص وونهید نیخدا ... چرا ا ی! ایلرزیو م یکنیبازم بهش فکر م یافاده فروختن خوبه، ول

بوجود  اطیدر ح یکه فرهاد موقع خداحافظ یراتفاقات خنده دا یادآوریفکرم به شب گذشته رفت و با  یا لحظه
 مهمون لبام شد.  یآورده بود لبخند

مهمونارو بدرقه  دیشد، منم دنبالش راه افتادم. با رونیب یملموس پشتِ سر راد راه یآراز با خشم یوقت شبید
 . کردمیم

 یو لبخندزنان با خودم گفتم: اله کردمیاز پشت سر نگاش م رفت،یدلم از حرکات و رفتار آراز ضعف م کهیحال در
 یشینداره بزرگ م یبی!!! عیخوریهم نم یچکاریشده و بدرد ه تیحسود نهمهیخوشگل که ا یِوالیبگردم پسرِ ه

 !!یترکیم حسادتاز  ی! قربونت بره دختر عموت که داررهیم ادتیحسادتها  نیتمام ا

 خواستیم کهیبه خودش گرفت و در حال یژست خنده دار رفت،یم نییفرهاد هم که از پله ها پا طونیش ی پسره
 یجوونم! راست یخوشحال شدم نامزدِ شنگول یلیبا شما خ ییرو مردونه تر نشون بده گفت: از آشنا افشیجذبه و ق

بامزه به خواهرش  یلی. و خنیریبگ وقتمخصوصم  یاز منش نیتونیبنده به سرتون زد م داریوقت هوس د هیاگه 
 قرمز شد.  تیاز شدت عصبان یریکبیدر جا صورت دختره ا اشاره کرد که

 هم قرض کرد و دِ برو الفرار! گهید یدو تا پا داشت، دو تا دیهم که اوضاع رو خراب د فرهاد

کردند و از من دعوت کردن که حتما همراه آراز  یبا احترام و محترمانه اظهار خوشحال یلیجهانبخش خ یو آقا خانم
 عوض کنم.  ییکه دارن برم و آب وهوا یغ بزرگپنجشنبه به با نیا
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ا! دلمم تند گفتم: عمراااا ی. تومیکن کاریبه نظر آراز خان داره که چ یزده ازشون تشکر کرده گفتم: بستگ یلبخند
! آراز همکه عمرا قبول کنه! نمیو برادر نسناس تر از خودش رو بب بیبدترک یدختره  نیمونده برم و دوباره ا نمیهم

 اصال و ابدااااا!

اومدم..... از پله ها که  رونیو از تخت ب دمیکه فرهاد بهم زده وگفته بود منتظرمه خند یچشمک یادآوریاز  دوباره
 .خوردیم یچا ینشسته بود و فنجان زیرفتم چشمم به آراز افتاد که پشت م نییپا

 نشستم.  زیداده پشت م یسالم آروم

 افتاده؟ یبصورتم انداخته جوابمو داد و گفت: اتفاق قیدق یفنجان نگاه یباال از

تو لنگ  یهم که جلو نیقزو یدلم داد زدم: سنگ پا یتو ی.  ولختمیر ریخودم ش یتکون داده برا یسر آهسته
 لیقورت بده هردمب یکه کم مونده بود منو دولپ ستین ادشیاصال  شبشید یاداها نکهیپررو! مثل ا یپسره  ندازهیم

 خان!

اصرار کردم که تو اجازه  یروز پنجشنبه دعوتمون کرد. هرچ یبرا یجد یلیجهانبخش خ یآقا شبیگفت: د آراز
کنم  . فکمیهست ی. حاالم پنجشنبه رفتنرهیگیگفت از بابات اجازه تو م ،یبر رونیب نجایاز ا ادیتا پدرت ب یندار

 بشه و ... لیجهانبخش فام باآخرشم پدرت  کنه،یآهو م که تورو پسند کردن و دکتر آهو نهمهیا

 نیا کهنیمثل ا دیگفت: ببخش شدیلباش بخنده باز م کهینگاش کردم که حرفشو خورد و در حال یو عصب زیت چنان
 ما هم که از خدا خواسته! بما چه! دینش لی. خب فامومدیحرفم به مذاقتون خوش ن

 تحمل هستند رقابلیجهانبخش غ یآقا ی! واقعا بچه هاامیب تونمیمن نم یزدم و گفتم: ول قیعم یحرفش لبخند از
طور با سا ندفعهیا ترسمی! مستمی! پسرا هم که فقط برام دردسر سازن! من نافهیبدق یافاده ا یمخصوصا اون دختره 

 !نیحساب ماهارو برس

  نه؟یا نویواقعا نظرتون در مورد م یلجالد! باشه قبوله. و یعنیکالم در نظرتون  کیگفت: پس من  دهیبلند خند آراز

 صورتم بود. ینگاه آراز همچنان رو یگرفتم. ول یمحکم تکون دادم و لقمه ا سرمو

 پنجشنبه آماده باش! یو سرمو بلند نکردم. آروم گفت: برا اوردمیخودم ن یبرو اصال

 ؟ینگاش کرده گفتم: چ تند
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چشمشون تو رو گرفته! باباتم هرچند رفتنت  یلیجهانبخش زنگ زده از بابات اجازه تو گرفته. گفتم که خ ی: آقاگفت
 ! یعوض کرده باش ییکه آب و هوا یصبح زنگ زده گفت اجازه بدم تو هم بر یمن محول کرده، ول میرو به تصم

 . سوختیبجز خودم! چقدر دلم بحال خودم م گرفتندیم میتکون دادم که همه برام تصم یحسرت سر با

بند داشت حرف  هیاومده بود  یچلغوز از وقت ی! دختره رفتیداشت رو اعصابم رژه م گهیپونه د غیج غیج یصدا
پنجشنبه به باغشون دعوت  نیجهانبخش، ا یبا اصرار خانواده  دیفهم نکهیو مغزمو سوراخ کرده بود. هم زدیم

 سر اونا هوار بشه!  یت که همراه من روکش یداشت خودشو م م،یهست

 مریپونه رو گرفته، بعد از آراز اجازه بگ یدختره نسناس مجبور شدم با عمه حرف بزنم و اجازه  یبا اصرارها باالخره
 نه! ای هیکار شدن نیا نمیبب

وس و ل بیبدترک یره نبودم پونه همراهم باشه. آخه اصال دوست نداشتم به باغ برم و اون دخت لیم یالبته خودمم ب 
برام نموند، الاقل بودن پونه  یچاره ا گهید یوقت ی. ولنمیخودشو به آراز بچسبونه رو بب کردیم یرو که همش سع

 .مهارو تحمل کن وونهیاون د تونستمیکه م شدیم یعال شمیپ

 گهید یکیجهانبخش و یداشت در مورد شراکت و کار و تجارت هم با آقا میتصم نیب نیآراز، در ا یالبته طبق گفته  
 بود. یاز کله گنده ها حرف بزنه، پس رفتنمون حتم

بسپارم.  ثیخب ینویم نیآراز رو دست ا یدست یدست نکهیدوست نداشتم هم خودم تنها بمونم و هم جهینت در
اصال اخالق و  اهامیفراموش کردنش داشتم و مرد رو در ینداشت، چون هرلحظه سع یصدالبته ازدواج آراز بمن ربط

 ! بشهقواره  یاون ب بیبود آراز نص فیواقعا ح یرفتار آراز رو نداشت. ول

 . میکردیآسمونا پرواز م یو عمه با اومدن پونه موافقت کردند که هردو تو آراز

 نیو آراز هم جلو کنار راننده جا خوش کرده با دو ماش مینشست نیعقب ماش یهمراه پونه و خاله صندل یوقت
 . میدیخندیو م میزدیپچ پچ وار با پونه حرف م میطور داشت نیهم  م،یاسکورت بطرف باغ حرکت کرد

 .  گرفتیکه شکمم درد م خندوندیآورد و منو م یدر م یخل همش داشت مسخره باز ی دختره

 شد!!!  دهیکش نیسمت راست ماش ی نهیدم و ناگهان نگاهم به آبرگردون نیماش شهیلحظه سرمو به طرف ش هی
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آراز گره  ثینگاه پر از حرف و حد یپر جذبه اش چشم به من دوخته بود و نگاهم تو یعسل یبا اون دوتا چشما آراز
 رو هم از دنینفس کش ی! حتبردارم لیسه یدو تا ستاره  نیتونستم نگاهمو از ا یخورد! نه توانش رو داشتم و نه م

دلِ لرزانم داد زدم:  یبرداشتم. تو نهینگاهمو از آ یسخت بهبرده بودم که با سقلمه پونه به خودم اومدم ....  ادی
 یصدا یحت یلحظه ا یحاضر نبودم برا یکه حت یشدم من یطور نی! چرا اارمیبه دادم برس که دارم کم م ایخداااااااا

 نیا جامِبزرگِ من، سران یِدارم! آه خدا ازیبهش احساس ن دیشدم که شد یادمرد مغرور رو بشنوم! حاال مثل معت نیا
 و صبر وتحملم رو از دست بدم! خودت کمکم کن!! ارمیترسم کم ب یه؟میسامان من چ یدلِ ب

اه نگ نهیکردم به آ یسع الیتا و گهیدوختم. د رونیاومدم وچشمامو به مناظر ب رونیب الیپونه از فکرو خ یصدا با
آراز فراموشم  یبایاگه چشمان ز یتا به خودم مسلط بشم، ول دمیکشیو پشت سرهم م قیعم ینکنم. نفس ها

 بکنم! یکار تونستمیم شدنیم

دارن!!  ییالی! عجب ویقشنگ یچه جا یپونه بلند شد: واااا یکه صدا رفتمیداشتم با خودم کلنجار م ینجوریهم
 ! رسهیالبته به مال ماها که نم

 به آب بده! یوگرنه معلوم نبود با حرفاش چه دسته گل کردمیدست و بال پونه رو جمع م یاولِ کار نیبود هم بهتر
 . شدیبرامون پررو م نویم یریکبیا یِو دختره  زدیم ینکنه حرف

و چشمان متعجب جهانبخش  گاردهایباد دیمحافظت شد نیخورده خودشو جمع و جور کرد. در ب هیتوپ وتشر من  با
 . میشد ادهیپ نیها از ماش

با ما برخورد کردند به جز دخترشون که با اطوار فقط به آراز خوش آمد گفت و ما  یمیگرم وصم یلیدکتر خ خانواده
 .میهم که حساب نبود

شم که بک رمیگاجق وجقشو از ته ب سِیبرم و اون گ گهیم طونهیگفت: ش یعصب یو کم دادیلب بهش فحش م ریز پونه
 !ختیر یب ی دهیترش یدختره  ادیدرب غشیج

راد افتاد، لحن صحبتش عوض شد و   یعنی نوینگاهش به برادر بزرگ م یوقت یکرد ول یطور غرغر م نیهم پونه
 نمیبغل خاله پونه جونت بب ای! بپر بطونیش پِیدورت بگرده خوش ت ختتیر یب یِجاااااااااان آبج یگفت: اِااااااا
 خوشگلم!!
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 نیخودشو بمن رسونده بود، در اول یاحوال پرس یبرا کهیپونه دوخت و در حال کلیبال چشماشو به ه طونیش فرهادِ
ند هستن چ یمورد نظر که در حال حاضر بغل دست جنابعال سیکِ  نیا م،ینامزد جووووون نیفرصت دم گوشم گفت: بب
 ....یا دهیبرامون فا یکی نیا مینی! ببنینشد نمال دلتنگموواسه ما بلند نشد و اص یسالشونه؟ از شما که بخار

 ! نمیبب ایراد بلند شد که گفت: فرهاد تند ب یصدا

رادرِ خرِ ب نیبکنم ا ییخودم دست و پا یخورده به حال خودم باشم و برا هی امی! تا ماییییییییییگفت: ب یشاک فرهاد
 راه راه........

 با مزه نثار من کرده رفت. یراد حرفشو خورد وچشمک یو عصبان یبرزخ افهیق دنید با

 و چنان بهش فشار شهیاحساس کردم بازوم داره کَنده م کدفعهیکه  کردمیبه فرهاد نگاه م قیعم یبا لبخند داشتم
 . خوادیداد بلند م هیکه دلم  دنیم

جمع کن خانم کوچولو!  خشن آراز دم گوشم بلند شد که گفت: حواستو یکه خواستم دهنمو باز کنم، صدا نیهم
 نیپس دوروبر ا ستیجلودارم ن یچیبشم ه یعصبان یدونیدست خودم و خودت بدم. خودت م یکار هیدوست ندارم 

 گفتم؟؟  یچ یدی! فهمیکندوتا برادر شرّ و سرخود نباش و بهشون محل نذار. به نفعته حرفامو گوش 

زمزمه کردم: خــــــــــاک بر سرِ منِ  شدمیم وونهیداشتم د تیاز عصبان کهیسرمو تکون دادم و در حال فقط
برام  یراحت یوقت کنمیم یچه غلط نجایگوش دادم و همراهت راه افتادم. آخه من ا ناسوریدا یِخل که به حرفِ تو

 باش!  رفقط منتظ ارمیسرت ب ییچه بال دونمیخونه م می! اگه برسومدهین

. چشمام پراز اشک شده بود و هر لحظه امکان کردمیم یقالب ته شد که داشتم شتریمردونه ش چنان ب یدستا فشار
 نگه دار. ادتیکنن که دستش شده گفت: فقط حرفامو  زشیداشت ر

منو به   و دیسنج یلحظه ا تمویافتاد. وضع کردیبرگشتم چشمم به صورت و نگاه نگران پونه که به حرفام گوش م تا
 دور و اطراف دور کرد. یاز آدما نه،یبه شکوفه بش خواستیکه کم کم م بایز یدرخت دنید یبهانه 

 . کردینبود و بازوم بشدت درد م یشدن یکردم صورتمو آروم و خونسرد نشون بدم ول یسع

ه چ ستیالدنگِ زورگو، اصأل معلوم ن کهی: مرتدادیبه آراز فحشم م بردیطور که داشت منو همراه خودش م نیهم پونه
سپرده مواظب  والیه نیبه ا یشعوریوسط!! اصال کدوم ب یپریمرگشه!! آخه به تو چه مردک همش مثل نخود آش م

 کنه! حاال صبر کن !!.... فیک رمیبگ تیخاص یحسود ب نیاز ا یحال کیتو هم باشه!!  من  ینگاه و خنده ها
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 .کردندیکه دور هم جمع شده صحبت م میرفت زبانهامونیآروم شدم و خودمو جمع کردم، بطرف م یکم نکهیا بعداز
 منتظر ما بودند.  نکهیمثل ا یول

ج چشماش مو یتو یدکتر داشت، نگاهش بمن بود و نگران ینگاهم به آراز افتاد. همچنانکه گوش به حرفها ناخواسته
 .زدیم

اونجا نبود حتما گوشتشو با دندونام  یچشمامو ازش برگردونده دندونامو بهم فشردم که اگه کس یعصب چنان
 ..... کَندمیم

 

 

 و پنجم ستیب قسمت

 

 

اغ ب یتو ییبایکه بز ییها یو صندل زیم یقبول نکرد داخل ساختمون بره و همه رو چکسیبود که ه یعال یبحد هوا
. دمکریم یدوربه آراز نگاه نکنم و ازش  گهید کردمیم یشروع شد. منهم فقط سع ییرایبودند نشستند و پذ دهیچ
 سمیرسما ساد شعوریبود. ب دهیدلم ازش رنج قدر. چکردمیآراز رو بشدت احساس م ینگاهها ینیسنگ نحالیبا ا یول

 داشت!!!

بود بره و  دهیکه سرپوش اطیاز ح یا گهیبه قسمت د یمذاکره کار یبرا ،ینیریوش یمجبور شد بعداز صرف چا آراز
 و دکتر به همون سمت رفتند. کیو ش یرسم یبا کت وشلوار ها گهیهمراه دومرد د

 صدام کرد. ستادهیدورتر از همه ا یاز رفتن، آهسته به سمتم اومد و چندقدم قبل

 یکه برام بدتر از گلوله بود گفت: باز چ یبه چشمام کرده با لبخند مهربون یبلند شده بطرفش رفتم که نگاه اجبارا
 شده؟ یزیچ ؟یکسل ینجوریچرا ا کنه؟؟یجارو م نویشده امروز اخمات داره زم

!!!! ــــــــــکنهیتعجب چشام چهارتا شد. با صورت جمع شده آروم گفتم: روتو بِرم بخدااااااااا! حاال سوالم م از
 .... نیشده! حاال انتظار دار اهی! صدرصد هم سکنهیهنوزم داره درد م یبازومو از بس محکم فشار داد
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 دم؟فشار دا یلیگفت: واقعا خ متعجب

 یزیداشته باشه که چ سمیکه ساد یشدم! آدم وونهیچون د کنمیم یگفتم: نـــــه باااباااا! شوخ یو کجک آروم
 !!!ستیبلد ن یکار نمیو بهتر ازا ستین شیحال

کنه بهم جواب بده! فقط گفت: ممنون از اسم  دایپ یزیگشت، نتونست چ ینگام کرد که فک کنم هرچ چنان
بازم دورتر نرو. بذار  یول دارن،ی! فقط اومدم بگم درسته همه جا تحت نظره و چشم ازت برنمنیقشنگتون. لطف دار

 فکرم ازت راحت باشه. 

 دمیطالع مکه بهش ا ینفر نی. اگه خواستن منو بخورن اولنیلطف دار یلیتکون داده گفتم: خودتونم خ یسر
 .نی! نگرانم نباشنییشما

 ! و منو ترک کرد.یریش. دورتر نمجاها با نیبهم کرده محکم گفت: هم ینگاه آزرده

 که سرخ شده چشم به آراز داشت.  دمیرو د نویرفتم، م هیکه چشم ازش برداشتم و بطرف بق نیهم  

تحفه هستش! دادمش به تو. مال خودِ  یلیخ یکنیفکر م چارهیسرت! ب یتو ینگیباغ جر نیدلم داد زدم: خاک ا یتو
 !میخودت! ما که نخواست

ب مناظر  جال نقدهیا نجایا ایو منو همراه خودش به طرف درختا کشونده گفت: ب دیدستمو کش عیپونه سر دمیرس تا
 . تند باش.میعکس بنداز ییو چندتا مینیبب دیداره که با یوقشنگ

ونا ا. ما هم با گفتن چَشم از میدور بش ادیز نجایاز ا دینبا گفتنیکه بهمون م میخاله و خانم دکتر برگشت یصدا با
 .میفاصله گرفت

که روبه ما نفس زنان گفت:  میتند فرهاد به عقب نگاه کرد یقدمها و نفس ها یکه با صدا میبود الیو یداخل محوطه  
ق کردم که االن عش دایناناز پ هی ی. بعداز عمرستین یها! اصال شدن ستی! آهو خانم قبول ننمیبب نیسیدخترا وا یه

رو به پونه ادامه داد: مگه بهت نگفتم حق  یالت یو با صدا ؟؟اصال عشقم از من اجازه گرفته ؟یبریکجا م یمنو دار
 کنم!!! ریبزنم دنده هات رو خورد خاکش ؟؟؟یاز کنارم تکون بخور یندار

به خودش گرفت وگفت:  یمظلوم افهیق عیجور کارها بود، سر نیو ا جانیبال هم که دنبال دردسر و ه طونیش ی پونه
 یدستشو به کمرش زده گفت: نـــــه نـــــه غلط کرد هوی. بعد کنمینم نکارایاز ا گهیانم غلط کردم!! دعشق ج
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پدر مردشون  یمثل آدم باال سرِ زن وبچه ها یکنیم ینه سع یدیم ی! چند ساله نه خرجتیخاص یب کهیخودت مرت
 ........  ی کهیانصافه مرت نی! برو که مِهرم حالل، جوونم آزاد! آخه ایگیحاال زورم م ،یباش

 یگودال یپام تو کدفعهی دم،یخندیو غش غش م کردمیدوتا گوش م نیا یطور که داشتم به چرت وپرت ها نیهم
 هوارم بلند شد. یخوردم و صدا نیکه زم دیچیرفت و به شدت پ

که خواستم با کمک پونه  نی. همانیمحافظا با سرعت به طرفم م دمید کدفعهیشد که  یدرد اشکام جار ازشدت
 ناله ام به آسمون رفت! یکرد و دوباره صدا یکه نفسم تنگ دیچیبدنم پ یتو یوفرهاد بلند شم، چنان درد

 نیخاص از زم یو روش اطیلحظه با احت کیگذاشتن که در  نیزم ینگران دوباره منو رو یو فرهاد با چشمان پونه
آراز اومده بود. گفت: خانم توانمند  یبا من بخونه  نایخودم بود که دم رفتن بابا ا یکنده شدم. همون محافظ شخص
 لطفا! و راه افتاد. نی! فقط تحمل کندهیچیپ یفک کنم پاتون بدجور دیحالتون خوبه؟ اصال نگران نباش

 پراز یا چشماندر سه طرف من شروع به حرکت کردند که فرهاد ب گهیدار د کلیسه تا محافظ ه عیسر نیح نیهم در
 تعجب چشم به ما داشت. منم که بشدت درد داشتم و حالم اصال خوب نبود.

و انقده همه گوش بفرمانت  یمهم نهمهیا دونستمیبخدا! اگه م یدار ــــــــــولیروبه من گفت: بابا ا فرهاد
هلت  و شدمیبه کار م خودم زودتر دست کنن،یو ساپورتت م رنیگیم لتیتحو ینجوریخوردن ا نیزم هیهستن که با 

 ........دادمیم

 پونه ساکت شده بلند گفت:  یبا پس گردن که

زنم مگه حق داره دست رو شوهرش بلند کنه؟ اصال  ده،ی! آخه ورپرمیقد ی!!! بخدا زنم زنایزنیخ دِ چرا م آآآآآآآآآخ
 وخالص!! کنمیامروز سه طالقت م نیبابا!! هم مینخواست

کرد.  یدستمو گرفت و منو همراه دهیپر ینگران و رنگ یفرهاد... با چشمان یبدون توجه به مزخرف گفتن ها پونه
 ! رفتیم یاهیحال شدم و چشمام داشت س یاز شدت درد ب گهید

ه ک یتخت یکردن که آروم رو ییمارو داخل خونه راهنما رفت،یقربون صدقه م م یشدن به خاله که با نگران کینزد با
 ! دمیکش غینتونستم تحمل کنم وج گهیکه خوردم د یکرد گذاشته شدم. از تکون ییوم جهانبخش راهنماخان

رو لباش جا  یو نا محسوس زیکه لبخند تمسخرآم دمیرو د نویلحظه م هیکه اشک اونارو تار کرده بود  ییچشما با
 .کردیخوش کرده بود و داشت منو نگاه م



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

235 

 

 نی. تا چشمام باز شد، صورت خشمگدمیدکترو شن یصدا کدفعهینکردم وچشمامو آروم بستم که  یبهش توجه یول
 ادمیمقابل نگاهم ظاهر شد که از خشمِ صورتش عذاب پام  ومدیونگران آراز  که درست پشت سر دکتر بود وجلو م

 یارک ایبگه  یزیدکتر چ نکهیاو قبل از  ومدبطرفم ا عیسر د،یکوبیقلبم از خشم آراز بشدت م کهیرفت..... در حال
تفاوتش پنهان کنه که اصال هم موفق  یرو پشت چهره نسبتا ب تشیعصبان کردیم یدورگه که سع ییبکنه، با صدا

 رو بشناسه!! فتهیروز ب نیکه باعث شده پام به ا یکس  ایعامل  خواستینبود، م

دکتر به کارش برسه، البته اگه آقا آراز اجازه آروم باشم تا  کردمیم یچشمامو محکم بسته بودم و سع یناراحت از
 !شدنیو آروم م فرمودنیم

 دادم و اشکامو پاک کرده آروم گفتم: رونینفسمو ب فتادم،یاز شدت درد پس م کهینتونستم تحمل کنم و در حال گهید
ر دکت یآقا نکهیشدم. االنم مثل ا ینجوریچاله افتاد ا یآراز خان تورو خدا دنبال متهم نگرد، متوجه نشدم و پام تو

 !نیکنه اگه شما اجازه بد نهیمعا خوادیم

و سروصدا راه  یبروبر منو نگاه کن نطوریهم نکهیگنده! عوض ا یدلم داد زدم: واااااااا خب برو کنار پسره  یتو
 بکش کنار مردم به کارشون برسن! ،یبنداز

 شد.تند دست به کار  دیند زیدکتر که صبر کردن رو جا 

 .  دمیهم باد کرده بود با دست گرفت که از درد لبمو به دندون گرفتم و دوباره بار یچپم رو که کم یمچ پا اطیاحت با

که  یآراز، دستامو که مشت کرده بودم رو گرفت و هر فشار و حرکت یگرم و محکمِ مردونه  یدستها زانیر اشک
واشکامم که ماشاا...  کردمینه، من از شدت درد خودمو جمع موارد شده رو بدو یتا شدت صدمه  دادیدکتر به پام م

 راحتتر باشه.  امشد تحمل درد بر یآراز باعث م تگریحما یدستها یحرف نداشت. ول

 باز کردم ومنتظر موندم.  یتخت گذاشت که چشمام رو به سخت یآروم پامو رو یلیخ دکتر

م رو مچ عیسر دیام حبس شد. بــــــــــله مچ پام در رفته بود وتا پام گرم بود با نهیس یحرف دکتر نفس تو با
 انداخت.  یجا م

 شد.  ریگونه هام سراز یچشمام بدتر رو یوحشت و درد، اشکها از

 .کردیو موهامو نوازش م خوردیبود واز شدت اضطراب همش سرجاش وول م دهیرنگش به شدت پر چارهیب ی خاله
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 نکهیراحت و بدون ا یلیخ نویم ینگران نگاهشون رو به من دوخته بودند ول یراد و فرهاد هم با چشما دکتر و خانم
 کهیبود و درحال ستادهیا یخورد. پونه هم که کنار یم وهیمبل نشسته بود و م یداشته باشه رو یمشغله فکر یذره ا

 .ختیریچشم بصورتم داشت اشک م

دلم گفتم: ولش کن  یتو ی. ولکردمیم رونشیخودمون بود ب یحرصم گرفته بود که اگه خونه  نویاز رفتار م یبحد
 حسودرو!  یریکبیا یدختره 

عش وض نکهیمچش جا انداخته بشه، قبل از ا دیآراز بلند شد که گفت: پس دکتر، اگه با یمحکم و دورگه شده  یصدا
 .دیدست به کار ش عیبدتر بشه سر

بزرگ ومردونه ش  یدستها یکرد، که دوباره دستامو تو دنیم ازشدت وحشت بشدت شروع بلرزحرف آراز بدن نیا با
 سرشکستنک طنتی! شیتحمل کن یرو به من نداد. فقط بطرفم خم شده گفت: مجبور یا گهیفشرد واجازه حرکت د

 هم داره کوچــــــــــولــــــــــو!!!

 . کردمیبه حرکات دکتر نگاه ممن بدون توجه به حرفش، همچنان با ترس ولرز  یول

اژ، ماس نیثابت نگه داشتن پام در ح نطوریماساژ و هم یبر آوردن آب گرم برا یپس از دادن دستورات الزم مبن دکتر
 شروع به کار کرد. 

و حرکت پام ناله ام بلند شد و دوباره اشکام  چوندنیدکتر چشم دوخته بودم که با پ یوحشت به دستها با
 . ختندیفرور

 تیاذ ش،یآراز به شدت فشرده شدم . درد پام، دررفتگ یآغوش گرم ومردونه  یبودم، تو کهیحال نیدر هم لرزان
 شدنم، ترسم، هراسم همه فراموشم شد و ضربان قلبم به شدت باال رفت. 

نفس  یشدم. نه از درد، بلکه از شدت استرس و صدا یم هوشی. واقعا داشتم بدادیتن آراز داشت کار دستم م عطر
 مرد!  نیگرم ومحکم ا یها

 ش فشرد! نهیکه همزمان آراز سرمو به س دمیآه کش یبلند یصدا با

 نیاصال طاقت ا وونــــــــــه،یولم کن د یآشفته و ضربان قلبم باال بود که فکر کردم: واااااااااا یبحد حالم
بلندم تازه به خودم  یکه با ناله  دیچیپام پ یتو یدیرو ندارم! تورو خدا تمومش کن! درد شد یافتنیآغوش دست ن

 اومدم. 
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کارها رو کرده بود که حواس منو پرت کنه! چقدرم موفق بود و من حواسم که سهله، خودمم فراموش  نیتموم ا آراز
 عمرم بود.  یلحظه ها نیتر نیریمن ش یبازم اون لحظات برا یکرده بودم. ول

آرومش دمِ گوشم بهم  یآغوشش فشارم داد و با صدا یونمدارم رو باال آوردم که آراز دوباره محکم تو یاشک یچشما
 تموم شد. یکه همچ گفتیو م دادیم یدلدار

 گرم گرم شد و چقدر خوشحال بودم.  وجودم

و تش فرخودمو  در آغوشش فشردم و فکر کنم ناخنهامم به پش شتریشد هرچه ب قیکه بهم تزر یآمپول مسکن با
و پدر آدم که سهله جد  موننیخونه اون ناخنهاتو کوتاه کن. مثل خنجر م یدیکردم چون دم گوشم گفت: لطفا تا رس

 لبام نشست.  یرو ی! که لبخندارنیو آبادشو درم

ه ک........ همچنانشدیافتاد که مثل لبو سرخ شده و داشت از اتاق خارج م نویکه سرمو باال آوردم چشمم به م یا لحظه
ق بازم زق ز یآروم گرفته بود ول یلیو محکم بست. درد پام خ دیپام مال یرو یدست آراز بود، دکتر پماد یدستم تو

 کرده.  هیو چال سرخش مشخص بود همراه من تا آخر گر ماتاق به پونه افتاد که از چش ی. چشمم گوشه کردیم

و  شدیمنهم حواسم پرت نم اوردند،یوهرا رو درنمزن و ش یو ادا کردندیاگه با فرهاد شلوغ نم دونستیم خودشم
 .شدمینم ینجوریا

 یمهمونام بزنم. هرکار ی هیبه بق یمن سر نیو استراحت کن. اگه اجازه بد این نییگفت: دخترم از تخت پا دکتر
 در خدمتم. و از اتاق خارج شد.  نیداشت

 . دمیتخت دراز کش یکمک پونه که تند جلو اومد و آراز که دست به پشتم انداخت، آرام رو با

 فکرش ازم راحت شد همراه پسرا از اتاق خارج شد. یجهانبخش هم وقت خانم

 یصدام کن دختره  یداشت ی. هرکاریراحت استراحت کن یبتون رونیب رمیبطرفم خم شده گفت: منم م آراز
 ؟یبکن یهم بلد یا گهیکار د یبجز شلوغ ی! راستیختیبهم ر رو یوروجک، که همچ

 ! گهیخب اتفاقه د ی، ول خوامیلبام نشست که گفتم: واقعا معذرت م یرو یلبخند

 . ازاتاق خارج شد.کنهیم دایاتفاقها هم تورو پ یهمه  یبره گفت: از بس زلزله ا خواستیم کهیحال در

 .ارهیخوردن برام ب یبرا یزیاز اتاق خارج شد که چ میشونیپ دنیهم با بوس خاله
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که جات اونهمه بد  یاله رمیهم کرده بود تورو! بم یآهــــــــــو! چه بغل یتند کنارم نشسته گفت: واااا پونه
 ! رفتیمن درم یمچ پا کردمیبود همش آرزو م نجایبود. بخدا اگه اردالن ا

 بغل یحتما مچ پات دربره که اردالن بغلت کنه؟ خب هزارتا راه برا دیبا وونهیگفتم: آخه د دمیخندیم کهیحال در
 کردن وجود داره!

چند روشش رو  طونی! خب شیبد ادمی یتونیو م یراههارو بلد نیگفت: پس تو ا دیخندیغش غش م کهیدر حال پونه
 ؟یتا حاال امتحان کرد

ز چه ا دن،یبا دو اطیح یافتادم که در آغوش آراز فرورفته بودم. چه تو یدفعات ادیو حالم خوب بود.  دمیخندیم بلند
 هام....... یضیچه مر اط،یجشن، چه توسط سگِ ح ینرده ها، چه تو یرو

 افتاد: ادمیکه تازه خونده بودم  یشعر

 

 یدیمرا به آغوش کش یوقت

 دمید ییرا تابلو خودم

 چهار سو مات  که

 توست یچشم ها خیم

 لحظه آن

 خوردم. ینم تکان

 تو یرا با دست ها جهانم

  نیگرفته بودم و ا قاب

 تیدر بازو خالصه

 افزود یمن م یبها به
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 عمر  یخواستم همه  یم

 پروازم یایجغراف

 اتاقت باشد وارید آسمان

 تخت خواب یبه رو یرو درست

 یجا که هر لحظه چشم باز کن آن

 نخست ام لبخند

 اول. سالمِ

 گفتم سالم  یراست

  ینشو وانهیوقت د کی

 یبه خدانگهدار بفروش مرا

 

مثل  باور کن اد،یم ادمیکه  ییبا خنده گفت: تا اونجا زدمیبود و پشت بندش لبخندم م دهیکه فکر کردن منو د پونه
 وگرنه ست،یبا هم جور ن ادی! حاال خوبه اخالقتون زیی. چونکه همش اونجادنیبغل آراز جان بر یناف تورو تو نکهیا

 االن ......

 دنِی. فقط دذارمیم نیهم راحت سرمو زم رمیاگه بم یندارم. حت ییآرزو گهیفکر کردم: د دمیخندیم کهیحال در
 مامانم.....

صورتم  یگرم آراز رو هرلحظه رو یهم گذاشتم. بشدت احساس آرامش داشتم. عطر تن و نفس ها یچشمامو رو 
 داشتم. یو چه حس خوب کردمیاحساس م

از  دیباشه و بشه باهاش سر کرد. وگرنه تا آخر عمرم با یمرد زندگ یکن آراز کم یکار ایته دلم دعا کردم: خدا از
 کرد و ساخت! یباهاش زندگ تیوضع نیبسوزم و بسازم. چون امکان نداره با ا الیجنابِ گودز یدور
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 یتیآراز به تو اهم نیاصال بب ،یوزدیو م یبریخودت م یبرا یخنگ که دار یبعد فکر کردم: آخه دختره  یا لحظه
 که ........ کردیم لیاخالقشو تعد یحتما کم دادیم یتینه! اگه بهت اهم ای دهیم

 یهمه  یتو ینیریچشمامو باز کردم احساس آرامش ش نکهیشدم.  هم داریآرومش ب یپونه و تکون دادنها یصدا با
 . دیچیبدنم پ

ود خوبه باز فرهاد ب ؟یدیچند ساعته خواب یدونی! منجایا یگفت: ماشاا... بزنم به تخته فقط خوابت رو آورده بود پونه
 !کردمیدق م ییباهاش حرف زدمو و گشتم وگرنه که از تنها یکه کم

 رد.ک هوشیفک کنم کارِ اون آمپوله بود که منو ب ی. ولدمیشد خواب یچ دونمیگفتم: باور کن اصال نم آهسته

 میاخویغذا بخور که م یکم زدلمیگفت: پاشو عز رفتیقربون صدقه ام م کهیغذا وارد اتاق شده درحال ینیبا س خاله
 خونه مون.  میبر

 باور کنم ساعتها خواب بودم. تونستمینم اصال

نگاهش کامال بصورتم  کهیآراز وارد اتاق شد و بطرفم اومده درحال ام،یب نییاز تخت پا خواستمیآماده شدم و م یوقت
 کار دارم. یمن کم رهی. دمیو بعد گفت: بذار کمکت کنم بر دیبود، حالمو پرس

دستام بلندت  یرو ینش تیاذ نکهیا یو برا دمیکشیبازومو گرفت و دم گوشم زمزمه کرد: کاش خجالت نم ریز آرام
 اطراف پرِ آدمه! فی. فقط حکردمیم

 ست متعجب نگاش کرده آهسته گفتم: شمام مثال از خداخواسته که....... نش یلبام م یرو قیعم یلبخند کهیدرحال

ه !!! چشماشو برامون لوچ کردنیپچ پچ بکن ینجوریپونه گفت: مگه من مرده باشم شما دوتا ا هوی دیخندیم کهیحال در
 !نیمطمئن باش ذارمیتنهاتون نم گهیادامه داد: د

از در ب مویرفت نیبطرف ماش هیبق یبدرقه  انیبازومو گرفته در م ریکمک کردن و از دوطرف ز میدیخندیم کهیحال در
 .  میاسکورت محافظا بخونه برگشت انیم

 دنیهنگام خاله وارد اتاق شد و با د نیلبام جاخوش کرده بود. در هم یرو یاتاق خودم بودم و ناخواسته لبخند یتو
 به سراغم اومد.  وهیآب م وانیل هیرو ترک کرده با  بازم شروع به قربون صدقه رفتنم کرد.  بعد فورأ اتاق یچشما

 گشاد شد. یچشمام از شدت خوشحال کدفعهیکه وارد اتاقم شدند،  ییعمه و پونه و دا دنید با
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پامو کنترل کرد و کنارم  تیپونه وضع یهایمسخره باز انیدر م کردیم یمن احساس نگران تیاز وضع یلیکه خ ییدا 
همه آورده بود و  یلبها یتخت نشسته با آرامش شروع به صحبت کرد. حرفها و مزخرفات پونه گلِ خنده رو رو یرو

 ذوق کرده بودم. یاز خوشحال اشه،و همراه من ب  شمیپ خوادیچند روز م یپونه برا دمیفهم یوقت

 گهیبغلش منو به اتاقم آورده بود، د یوکه کمکم کرده و با اجازه گرفتن از پونه، حدوا ت روزیاز آراز نبود. از د یخبر
! چه دیپرس یازم نم ی. اصال چرا حال و احوال دادمیبروز نم یزیچ یبودمش و به شدت دلتنگش بودم.  ول دهیند

 از پدر و برادرم نبود! یهم با من حرف بزنه! اصأل چرا خبر تلفن قیاز طر تونستینم یافتاده بود که آراز حت یاتفاق
 بگذرون....... ریرو بخ یخودت همچ ای! خداکردمیم یس دلشوره داشتم! چرا احساس نگراناحسا یچرا گاه

 

 

 و ششم ستیقسمت ب 

 

 

رو کال عوض  الیو یمنزل حال و هوا یاهل منزل در تکاپو و جنب و جوش هستن. رفت و آمد کارگرها وخدمه ها همه
 هگیو م رهیو م ادیباال سر خدمه منزل م نکهیا ایرسه  یبه من م ایسر، پا در هوا مونده.  کی چارهیکرده. خاله هم که ب

 کنن. کاریچ

رنگ عوض کرده و کم کم سبز  ی، درختها یآسمون رنگ یاز البال شهیرو م دیع یاواخر اسفند ماه هست و بو آخه
 یبو زیچشاخه ها سر برآوردن رو حس کرد. خالصه همه  یکوچک رو یدیدرختا که مثل مروار یبایز یشده، گال

 و منم که هم خوشحالم و هم حالم گرفته ست! دهیبهار وطراوت م

همه مشغول رفت و روب هستن و منم فقط با کالسام سرم گرمه،  کهیمدت نیا یاز خانواده م ندارم. تو یخبر چیه
ش دلتنگ نهمهیچرا ا دونمی. نمنمیتونستم آراز رو بب کباریمدت فقط  نیهستم. در طول ا یاتاقم زندان یاکثرا تو

و بشدت آرازو ازم  ادیوقتا که دلم باهام راه نم یلیخ. نمشیبب یالاقل دورادور هم که شده گاه خوادیو دلم م شمیم
. نمشیبب تونمیکه اصال نم رهیم یو ک ادیم یک دونمینم ی. ولشمیو منتظرش م نمیش یپله ها م یباال کنه،یطلب م

 شلوغه. یلیسرش خ نکهیشده، مثل ا یقاط یلیو رفتنهاش خگفت وقت اومدن  دمیکه از خاله پرس کباری
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 کیده شب بود. خاله به زور  یکایساعت نزد بأی. تقرادمهیکه بعداز مدتها آرازو احساس کردم رو خوب  یروز اون
 مهربانانه اتاق رو ترک کرد. یریبعداز شب بخ ده،یرو به خورد من داد و منو  بوس ریش وانیل

دوسش داشتم. تاب  یلیتنم کرده بود که خ یراحت بودنم لباس خواب بامزه ا یبرا یوقت خواب نبود، ول هرچند
 قشنگ و راحت. یلیگرد و باز و خ قهیملوس قرمز رنگ،  یبا عکس  گربه کوچولو ینخ دیسف یوشلوار

 .دادمیرو گوش م یگوشم داشتم با آرامش آهنگ یتو یو هندزفر خوردمیتخت وول م یتو

و ر یبازور هندزفر یکنار زدم. هرچند حالشو نداشتم ول یشونیپ یبازم رو از رو ی. موهاگرفتیکم داشت خوابم م کم
 احساس لرز کردم.  شدیم نیانداختم. همونطور که چشمام داشت سنگ یعسل یدرش آوردم و رو

 . دمیدرِ اتاقم رو شن یتقه  یمثل بچه ها جمع کردم که صدا خودمو

 خاله! گهیتو د ایب ستیگفتم: در زدن الزم ن شدیکه به زور بلند م ییصدا با

 .دمیشکمم جمع کردم وبه سمت چپ چرخ یدر باز و بسته شد. زانوهام رو تو که

 شدم.  نییتخت باال پا یکردم رو احساس

 شدیراحتتر م دکریم یکه اگه به اتاقم اثاث کش زدیبه من سرم یکنه. بحد یخاله بود که اومده بود بهم سرکش حتما
 کنارم بود. شهیو هم

 پدرمو درآورده بودند. یاضیو ر کیزیف ریرونداشتم چشمامو باز کنم. امروز دب حالش

 سردمه!!!! یلیزمزمه وار گفتم: خاله خ تیهمون وضع یتو

 شد. دهیسرشانه هام کش یآروم تا رو پتو

 ! یپتو ببر ریسردته سرتو هم ز یو حاال وقت یپتو بر ریداشت ز یحس خوب چه

 به لبم اومد. که زمزمه کردم: ممنون خاله.  یفکرم لبخند کمرنگ از

 یقیتلخ رو دوست داشتم. با نفسِ عم یبو نیشد. چقدر عطر ا دهیصورتم دم یتو ییگرم و آشنا ینفس ها یصدا
.......... بهش بگو یدیآراز رو م یو زمزمه وار و خوابآلود گفتم: خاله آراز اومده، بو دمیعطر تلخش رو به مشام کش

 !ستین داتیاصال پ ییکجا الیگودز
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 !داشتمیخدا از متلک گفتن دست برنم چوقتِیلبام نشست که ه یرو یکردم همونطور خواب آلود لبخند احساس

 گرمم بشه گفتم: آ.....را.....ز...... یبلکه کم بردمیپتو م ریسرمو ز کهیحال در

 که گفت: جان آراز ! دمیپتو شن ریمبهمش رو از ز یآروم صدا یخواب باشم ول نکهیا مثل

رو از  ایرو نیشم و ا داریخوام ب ی! جهنم، اگه خوابم نمنمیب یدارم خواب م ایخودشه  یعنیمن  یکردم: خدا فکر
 و دلتنگش بودم . نمشیدست بدم. چقدر دوست داشتم بب

 یجور خواب بمونم، ول نیواقعأ خوابه بزار هم. اگه دمیکش یگرید قیلبام جاخوش کرد. نفس عم یدوباره رو یلبخند
مشامم  یها تموم بشن..... همچنانکه عطرش تو هیثان نیو  دوست ندارم ا کنمینم یحرکت چیباشه ه تیاگر واقع

 یکنارم نشسته باشه. اونوقت چ دمشیند هیباشه و االن که مدت تیبود، از تهِ ته دلم آرزو کردم که کاش واقع دهیچیپ
 رو! ینسناسِ فرار یاصال قادر بحرکت نبودم و چقدر آرزوشو داشتم پسره  دونستمیفقط م دونستم،ینم شدیم

احساس کردم  کدفعهیکه  رفتیو دلم ضعف م کردمیفکر کرده خدا خدا م ینجوریهم یداریخواب و ب یتو داشتم
 داغ شد! جگاهمیصورتم کنار رفت و گ یپتو از رو

 یخودشه! آرازِ خودمه خدا جووووووووونم! شکرت که برگشته، ول یعنی. کردمیم! باور نیرو کرده بودم حساب سکته
 چه آماده بخدمت هم برگشته! 

 .خواستمی. اصال هم نمخواستمینداشت عقب بکشه! خودمم نم الیتو همون حالت موند و انگار خ یا هیده ثان حدود
نشده بود. حاال هم چه  یا اشکم دراومده و ازش خبرپله ه یچشم به در دوخته بودم و از باال دنشیروزها در انتظار د
 جانانه اومده بود! 

 . دمینفهم یزیهم سر سختانه چشمامو بسته نگه داشتم. خودمو به اون راه زدم که اصال چ باز

 ! اوردمیکم م یستینبا یول دیلرزیبشدت م دلم

 . دیخودشو عقب کش یکم

زد. بعد با انگشتش شروع  یعقب م مویشونیپ یرو یسرم احساس کردم که نوازشگونه موها یدستشو رو ینیسنگ
 به نوازش گونه ام، صورتم و چونه م کرد. 
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 م تندتند باال و نهیس یدادم، قفسه  رونینفسمو ب کدفعهیکه  جانیم حبس شده بود. ازشدت ه نهیس یتو نفس
 یِجوجو کوچولو ه؟؟؟یکه گفت: چ دمیبونش رو کنار گوشم شنبم و سرسخت و مهر یصدا کدفعهیشد که  یم نییپا

ه ! آروم باش کفتهیب یبرات اتفاق ذارمینم مهو تا جوون در بدن نجامینترس .... اصال نترس که خودم ا ده؟؟؟یمن ترس
 همراهت هستم قلبِ آراز! شهیهم

 شد.   یعیطب جینفسام بتدر یدوباره آرامش به تنم برگشت وصدا نش،یدلنش یآرام و حرفا یصدا با

 منه! یآرامشت آرزو شهیکوچـــــولو. هم نیگفت: آفــــــــــر دهیدم گوشم کش کامال

 اتاق رو ترک کرد.  امیوتا به خودم ب دیگوشم رو بوس یالله  یبه آرام و

 یتو نایا یهمه  یعنیخدا مُردم و زنده شدم.  یوااااااااا

 . دمیدیاب مواقعا خو ایاتفاق افتاده  تیواقع

 نبود.  خواب نایا چکدومیبود و ه تینشست. پس واقع مینیدر ب یادکلن تلخ آراز به خوب یو بو دمیکش یقیعم نفس

 ذارهیبرام مته به خشخاش م نهمهیچون دوستم داره ا یعنیعاشق منه؟  یعنیآراز منو دوست داره؟  یعنی ایخداااااا
مردِ  نیکوهِ غرور، ا نیمرد سنگدل، ا نیسخت ......... ا یلیدور و برم نگرده!! باورش برام سخته!....... خ چکسیکه ه

االن منو دوست داره؟ اصال  یعنیباشه،  یهردختر یاهایمردِ رو ،یتمثل ب تونهیم  تشیو موقع افهیاحساس که با ق یب
 باور کنم.  تونمینم

 یکه منو دوست داشت و منم عاشقش بودم، کم یهاش راه گرفت. کاش مردچشمام جمع شد و از گوشه  یتو اشک
! فقط ردکیآدمو با سن و سالش درک م شتریب ی! کاش کمگفتیکمتر زور م یبود! کاش فقط کم یمرد زندگ یفقط کم

ش تونستم تحمل یبله قربان گو نبودم و نم نعنوا چی. منم که به هخوردینم یکه اصال به درد زندگ فی......... حفیح
 شیپ یچ نمیتا بب کردمیعاقالنه رفتار م یبابام هوار بودم. پس بهتر بود کم یبه قول پونه دوروزه خونه  یعنیکنم! 

که  یبه خاطر عشق دادمیاجازه نم گهیاز عمرمو ناخواسته و ناجوانمردانه باخته بودم، االن د یادیز ی! من سالهاادیم
 عمرمو هم فدا کنم!  ی هیقآخر عاقبتش از االن مشخص بود ب

 . ارمیفقط با آهنگام بود که تونستم خواب رو بچشمم ب اونشب

 کیو  مثل  ستیدوباره ن دمیفهم یرفتم. وقت نییشدم و تند آماده شده پا داریآراز از خواب ب دنیبه عشق د صبح
 نشستم و بعد که خسته شدم به اتاقم برگشتم.  یوافسرده گوشه ا نیمن تموم شده و رفته ، غمگ یبرا نیریخواب ش
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بودم.  والیبشدت دلتنگ آراز ه ی. ولارمیمو بدست ب هیو دوباره روح امیتا به خودم ب دیطول کش یساعت چند
جا  ششیتمام فکر و ذکر و قلبم پ یول م،یخوریبهش فکر نکنم و به خودم بگم ما بدرد هم نم کردمیهرچقدر تالش م

 مونده بود. 

 ذرهگیو منگ، آراز رو با خاله اشتباه گرفته بودم  م جیکه منِ گ زیو خاطره انگ بایاز اون شب ز یهفته ا هیحدود  ناال
 . شهیم کتریهم رفته رفته نزد دی! عکنهیآرازم از من فرار م نکهی. مثل ادمشیند گهیو د

ظا محاف یول کنم،یاستفاده م یو طراوت بهار یو از سرسبز زنمیم اطیبه ح یسر رمیگیم یکه زورک یبا اجازه ا یگاه
 نهمهیو چشم به من دارن. کاش علت ا چرخنیدورتر از من دورم م یو کم کننینم یروخال دانیمثل قبل کامال م

 .  دمیفهمیمحافظت رو م

ردم تا سوال و جواب ک نقدریخونه رو آماده کنن. ا دیبا رسهیکه از طرف آراز م یطبق دستورات دمیکه فهم یاونجور
 ه. برگزار بش الیو یتو یبزرگ یلیجشن خ دیاول ع یاز دستم سرسام گرفت وگفت: قراره روزا چارهیب یباالخره خاله 

ه آدماش ب قینبود و فقط دستوراتش رو از طر داشیپ الیبود چرا آراز تو و نیبود، ا بیبرام عج یلیکه خ یزیچ یول
طرف کالفه م  کیآراز هم از  دنیو ند یطرف و دلتنگ کیخانواده ام از  یبرا ی. دلتنگرسوندیمنزل م یخدمه و اهال

 تازه باز شده درختان خوندم: یشکوفه ها ریخودم ز یاسردرگم بر ،یدور نهمهیاز ا شونیکرده بود. آشفته و پر

 که گرفته باشد... دلت

 آغاز ماجراست... تازه

 ....ندیآ یبه قدم خاطرات م قدم

 ....خراشندیرا م روحت

 به سکوت.... یشو یناچار م وتو

 تلخ.... یتحمل بغض و

 که گرفته باشد... دلت

 شود از چشمانت.... یم ریسراز یبه قطره دلتنگ قطره
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 ... تیگونه ها یسرد رو یوآه

 !؟....یاوریطاقت ب یتوان یچقدر م مگر

 که گرفته باشد.... دلت

 ...فقط

 باشد... دینفر با کی

 ....فقط

 .چیه گری....... باشد..... د دیبا

 

 

 و هفتم ستیقسمت ب 

 

 یکه همراه خاله و عمه و پونه تو شیلباس و کفش و لوازم آرا یباز شده، جعبه ها یبودم با چشما ستادهیا همچنانکه
 هیهو ت دهیخر نایا یهمه  یو چطور ی! کِ هیچ نایا اوردمیو اصال سردر نم کردمیرو نگاه م شدنیم دهیاتاقم داشتن چ

تخت  ی. پونه از شدت خنده روکردمینگاه م الیباز به عمه و وسا یشده! مغزم هنگ کرده بود و فقط با چشم و دهن
 .دیخندیمتعجب من قاه قاه م ی افهیولو شده بود و داشت به ق

 .دندیخندیو اونام م کردندیمتعجب من و خنده پونه نگاه م افهیو عمه هم داشتن به ق خاله

من  ی. ولدیحالمو پرس رفتیسرمو نوازش کرده قربون صدقه م م یآروم موها کهیاومد و کنارم نشسته در حال عمه
 نگفتم. یزیفقط با تکون دادن سرم جوابشو دادم و چ

 یتو دیشده و منم با دهیجشن تدارک د یبرا نایدادن که تمام ا حیتوض اوردم،یسردر ن یزیهنوز از چ دنید یوقت
بهم  فشردیمنو در آغوشش م کهیهامو از چشمان اشک آلودم خوند، در حال یدلتنگ یعمه وقت جشن شرکت کنم.
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 یخوب وخوش یازشون خبرها دیداد و فقط سربسته گفت که با خانواده م در ارتباط هستن و حتمأ بعداز ع یدواریام
 . رسهیبهمون م

 زدم و کنارشون نشستم. یهمون روزها لبخند دیفقط به ام منم

 عنوان ندارم و چیبکنن قبول نکردم. متوجه شدند که حوصله شو به ه یاصرار کردن لباسهارو بپوشم و نگاه یهرچ
از  یآسمان یشده به رنگ آب یبلند و سنگ دوز یبایز راهنیبه پ یم نشدند. شب بعداز رفتن همه نگاه یپاپ ادیز

لباسها رو سنگها  ییبایکردم که ز دیخشدر یروشون م یکوچک یبا کفش و شال همرنگش که ستاره ها ر،یجنس حر
 .مدیدرخشیجشن م یلباس تو نیبود و حتما با ا یریو نفس گ بایو ستاره ها صد چندان کرده بودند. واقعا لباس ز

بار دلتنگ اون کوهِ  نیهزارم یاتاق نگاه کردم و بازم برا یشده تو دهیموقع خواب دوباره به لباس و لوازم چ شب
 غرور شدم.

اس لب یتحت کنترل داره. حت زویبازم دورادور همه چ دمش،یند هیو مدت ستیکنارم ن نکهیبا وجود ا یدم: حتکر فکر
! زنهیبهم نم یو سر ادی! چرا نمکنهیم کاریسوال بود که کجاست و داره چ یمنو!!!! برام بشدت جا یدهایجشن و خر

بهم  یمحشر یبود؟ عجب لطف و دلبستگ یبراش کاف بودمکه مثال من خواب  یاونم  موقع مهینصفه ن دارید هی یعنی
 !!!فتادینم ادشیبجز کارش  یچیداشت که ه

از ته دل که نشانگر دل  یکه ست بودند و آه دمیکفشها و شال کش یکوچولو و درخشان رو یبه ستاره ها یدست
 لبام جاخوش کرد. یرو یلبخند نمیب یجشن م یپس فردا آراز رو تو نکهیاز فکر ا ی. ولدمیبود کش دمیشد یتنگ

و  هیلباس چه جور یتن خور نمیبب خواستمیو دلم غنچ رفت. م نهیلباسها بب نیافتاد قراره آراز منو با ا ادمی یا لحظه
 ! ادیچقدر بهم م

 . مافوق محشر بود.   با کفشا هم که اوووووووووووه! دمیرو پوش رهنیبلند شدم و پ آروم

آراز  دگانید یبخودم زدم. کاش جا نهیآ یتو بایز یلبخند ی....... از خوشحال گهید دمیرسیهم بخودم م یکم اگه
 . دمیدیخودمو م یاحساسِ فرار یبودم و از نگاه اون ب

م خود نیکه ب یادیاتاق و فکر کردن به آراز، لباسامو عوض کردم و از همون راه دور و فاصله ز یگشتن تو یکم بعداز
 . دمیگفتم. و خواب ریبهش شب بخ کردم،یمرد مغرور احساس م نیو ا
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گفته وصورت  کیشده بود. هردو بهم تبر لیسال تحو میسوت و کور که فقط من و خاله بود یخونه  انیم شبید
قم ر ینجوریگذرونده بودم!!! چرا سرنوشت من ا یرزنیبا پ ییسال رو درتنها لی. امسال هم تحومیدیرو بوس گهیهمد

شامل  شتریخانواده ب یب یخانواده!! که کلمه  یبخدا تنها بودم، حاال چه با خانواده، چه  ی شهیخورده بود که هم
 . دلم گرفت.شدیحالم م

منو بده!  یهایکس ینداشت که تاوان تمام ب یخودمو خوشحال نشون بدم. خاله گناه امیکردم در اوج دلتنگ یسع
. بازم خوب دمیخاله بلند شد. خودمم خند یقهقهه . بوسه ام چنان صدادار بود که دمشیبغلش کردم و محکم بوس

 .  ختمیریصبح اشک م خودبهم زدند وگرنه فکر کنم تا  یبود خونواده ام بفکرم بودند و زنگ

آراسته شده  ییرایپذ لیگل و وسا یبا سبدها ییبایروزم مثل باد گذشت و امروز روز جشن بود. سالن خونه به ز دو
خونه پالس بودند و  یشده و همه در حال رفت و آمد بودند. محافظا هم که هر گوشه  نیگزیجا یبود. ارکست گوشه ا

 و میکردیپله ها نگاه م ی. فکر کنم به گروه نوازندگان هم شک داشتند. منو پونه هم از باالدنییپا یهمه جا رو م
 .میبود شگرمیمنتظر آرا

س. نسنا یدختره  نمی! ولش کن ببیپونه موهامو کَند یشد که گفتم: آآآآآآآآآآ دهیموهام توسط پونه کش یا لحظه
  ؟یدار کاریمن چ یتو با موها

ا از دوت یکیهمش به  زد،یکه فقط برق م ییگذاشته بود و چشما شیباز شده که همه دندوناشو به نما شیبا ن پونه
 یعرضه!!! وقت یب نهمهیچشم دوخته بود آه کشان گفت: خاک تو سرت بکنم آهو! دختر هم ا پیخوش ت یمحافظا

تور  گرارویج نیاز ا یکیخوب پخمه جان،  ،یرندا یو روزهاست ازش خبر شهیاز آراز جونت بلند نم یبخار ینیب یم
 !!!تیخاص ینکبت ب گهیکن د

 بامزه ش خنده م گرفت.  افهیق دنیکردم و از د یبه پونه نگاه متعجب

الحساب لطفا خودتون  یخب باشه! عل یلی! خاستینجوریبه خودم گرفتم و گفتم: آآآآاهان ... پس ا یجد ی افهیق
م اس دنیتا بنده در اسرع وقت به داداش اردالنم گزارش کنم....... پونه باشن دیرو تور کن یکیو  دیدست به کار ش

 گفته بودم!  یمگه چ دمیترس یاردالن چنان کپ کرد که خودم لحظه ا

 یاز اشک تو یقشنگشو که هاله ا یبعد چشما یو بست. لحظاتآروم اسم اردالن رو تکرار کرده چشماش یلیخ بعد
،  یمعرفتت االن مدتهاست رفته، نه خبر یب یداده گفت: داداش رونیرو باز کرد و نفسشو صدادار ب شدیم دهیاونا د

 !تیخاص یب نهمهیآدم هم ا یعنیکنم آهو ...... ی.......دارم دق میچی........هیچیه ،ینه احوالپرس ،ینه زنگ
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 بهش نداد.  یا گهینتونست حرف بزنه. بغض صداش اجازه حرف د گهید

اون  دیو به ام رسهیازشون بهمون م یخوش یخبرها یدادم که انشاا... بزود یدواریآروم بغلش کردم و بهش ام یلیخ
 ی!! متسیاز مال منکه بغرنج تر ن تتیگفتم: وضع دادمیبا انگشت خودمو نشون م کهی. در حالمیتحمل کن دیروز با

 پرواز کنم برم! نجایکه خونواده ام برگردن و از ا کنمیم ملاونروز تح دیآراز رو فقط به ام یتهایتمام آزار اذ ینیب

 شه؟یم یپس عشقت چ ،یو بر یپرواز کن ینجوریا یخوایگفت: اگه م آروم

درد که ب یزیتنها چ ایدن نیا یلبام اومده بود گفتم: تو یعشقم رو یکلمه  دنیاز شن نیغمگ یلبخند کهیحال در
 میزندگ دمیاجازه نم چوقتیکه منم ه ارهینصفه روز دوام م هیعشق با اخالق آراز فقط  نیعشق آرازه! ا خورهینم

 یدختر رو نیخوشبخت تر تونستمیعمرمو که م یروزها نیهدر بره! من هفت سال از بهتر یعشق پوشال هیبخاطر 
هارو دوباره  یهمون عذابها و سردرگم خوامینم گهیده کوره ها بدور از خونواده ام هدر دادم، د یباشم، تو نیزم

م خونه ام فکر نکن نیا یکه تو یتا زمان یبره به جهنم! ول تونهیبسه! عشق آراز هم م تیتجربه کنم. برام بحد کفا
 . دندی! اشکام چککنهیام م وونهیو د هدیآرازو م یدلِ وامونده ام بکنم چون همه جا بو نیا یبرا یبتونم کار

 یمن بهتر از تو هستش. تو هم خدا تیبازم وضع کنمیآغوشش گرفته گفت: از هرطرف نگاه م یآرام منو تو پونه
 و ... شهیباش. انشاا... اخالق آراز هم خوب م دواریبهش ام یخودتو دار

ول بق اتیاخالق و رفتار و خصوص نی. چون استمین دواریام ادیگفتم: ز ومدمیم رونیبا خنده از آغوشش ب کهیحال در
 !  خورهیکه اونموقع هم به درد من نم دارهیقبر دست از سرِ آدم برم یننه، فقط تو

و  عیرس یلیخ شگری. آرامیبطرف اتاق رفت ومدیبود و همراه خاله از پله ها باال م یانسالیکه خانم م شگریآرا دنِید با
ز ا یو باز رو استفاده کرد و قسمت ونینیاز ش یبیکرد. به خاطر بلند بودن موهام، ترک یار ممن ک یماهرانه  رو موها

 روشن و یآب هیو دخترانه، سا حیمل شیشده بود. آرا یکه عال نداختراستم ا یشونه  یرو ییبایبز کطرفهیموهامو 
 شییخدا شیآرا نیا ی. ولدندیدرخشیم یبدرشت شیآرا یکه با کم یبراق، و چشمان یبا رژ صورت میمال یرژگونه 

 بهم  داده بود. یرینظ یب ییبایابهت وز یآسمان یفرشته  هیمثل 

 کمکم کرد تا لباسم رو بپوشم. پونه

ه شروع ب دمینرفته و نقش محافظمو داشت برگشتم، د رونیبطرف خاله که اصال ازاتاق ب دهیپوش رهنمویپ یوقت
 فوت کرد. لبش کرد و به اطرافم  ریز ییخوندن دعا
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پره،  یداره هوش از سرم م دنتیمن آهــــــــــو، منکه دخترم با د یخدا یفقط بغلم کرده گفت: واااااااا پونه
ظ و کار از محاف گهیخانوم خانوما! د یشد ریونفس گ بای! چقدر زادیسرشون م ییو چه بال کننیم کاریچ هیبق نیبب

 .میدیخندیبرو برگرد! همه م یب شنیم تمواظب خودت باش که همه خواستگار گذرهیمستخدم و مهمون م

 کلفت شده یبا صدا کدفعهیمن دوخت و  یکرده بود به سرتا پا شیقشنگ آرا یلیکه خ طونشویش یچشما پونه
م لفت نن! کُیشیمن م یاهایقصرِ رو یملکه   ،یاز موهبت خداوند هست یکه تکه ا بایز یبانو یجلوم زانو زده گفت: ا
 ! یشیو مستخدم خونه م م

که  یهم داره، تند با پس گردن یریقشنگش حتما حال گ یدر پسِ حرفا دونستمیشناختم و م یوروجکو م نیا منکه
 یب نقدرینکبت! اصال نخواستمت!  مگه دخترم ا یبلند شد و گفت:  آآآآاااخ دختره  دهیبه گردنش زدم با قهقهه خند

 . می! ما که عمرا  نخواستحواله کنه گرانید شیپ توی! برو باااابااااا خدا روزی! دستِ بزنم که دارشهیم ایح

جشن شده بود. لباس  یایبهش انداختم که آماده و مه ینداشت، نگاه یپونه که تموم  یها یهمه وشوخ یخنده  با
ار زانوهاش بود. موهاشو  هم صاف و سشو یروتا  شیبود که بلند دهیپوش یبیترک دیو سف اهیبه رنگ س ییبایدکلته ز

خاله بلند شد که پونه رو از راهرو  یصدا کردمیم زشیطور که داشتم آنال نیدور خودش رها کرده بود. هم دهیکش
 . میکه رفته بود و تنها بود شگرمیصدا کرد. آرا

بلند شده بود که پونه  نییاز پا ییبایز ی. آهنگهادیرسیسالن به گوش م یاز همهمه زن و مرد از تو یادیز یسروصدا
دلم  یلیشب به ماه چشم دوختم. خ یاهیس یرقص کنان اتاق رو ترک کرد. آروم به سمت پنجره اتاقم رفتم وتو

و چشم از  میبکن یحرکت اضافه ا ذاشتینم النجشن خونواده ام هم بودن و بازم ارد نیا یگرفته بود. کاش تو
 وشون بودم!  ! چقدر در آرزداشتیصورتمون برنم

 یرو یآدما یدونیم چیگفتم..... آروم گفتم: پونه ه دهیکش یوبسته شدن درب اتاقم همانطور روبه پنجره آه باباز
 انیماهِ شب م نیبذارن، به سراغ هم ونیهمنوعشون در م رازیغ یشون رو با کس یقلب یآرزوها خوانیم یوقت نیزم

و با اون هم  رونیب زهیتو دلشه بر یآدم هر چ شهیو باعث م خونهیعمق افکار آدما رو م شییایو رو بایکه با مهتابِ ز
 و ... میزنیچقدر باهاش حرف م یقَسم بشه! گاه

ه ب کینزد یلیخ ،یادکلن تلخ یرو با بو ییگرم و آشنا ینفس ها یصدا زدم،یطور که داشتم با خودم حرف م نیهم
 خودم احساس کردم.
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ا . چقدر دلتنگش بودم فقط خددیکوبیقلبم بشدت م یبرگشتن به عقب رو نداشتم! چند لحظه مکث کردم، ول جرأت
 !دونستیم

نه خانوم  ای یهم قسم شد باتیآروم کنار گوشم زمزمه کرد: تو هم با ماه و مهتابِ ز یلیآراز خ نیح نیهم در
 کوچولو؟ 

جره به پرده وپن دمیکه د دمیآراز داشتم فورا خودمو عقب کشکه با  یبه خاطر فاصله کم یبرگشتم. ول عیسر یلیخ
 دادم. هیتک

....... آراز خانِ........ ریبه خ دنیگفتم: سالم.....رس یبا خوشحال یول کرد،یقلبم ناکارم م یو لرزان که تپشها آهسته
 ! یفرار

نگاهشو به چشمام دوخته گفت: سالم  دادیو محبت تو اونا جوالن م اقیاز اشت یدرخشان که موج یبا چشمان آراز
 وروجک!  یِتو یخانوم خانوما! چه خوشگلم کرد

رده ک نکارارویا نیکه فرستاده بود یشگریهمون آرا نیته دلم لونه کرد. حالِ دعوا نداشتم. گفتم: باور کن یترس
 جشن شرکت کنم! یساده تو یلیخ خواستیوگرنه من دلم م

 دوختم . نییه نفس کم آوردم و با شرم نگاهمو به پاچشماشو بصورتم دوخته بود ک چنان

 گرم کرد.  یمن نگاه یقدم عقب رفت و به سرتا پا کیآروم  یلیخ آراز

 چونم گذاشته سرمو باال ریلبش اومد و بعد دستشو ز یگوشه  یبهش کردم که لبخند ینگاه میباال آوردم و ن سرمو
. هروقت خواستم باهات حرف بزنم صاف تو چشمام ینکن نگاهتو ازم بدزد یخانوم کوچولو! سع هیآورد و گفت: چ

 چموش؟ یگفتم جوجو کوچولو یچ یدیهمو تحکم ادامه داد: خوب ف ینگاه کن و جوابمو بده! و با مهربون

 یلبش افتاد که نفسم حبس شد. سر یچشماش نگاه کردم و چشمم به لبخند جذاب گوشه  یخجالت صاف تو با
 نگفتم.  یزیو چتکون دادم 

 دیکش به گردنش یدستشو از صورتم برداشته با کالفگ دیشد. آروم و با ترد مونیپش یبزنه، ول یباز کرد حرف دهنشو
جمع شدن که  نییاون پا یادیز ی. امروز آدماگمیبهت م یکه چ یکنیگفت: االن خوب گوش م یجد ی افهیو با ق

 . یزلزله تکون نخور یو از کنار پونه  یش مواظب خودت باکامال خوامینباشه! پس ازت م ریهمه خ تین دیشا
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عنوان  چیبه خوادی. نمکننیمن هرلحظه کامال حواسم بهت هست و سه تا محافظ زبده دورادور ازت محافظت م البته
 فقط مواظب............. ،ینگران باش

 ادامه نداد.  گهیبا حرص تکون داده و د یسر

 یآروم انگشتتو رو یشد و فقط گفت:  هرلحظه احساس خطر کرد زونیازش آو ییبایز یباال آورد که گردن دستشو
 تموم.  گهیو د یکشیم ریزنج نیا نینگ

ود و بهش وصل ب یمانند یریحص یبایانداختم که قلب ز یترسان به گردن ینگران شده بودم نگاه یلیخ کهیحال در
 بود!! بای. چقدر زدیدرخشیوسطش م یو درشت روزهیف یبایز نینگ

 قلب رو لمس کردم. یرو نیدستمو دراز کردم و نگ یزیلبخند و بدون توجه به چ با

 سرسخت و با نفوذ و مهربون آراز گره خورد.  یچشما یرو باال آوردم که چشمام تو نگاهم

 گردنبند رو به گردنت ببندم؟  نیا یدینگاهش تو چشمام بود گفت: حاال اجازه م کهیدر حال آراز

 رفتیکه عقب عقب م یآهسته دستمو گرفت و در حال یلیآرومش سرمو تکون دادم. خ یز نگاه و صداشده ا مسخ
 . ستادی! و وسط اتاق ا نمیدوست ندارم ترست رو بب چوقتیچه خبره مگه! ه یبود دهیگفت: کامال به پنجره چسب

آروم دستمو ول  یلیبود. آراز خرفته  ادمیهم  دنینفس کش یاراده فقط نگاهم رو به نگاهش دوخته بودم. حت بدون
صورتم باال آورد. با  یرو جلو ریشونه مو نوازشگونه جمع کرد و بعد زنج  ی کطرفهی یکرد و پشت سرم رفت. موها

 .شدمیم هوشیتماس دستش که به گردنم خورد داشتم ب

خودت کمکم کن فشارم افت نکنه! حالم اصال  ای! خداکنمیدارم سکته م ،یلعنت گهیدلم داد زدم: تمومش کن د یتو
 !ستیخوب ن

گفت: خب  ینجوا گونه ا یشده بود احساس کردم.  با صدا کیگرم آراز رو که به بغل گوشم نزد ینفس ها یصدا
 من...... تموم شد.  یِکوچولو

منو آروم برگردوند  آروم شونه مو گرفت و به سمت خودش برم گردوند. یلیمن کپ کردم!!! که خ یکوچولو دنیشن با
و برام ر یو آهسته دست برده گردن دیبه صورتم انداخت. فکر کنم بزور نگاهشو کنار کش ازیمهربون و پراز ن یو نگاه

د کرده بع یانداخته بود رو نوازش میشونیرو پ شگریکه آرا ییصاف کرد و دوباره نگاهش رو باالتر آورد. رشته موها
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مطمئن بشم که بحرفم گوش  خوامیو با لبخند گفت: مواظب خودت باش، باشه؟ م دیصورتم کش یآروم انگشتشو رو
 ! زکمیراحت بشه عز المیو چشم از تو بردارم. بذار خ ادیب شیبرام پ یکار ی! ممکنه گاهیکنیم

حرفش تکون بدم. اصال زبون نداشتم حرف  دیی. فقط تونستم سرمو به تاکردمیتمام وجودمو از درون حس م لرزش
 بود.  یبزنم. اون تکون دادن سرم زورک

 یگربه زبونِ جوجو کوچولو ــــــــــه؟؟؟یشده بود نگاهشو به نگاهم دوخته گفت: چ طونیکه ش ییچشمها با
 !یو هراسان باش صدایب ینجوریتو ا نهیآراز نباشه که اون روز روبب یمنو خورده؟ اله

 که افتادن قلبمو به وضوحِ تمام احساس کردم.  ارهیتشو جلوتر بصور خواست

 یکه دستشو تو یو در حال دیقدم عقب کش کیدر اتاق  یبه در اتاق بلند شد. با صدا یتقه ا یهمون لحظه صدا در
 آمرانه اجازه وارد شدن داد.  ذاشتیشلوار خوش دوختش م بیج

مثل  ن،ییاپ دیاریب فیتشر عیگفتن سر لتونیآراز اومده گفت: پسرم وک شیپ عیبا عجله وارد اتاق شد و بعد سر خاله
 آوردن.  فیتون تشر ژهیمهمون و نکهیا

نداره! و رنگ  یدلِ خوش ژهیمهمون و نیجمله چنان فکش منقبض شد که کامال مشخص بود از ا نیا دنیبا شن آراز
 عوض کرد. 

دعوتش  ومدیبدت م ژهیمهمون و نیاز ا نهمهیاز فکرم گذشت: خــــــــــاک عــــــــــالم! خب ا یا لحظه
نرفته!  زادیکه به آدم شیچی! هیهم عذاب بکش یهم دعوت کن دی! چرا باالیخوش خ یپسره  یکردینم

لبام اومد.  یرو ید. لبخنمو باهاش آشنا بش نمیرو بب ژهیمهمون و نیا خوادیکه چقدر دلم م یوآآآآآآآآآآآا
 زدم.  قیعم یقورتت بده! و لبخند یو آرازم تورو هلپ یآآآررررره جوووووووونِ خودت، باهاش آشنا بش

 میبر ایقربون فرشته خوشگلم بشم خودم! توهم ب یکرده گفت: اله یگفت و خاله هم با محبت بهم نگاه یباشه ا آراز
 نازِ خاله. یبرات اسپند دود کنم که چشم نخور یکل دی. امشب بازمیعز

 که از اضطراب سخت ییلبخند نگاهش کردم. بعد دستمو جلو برده دست خاله رو گرفتم که آراز با تحکم و چشمها با
گفتم!  یباشه بهت چ ادتیگفت: آهو  رفتیم رونیداشت از اتاق ب کهیدر حال دهیکش یشده بود نفس بلند نیو سنگ

 !  هیبه چ یازت راحت باشه و بدونم چ المی! فقط اجازه بده خستین زانیاصال م نییامروز اون پا
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اوصاف  نیها! با ا شمیبخدا ناراحت نم ام؟ین نییاصال پا نیخوایبه دلم نشسته بود گفتم: م یاز حرفش ترس کهیحال در
 بهتر و امن تره!  یلیاتاق خ یمن تو یجا

 ی! گفتم مواظب خودت باشیکن یو جا خال ینگاهشو به چشمان هراسانم دوخته بود گفت: نگفتم که بترس کهیحال در
 ........... از اون چشمات دور کن. ی! پس لطفا ترس رو از اون چشمایواجبه که تو باش یلیجشن خ نیا ی! تونیهم

 مبهم به دلم یاضطراب داشتم. انگار ترس نهمهیچرا ا دونمیرفتم. نم رونیگفتم و بعد از خاله از اتاق ب یچشم آروم
بار  طنتیش ی. ولرفتینم رونیآراز که اونهمه رو اعصابش بود، اصال از ذهنم ب ی ژهی. مخصوصا مهمون وزدیچنگ م

 . نمشیدوست داشتم بب

 به ترسم غلبه کنم خودمو به آراز رسوندم.   نکهیا یقدمهامو تندتر کردم و برا ناخودآگاه

 کنارم نبود. چکسیبه کار خدمه رفت و ه یدگیرس یجلوتر از ما برا دیببخش هیآراز همراهمه، با  دید یوقت خاله

 آروم نفس بکشم و به خودم مسلط باشم، با آراز همراه شدم.  کردمیم یسع کهیحال در

که از پله ها  یآروم درحال یلیخ اره،یو اضطراب داره از پا دَرم م یقراریتابم و ب یب یلیکه احساس کرده بود خ اونم
ش . فقط کامیکنیم یراه یخدا امشب رو بسالمت دینباش. به ام یچیگفت: خانم کوچولو نگران ه میرفتیم نییپا
 . کننیم گامونهمه دارن ن فیبدم. ح رویو بهت ن رمیدستتو بگ تونستمیم

عنوان هم نگران نباش  چینباش. به ه یچیکه صداش محکم تر شده بود ادامه داد: تا من هستم نگران ه یدرحال بعد
 که مواظبتم.

 زدم.  ییحرف نفسام آروم تر شد و لبخند کوچولو نیا دنیشن با

و  شدیپخش م یمیمال کی. موزمیگذاشت ی. همراه آراز پا به سالن مهمونکردندیآراز اکثر مهمونا نگامون م بقول
 لیرو تشک ییکه دور هم جمع شده و گروها شدنیم دهیدر تاالر د شدیو جوان م ریدسته دسته مهمون که شامل پ

 داده بودند. 

 به مهمونا کرد که من ازش جدا شدم. ییشروع به خوش آمدگو آراز
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 یچیاز ه گهیراحت شد و د المیپشت سرم شروع به حرکت کردند که خ عیکه قدم برداشتم دوتا از محافظا سر نیهم
بال دن گردوندمیچشم به اطراف م نیمدعو نیاز ب کهینفس در حالمحکم و اعتماد ب یینداشتم. پس با قدمها یترس

 عمه و پونه گشتم......

 

 

 و هشتم ستیقسمت ب 

 

 

. حاال پسرا که اوضاعشون خوب بود. شدیگم م نشونیکه آدم ب یبود. همه قاط یتیسالن چه وضع یتو یوااااااااا
 خاصشون بودند.  یو دوستا گهیزننده در حال بگو بخند با همد یها شیاجق وجق و آرا یدخترا با اون لباس ها

ه چرا تاحاال ب دن،ینشون م یسالن خود یاوضاع تو نیبا ا ینجوریکه دعوت کرده و ا یلعبت نهمهیکردم: آراز با ا فکر
 جمع کنم، در خودمو دهیم ریآشناهاش سربراهه و بهم گ نیبا ا والمونی!!!! حاال چقده هم پسرِ هفتادهین شونیکیتور 
و  یوشپ یم یگون هی! خوبه نگفت کنهیبرام از آسمون فوران م شکرکه خدارو گهینگاه!!! شانسه د هاشویدعوت کهیحال

 مبادا نگات کنن! یشیهمه ظاهر م نیب

ه ک یافراد نیا نیافراشته قدم بردارم. چون ب یکردم محکم و با اعتماد بنفس و سر یاز همه برداشتم و سع نگاهمو
 بودم.  تریخودم از همه عال دمیدیم

 .  نجایا ایوروجکش بگوشم خورد که گفت: آهو ب یکه صدا گشتمیدنبال پونه و عمه م داشتم

 . کردینشسته بود و داشت شربت کوفت م یصندل یکنار پنجره رو دهیور پر ی پونه

ده درآورد که با خن یم شکلکو لبخند به سمتشون قدم برداشتم و پونه همچنانکه چشم بمن داشت برا یخوشحال با
 خودمو بهشون رسوندم. 

که  یگفت: انقده ناز شد رفتیذوق کرده و قربون صدقه م م  دنمیهم ازد یبا عمه که کل یو احوالپرس یروبوس بعداز
 بکنار. گرانیبخورمت د خوامیخودم م



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

256 

 

بمن نداره. پس شما  یتوجه یفراوانه که کس گریجشن نازو نعمتِ ج نیا یکرده گفتم: از بس تو یتشکر خندان
 نرم!  ایلطفا، که ناکام از دن نیخوردنتون رو از االن شروع کن

 . میکرد دنیشروع بخند هرسه

بود، بطرفم اومده آروم دم گوشم  ستادهیا یهمراهم که کنار شهیاز محافظان هم یکیکه  میحال بگو بخند بود در
 .نیاریب فیلطفا شمام تشر رمیآرازخان باهاتون کار داره. من جلوتر م نکهیگفت: مثل ا

 از عمه راه افتادم.  یتکون دادم و با معذرت خواه یسر

بودم که چشمم به دختر  دهیوسط در حال رقص بودند. تازه به وسط سالن رس یو عده ا شدینواخته م ییبایز آهنگ
رمو تنه زدم. با عجله س یکیداشتم محکم به  باشیه چشم به رقصِ ز. همچنانکدیرقصیم ییبایافتاد که به ز یقشنگ

 .ستادیکنم که قلبم ا یبه طرف شخص بلند کردم تا معذرت خواه

 یطونیو ش ثیموجود خب هی یو مثل چشمها زدیهم م ییافتاد با رنگ سبز که به خرما ییبه چشمها چشمم
 . ومدیبه صورتش م یلیکه خ یشیفشن و ته ر ییدرهم. موها یبهم فشرده با ابروان ییمحکم و لبا ی. فکدیدرخشیم

ت و انداختم. نگاهم به لباساش افتاد که ک نیینتونستم بصورتش نگاه کنم و سرمو پا گهیقلبم فشرده شد که د چنان
 بود.  کلیخوش ه یلیراه راه به تن داشت و خ یو کراوات سرمه ا دیسف راهنیو مارکدار با پ یسرمه ا یشلوار

 بودم؟؟ دهیازش ترس نهمهیکنم!!! چرا ا یرفت ازش معذرت خواه ادمی الاص

 به عقب بردارم.  کقدمیکردم  یو پرنفوذش سع یطانیدر نگاه گستاخ و ش رهیسرمو باال آوردم و خ دوباره

داشت جسم و  کریمرد غول پ نیدرشت ا یاز چشمها یوصف ناشدن ی. وحشتکردمیخدا داشتم سکته م یوااااا
نتونستم فکم رو تکون بدم چه برسه  ی. چنان منگ شده بودم که حتشدیم ادتریو هرلحظه ز کردیم ریروحم روتسخ

 !یبه معذرت خواه

اره که د دمیرو د دشیبزرگ و سف یدستا کدفعهی کردم،یم لشیتحل هیخودم تجز شیداشتم پ یکه در آن نطوریهم
 .ادیبطرف صورتم م
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رو اعدامم  گناهیشاخدار دست بصورتم بزنه و آراز منِ ب یالیگودز نیمونده ا نمیفقط هم یواااااااااآدلم داد زدم:  یتو
 ی؟؟؟؟بحدییمحافظا!!! آآآآآارررررراااآز کجا نیپس کجان ا ای! خداسیابل ی کهیمرت نیبکنه ا یچه غلط خوادیکنه! م

 بلند به زبون آورده بودم. ییمتوجه باشم اسم آراز رو با صدا نکهیترس در تمام وجودم رخنه کرده بود بدون ا

لباش نشست و  یرو یاسم آراز پوزخند دنیچشم به چشمم دوخته و مقابلم قد علم کرده بود، از شن کهیدر حال مرد
 شدم.  دهیبشدت عقب کش کدفعهیخواست انگشتاش به گونه ام بخوره،  نکهیهم

 هگیخودم رو احساس کردم و د یمردِ سنگ یِشگیعطر آشنا و تلخ هم دم،یلرزیو بشدت م شدیحالم بد م کهیحال در
 متوجه باشم بازوهاشو چنگ زدم. نکهینتونستم خودمو کنترل کنم و فورا خودمو محکم در آغوشش فشرده بدون ا

م اخته و آروبهم اند ینگاه یطوفان یمنقبض شده و چشمان یترسانمو چنان به صورت آراز دوختم که آراز با فک نگاه
 و مراقبت، اصال نگران نباش.  شتمیمن پ یعنیچشماشو بست. 

 وجودمو گرفت انگار همان موجود هراسان من نبودم!  یحرکت آراز چنان آرامش نیا با

 به محافظام افتاد که دورمون رو گرفته بودن.  چشمم

مقابل چشم دوخته گفت: به به جناب به مرد  زیتحکم آم یچشم از صورتم برداشت و با نگاه یبعداز لحظات آراز
 ن؟؟یدیبودم! تازه رس تونیو پدر گرام ی! منتظر جنابعالنی! قدم رنجه کردنیخوش اومد یلیمنصور خان، خ

. پدر هم خارج هستن، دمیتکون داده گفت: بله تازه رس یسرخ شده بود سر یکه منصور نام داشت و کم یوحش مرد
 ندارن. فیتشر

 تونم که اصال فراموش یمیقد یمتوجه شدم عادتها ی. ولیلبش نشونده گفت: بسالمت یرو زیاستهزاآم یلبخند آراز
 پابرجاست! فتونیو همچنان در وجود شر نینکرد

و  شهیادا م دهیسرپوش یلیو خ یمیقد یا نهیحرفها و کلمات در قالب اخطار، هشدار، ک نیا یهمه  کردمیم احساس
 یبودند حق و حساب ستادهیهم ا یدو مرد که روبرو نیحس رو داشتم که ا نیفقط ا! اوردمیسردر نم یزیمنکه چ

 خودشون داشتند که.....  نیب یمیقد

! فقط مَرده کم مونده بود انیبا هم راه ب یکنن و چطور کاریبلدن چ الیدوتا گودز نیخودم گفتم: اصال بمن چه! ا با
 .دمیقورتم بده! دوباره لرز
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 . ستادمیاومدم و کنارش ا رونیدور شونه ام بود، ب متیدستش به مال هیاز آغوش آراز که  آرام

 شد. دهیو مرموز از صورت آراز گرفته شد و بصورت من که دوباره از ترس مچاله شدم کش یمنصورِ وحش نگاه

 نه؟ د؟یل نکردشما جنابِ آرازخان مثل گذشته ها عم نمیب یم ی: بله من مثل گذشته ها عمل کردم ولگفت

 با تمسخر و استهزا  بزبون آورد.  یلیحرفهارو خ نیا

حال پرنفوذ، که هراس و وحشت دوباره به  نیبم و کلفت و درع ییداشت. صدا یزیوحشت برانگ یمن چه صدا یخدا
 آراز رو محکم گرفته فشار دارم. یمتوجه باشم بازو نکهیشد و ازترسم بدون ا ریقلبم سراز

 یمهربون بمن کرده  آهسته سر یبه محافظا که فورا بطرفم اومدن، نگاه یتند نگاهشو از مرد گرفت و با اشاره ا آراز
 با محافظا کرد.  یبه همراه قیتکون داد که بدون حرف منو تشو

 دستمو از بازوش جدا کرده همراه محافظا بطرف پونه و عمه راه افتادم.  یا گهیحرف و حرکت د بدون

 چشم به ما داشت.  یعصب یو با حالت ستادهیخورد که ا ییچشمم به فرد آشنا یا لحظه

 و هزاررنگ نگاهش به ما بود. یمتعال تیرو شناختم که با اون وضع نوجانیکه دقت کردم م یکم

شد و از  کیاعصابم تحر شتریو نگاهِ پراز استفهامش، ب ستادنیا ینحوه  دنیخوب بود، با د یلیخ تمیوضع نکهیا نه
 زد.  رونیب شیتمام بدنم آت

بلکه  یمنصور محشور بش نیبا ا یکه اله بیبدترک یبا تمام وجودم داد بزنم فقط تورو کم داشتم دختره  خواستمیم
 ! یدست از سرم بردار

کرده بود و بشدت از  یمنصور و حرکاتش که ته قلبمو خال ییهویداغون از حضور  یخسته بودم.... با اعصاب چقدر
از  یترس نینچنیبودم چرا ا ریعمه و پونه رسوندم. فقط متح شینزار خودمو پ یو حال کردمیجانبش احساس خطر م

 ازش نداشتم! یو اصال شناخت دمشیدیبار بود م نیاول یمنصور بدلم افتاده، منکه برا

 یرو یگوش پونه زمزمه کرد. پونه دست یوت یزیکرد و چ یام نگاه دهینگران به صورت رنگ پر یعمه با چشمان 
 ییدا نیح نیدست دور شونه ام انداخت و کنارم نشست که در هم عیوفورا از ما جداشد. عمه سر دیبازوم کش

 . دیمحمدم سر رس
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شده فدات  یچ ییدا زیبرداشت و بغلم کرده گفت:  عز زیچهره ام فورا بطرفم خ دنیخواست حالمو بپرسه، با د تا
  ه؟ینجوریشم! چرا رنگ و روت ا

حالمو بهتر کرد و احساس  یشربت کم ینیریکه پونه آورده بود رو به دهنم گرفته به من خوراند. ش یوانیفورا ل عمه
 .  ادیم رونیراحت تر ب یکردم نفسم کم

دورادور  یالن شدوارد س یاز وقت ؟یناراحت شد یزینشست و منو بخودش فشرده گفت: از چ گمیطرف د مییدا
 برات افتاد؟؟؟   یچه اتفاق هوی. حالت که خوب بود! دمتیدیم

دراز بکشم بلکه بتونم بخودم مسلط بشم.  یداشتم کم ازیتکون بدم. حال حرف زدن نداشتم و ن یتونستم سر فقط
ده بود. کاش آراز دلم لونه کر یترس و وحشت تو نهمهیرفتار  اون منصورِ آدم نما چطور بود که ا دمیفهمیاصال نم

روز  نیداشت که به ا ی. آخه اون کثافت چکنمبه وحشتم غلبه  تونستمیراحت م یلیبود. با وجود اون خ شمیپ
 افتادم؟؟؟؟ 

 گردنم نگه دارم.  یسرمو رو تونمیچند لحظه چشمامو بستم و احساس کردم اصال نم یبرا

به آراز و اون مردک  ییرو به دا دمیچشمام باز شد که د دمیپچ پچ عمه که اسم آراز رو هم از دهنش شن یصدا با
 .کنهیمرموز اشاره م

در حال صحبت بودند گرفته  ستادهیکه ا یرو افراد دمید یبرگردوندم. جلو دادیکه نشون م ییبطرف جا نگاهمو
لم کرده بودند و قد ع گهیکه مهمونا از هم جدا شدند، چشمم به آراز و منصور افتاد که مقابل همد یبودند. لحظه ا

مدت خوب شناخته بودمش و  نیا ی! توشدیم یصبانآراز داشت کم کم ع نکهیهنوز باهم در حال بحث بودند. مثل ا
 کامل داشتم.  ییبه تمام حاالت و عکس العملهاش آشنا

 کرد.  یسرشو چرخوند و بطرف ما نگاه یلحظه ا یبرا آراز

 یو بعد چشم تو دیدرخش یوصف ناشدن یفورا چشماش از خشم دیدزار  یباحال ییبغل دا یمنو تو تیوضع نکهیهم
 گفت و به طرفم اومد. یزیچ یچشم مردک وحش

 نیآتش یاحساس کردم گلوله ا یبهم انداخت که لحظه ا یکه پشت سرِ آراز بطرفم برگشته بود، چنان نگاه منصور
 رفت.  یاهیو چشمام س دمی. بشدت  بخودم لرزندازهیوارد قلبم شده و داره منو از پا م
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فت: گ کردمیصورتم حس م یدستشو رو کهینتونستم. در حال یول رمیکردم سرمو باال بگ ینگران آراز سع یباصدا
 تو؟  یشد ینجوریشده آهو؟ چته دختر؟؟ چرا ا یچ

 . نشستنش رو کنارم حس کردم. زنهیصداش موج م یو استرس تو ینگران کردمیم احساس

و عمه و پونه وخاله و دوتا از محافظام با نحوه  ییدا دمیکه د ن،یکه بگم حالم خوبه نگرانم نباشچشامو باز کردم  آروم
. احساسم بهم گفت حتما حالمو از اون منصور نهینب یرو کس میکه بدحال دنیدورم کش یواریچنان د ستادنشونیا ی
باشه، دستمو گرفت و بدون  هیمحمد و بق ییبه عمه و دا حواسش نکهیکه .....  آراز بدون ا کردندیپنهان م سیابل

الت ح یاستراحت کن یاتاق من کم یبر یداده گفت: دوست دار هیستبر خودش تک نهیسرمو به س گرانیبه د تیاهم
 !یداشته باش ازیخوب بشه! فکر کنم ن

 وووووووونهید نی! اهیآبرو چ ستین تیسرت آرازِ مشنگ که اصال حال یخاک عالم تو یدلم گفتم: وااااااا یتو فقط
 ! کنهیجونم از وسط نصفت م یی! صبر کن االن داکنهیم ینجوریو عمه ا ییدا شیچرا پ

 بهیمرد غر هیجون که نه، بهتره بگم برگ چغندر! انگار نه انگار  ییوااااا !!!!! دا دمیبردم که د ییآروم بطرف دا نگاهمو
 منو بغل کرده! 

به لب چشم به من و آراز داشت  ینشون نداد و همچنان با لبخند یعکس العمل چیه مییدا نکهینباشه از ا دروغ
 تا بناگوش باز بود.  ششیخنده م گرفت. عمه م هم که بدتر از اون!!!! ن

 یکه از همه  نیآهو رو به اتاق من ببر نیاز صداش مشخص بود گفت: خانم توانمند لطفا کمک کن تیکه عصبان آراز
ه! با بترسون نهمهیوجود آهورو ا یتونستم تصور کنم اون ب یاستراحت کنه. من اصال نم ینجا کمو او کترهیاتاقها نزد

 . نیمن! لطفا کمک کن قطاتفاق فقط منم ....... ف نیافسوس ادامه داد: باعث ا

راز آبکنم با کمک عمه و پونه به طرف اتاق  یبتونم اعتراض نکهیاحساس ضعف همه وجودم رو گرفته بود بدون ا منکه
اتاق موجود  نیکترینشن! اتاق آراز نزد میکه مهمونا متوجه ناراحت کردندیاطرافم حرکت م یبرده شدم. همشون طور

 .دمیتختش دراز کش یبه سالن بود و رو

د باشه که بهش وار یادیفورا با فشار سنجش فشارمو اندازه گرفته گفت: نه حالش خوبه. فکر کنم از استرس ز ییدا
 . نینباششده! نگرانش 
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اتاق  یاما فقط توجهم به مرد مغرور بود که کالفه تو دم،یدیرو م انیحاالت اطراف یهمه  حالیمدت ب نیتمام ا در
 من بود...  شیو تمام حواسش پ رفتیراه م یبدون توجه عصبان

 

 

 و نهم ستیب قسمت

 

 

 

 نیداده و خواسته باهام آشنا بشه، ا ریبهم گ یکیو فکر کرده مطمئن بودم چون دوباره  دمیدیآرازو م تیعصبان
 ! ارهیاداهارو درم

 ییو با صدا دیکوب واریمشت محکمش رو به د تیآراز از شدت عصبان کدفعهیشربت خوردم که  یکمک عمه کم با
 . کنمی........... فقط نفسشو قطع م کنمی........ نفسش رو قطع م کشمشیزد: م ادیو سرکش و بلند فر یعصب

لرزان آراز گذاشته اونو به آرامش دعوت کرد و به  یشونه ها یرو یشد که عمه فورا دست یلندتر مصداش ب داشت
 کرد.  یمن اشاره ا

 !! دنیشن یرو م ادشیفر یبلنده وگرنه همه صدا یلیآهنگ سالن خ یکردم خدارو شکر صدا فکر

 مراعات کنه. دیو آراز با ترسمیکه دوباره م نهیفقط احساس کردم نظرش ا دمینفهم یزیکه عمه کرد چ یاشاره ا از

بمن نگفت که شما  یچیآروم گفتم: بخدا آراز خان اون آقا ه دیلرزیآراز م یقلبم از حرکت و حرفها کهیحال در
ه شما کنه ک کاریچ خوادیم دونستمی. چون نمدمیترس یلیکه من خ اوردی. فقط دستشو باال مدیشد یعصبان نهمهیا

 نیدیرسیشدم. اگه شما نم حالی! فکر کنم بخاطر اون بختیر هویو دلم  دمیترس یلیچشماش خ ! راستش ازنیدیرس
 بهم نگفت!!  یزیچ نیباور کن یول کردیفک کنم همونجا فشارم افت م
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 یآراز بدون توجه به اونا به سمت تخت اومد و دستمو تو یو عمه به هم دوخته شد، ول ییدار دا یمعن ینگاهها
جسم و جانم  یتو قیعم یگرم و مردونه اش دوباره گرم شدم و احساس آرامش یدستش گرفت. با تماس دستها

 شد.  یجار

م کرده بگ ینگاه زدیدودو م یجذاب و مهربونش که از نگران دگانیبازم رو بازتر کنم وبه د مهین یکردم چشما یسع
 حالم خوبه نگرانم نباش! 

گفت: بهت گفته بودم هرلحظه چشمم به تو هستش و  داشتیشماشو از صورتم برنمنشست و چ یکنارم م کهیحال در
 !یحال افتاد نیکه به ا ی. خب توفراموش کرده بودینباش یزیمواظبتم که نگران چ

 نگرانه چرا؟؟؟ یلیشما بازم نگاهتون خ یگفتم: ول آهسته

تم: دلم گف ی. تودمیدیکامال م نوینگفت و فقط چشم به من دوخته به فکر فرو رفت. همچنان ناآرام بود و من ا یچیه
 شهیباش و هم شهی! همترسمینم یچیآروم باش مردِ مغرورِ من! باور داشته باش منم فقط کنار تو آرامش دارم و از ه

 باش. شهیمن هم یبــــــــــاش........ برا

 ش خوندم:دلم برا یتو

 

 دلم زدیکوشم که از عشقت بپره یچه م هر

 دلم  زدیبگر تو  یسو تا غافل شوم  باز

  

 باز افتاد، چون تو چشم  از که  یدید  بارها

 دلم زدیخ  پا به تا  یتبسم بود کاف کی 

  

 چشم به گفتم کنم،  فراموشت تا یکرد امر

 دلم زدیبست که  نتواند تو  ادی  با  کیل
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 ازعشق تو چشم دیتوان پوش یم نکهیا رمیگ

 دلم زدیفرو ر کسرینگه  کی  با هم  باز

  

 شب از شوق وصالت تا سحر خوابم نبرد آن

 دلم زدیدل گنجشک هر دم تندتر م چون 

  

 کنند یم حتیمجنون را نص هودهیب دوستان

 دلم زدیاوین هرگز را پند گوشوار 

  

 عشق یایدر  نیا  تو عشق از شود آرام  یک

 دلم   زدیتوفان؛ بنا م نیا زدیکه از دل خ وه

 

 دونمی. نمرمیکردم با زبان نگاهم بهش آرامش ببخشم و خودم از وجودش آرامش بگ یبزنم سع یحرف نکهیا بدون
 . کردیهمچنان چشم بمن دوخته بود و فکر م یچقدر موفق بودم ول

 محکمتر از قبل فشارش داد. یدستش تکون دادم ول یتو دستمو

 یِکرد. فقط با نگاهش آرامش کم سو یزد نه حرکت ینه حرف یمن کار خودش رو کرد. ول یایکردم نگاه گو احساس
 لباش نشست. یرو یو لبخند کمرنگ دیوجودمو بلع

 .میریبگ گهیعمه باعث شد نگاهمون رو از همد یکه سرفه ها میبه همون حال بود یچه مدت و زمان دونمینم
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رو به آراز  یآروم یلباش بود و نگاه مهربونش رو به من دوخته بود، با صدا یرو یردا یلبخند معن کهیدرحال عمه
 نیرراحت ب الیبا خ نیتونی! حاال مستین ینگران چیه یکه حال آهو بهتر شده و جا نیدید انپوریگفت: خب جناب ک

 . نیو به مهموناتون برس

 ما! یقفل شده  یمن و آراز به عمه دوخته شده بود و نگاه عمه به دستها نگاه

ه دوبار کهیکرد و در حال یآروم دوباره بصورتم نگاه یلیآراز خ یول ،گرفتمیم شیشدت شرم و خجالت داشتم آت از
 صورتش نیخشمگ ی افهیبا همون ق کهیکرد....... در حال کینشست، صورتشو به صورتم نزد یصورتش م یرو یاخم
ل نگفت. مث یزیچ گهیاومد.......... د رونیازش ب ورفقط اسم منص یولبگه،  یزیصورتم بود، دهنشو باز کرد چ کینزد

 شد.  مونیپش اینتونست  نکهیا

 راست دهیکش یقیو نفس عم دیبه موهاش کش یدستمو ول کرده کالفه دست عیصورتم زد. سر یرو یچرخ نگاهش
 . ستادیا

قفل  یکرد که کنار تخت با دستها مییرو به دا د،یکشیصورتم م یآروم انگشتشو رو کهیفکر کردن در حال یکم بعداز
بم ومغرورانه اش  یو با صدا کرد،یما نگاه م یباال رفته و خشک شده داشت به ماجرا ییش و ابروها نهیس یشده رو

 تیانکه عصب یی. و با صدانیبمن بود زود خبرم کن یاجیلطفا اگه احت گردم،یمهمونام برم شیدکتر من پ یگفت: آقا
 اتاق رو ترک کرد. عیکنم. و سر یدگیبهش رس دیدارم که حتما با یکار مهم نییادامه داد: من پا زدیتوش موج م

تخت  یکنارم رو ییبگن، دا یزیچ نکهیانداختند و بدون ا گهینگران به همد یسردرگم و کم یوعمه نگاه ییدا
 دستاش گرفت.  ینشست و دستمو تو

نگار بال، ا طونیو دم گوشم گفت: ش دیبوس مویشونیچنان مهربون بود که دلم ضعف رفت. آروم خم شده پ ییدا نگاه
 کهی. عجب تشمیم دواریدارم بهت ام گهیدست کم گرفته بودمت!!! اما نه، د یلیخ کنمیهست نه؟ احساس م ییخبرا

 گــــــــــرد!بروبر یب زدلمیعز ی! البته به خودم رفتییخوشگل دا یرو هم تور کرد یا

محمدم گفت: اِ نه بــــــــــابــــــــــا!!!  ییرو به دا دیخندیم زیر زیعمه هم که داشت ر نیح نیهم در
! نینکیخودتون نوشابه باز م یبرا نی. چقدرم نسبت به خودتون لطف دارخوامیمعذرت م یلیدکتر، خ یآقا دیببخش

دختر  هیکنار  نییاالن اون پا ن،یما باش شیپ نجایا نکهیعوض ا ن،ینبود ریو سربه ز یدست و پا چلفت نهمهیاگه شما ا
! فکر کنم آهو نیو چاخان نکن فیاز خودتون تعر ادی! پس زنیما هم نبود ادیو اصال  نیترگل ورگل نشسته بود
 سرراست بخودم رفته!
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 ن،یریبگ ادیاز دختر خواهرتون  ای ن،یعرضه ها ندار نیبه کمرش زده گفت: حاال که شما از ا یدست یعمه با شوخ بعد
وبره و بدردنخور ن تیخاص یب نهمهیکنم! پسر هم ا دایخانم دکترِ توپ براتون پ هیباال بزنم و  نیخودم آست دیبا ای

 واالااااا!

 یی: خدا مرگم بده، عمه چرا داره با داگفتمیوبا خودم م کردمینگاه م ییبه عمه و دا رتیبا تعجب و ح داشتم
 هستن! یمی! چقده هم با صمشهیو ناراحت م ادیبه دلش م گهی! نمزنهیحرف م ینجوریا

 و عمه بلند شد.  ییدا یقهقهه  یفکرا بودم که صدا نیهم یتو

 . دادیو سرشو تکون م دیخندیصورت متعجب منو نشون داده م ییدا

 یاون چشا یفدا یگفت: عمه بقربونت! اله رهیخنده هاشو بگ یجلو کردیم یسع کهیجون خندان در حال عمه
بشه گفت خواهر  دیشا ک،ینزد یخونواده  هیمتعجب نگامون نکن. ما االن سالهاست مثل  ینجوریخوشگلت بشم! ا

مونه. پس از حرفامم اصال ناراحت  یمن م کیمثل داداش کوچ یجنابعال یجونِ دست و پاچلفت یی. االن دامیبرادر
 !مونهیشگیچون کار هم شه،ینم

م. و منکه رفت ترکوننیقشنگ م رونیمطمئن شد حالم خوبه، گفت: ب نکهیتکون داد و بعداز ا یهم با خنده سر ییدا
 . دیرسیبگوش م یرفت. آهنگ قشنگ رونیاز اتاق ب

 . مثلدیکش یقیبزرگ شده...... نفس عم گهیما د یآروم گفت: دختر کوچولو یلیخ کردیکه صورتمو نوازش م عمه
 بود. یشده و چشاش اشک یعمه هم بارون یل و هواحا نکهیا

عمه هم دلتنگ مامان و بابام  یعنیشده بود.  دهیکش یا گهید یبه جاها الشیفکر و خ نکهیفرو داد. مثل ا بغضشو
 بود؟

 اد؟ی.... م یلرزان رو به عمه گفتم: عمه..... ماما.....نم ... پس ک ییهمون حال و هوا رو داشتم. با بغض و صدا قایدق منم
 ..... تحملشو ندارم!!گهید

. باباتم ادیعمه. مامانتم م ادیمهربون گفت: م یو نگاه داد،یبرافروخته که خبر از احواالت درونش م یبا صورت عمه
 تمومه.  یتحمل کن گهید ینمونده. کم یزیچ گهی. دزدلمیعز انی. همه شون مادیم

 مبل گوشه یمدت ساکت رو نیبهش کردم که در تمام ا یتعجب نگاه . باادیاز پونه در نم ییکردم اصال صدا احساس
 تعجب کردم!! یلی. خکردیاتاق نشسته بود و مارو نگاه م ی
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. اصال حواسم بهت نبود. پس چرا زمیعز یساکت شد نهمهیکه متوجه نگاهم شده بود رو به پونه گفت: تو چرا ا عمه
 ؟یکشیم یو چه نقشه ا دهیجوالن م کتیکوچ یاون کله  یداره تو یباز چ نمیبب طونکم؟یش ادیصدات درنم

 . گفتینم یزیو اصال چ کردیداشت به ما نگاه م الیخیپونه ب یول

جشن، تو هم هروقت  یتو رمیواقعا خوبه. من م گهیرو به من گفت: عمه حالت د ومدیازش درن ییصدا دید یوقت عمه
 یاالتیپونه خ نیا کنمیرتن. فقط خدا بدادت برسه آهو. من فکر ماتاق منتظ رونی. محافظا همکه ب ایبا پونه ب یخواست

عمه با خنده از اتاق خارج و در اتاق بسته شد، پونه  نکهیمحض ا بهبرات داره. منکه رفتم. واز اتاق خارج شد.......... 
 !یبسمتم حمله ور شد حساب

رم کرد که فقط مات مونده بودم مگه  ییایاسپان یچش شده؟ چنان مثل گاوها وونهید ی. دختره ستادیاز ترس ا قلبم
 !!!دمیمن لباس قرمز پوش

 گفتم: صبر کن! عیباال آوردم و سر ستیا یدستمو به نشانه  هیبمن برسه  تا

 .ستادیتعجب سرجاش ا با

 دونه! هی یکه! حت ستیندارم! ن یچیو اونور کرده رو به پونه گفتم: بخدا ه نوریبه ا ینگاه

 دونه؟ هی یحت ستین نجایا یگفت: چ جیگ یبا حالت پونه

 گاوه!! ـــــگهیگفتم: پارچه قرمز د طنتیبا ش 

 سرم هوار شد و شروع به قلقلک دادنم کرد.  یرو غیج غیبا ج ه،یافتاده بود منظورم چ شیکه تازه دوزار پونه

 حالم منو بزنه!  نیبا ا ومدیدلش ن نکهیبرم مثل ا قربونش

درست حرف بزنم فقط گفتم: تــــــــــورو  تونستمینم کهی. در حالیخنده غش کرده بودم منِ قلقلک از
 خــــــــــدا ولم کن! دورت بگردم....... غلط کردم! 

حقه باز!  ی! که آرازجان اِل، آراز جان بِل!!! دختره یریم یرآبیمن ز یواسه  گهیحاال د دهیورپر یگفت: دختره  پونه
و جاش فقط بغل آرازجانه، مارو سرِ کار گذاشته!!!  گذرونهیخوش م یومه داره با عشقش حســــــــــابنگو خان

ه ک کنهیم تشیو اذ دهیبه خانم م یکه آراز چه عذاب بودتو مونده  شیفکرم پ یهمه  یکرد یکه کار یاله یبترک
 دروغگو!  یِموشِ زردنبو ارمیدخلتو دربجا  نیظالم. حقشه هم نیبشه از دست ا یمون کم مونده دختر فرار یدخمل
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 . کردیشدت خنده فقط شکمم بود که درد م از

اون منصور چموش که با نگاه و کاراش منو ترسوند رو بدستت  تونستمیخودمو جمع کرده گفتم: باور کن کاش م یکم
غلط بکنه اسم زن رو بزبونش  یبار هوار بش هیروش  ینجوری! ایرو بد یجواب اون وحش یتونیبدم، چون فقط تو م

 که حاالم بخواد نوازشش کنه!  ارهیب

م دست من که خوش بحال یکرد رو بد تتیاذ ینوبت پونه بود که غش کنه. گفت: باور کن منکه از خدامه هرک ندفعهیا
  .امیکنار ب یجور آدما چه جور نیچشماشو لوچ کرده بود ادامه داد: چون من بلدم با ا کهی. در حالشهیم

 بلند خواستم جوابشو بدم که درب اتاق باز شد.  یخنده ا با

نه، بقول پونه آرازجان  یآقا هاپوهه......... وا دمید زدمیکنار م مویشونیپ یرو ینگاهم به در بود و موها کهیحال در
 وارد اتاق شد. 

مهم بودم و  نهمهیا یعنی بااااابااآاا! یچشم به من دوخت که دلم ضعف رفت و گفتم: ا یچنان نگاه مهربون با
 ! نیکنیم یبهم سرکش یکه ه دونستمینم

براق که همچنان نگاهش بصورتم بود چند قدم بسمتم  یشاد و چشمان یو صورت دهیباال پر یبا ابروها آرازجان
! کال خندهیخانم کوچولو حالش خوب شده و داره م نکهیگذرا به پونه کرد و رو بمن گفت: خوبه! مثل ا یبرداشته، نگاه

 !یازو مارو به تنش بند یکن یته دلمون رو خال یگاه یعادت کرد

 یخوایم کنهیم تتیگفت: آهــــــــــو اگه اذ دهیکنم، پونه تند کش یعذرخواه کردمیدهنمو باز م کهیحال در
 آماده ام ها! رم؟یحسابشو طبق روال خودم بگ

 سرِ آراز هواره و ..... یمجسم کردم که آهو رو یا لحظه

 .دیبود که بگوشم رس دنمیخند یصدا فقط

د به بع نیکه پونه گفت: آخه قراره از ا کردیداشت نگامون م یجد یا افهیمن با ق یمتعجب از حرف پونه و خنده  آراز
 نیخودم! فکر کنم شما هم جزو اول یکرد رو حسابشو برسم. البته با روشها تشیاذ یآهو بشم و هرک گاردیمن باد

 ! نیباش ستینفرات ل
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راه  رو یمهمون نیامروز رو بهم فرصت بد هیگفت: پس لطفا  دهیکال شکم درد داشتم. آراز هم کوچولو لباش پر منکه
 در خدمتتون هستم.  یحسابرس یبندازم، بعدا برا

مهربون  کردینگام م کهیبخنده، بطرفم اومد و در حال ومدیما که خدارو شکر خودش زورش م یخنده  یکل بعداز
 ؟یایبه جشن ب ی! حالشو داریر کنم خوبگفت: فک

که همش اسباب دردسرم و رابراه شمارو به  خوامیبهترم. معذرت م یلیلبم گفتم: ممنون خ یگوشه  یلبخند با
 . ندازمیزحمت م

! حاال تا اون روز!  یکنینداره به وقتش دردسراتو جبران م یلبش اومده گفت: اشکال یرو یلبخند مرموز آراز
 .....ومدیتر شد که چقدرم بهش م قیلبخندش عم

 .  امیو م شمیآماده م نیبهم فرصت بد قهیگفتم: ده دق رفتیدلم غنچ م کهیدر حال آهسته

 دنبالت. و از اتاق خارج شد.  امیم گهید ی قهیتکون داده گفت: باشه ده دق یسر

 یرصتف نیآخر دیاتاقش ننداختم. شا به یافتاد از بس حواسم پرت بوده و پونه سرمو شلوغ کرده اصال نگاه ادمی تازه
موها و  یاتاقش بذارم. با عالقه چشم به اطراف گردونده به پونه هم گفتم کم یپا تو ینجوریباشه که داشته باشم و ا

تخت افتاد. در  یکنه، با ادا و اطوار غش کرده رو یدگیرس منبه  نکهیصورتمو سروسامون بده! ..... پونه عوض ا
 نیا یخوشحالم که تونست یلیآهــــــــــو برات خ یبلند شده گفت: واااااااااااااا کردمیش ممتعجب نگا کهیحال

خب به منم  یاگه راهشو بلد دهیورپر ی! خــــــــــوش بحالت! ولیخوشگل رو خرش کن بِیغر بینره غولِ عج
 ،یبه عبارت ایاحساستو رامش کنم و  یمنم بتونم اون داداش ب دیگناه دارم. شا میلیبده که گناه دارم. بخدا خ ادی

 شرمنده از حضورتون خرش کنم!!!

 هشیم یچ گهیبرام بِخر د یکی خواد،یگفت: خب منم دلم شوووووووووور م اوردیکردنو درم هیگر یادا کهیدر حال بعد
 ! یکه فقط به فکر خودت یهست یعرضه ا یب ییآخه! عجب دوست و دختر دا

درد کردم اصال ب دایهم که پ یشووووور نی. استمیزرنگ ن میلیگفتم: باور کن خ دمیخندیفقط غش غش م کهیحال در
! فکر نکنم تا آخر عمر هم بدرد بخور باشه، یچیه گهید خورهی! فقط بدرد نگاه کردن و دل ضعفه رفتن مخورهینم

به  ادیتحملش کنم! پس ز تونمیشده که من نم نیهم چلوندن با خونش عج یها و گاه گاه ییرفتارا و زورگو نیچون ا
 هقیچند دق هینداشته باش وخودت دست بکار شو. حاال هم فدات بشم  نانیمن اطم یکردنها دایانتخابها و شووور پ

 .شهیم داشیشوهر شو و بمن برس که االن آراز پ الیخیب
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 ر کنه.منو ترو ندفعهیفک کنم ا یستیآماده ن نهیبب ادیها! االن ب یگیراست م یتند گفت: وا پونه

 که خودش از گلوله بدتره!  ندازهیبه آدم م یخنده گفتم: کاش فقط ترور کنه، چنان نگاه با

قدم  بار توش نیاول یبه اتاق عشقم انداختم که برا یبا خنده تند شروع به کار کرد. منم تا فرصت داشتم نگاه پونه
 گذاشته بودم. 

 یکرم قهوه ا یبایز یشده که روتخت یو کنده کار کیرنگِ ش یقهوه ا یکه االن روش نشسته بودم دونفره  یتخت
هم  یکه کتابخونه ا کیش یلیخ یسرتاسر یواریتخت کمد د ی. روبرومیهم براش پهن بود و من و پونه روش ولو بود

 یسوخته با صندل یقهوه ا یزیاتاق م گرید یشده بود. گوشه  یسازیبزرگ درونش جا یونیبهمراه داشت و تلوز
ه براق ک یقهوه ا زیر یبا گلها یتور دیسف یروش قرار داشت. پرده ها التشیبا تشک یوتریهمرنگ که کامپچرخان 

 یرو ییبایاتاق بود که به ز گهید یگوشه  یجلب کرد، بودن ساز و چنگ شتریکه توجه منو ب یزیکارشده بودند. چ
 داده شده بود. هیتک واریبه د سازگذاشته شده و  یزیم

به  نییصداش از پا شیکه مدتها پ ییچرا آهنگ الال دونمیاون ساز بدلم چنگ زد. نم دنیبا د یبیغر احساس
 لیهردمب یپسره  نیباور کنم ا تونستمیم یعنیمال آراز بودن!!!  نایا یعنیشد.  یبرام تداع ومدیچنگ م یهمراه
بودن با ساز و آواز و خوندن اونم با  نداشت!!! ان! عمرا امککرده باشه نکارایا یریادگیروز از عمرشو صرف  هیفقط 
 ادیبلرزش درب یرئوف که با تلنگر یو سرشار از مهرو محبت و قلب یآدم کامال احساس هی ن،یو دلنش نیحز ییصدا
بگرده و باهاشون وقت بگذرونه. حتما  نکارایوجه امکان نداشت آراز دور و بر ا چیکه اونم آراز نبود! به خواستیرو م

 اتاقش اون گوشه گذاشته شده بود. صدرصد! نییتز یابر

 ینبود صدا یعنوان باور کردن چی! بهرفتیچرا تمام حواسم بهمراه نگاهم بطرف اون ساز و چنگ م دونمینم یول
بتونه اونهمه احساسات  ینبود کس ریباشه. اصال امکان پذ نایاز  ا دیرسیبگوش م نییاز پا یکه گاهگاه ییآوازها

 باشن!   زانیکه همه ازش گر هکن شهیخودش پ یمعمول برا ریغ یکنه و روش قشنگشو درخودش خفه

 . چقدر دلم تنگزدیبذارم به دلم چنگ م یروش اسم تونستمیکه اصال نم یکرده بود و احساس رییبشدت تغ حالم
 بود. 

 شد. داریدر چارچوب اتاق پد یکالفه و عصبان یفکرها بودم که قامت رسا و بلند آراز با ظاهر نیهم در

 نی! عستیمشخص ن شیچیو اصال ه مونهیم یمرد چرا مثل ابر بهار نیا دونستمی! نمستادیاش قلبم ا افهیق از
 زل زده بود به ما!  رغضبیم
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 !امیمن خودم م نی. شما برشمیاالن آماده م دیشده گفتم: ببخششدم و زود از سرِ جام بلند  دستپاچه

 ن،یجا جمع بش هیتکون داده با حرص گفت: شما دوتا که  ید باش. که آراز سربطرف پونه برگشته اشاره کردم زو تند
 رفت.  رونیب یاالن کار تموم بود! و عصب دمیرسیدرست انجام بشه! اگه خودم بهت م یمحاله عالمه کار

 نی!  اشخرابه تند با یلیسابقه مون خ نکهیرو به پونه گفتم: مثل ا میگرفتیخنده مون رو بزور م یجلو کهیحال در
! منکه هنوز از اخالقهاش شهیم وونهید ینجوریکه ا فتهیبراش م یچه اتفاق هوی ستیاصال مشخص ن والمیه

 . اوردمیسردرن

 که تونستم سرو وضعم رو درست کنم. دیطول کش یا قهیدق ده

 هیکر کنم ف نهیبب نجایو منو ا ادیآراز جان ب ندفعهیبندازم پونه گفت: منکه الفرار!! ا یاتاق نگاه ی نهیخواستم به آ تا
 من رفتم.  یچپم بکنه! با یلقمه 

آراز بطرف در برگشتم..... تا نگاهم به  یکه با صدا کردمیسرم مرتب م یشالو رو یهول هولک نهیآ یجلو داشتم
 ستی!! معلوم ننجاستیبداخالقه که هنوز ا نکهی! ایافتاد، با خودم گفتم: وآآآآآا دیرسیبنظر م یصورتش که عصب

 . خوادیاز جوون منِ بدبخت م یچ

ما که فکر کنم امروز عالف  ن؟؟یفرما بش فیتشر نیخواینم ن؟یگفت: خانوم آماده شد یعصب یبدعنق کم ی پسره
 !!!میشما شد

گه که ا فتادهیجشن بخاطر من راه ن نیآراز خان، ا نینیناراحت شدم و گفتم: بب یلیحرف زدنش خ یاز نحوه  راستش
من،  دنییشمام عوض پا دیو شا خورهیآب از آب تکون نم یاون جشن نباشم هم لحظه ا ینباشم بهم بخوره! من تو

 نی! دوست ندارنیو با تمسخر باهام صحبت کن یعصبان نهمهیشما ا ستی. پس الزم ننیراحتتر به مهموناتون برس
 !دییشما بفرما ستیهم الزم ن هیو منو بسالمت! طعنه و کنا ری. شمارو بخامینم رونیاصال از اتاق ب

دورِ کامل اطراف من گشته  هیجمع شده جلوتر اومد و  ییدستشو بکمرش زده و نگاهش بمن بود با چشما کهیحال در
 به باال!  نییسرتاپامو نگاه کرد. از پا

 بود. والمیهحرکات  شیکه بدون توجه به اون فکرم فقط پ شدینواخته م رونیب یآهنگ

داغ و گرمش که   یبود از نفسها کمیو آهسته سرم کرد. چنان نزد ستادیروبروم ا ده،یدستم رو کش یشالِ تو آروم
 بصورت و گونه هام خورد گر گرفتم. 
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 کنمیعقب! خودم سرم م نیبر نیلطف کن یکم هی شهینرفته بود آهسته گفتم: م ادمیحرف زدنش  ینحوه  همچنانکه
 !ستمیق نبحمدا... چال

که دستش به گردنم خورد و بدنم  رفتیگفتم. همچنان با شالم ور م یچ دیکرد و انگار اصال نشن یچشمام نگاه به
 . دیلرز

 گناه خودتونه ها! از من گفتن بود!  ندفعهیبشم ا هوشیاالن ب گه،ید نیگفتم: مواظب باش واشی

 شد که دلم براش ضعف رفت.  یخواستن یلباش نشست. بحد یرو یلبخند

 شهیکه هم فی. حادیقربون اون لبخند دختر کُشِت بشم که چقده هم لبخند و خنده بهت م یدلم گفتم: اله یتو
 ...فی!! حیریزنج ی ووووووونهید ییاخمو

رفته بود بهت گفتم هروقت  ادتیجذاب ومرموزش رو بصورتم دوخت و نگاهش بطرف گردنبندم رفت. گفت:  یچشما
 ! یبکش تیگردن نیبه نگ یدست یحساس خطر کردا

 .دمیرو نفهم نی! اادیبرم یچه کار یگردن هیداره! از دست  یآخه چه ربط یول ن،یگفتم: گفت آهسته

 یحتما حکمت کنمیکه م یو هرکار گمیکه بهت م یرو با نوک انگشتاش گرفته گفت: هرچ یبرد و آروم گردن دست
کار گذاشته شده که  ابیقلب رد نیدرشت ا نینگ ریروخوب گوش کن و انجام بده. ز گمیکه م ییداره! توفقط کارها

سرت  یباال یمحافظا و خودم در آن ،یو هرکجا که باش یبه حرارت و فشار انگشت حساسه. هرلحظه فشارش بد
هست. تو  یچون خودم حواسم به همه چ یبترس دی! البته نبایندار یخبر انهیدر جر رونیکه ب ی. از اوضاعمیهست

 !نیهم بحرف گوش کن هم یفقط آرامشت رو حفظ کن، کم

 نیاددیم حی. قلب رو در دستم گرفته گفتم: خب اگه قبال خوب توضدیدستمو باال آوردم که دستشو کنار کش آرام
 طونهیکرد و گفتم: ش انیغل میذات طنتی. شنیبه بعد حواسم هست. نگران نباش نی. باشه از ادمیفهمیم یزیمنم چ

 !رمیازتون بگ یحال هیسرِکارتون بذارم و  دهیم یفی! آخ چه کنجایا زنیاالن فشارش بدم و محافظا بر گهیم

ز خودت ! باذارهینگو که حتما سرِکارمون م یزیکه جمعش کرده گفت: فقط لطف کن به پونه چ دیلبش پر مهین نصفه
همراهت  شهیاز گردنت جدا نشه و هم یگردن نیان اعنو چیبه بعد به ه نیباشه از ا ادتی! فقط یاز اون عاقلتر یکم

 نه؟ یکنیم عمل م هیمنم راحتتره! به توص الیباشه که خ

 !کنمیچه خبره منم به حرفتون عمل م رونیب نی: اگه بهم بگگفتم
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مواظب خودت  یلیلبش جا خوش کرده بود گفت: خ یمرموز رو یاز لبخند یطرح کهیباال آورد و در حال چشمشو
 نیبذاره که ا ایلیو داغ تورو به دل خ رهیآروم نگ ارهیقسم خورده تا تورو بدست ن رونیاون ب یکیباش خانم کوچولو! 

 شامل منم....... ایلیخ

 یکه چه کس کردمیادامه نداد. آروم دستش رو باال آورد.... کال حواسم پرت بود و داشتم به حرف آراز فکر م گهید
 هم گرفته بود! یوحشتناک میداشتنم قسم خورده!! حاال چه تصم یه که براعاشقم نهمهیا

 شناسم! یرو نم یکس نیدلش برام رفته!!  منکه چن نهمهیکه ا هیفرد ک نی: ادمیپرس آهسته

 میبود یدماغم زده گفت: کاش دلش برات رفته بود که راض یرو واشیو  دیگونه هام کش یانگشت اشاره شو رو آروم
 شهینره و هم ادتیعنوان  چیبه نشیو نگ یحرفشو  ادامه نداد و گفت: فقط مواظب خودت باش. گردن گهی......... د

 الزمت بشه.  یگردنت باشه. ممکنه روز

. دنبالشو نگرفتم. فقط خدارو شکر کردم که آروم شده و ادیازش درنم یحرف گهیشناختمش که بدونم د یم انقده
 نبود.  یعصبان گهید

گفت:  ستادهیدر اتاق ا ی. جلوکردمیبودم و از پشتِ سر نگاش م ستادهیمن همچنان ا یدر اتاق راه افتاد. ول طرفب
 تموم شد! یمهمون یدیوروجک! چقده طولش م گهیزود باش د

 ردم. بطرف آراز حرکت ک یقینفس عم دنیبودم. با کش یبخودم انداختم که عال نهیآ یتو یبرگشته نگاه یبالبخند

 نجارویا ی. گفتم: وآآآآآآآاکردندیم ییرایو خدمه پذ دنیرقصیداشتن وسط م یادیز یکه عده  میسالن شد دوار
 شده! یریتو ش ریباش! عجب ش

 چیهام به هیخونواده ات باش و توص شیکه گفت: لطف کن پ کنهیکردم آراز به زور داره خنده شو جمع م احساس
 نره! ادتیعنوان 

 . زدنینشسته بودن و داشتن با هم حرف م زیم هیو پونه سر  ییبطرف پنجره انداختم که عمه و دا ینگاه

 . دندیرفتم که کنارشون برام جا باز کردند و تند حالمو پرس بطرفشون

 میردکیبه گروه رقصندگان نگاه م کردیم ییرایاز خودش پذ یهرکس بنحو کهیاز اوضاعم مطمئن شدند، در حال یوقت
 .دادندینشون م یخود ییبایا آهنگ زکه ب
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د که افتا ی! نگاهم به دختریاله نهیهستش که چشمم روز بد نب یدر چه حال نمیچشمم دنبال آراز گشت بب یا لحظه
 . کردیشده بود و داشت با آراز صحبت م زونیآراز آو یاز بازو

ود و ب ستادهیبا اون لباس جلف کوتاهش ورِ دلِ آراز ا ایح یب یبهشون زل زده بودم. دختره  دیلرزیقلبم م کهیحال در
 . گفتیبهش م یور ور چ دونمینم

که  یکردیآبرو رو نگــــــــــاه! خب خاک برسرت بکنم، اونم تنت نم ینکبتِ ب یدلم داد زدم: دختره  یتو
 شه؟ینم یو آرازو بغل نکن یراونورتر ب یکثافت، کم یدختره  ده؟یکه مثل کوآال به آراز چسب هیک یعنی! یراحتتر بود

 ! کننیاز راه بدر م گرانمیخودشون ناموس ندارن د

 یچیق هنکیمثل ا یلباسشم که وآآآآآآآآآا ی قهیزانو،  یباال دیسف یدکلته  رهنیبه لباسش کردم که پ یقیدق نگاه
 نیب یبور که تا سرشونه هاش بود و چشمان یرنگ شده  یِبود! موها رونیبرش داده و همه جاش ب یبدجور

 !یگرینسبتا درشت و ج یو سرباال و لبا یعمل یبا دماغ یو آب یخاکستر

ه ک گفتیبهش نم یزیچرا آراز چ دونمیبود که دوست داشتم برم و از وسط نصفش کنم! نم دهیبه آراز چسب چنان
 بشه!!!! زونشیآو یاونجور یکی خواستیخودِ نسناسش از خدا خواسته دلش م دمیدست از سرش برداره! شا

 پونه بطرفش برگشتم. یکه با سقلمه  کردمیجورواجور داشتم غرغر م یفکرا نیهم یتو

 نیبب ده؟یچسب هیچسب دوقلو به عشق جناب عل نیدختره رو! چرا ع ینیب یاومده دم گوشم گفت: آهو م کترینزد
 !! اَه اَه حالم بهم خورد!ادیهم م یچه عشوه ا

و فحش بود که  اوردیچشمش م یمشت شده داشت جد و آباد دختره رو جلو ییشده و دستها کیبار یبا چشما پونه
 تعجب داشت! یکه من تاحاال به گوشم نخورده بود و برام جا یی. فحشاکردینثارش م

 برم دختره روخفه کنم!!!  تیاز عصبان ایپونه بخندم  یبه فحشها دونستمینم

 نینفهمن، گفتم: خفه بااابااا! چته تو امروز! ا یزیچ ییباشه و عمه و دا یآروم و عاد مکردیم یکه سع ییصدا با
 !شنیکه االن کل مجلس خبردار م واشتری ی! کمیکنیم دایرو از کجا پ یکوچه بازار یفحشها

 هی ینگه دار یعرضه که عرضه  یب یکم مونده بود سرم داد بکشه که خودشو کنترل کرده زمزمه کرد: دختره  پونه
 هی ،یکار هیهستش! برو  چارهیمال من ب هاتیزار هیاالنه که مغز آراز رو شستشو بده و اونموقع فقط گر ،یعشقم ندار
بلند شد..... قبل از  زی! که خودش قبل از من از پشت مخوربدردن یبکن آخه دست و پا چلفت یحرکت هی ،یابراز وجود
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رم که آهسته دم گوشش گفتم: بااااااباااااا ب دیمن انداخته کش یست به بازونم دبک یحرکت ایبزنم  یبتونم حرف نکهیا
ن! هرچند یمال منه، دور و برش نگرد خورهینم ییجز زور گو یدرد چیکه به ه والیآرازِ ه نیبگم!! بگم ا یاونجا چ

 و بتونم کاراشو تحمل کنم، پس امیبدمصب کنار ب نیمنکه عمرا بتونم با ا ینگاش کنه  ول یاصال دوست ندارم کس
 بذار الاقل....

 کهیچشمام پراز اشک شد. در حال یاز بازوم برداشت که از ترسِ آبروم نتونستم داد بزنم ول یشگونیچنان ن پونه
 گرفت، االن فقط بلند شو.... میتصم شهیگندش بعدا م یگفت: در مورد اخالقها فشردیدندوناشو بهم م

 .میو بطرف آراز و دختره راه افتاد ستادمیا که راست دیمنو کش چنان

 گفت:  آآآآاهههههههووووو طرف رو!!! یرلبیز میگذشتیو افراد م زهایم نیاز ب همچنانکه

 : کدوم طرف رو نسناس؟؟؟؟بهش گفتم یرلبیز منم

ونش بشن قرب ابونیخ یدخترا ی! واااااکلهیچقدرم خوش ه یخنگ خدا! ووووووو گمیرو م یلبخند گفت: سمت چپ با
 کنم! زیچهره شو خوب آنال تونمینم فیح یداره!!! ول یچه نگاه

 با اون نگاهش! یدیگفتم: کور شده پس چشماشو چطور د زیر یخنده ا با

 گرشویکه نگو! ج کنهیم ینگاه هیکنم! داره بهمون  کاریگفت: خفه آهو! خب چ دیخندیخودشم م کهیحال در
 !سمیخوشگل پونــــــــــه! بپر بغل پونه جونت عس

که با فشار دست پونه به  دمیخندیم زیر زیاجق وجق پونه منم حالم عوض شده بود و داشتم ر یمتلکها و حرفا نیا با
 بازوم تند گارد گرفتم. 

ز، لباتو با ینیب یپره هاجلو، باسن عقب،  نهی! سیرمشتیبگ یا افهیآهو ق ات،یدو سه. شروع عمل کیآروم گفت:  پونه
 بشه، چشما خمار ... دهیکَت و کلفت د رونیبده ب

 .دمیخندیم یرلبیز کردمیپونه گوش م یکه به چرت و پرتها همانطور

ما چشماش برق زد و فورا بازوشو از آغوش دختره  دنیآراز با د دمیکه د میشد کتری. نزدنواختیم ییبایآهنگ ز 
 گرفتن دستم دراز کرد.  یجلو گذاشت و دستشو برا یقدم دهیکش رونیب

 . کردیم تیو برام کفا خواستمیم نوی..... فقط همنیهم
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بکنم، آهسته دستمو بطرف آراز دراز کردم که اونم با  یبود توجه دهیکنه به آراز چسب نیبه دختره که ع نکهیا بدون
 دودستش محکم دستمو گرفت. 

 من بودم دستمو بطرفش دراز کرده بودم!!!! یعنی! کنهیها که نمفکرم گذشت: حسادت با آدم چه  از

 یگرمش وجود سردم رو گرما یشد. دستا ریبه وجودم سراز یقیآراز آرامش عم یمردانه  یاحساس دستها از
 نشون داد.  یلبام نقش بست که چال گونه ام خود یرو ،ییبایبه ز یکه لبخند دیبخش یمرموز

 با محبت تمام بصورتم چشم دوخته بود که نگاهم به سمت دختره رفت. آراز

 ! شعوریب ینگاه کن چشت درآد دختره  نقدهی! اکنهیخودشه! دختره رو نگاه کن داره سکته م یواااااااااااا

 ایب ؟یرکه ندا ی! ناراحتینگاهشو به چشمام دوخته بود گفت: حالت خوبه خانوم کهیبدون توجه به دختره در حال آراز
 !!نمیبب

 دمیکه د دیآراز چسب یسرشونه ام به بازو بایشدم. تقر دهیقدم جلوتر کش هیو  دیحرفش دستمو کش نیا با
 اووووووووووه دختره سکته رو زده! 

رخ س یکه کم یا افهیناز باشه رو بهش با ق یلیخ کردیم یکه سع ییشده با صدا زونیآراز آو یدوباره به بازو دختره
  ه؟یدختر کوچولو ک نیشده بود گفت: آراز جان ا

 بزنم لهش کنم ها! گمیم طونهیدختر! ش یگیبه من م یکنیغلط م ا،یح یدلم داد زدم: نکبت ب یتو

خانوم  نیبدستم داد و در همون حال گفت: ا یکیبده، فشار کوچ یبه من فرصت عکس العمل نکهیبدون ا آراز
 خونه ست. نیآدمها و صاحبِ کل ا یدلِ همه  زِیکرده ادامه داد: عز یمکث خوشگل و ناز ....... یکوچولو

 !فتادمیحرفش دختره که سهله خودم داشتم پس م نیا با

 بور!!! یدختره  نیپونه و ا یاعتراف کرده بود؟ اونم جلو یاالن به چ آراز

 رفته بود به کل!  ادمیهم  دنی. نفس کشسوختیشدت خجالت گونه هام داشت م از

آهو جان هستن که هردوشون نور چشممون  یهم پونه خانم دختر عمه  شونیبا اشاره به پونه ادامه داد: ا آراز
 هستن!
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 گذرا بمن انداخت.  یو با پوزخند نگاه دیآراز کنار کش یبا حرص دستشو از بازو دختره

! ما که دختر کوچولو نیکن یتمسخر گفت: آرازخان لطفا خانوم بزرگم معرف یپونه به گوشم خورد که با کم یصدا
 !میداشت فیتشر

بنده هستن که مدتها  یخانم، تنها دختر عمو ایپرن شونیآراز اومد که تند جمعش کرده گفت: ا یلبا یرو یلبخند
 آوردن!..... فیتشر یخارج بودن و به تازگ

 

 

 ام یقسمت س 

  

 

 جلف بود. یِ ایح یب یه دختر نیخانمان براندازِ آراز ا یبود. پس دختر عمو ستادهیا قلبم

. شتیپ گردمیبعدا برم زم،یبرم عز دیلرزش صداشو کنترل کنه رو به آراز گفت: من با کردیم یسع کهیدر حال دختره
 و بدون توجه به ما، ازمون دور شد. دیآراز کش یبه بازو ینازدار دست

رو از خودم دور کنم،  یاون حالت منگ کردمیم ی. منم که تازه بخودم اومده بودم و سعدیخندیم زیر زیداشت ر پونه
 رونیآراز گذاشته بودم بشدت سرخ شدم و آهسته دستمو از  دستاش ب یکه در دستها یکه کرده و دست یاز کار

 . دمیکش

 یکه پونه بود رو بازوشو محکم چنگ زدم که صدا نکاریا یبرگشتم و باعث و بان شتریهزار ر یزلزله  بطرف
 آخــــــــــش دراومد. 

نه! نکنه  نیتون رو گرفت طنتیشد؟ جواب ش یکه همون پوزخند مرموزشو به لب داشت رو به پونه گفت: چ آراز
 شما بود!  یهمش نقشه 
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بود. ن یزیبازم نتونست خودشو نگه داره گفت: نه چ یمن ساکت شد. ول یخواست دهن باز کنه که با چشم غره  پونه
! جزغاله کنمیکمکش نم گهیحسابشو برسن که اصال و عمرا، د گرانید یالهزد، که  شمیادب ن یب یلیزنبور خ هیفقط 

 !کنمیهم بشه کمکش نم

! شیچلوند یرو اونجور چارهیگوشم گفت: چته دختر ب یآراز لباشو جمع کرده سرشو بطرف گوشم آورد و کنار الله  
 هست بخودم بگو! درخدمت هستم هااآ! یمشکل

 عرق کردم. شترینگاه و صداش بود گفت که ب یتمام که تو طنتیحرفارو با ش نیا ی همه

 از اون نتونستم باال ببرم.  شتریب گهیبا شرم باال آوردم که د نگاهمو

اب دادم: لرزان جو ییبلندت بشه که گردنم درد گرفت! با صدا کلِیقد وه نیا یفدا یریکبیا یایدلم گفتم: اون پرن ته
 ام! کارهیمن ب کنه،یآه و ناله م یک دارم! خودش الکمارمول ی دهیورپر نیبه ا کاریمن چ

و چشم غره تو هم متوجه نشدم! بعد آهسته زمزمه  دمیند یزیو منم اصال چ یگیکرد: آهان! باشه تو راست م زمزمه
 از من دور شد.  یا گهیدل. و بدون حرف د زِیبال! مواظب خودتم باش عز طونیش یکرد: دختره 

 ! یدنیبه پا بود د یدلم رقص یآرومتر گفته بود که تو یلیرو خ زدلیعز

 شیآراز هم شدم! خداروشکر که اون زبون ن زدلِیقربونت برم خدا جوونم که عز یدلم داد زدم: وووووووووو یتو
آدم  ادِیسوزنده شو از  یاخم و تخمها و حرفا یو بلده گاه چرخهیهم م یعشقوالنه ا یبه حرفا یعقربش گاه

 ببره.......

بابا! عجب مارمولکِ  ــــــــــولیپونه منتظر دور شدن آراز بود که تند خودشو بهم چسبونده گفت: ا نکهیا مثل
و مات کرد که فک  شیک متی! دختره رو چنان با مالادیآرازجان! بخدا دست خوش داره اونم ز نیبوده ا یو بز زیت

دونشون  ریت هیزرنگ، نوبره بخدا! با  نهمهیهم ا پسر یوآااااااااااااااز کجا خورد!  دیکنم دختره خودشم نفهم
 ! افهیبدق شِیریس یتمــــــــــوم! هم ابراز عالقه، هم دَک کردن دختره 

 . دمیکش قیعم یبهم دست داد که نفس یپونه چنان احساس سرخوش یحرفها دنیشن با

الت ح نهمهیاز صورتم مشخص بود چون پونه گفت: االن که ا میخوشحال نکهیو مثل ا شدینواخته م یقشنگ یآهنگها
 فی! حموندنیکه همه مات م میکردیم یی! چنان غوغامیترکوندیوسط م میرفتیو م یرقص بلد بود یخوبه کاش کم

 نون!  فِیح یخوریمورد اصال بدرد نم نیدر ا
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ز ا میداشت هیچشم به بق کهیو در حال میرفت زمونیبطرف م د،یهم چسب یلیبود و خ تیاز حرفش که واقع خندان
و شکالت وفور نعمت بود که اصال  لیو آج وهیو م ینیریاز انواع ش زهایم یرو ی. بحدمیکرد ییرایخودمون پذ

 !میبخور یچ میریبگ میتصم میتونستینم

اصال  و یاریمام عت جِیو برنگرد. تو که خدارو شکر گ اریخودت ن یاصال برو گمیم یزیپام زده گفت: چ یرو واشی پونه
 ! گذرهیم یدور و برت چ یفهم ینم

 !یخبر دار یفضولِ محل که از همچ دییشما بفرماگفتم: خب  خندان

آقا  یاونورتر پسر زیسرگرم کرده بود گفت: سمت راستت دو م وهیسرشو با پوست کندن م کهیلبخندزنان در حال 
! چشمِ کورِ آراز روشن! از یرو افتاد یلیخواستگار چرب و چ هیمنش نشسته که فقط چشمشو بهت دوخته! فک کنم 

 ! دهیامروز کارش دراومد. به خواستگاراتم جواب م

 دانیمردِ م یخونه اش بذارن! االن هرک یشکنه اگه پا تو یخواستگارامو م یبار گفته قلم پا هیگفتم: آراز  خندان
 جلو! ادیهستش ب

 یباغ بر نیشد که تند گفت: ماشاا... ماشاا... اونجا رو نگاه کن که هر دَم از ا هنگام پهلوم توسط پونه سوراخ نیهم در
 یب نهمهیخداااااا پسر هم ا یهزاررنگ بدم ها! واااااااا یپسره  نیدست ا یکار هیبلند شم  گمیم طونهی! شرسدیم

 رگ!!!!

ماتم برده بود چشم به آراز دوخته بودم که  کهی........ در حالدمیبرگشتم فقط ماس کردیکه پونه اشاره م یبه سمت تا
 رقص گاهیداده با هم بطرف جا هیهم کامال بهش تک ایدخترعموش انداخته و پرن یدست به دور شونه ها یعاد یلیخ
 . رفتنیم

 که آراز یافتاد که بطرف آراز رفت و شروع به خوش و بش و صحبت کردند. از تعارفات نویهمون لحظه چشمم به م در
بودند! منکه دورادور  دهیرو د گهیتازه همد نکهیو از حرکاتش مشخص بود، مثل ا کردیدربدر شده م ینویبه م

 برداشت کردم.  نگونهیا

 که براشون اجرا شد شروع به رقص کردند. یمیمال کیبا موز ایجدا شده همراه پرن نویآروم از م یلیخ آراز

حتما آراز رو  دیکشیکنار م یکه انگار اگه کم دیچرخیوم دیصرقیخودشو به آراز چسبونده و باهاش م نیهمچ دختر
 . دندیدزدیم
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نگران  و یرکیرزیکه ز ییبتونم بخودم مسلط بشم و عمه و دا نکهیا یبه گلوم چنگ زد. برا ینیبغض سنگ یا لحظه
دست پونه رو گرفته  زیم ریرقص برگردوندم و آرام ز گاهیراحت باشه، صورتمو از جا الشونیخ کردندیبهم نگاه م

 فشردم. 

هرزمان با  ،ی! هرزمان بنحودونستمینم خوردمیحرص م دیزده بود. چقده از دست آراز به انحاء مختلف با خی دستام
 لیهردمب نیمشخص نبود و من چقدر نفهم و خنگ بودم که ا شعوریب یالیگودز نیا هیچیاعصابم بود! ه یرو یروش

انتخاب بدردنخورت!  نیبر سرت با ا ــــاکداد زدم: خــــــــــــــــ رو دوست داشتم. فقط نسبت بخودم
 تف ی! ارقصهیبه فنا داده، بازم باهاش داره م شویدختر عموش که کل زندگ نیاصال خــــــــــاک برسر آراز با ا

 تو گورتون!!

فقط فحش  ختیبدر یبه آراز و دختره  خورد،یلپهاش سرخ شده و حرص وجوش م کهیبطرفم برگشته در حال پونه
 بود!   نیماش یمنفجر شدن تو نشیکه کمتر کردیبدرقه م ریخ یو براشون دعا دادیم

 نایکه من چشمم به ا مینیبش نجایدور از ا ایب کنمیآهسته به پونه گفتم: پونه خواهش م دیلرزیصدام م کهیحال در
 ! فتمیپا مچشمم هستن و دارم از  یهرلحظه جلو نجای! افتهین

 رل کنم. کنت تونستمیقلب واضطرابمو هم اصال نم ی. لرزشهاشدیاحساس ضعف داشتم و حالم رفته رفته بدترم بشدت

رو  آهو یصدا ذارهیباندها نم یصدا نجای. امینیش یدورتر م یتند بلند شده رو به عمه گفت: مامان جوونم ما کم پونه
 .میگردیبشنوم. برم

 تکون داد. یفقط سر اوردهیخودش ن یبرو یول د،یفهم زویکه بصورتم کرد فکر کنم همه چ یبا نگاه عمه

 کرد. ییراهنما گاهیمخالف جا یدستمو گرفت و به سمت یبا نگران پونه

نگاهش به من هستش، که صورتمو  رقصهیهمچنانکه م دمینگاه رو به سمت آراز انداختم که د نیبلند شدم آخر تا
 ه پونه راه افتادم. برگردوندم و همرا

 پونه کامال به سالن مسلط بود. یداشتم، ول گاهیو من پشت به جا مینشست یزیم پشت

 کرد که حواسم پرت بشه و به پشت سرم فکر  نکنم.  یمختلف یزایشروع به صحبت درمورد مسائل متفرقه و چ پونه

 ....یول دادمیهم موفق بودم بهش جواب م یداشتم کم کم بخودم مسلط بشم که کم یسع کهیدر حال منم
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است! بدونن ضعفت کج هیفقط کاف لهیبدپ یپسرا نیکه ا یاز خودت نقطه ضعف نشون بد دیگفت: آهو اصال نبا پونه
 !!ذارنی!! فقط انگشتشون رو همونجا مستنیول کن که ن گهید

 ! چهیپ یپونه داره از خشم بخودش م دمیکه د دادمیجوابشو م مهینصفه ن داشتم

 بدقلق یرو عوض کرده و داره با دختره  ارشی نباریآراز خان ا دمیرد نگاهشو گرفته به عقب نگاه کردم که د عیسر
 ! رقصهیم نویم

 .....دیچرخیم یرو در دست گرفته بود که اونم با چه ناز نویبه دست آراز افتاد که دست م چشمم

از  تگرفیکه از دل شکسته ام سرچشمه م یینتونستم خودمو کنترل کنم و بغض نگاهم شکسته شد. اشکا گهید
 ! ختنیر نییچشمام پا

 شم،یخونه م نیو خانم ا کنمیبا آراز ازدواج م یفکرو به خودم القا نکردم که روز نیا چوقتیکردم: هرچند ه فکر
پره و ب گهیجلف د یچشمم با دخترا یتحمل کنم آراز جلو تونستمینم ینبود. ول ریاصال امکان پذ یزیچ نیچون چن

خودش  کهیبکنه! در حال یمعامله ا نیدلش خواست بکنه! اصال انصاف نبود با من چن یبدون توجه به من هرکار
 یدور و بر من بچرخه و خدا یکیمبادا  دیترسیچرا فقط م داد،یدلخواهشو انجام م یازهرجهت راحت بود و کارا

 ه عاشق من بشن!نکرد

 بده!  یبهم دلدار کردیم یاشکآلودمو پاک کرد و سع یدستمو گرفت و با سرانگشتاش چشما پونه

 الشیخ یکم دیبزنم شا یکردم لبخند یاجق وجق پونه سع یکه با حرفا دمیکش قیعم یپشت سرهم نفسها چندبار
 آسوده بشه. 

و  هگیم یپونه چ دونستمیاصال نم ی. ولدادمیپونه گوش م یو به حرفها میرو گرفته بود گهیهمد یدستها زیم یرو
و هرلحظه رقص آراز رو  کردیگوشم بنگ بنگ م یآهنگ تو ی. فقط فکرم پشت سرم بود که صدادمیجوابشو م یچ

 . سوختیکه دلم بشدت م کردمیبا گلعذارهاش مجسم م

 رو کنارمون احساس کردم. یکه حضور کس میحال بود نیهم در

 هیافتاد که بقول پونه از اول مجلس چشم به من داشت و  یبرگشتم که چشمم به آقا پسر بطرفش آهسته
 افتاده بودم! ینگیخواستگارو جر
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کردم  یبهش کردم، که بعد سع یخودمو کنترل کنم. چنان با دقت نگاه تونستمیداشتم و اصال نم یچه حال دونمینم
 آهسته سالم داد. یو آروم باشم. همچنانکه با احترام چشم بمن داشت، با لبخند امیبخودم ب

 یآقا پسر باال نیحاال که ا دونستمی! اصال نمدنمیفضا در حال چرخ یتو کردمیاصال مساعد نبود. احساس م حالم
 دارم! یا فهیو سالم داده، من چه وظ ستادهیسرم ا

ارم سرم بگذ یِپسرِ باال نیمثلِ ا یکیآرزو کردم کاش بتونم دست در دست  یدلم از آراز گرفته بود که لحظه ا چنان
 شوم.  یبه آراز واگذار و خودم راه انشیبارویز یمجلس رو با تمام نیو ا

 عشق نداشته ام خوندم: یبرا دلمرده

 

 سفر کردم  عزم

 خاطراتت را  تمام

 ختمیر یچمدان درون

  رومیم

 در افق چشمانت  ییجا

 هراس  یکه ب آنجا

 ساز عشقت را کوک کنم بتوانم

 روم  یم

 روم یم میتمام نداشته ها با

 کنمیرا هم با خودم همراه م دلم

 غربت  ارید نیا در

 ستیعاشق ن یبه فکر دلها یکس
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  میرسم قد به

 ... زیسرم آب نر پشت

 ...ستمین ماندگار

 

 . کنمیپسر دوخته ام و دارم فکر م ی نهیشدم چشم به س متوجه

......با هزار زحمت حواسمو جمع کردم و آروم جوابشو دادم. منتظر " رفتمیم دیمن با "بود  نیاون لحظاتم ا میتصم
 داره.  کارمونیچ مینیبب میموند

 کینه چندان درشت، کت و شلوار ش یکلیو ه دهیداشت، قد نسبتا کش تیهم جذاب یکه کم نیو مت یعاد یا چهره
 محجوب به لب داشت و همچنان مهربانانه چشم بمن دوخته بود.  یو لبخند دهیرنگ پوش یطوس

 گفت: مزاحم نباشم؟ آهسته

 عیحال محکمش سر نیدر ع نیداره که با رفتار مودبانه و مت فیتشر ییداره! از اون آدما ییکردم: به به چه صدا فکر
 !کنهیدخترارو جذب م

باال داده جواب داد:  ییبمن کرد و ابرو ی. پونه نگاهکردمیجمع نبود نگاش م ادیحواسمم ز کهیماتزده در حال همچنان
 !دیی! امرتون رو بفرمایچه مزاحمت کنمیخواهش م

به  شروع کردینگام م قیچشم بمن دوخته و دق کهینشست. در حال دهیرو کنار کش یپسر آروم دست برد و صندل آقا
 کیکه از نزد اوردمیبدست ن یتیموقع نیبهتر از ا نیباور کن یکرد که مزاحم خلوتمون شده! ادامه داد: ول یعذرخواه

اقعا که و نیداد ییبعد اگه دلتون خواست و افتخار آشنا مبکن یاول خودمو معرف نیباهاتون آشنا بشم. اگه اجازه بد
 مباهات داره! یبرام جا

 نیمت یپسره  داشتیچرا چشم از من برنم نیا یکه گفتم االنه که کلهم تموم بشم. وا کردیداشت نگام م نیهمچ
 پررو!

 شما تاجِ سر رو بپرسم؟ فیاسم شر تونمی: مگفت آهسته
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 نایرو به مردجوان گفت: س ستادهیا زیم یآراز بگوشمون خورد که جلو یپرابهت و عصبان یصدا نیح نیدر هم که
 کمکت کنم.  تونمیم نیخوایکمکت کنم؟ اگه اسم خانوم رو م تونمیجان م

با  ادهستیسرش ا یبه لب دهنشو باز کنه و به آراز که باال یو با لبخند نیخواست مت نکهیبود! هم نایاسمش س پس
 نای: سالم سشد که بدون توجه به ما با ناز و افاده گفت دایپ نویم یجواب بده، سروکله  کردیآشکار نگاش م یخشم

 !زمیعز یخوش اومد یلیجان. خ

 دق گذروند،یبخودش قشنگ خوش م یول د،ییپا یبودم که فقط منو م یآراز بشدت عصبان یاز رفتارها همچنانکه
شد. واه واه، افاده ها طَبق طَبق، سگها بدورش وق و  داشیدختره پ نیدلم گفتم: باز ا یکرده تو یخال نویسر م مویدل

زِ خاک کودن! چه با همه هم دختر خاله هستش! آخه آرا شعوریسرت ب یگفتنت بخوره تو زمیعز زمیعز یوق! اله
 !رهیمنو بگ یکینکرده چشم  یکه خدا یپلک یو فقط دور من م یگینم یزیالدنگ چ ینویم نیبرسر، چرا به ا

خانم.  ونیبود و گفت: سالم م دهیلباس پوش یانداخت که بطرز زننده ا نویسرد به م یافتاد که نگاه نایبه س نگاهم
ته آشنا بشم و اگه امکان داش بایخانم ز نیبا ا خواستمیرو بمن کرده گفت: م بایز ی. بعد با لبخندنیممنون. لطف دار

 برم که..... شونخونواده  دنیدارم به د میباشه و افتخار بدن تصم

 دیحرف زدنشو گرفته گفت: ببخش یدستشو بلند کرد و جلو عیحرفشو تموم کنه. سر چارهیب ینایاجازه نداد س آراز
 که اجبارا بلند شدم! دیمنو با حرص گرفت و بطرف باال کش یخم شده بازو عیرم و سرکار دا یمن با آهو لحظه ا

 .دمیکش رونیآراز ب یفشرده  یکردم مقاومت کنم وبا حرص بازومو از دستها یسع م،یسه قدم که ازشون دور شد دو
 باز مارو نگاه یکه با دهنها نویو م نایس یزده  رتیکه باز دست انداخته محکمتر بازومو گرفت و در مقابل چشمان ح

بود نگامون  یعاد یلیآراز براش خ یرفتارها نیا نکهیبهم فشرده، مثل ا یو لبها یعاد یو پونه با حالت کردندیم
 سالن برد.  یمنو دور کرد و بطرف خروج کرد،یم

 رهیخ یدختره  نمیبکشم که بطرفم برگشته آروم گفت: وول نخور ب رونیبازومو از دستش ب کردمیم یسع همچنان
 یو شاهد دل و قلوه دادن بانو با اون نره غول بشم! کور خوند ستمیوا اریمثل خ ینطوریهم یدوست داشت هیسر! چ

به  یلحظه سرمو باال آوردم و تند نگاه هیداره،  گهدستش ن یبازومو با فشار تو کردیم یخانوووووووم ! همچنانکه سع
 اطرافمون نبود. چکسیهو  میاطراف کردم که خارج از سالن بود
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کورم کرده و خودمو  تیعصبان کهیخرزهره!.... با اخم در حال بتِیبده یپسره  رسمیدلم داد زدم: االن حسابتو م یتو
 که انگشتاش باز دمیبشدتِ تمام بازوم رو کنار کش دهیو روبروش چرخ ستادمیآماده کرده بودم، محکم  ا یهمچ یبرا

 !یندار ی!!! تو مگه کارو زندگیبد ریبمن گ یرسوند سربزنگاهپررو، بازم خودتو  یوالیه نمیشد و گفتم: ولم کن بب

 یتمام خشم وجودمو تو گرفت،یسرچشمه م تمیتمام که از عصبان یبه نگاه ترسناکش دوختم و با جسارت چشمامو
دل و قلوه و  ارویخ ؟یگفتیبا خودت م یداشت یبگه ادامه دادم: االن چ یزیاجازه بدم چ نکهیبدون ا ختهیچشماش ر

!! یزنیکن که تهمتِ دل و قلوه دادن رو بهم م یتگارو ازم خواس ایمن به پسره اشاره کنم ب یدید ینره غولو!!! تو ک
به همه مخصوصا به  نهمهیکه ا کننیدستشون بلند م هی یهمه مثل خودت هزار تا هندونه رو تو یکنیچرا احساس م

 و قهیهردق ستمین ینگه دار! بنده مثل جنــــــــــابعال ادتیتمام عمرت  یبرا گمیم یزیچ هی!!! یمن شک دار
 بهتان هم بزنم!  هیکنم، اصال هم نفهمم دور و برم چه خبره، حاال به بق فیباشم و با همه ک یکیهرساعت با 

م: بودن انداخته گفت یدوباره نگاه کردیبه آراز که مات بصورتم نگاه م د،یکوبیو قلبم م کردیبغض خفه ام م کهیحال در
 نینگران من نباش نیهم لطف کن گهیباداباد! د ی! هرچرمیم نجایاز ا نای! من امروز با عمه اایلیبا اتابک شرف داره به خ

 !خــــــــــورهیکه حالم ازت بهــــــــــــــــــــم م

 یچیبودم چرا ه رینشن، تند بطرف سالن راه افتادم. فقط متح یاشکامو کنترل کنم تا جار کردمیم یسع کهیحال در
 ! دینگفت و گوشت تنمو بخاطر حرفام نجو

 .ستادمیشدم که ناخواسته ا دهیدستمو از عقب گرفته و کش کدفعهی داشتمیکه لرزان و تند قدم برم نطوریهم

 شیخودم حسود یِخانوم کوچولو دم گوشم گفت: اِ پس بگو کردمیلبخند زدنشو احساس م کهیپشت سر در حال از
 شده! و منو بطرف خودش چرخوند! 

ود خ نهمهیبخودم گرفته بودم گفتم: تورو خدا ا زیتمسخرآم یا افهیق کهیقورت داده در حال یبا صدا و زورک بغضمو
 یِالویتو هکه بدونم به  ی!!! روزیهست ینباش و کمتر برا خودت نوشابه باز کن! چقدرم ماشاا... از خودت راض فتهیش

با مرگ موش  ایاونروز  کنم،یم یدارم حسود یمن ندار دنییجز ناراحت کردن و پا یکه کار تِیخاص یبدردنخورِ ب
 . نیمطمئن باش نویکه نفس آخرو بکشم! ا کنمیپرت م نییخودمو پا یاز بلند ای کنم،یم یخودکش

نداد  که اجازه فتمیراه ب دمیکه دوباره دستمو کش کردیمهربون نگام م یلبش اومده بود و با نگاه یجذاب رو یلبخند
 تیچقده خاص دمیاالن منِ بدرد نخور بهت نشون م ،یترکیاز حسادت م یحسود که دار یو گفت: دختر کوچولو

 دارم!
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رفت چون  یاهیوارد سالن شد. چشمم س دیکشیافتاد و همچنانکه دستمو در دستش فشرده منو همراه خودش م راه
 .کردندیچرخان و هفت رنگ دانس م یدر رقصِ نور چراغها یمیاز مهمونا با آهنگ مال یبود و تعداد کیهمه جا تار

 واقعا قصد داره دمیسالن رفته بودم که د ی مهیرقص راه افتاد. تا ن ستیبطرف پ دیکشیهمچنان منو م کهیحال در
 بلد نبودم!  یمن اصال رقص کهیمنو وسط ببره در حال

 بلند بود. ییبایآهنگ بز یو بطرفم برگشت. صدا ستادیجلو نرفتم که ا گهیکردم و د خیم نیبه زم پاهامو

 . رفتیبود و همه به افراد وسط سالن چشم دوخته بودند وگرنه آبرومون م کیشکر همه جا هم تار خدارو

االن  ؟یدو بلنکنه فقط حسادت ر ؟یستادیبلند گفت: چرا ا یبتونم بشنوم کم نکهیا یآورد و برا کترینزد صورتشو
 ! ادیدر ب یتا عوض همچ یبا من برقص یمجبور

آراز  ینیکه عمراااااااااا! پشت گوشت رو بب کنمیم ینده بهت حسود یدواریبخودت ام نهمهیبلند گفتم: لطفا ا منهم
جمع کنم که شمارو  لمویبرم وسا خوامیدانس! م یچه با دانس، چه ب دونمیاز رقص نم یچیخان! االنم ولم کن که ه

 زحمتت دادم که ممنونم! یلیبه کارم نداشت! خ یبهتره که کار یلیمارو بسالمت! همون اتابک خ رویبخ

 ی! بعدا مرمیبار باهام برقص تا آرزوم برآورده بشه و آرزو بِدل نم هیگفت: الاقل  دیخندیم طنتیبا ش کهیحال در
 . میبکن دیبا کاریکه چ میزنیحرف م مینیش

بتان با اون لع یکه سه ساعته دار وال،یه یِتو یعنیواست دوباره منو دنبال خودش بکشه که مقاومت کرده گفتم: خ تا
 یریخــــــــــاک تو گورِ آرزوهات! پس بذار آرزو بدل هم بم ؟یهنوز آرزو بدل هست یرقصیزبون م نیریش

 ! امیانشاا... من نم

چقده حرف  گهیزود باش د شه،یکنده شد و گفت: حسود خانم رقص االن تموم م نیکه پاهام از زم دیمنو کش چنان
 !ی! خسته نشدیگیو ناسزا م یزنیم

د....... اصال گوش نکر ستمیبابا من رقص بلد ن گفتمیکه م غمیج غیرقص برد و به ج گاهیبا خودش درست وسط جا منو
 . نوکفتمیو کم مونده بود از پا ب دیلرزیودن. دلم مکه همه به حال خودشون در حال رقص ب میرقص شد گاهیوارد جا

 و دستامو گرفته دور گردنش انداخت.  ستادیآراز جلوم ا دمید کدفعهی. اوردمیرقصها سردر نم نیاز ا یسوزن

بشدت  شیشگیهم یها ییاز کارا و زورگو کهیعرق از پشتم شره کرد و نفسم بند اومد. در حال یکنم در آن فکر
 نکهیبدون ا گرفت،یعنوان در نظر نم چیبه ه چکسمیو ه دادیدلخواهشو انجام م یکارا یبودم که همه  یعصب
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هم بغل  یبغل!! مگه زورک ارووووووگفتم: زهــــــــــرم دهیخودم داشته باشم دستامو عقب کش یرو یکنترل
 برم ولم کن!  خوامی!!!! مشهیکردن م

 یدختره  اریدرن یدوباره دستامو دور گردن خودش انداخته گفت: لوس بازلباش به خنده باز شده بود  کهیحال در
اتفاق  نیکه فک کنم حتما هم ا م،یخاص و عام بش ینکن مسخره  ی. کارکننیچموش. همه از اطراف دارن نگامون م

 !فتهیزود م ای رید

مگه  تمسی! دوما بااااااابااااااا بلد نتهفیبه زور گفتم: اوال بجهنم که اتفاق م فشردمیاز خشم دندونامو بهم م کهیحال در
 برام نداره! یتیبذار مسخره کنن اهم ه؟یچ

 دستاتم ول نکن و با من ریگفت: بلد بودن نداره تو فقط گردنمو بگ نداختیدستاشو محکم دور کمرم م کهیحال در
 بچرخ. شد دانس. تموم

 یو زورک ینجوریمن رقص ا یسرجاش و بفهم ادیمردم هوشت ب نهمهیا نیبه پات که ب زنمیلگد م هی: االن گفتم
 دوست ندارم! 

سته نش  زیپشت م گاهیجا یافتاد که گوشه  ینگاهم به چشمان کردیرقص شروع به حرکت م نیبا آهنگ ا کهیحال در
من زوم کرده بود که تمام رقص و  ی. خودِ منصور بود و چنان با خشم روزدیم رونیآتش ب یبود و از نگاهش شراره ها

 بود. مطمئنا! ستادهیرفت و ضربان قلبم ........ قلبم از ترس ضربان نداشت. ا ادمیآراز  یهاییبغل کردن و زورگو

من  ینگاهش رو کهیچشمم با ترس نگاهش کردم در حال یکه از گوشه  گهید کباریزد و  خی یو پام در آن دست
 که اونم قشنگ چشم بمن داشت.  گفتیم یزیچ شیجمع شده به فرد کنار یبا صورت دیچرخیم

 خودت کمکم کن.  شنیم ادیها دو نفر شدن! کم کم هم دارن ز یوحش نیا ایبا خودم گفتم: خدا فقط

فه ام مردم خ نینگفتم که ب ریگفت: گفتم فقط گردنمو بگ شدیحس م یکه ازش شاد ییآراز با صدا دمید کدفعهی
 ؟یدیمحکم فشار م نهمهیکن! چه خبرته مگه ا

! یدینگاه هراسانمو به صورتش دوختم که تند گفت: بازم از منصور ترس کردمیبدنم احساس م یتو یلرز کهیحال در 
 نگاه چپ بهت بندازه نگران نباش! ذارمیخودم کنارتم ونم

هم نگام کرد که تو اصال متوجه هم  یعصبان یلیگفتم: نگاه چپ و راست هم بهم انداخت و حاال خ یو کجک آروم
 !شهینم ینجوریخودم بکنم ا یبرا یفکر هی دینباش! با دواریبه خودت ام ادی! زینشد
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، مردم حفظ کنم نیب مویشگیهم یمن امروز وجهه  یگفت: اگه تو گذاشت شدیاز حرفم لباش بخنده باز م کهیحال در
 اش فشرد. نهیتخسِ حسود! و آروم سرمو به س یعمر کنم و دستور بدم زلزله  یفکر کنم بازم بتونم چند صباح

که دور از  کردندیچشمم ظاهر شدند که االن داشتند به ما نگاه م یو عمه تمام قد جلو ییهمون لحظه فقط دا در
 ! میاوردیدرم ییچشم اردالن چه اداها

اش بلند کردم و همچنانکه باهاش  نهیس یزود سرمو از رو یول خواستیکه هرچند دلم نم دمیکش یخجالت چنان
خواستگار که دارم بپرن و تو هم به آرزوت  یکن اون دوتا و نصف یگفتم: فرصت طلبِ مارمولک، فقط کار دمیچرخیم

را و کال و عم یستین میمستق یصراط چیخواستگار! خودتم که اصال به ه یآهو ب گهیکه دور وبرم خلوته و د یبرس
خواستگار  یب یآهو کوچولو یدلم برا ناز! چقدر یمظلوم! دربدر آهو یِآهو چارهی. پس بیخورینم یبدرد زندگ

 !سوزهیم

 بخند!  یموهام فرورفت و االن نخند ک نیشالم ب ریصورت آراز ز دمید فقط

 ییزرنگ سرشو جا یپسره  ی. ولدیخندیبار بود که از ته دل م نیاول یبودم و برا دهیند دنشویخند ینجوریحاال ا تا
شاده و خنده هاش  ینجوریو راستش از ته دلم خوشحال بودم که ا خندهیداره م دونستمیفرو کرده بود که فقط من م

 از عمق وجودش هستش.

 نیبرام ارزش داشت و بجهنم که کل خواستگارام با ا ایدن ای. خنده هاش دنکردمیاوج آسمونا پرواز م یبگم تو خالصه
 !!!!زدیپر نم یونورجک و ج چیو دور وبرم پرنده که سهله، ه دنیپر یم میرو کرده بود گهیکه همد یبغل

 بدرد خوردم و یمنم روز دیخواستگار بودنت نباش، شا یموهام بگوشم نشست که گفت: نگران ب نیآراز از ب یصدا
 برات بکنم. یتونستم کار

لبام نشست..... آراز همچنان سرشو داخل موهام فرو کرده بود و از ته دل  یرو یشاد خنده ا یناخواسته با دل که
 و از دستش ناراحت بودم.  دهیاز خنده اش، همچنان دلم ازش رنج یخوشحال نیدر ع. منم دیخندیم

ود ب ینگاهِ هراسان من به مرد یول چرخوند،یمنو با خودش آرام م یول دیکشیم ینیسنگ یدم گوشم نفسها الیگودز
و چشم از من  دادیدَرِش لونه کرده بود، داشت منو درسته قورت م یطانیو ترسناکش که ش یوحش یکه با چشمها

 به انتظار نشسته بود.  یمیو قد چیدرپ چیپ یپشت آن به مانند راز یادیز یکه حرفها ایگو ی. نگاهداشتیبرنم
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 نیآتش یسخت و نگاه یچهره ا ینگاهم بود، در آن ریآورده نگاهش بصورتم و مس رونیموهام ب یکه سرشو از ال آراز
 بخودش گرفت که تا ته قلب آزرده و رنجورم رسوخ کرد. 

 محکم و مطمئن سرمو بطرف خودش برگردوند.  یدستشو از کمرم برداشت و با دستان آرام

داغش بصورتم  ینشون بدم، صورتش رو جلو آورد که هرم نفسها یعکس العمل ایبزنم  یبتونم حرف نکهیاز ا قبل
 مانی! انتظار دارم بحرف اکنمینترس تعارف نم یچیکن و از ه نانیمن اطم به گمیم یوقت یخورد و گفت: خانوم

و هراس ازش دست از سرت  یدیترس منصورکه بشدت از  خونمیاز نگاهت م دونم،ی! میو بهش عمل کن یداشته باش
 . یترس غلبه کن نیبه ا دیوجود تورو بترسونه! با یاون ب یاجازه بد دیبگم نبا دیبا ی! ولدارهیبرنم

 یصورتش خشم یتو کهیکرد و خواست ادامه بده که آهنگ تموم شد. بدون وقفه دستمو گرفت و در حال یمکث آراز
 سالن راه افتاد.  یآورد و بطرف خروج رونیب گاهیمنو همراه خودش از جا خورد،یپنهان بچشم م

بود داد بزنم. محکم  نداشت که کم مونده یو اصال به درد گرفتنش توجه شدیدستش بشدت فشرده م یتو دستم
داره  ست،یدرخت ن یکُنده  یدستِ ها گرفت نیهرکول، ا یالیگودز یگفتم: اخــــــــــه دستمو شکوند

 ! شکنهیم

 گفت: ساکت باش و حرف نزن. یبطرفم برگشت و عصب تند

 تکون نخوردم.  گهیکردم و د خیم نیزم یکه پاهامو رو میسالن خارج شده بود از

مه و اونه یدیرقص یدلخواهت تا جوون داشت یجمع شده گفتم: چته بابا!!! با دخترا یا افهیبرگشت که با ق بطرفم
! ولم کن. کارم امیمن با تو به بهشتِ خدا هم نم ؟یبر یحاال اخم و تَخمش مالِ منِ بدبخته! منو کجا م ،یکرد فیک
 !ادهیز

 ؟یایهمراهم ب یتونیکه نم یدار یگفت: مثال چه کارِ واجب یاومده عصبان کمینزد کامال

 یجمع وجور کنم که امشب رفتن دیخودمو از تک و تا ننداخته گفتم: من با یبودم، ول دهیترس یکم کهیحال در
 عمه جووووووووونم! یخونه  رمیمونم! م ینم نجایا گهیهستم. د

صورتشو کامال بصورتم چسبونده گفت: منصورم االن داره دعا  دادیم رونیاز دستم با حرص نفسشو ب کهیحال در
از  هگیبدادت برسه! چون د دیخدا با گهی! اونوقت دیفرار یدختره  یبزار رونیخونه ب نیتو پاتو از ا دوارهیو ام کنهیم

 ! ادیبرنم یکار یدست کس
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 و کدوم خ......  هیک گهی! منصور دنمیبه کمرم زده گفتم: صبر کن بب دستمو

 ن؟؟یدار کاری! شما با منصور چنیاز پشت سر گفت: لطفا منصور رو وارد دعواتون نکن ییصدا که

به  و سرخ شده چشم ستادهیا گاردشیسالن با دوتا باد یو چشمم به منصور افتاد که کنار ورود میصدا برگشت بطرف
 ما داره!

هستش. لطفا به  یا گهینداره مطمئن باش. منظور ما کس د یبا تو کار یتکون داده گفت: منصور، کس یسر آراز
 !نیجشن تون برس

ون چرا مجبورش ان،یبا شما ب ستنین یکه منصور از پشت سر گفت: اگه آهو خانم راض دیدستمو دوباره گرفته کش و
 !!میدر خدمت باش دیی! آهو خانم امر بفرمانیکنیم

 یشدم! ول زونیاز بازوش آو یکه ناخواسته و در آن برهیهجوم م آراز دستمو ول کرده داره بطرف منصور دمید هوی
 !دیرسیمگه زورم به آراز م

منصور چه  دونمیبودن جلوتر اومدند که محافظان منصور هم تند دوره ش کردن. نم ستادهیدورتر ا یکه کم محافظا
. چون دیترکیم داشت مفکر کنم از شدت خش یدرنگ برگشت و وارد سالن شد. ول یکرد که بدون لحظه ا یفکر

 سرخِ سرخ شده بود. البته وضع آراز بهتر از اون نبود. 

ود. شده و فاتحه ش خونده ب اهیس اهیس نمینازن یکه حتما بازو دیچنان بازومو گرفته کش نباریبطرفم برگشت و ا آراز
 اونم با شتاب... رفتمی. چون کارو خراب کرده بودم. فقط همراه آراز مومدیدرن کمیاز ترسم ج یول

 یبچه کوچولو ها، منو رو هیمثل تنب یمحکم و عصبان کهیبرد. در حال قیآالچ ریو آراز منو ز میخونه خارج شد از
 داده دستمو ول کرد.  رونیخشم بصورتم انداخت و بعد نفسشو محکم ب یاز رو ینشوند، نگاه یم یصندل

 کتک خوردنم براه بود.  ی. چون حتما برنامه دمیکشیو سرخ شده بود که از ترسم نفس هم نم یعصبان یبحد

 یکم کردمیو دعا م دیلرزیمنم دلم م رفت،یکوچولو، فقط راه م قیآالچ یتو دیکشیم یقیعم ینفسها کهیحال در
 گفتیم ییزایلبش چ ریز یو گاه رفتیراه م یآورده!.... همچنان عصب نجایآروم بشه و بگه چرا منو کشون کشون ا

 !بتیبده یپسره  دادیکه حتما به من فحش م

 .گذرهیشام سرو بشه! داره از وقتش م نیدیخدمتکار خونه با عجله خودشو رسونده گفت: اجازه م سر
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 . رسونمیمن خودمو م نیبه ساعتش انداخته گفت: شما سرو کن ینگاه آراز

 م بصورتم دوخت. نشست و چش قیوسط آالچ یچوب زیمن پشت م یروبرو دهیکش یقینفس عم بعد

که  یدنید فتهیراه ب ییرنگ و روش خوب شده بود گفت: کم مونده بود دعوا ینگاه کردن که کم یقیدقا بعداز
وگرنه تمام جشن بهم  دی! خدارو شکر منصور عاقالنه عقب کشیتخسِ حرف گوش نکن بود یِمسببش هم فقط تو

 هیدختر چموش و  هیبخاطر  ؟یچ خاطر! اونم بزدنیکوچه ها جار م یکه تو یدنیشن رفتیازمون م ییو آبرو خوردیم
 یو همه  رنیوروجک درگ نیبزرگ بخاطر ا یدنده و لجباز و زورگو و زبون دراز و خدا بدور که سه خانواده 

همه  لایبفرستم که خ یکنم و برا اتابک چشم روشن چتیاالن کادو پ نیهم گهیم طونهی! شختهیبهم ر شونیزندگ
 چشمش دنبالته! هبشه مخصوصا منصور که رابرا راحت

خوشگل  فِیاونهمه توص یعنیخنده م گرفته بود، دستامو بهم گرفته نازکنان گفتم:  فاتشیاز حرفا و توص کهیحال در
ز ا یلیمنصور نده! خ نیبود؟؟؟ خدارو شکر! آراز جان تووووولوووووخدا منو به اتابک بده فقط دست ا ریمال منِ سربز

 آخه! گناه دالم! تلسمیم چشماش

 چنان باال رفت که خودم تعجب کردم. ابروهاش

شم چ نهمهیکه ا هیمنصور ک یدونیباش اتـــــــــــابک! اصال م نویگفت: ا دهیکش زدیم یشخندین کهیحال در
 بهت دوخته و قدم به قدم دنبالته؟

که  بدونم. اتابک خوبه خوامی! اصال هم نمدونمیگفتم: نه نم یلوچ بشوخ یچندبار بازو بسته کرده با چشمان چشمامو
 انشاا....! ی! بسالمتمیراض

رو  یزیبدون توجه به حرفم گفت: منصور ......... همون......... همون..... چ داد،یمصمم که خنده شو قورت م یچهره ا با
 ! کردیم یداشت ازم مخف

 ه؟یک سیابل نی! خب اشهیداره سردم م! بگو تمومش کن کم کم یگفتم: دِ جوووووون به لبم کرد عیسر

ز ا ی! حتیو اصال نترس یکن بخودت مسلط باش یگرفته گفت: سع زیم یداد و دستمو رو رونیمحکم ب نفسشو
 بزنم! خوامیکه م ییحرفا

! بگو یکنیدست دست م نهمهیا یبگ یخوایم یجمعش کرده گفتم: اووووووووووووووه! آخه چ یور هی دهنمو
 مطمئن باش. فقط بگو!  دهیکال ته کش گهینترسم. ترسام د دمیخالصمون کن! قول م
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 !نیها! منصور پسر اتابک هستش هم یدهنشو قورت داده گفت: خودت خواست آب

افتادم که منو با  یلحظه ا ادیوحشتناک و دست منصور افتادم که بطرفم دراز شده بود،  ینگاهها ادیلحظه  هی
نبود که  ییکال بگم هوا یعنیرفت.  ادمی دنی. احساس کردم نفس کشدادیبه دوستش نشون م یا رهیچشمان خ

 .... اتا.....بک....پسرش....ی.... گفتیبکشم. فقط زمزمه کردم: چ یکنم و نفس داشیبتونم پ

مکان ا ینفس بکشم. ول کردمیافتاده باشه تالش م رونیکه از آب ب یم بسته شده بود و مثل ماه ینیدهنم با ب راه
 . شدمینداشت! هوا اصال نبود. داشتم خفه م

بودند. دستامو چنان مشت کرده بودم که ناخنهام به گوشتم فرو رفته  یخواسته اشکام راه گرفته و بصورتم جار نا
 بودند. 

بکش!  ! نفسینفس بکش لعنت زنهیو داد م دهیمتوجه شدم آراز شونه هامو گرفته و محکم تکون م کدفعهی
 آآآآآآآآاههههههههههوووووووو! 

 باشیز یبود که چشمم به چهره  یبار نیآخر نیا دیاومده چشم به آراز دوخته بودم. شا رونیاز حدقه ب یچشمان با
 !!!! می! نگاه تنها عشق زندگدمیدینگاهش بود که م نیآخر دمی. شافتادیم

. از فکرم رفتیمه فرو م یآراز تو یبایز یرفته چهره  ......رفتهیکنم ول دایهوا پ یفقط کم ،یکم کردمیم تالش
فر س یینشدم که بخوام تنهاش بذارم و تنها ری! من هنوز از آراز سرمیبم دیزنده بمونم! نبا خوامیمن م یگذشت: ول

 کنم!

فقط  ،یذره ا یدراز کرد. همچنانکه برا نیزم یکنده شدم و منو رو یصندل یبسته شد. احساس کردم از رو چشمام
احساس کردم که بشدت  خمیسرد و  یلبا یلبان داغ آراز رو رو شدم،یم حسیو کم کم ب کردمیهوا تالش م یذره ا

راه نفسم باز شد و نفس  نکهیمثل ا کدفعهیکرد،  نکارویدرون دهنم تنفس داد. چند بار که پشت سرِ هم محکم ا
 ! شدمیبه سرفه کردن افتادم که دوباره داشتم خفه م دهیکش یقیعم

 ! رهیبگ یبلکه سرفه هام تموم دیکوبیبلندم کرده و به پشتم م نیاز زم حاال

بود فقط گفتم:  یاشکام جار کهیبخودم اومدم و جمع و جور شده تونستم حرف بزنم، در حال نکهیا بعداز
 هاااااااا! مردمیخدا جووووونم داشتم م یوآآآآآآآآآآآآآآا



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

292 

 

 نهیبه س حالیب ی. صورتمو بطرفش برگردونده مشتفشردیآغوشش م ینشسته بود و منو تو نیزم یکنارم رو آراز
 یالک ی! الکیگفتیخبررو آروم آروم م نیا شدی! نمیریبگ ادیکه! محاله  یریگینم ادی چوقتیو گفتم: ه دمیاش کوب

 نه؟  یکه از دستم خالص بش یکشتیمنو م یداشت

تابک هستش، چنان خودمو به آغوش آراز فشردم که فکر کنم کم موند از پشت منصور افتادم که پسر ا ادیدوباره  تا
 یو همچنانکه از ترسم خودمو تو شدیجا بند نم هیخنده اش به آسمون رفت!... اصال فکرم  یچون صدا فته،یب نیزم

دستاشو محکم دورم حلقه کرده که بازم دارم  نفرصت طلب چنا یالیمتوجه شدم گودز کدفعهی فشردم،یآغوشش م
 ! ارمینفس کم م

نداشت  یآراز با دخترا حرصم تموم یدنهایهنوزم از دست رقص گهیو از طرف د رفتیدلم براش ضعف م کهیحال در
 شی! حاال پیکنیم ینجوریا یچرا دار والیه یِمرگم بشن، تو شیسالن بجز پونه پ یتو یاون دخترا یگفتم: اله

فرصت طلب! چه خوب هم  زِیه یپسره  نمی! برو کنار ببیچلونیم ینجوریمنو ا یو ولش کن، تو چرا دارمرگام
نار ! برو کستمیسپردن! اگه به اردالن نگفتم حسابت رو برسه دختر بابا جووونم ن یمواظبمه و منو دست خوب کس

 !!!ــــــــــنمیبب

 ،نهیبقول ننه سک یحواله کردم که با خنده دستمو گرفت. ول یحالیب یش مشتها نهیس یکم جوونم رو یبا دستها و
 انگار انگار نه انگار!

چشمام گذاشت و بعد آهسته باالتر رفت و  یداغش رو رو یداغ شدم. لبها کدفعهینگاهم گره خورد و  یتو چشماش
 سکته کرده بودم.  یبه همون حال موند. منکه در جا از خوشحال یلحظات ده،یبوس مویشونیپ

 بلند شدن کمکم کنه!  یآروم ازم فاصله گرفته بلند شد و دست بطرفم دراز کرد که برا یقینفس عم بعداز

 بطرفش دراز کرده بلند شدم.  دستمو

انع م قیکوتاه آالچ ی وارهیرو گرفته و پشت به ما داشتند که د قیبه اطراف افتاد که محافظان دورتادور آالچ نگاهم
 شده بود.  دنشونیاز د

 دیبا یرفتار آرازِ مشنگ چه کار نیبا ا دونستمیاصال نم یبود، ول زیبه تکوندن لباسم کردم. هرچند همه جا تم روعش
 مردم. یبصورتش نگاه کنم که داشتم از خجالت م یبکنم و چه جور

 و خجالتمو احساس کرده بود، چون آهسته دستمو گرفته کنارش نشوند.  یسردرگم نکهیا مثل
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 . دور بودن بهتره!دیدار فیخطرناک تشر یکم نکهیو گفتم: مثل ا مدیکنار کش یکم

 یره بگم دخت یمنفجر شد و بلند گفت: آخه من به تو چ هوی یلبخندشو قورت داد ول دهیبه موهاش کش یدست کالفه
از اون زبونت رو کم کن و به جراتت  یخواهشا کم ؟یشد ینحالیگفتم که تو ا یگفتم و چه جور یترسو! مگه من چ

تارِ مو از  هی دمیاجازه نم ادیخودِ اتابک هم ب رک،اضافه کن! منکه بهت قول دادم مواظبت باشم، حاال منصور به د
 سرت کم بشه!

 !دادمیبود و کامال حق رو بهش م نییسرم پا همچنان

 کامال حق با تو هستش! ندفعهیاجق وجق دورت بگردن، ا یهایریکبیگفتم: اون ا آروم

چشم بصورتم دوخته بود با لبخند زمزمه  کهیصورتمو با دستاش قاب گرفت و بطرف خودش برگردونده، در حال هوی
ه ......... ب دمی! اجازه نمچکسیکنه ه تتیحق نداره اذ چکسینه؟ ه ایگفتم  یچ یدیولش کن! فهم هارویریکبیکرد: ا

 ! دمیاجازه نم یشکیه

 تمیاذ یلیداره خ یکی یآروم گفتم: ول شدیچشمام جمع م یچشم بصورتش دوخته بودم و اشک تو کهیحال در
 رو اعصابمه بخدا! لطفا حساب اونم برس! یلی! ....... خیلی! ....... خکنهیم

 ؟یگفت: ک متعجب

کرده و اصال دوست  تمیاذ یلیبا کارا و رفتاراش مخصوصا امروز با اون رقصاش خ شهی. همانپوریکردم: آراز ک زمزمه
 دورو بر من نچرخه!  گهیبرس که د یخرزهره رو! حسابشو جور یپسره  ادی! چقده ازش بدم منمشیبب گهیندارم د

مرام رو لهش  یآرازِ ب نیاش فشرده گفت: ا نهیتر شد! آروم سرمو به س قیبه خنده باز شد و رفته رفته عم لباش
 دنیقبوله. دوباره شروع بخند نیشما بگ ی! تو فقط دستور بده حسود خانم! هرچکنمیو از دور خارجش م کنمیم

 دستم بهت نرسه! گهاز دستت! م هیشاک نهمهیا یکرد کاریکرده ادامه داد: آراز تو چ

 عمرم. یروزها یمن چقدر آروم شده بودم! آروم..... آرومتر از همه  یخدا

نشون بدم، لرزان زمزمه کردم:  جانمویه ایبصورتش بندازم  ینگاه نکهیبلند کرده اشکامو پاک کردم. بدون ا سرمو
 زدم.   یو لبخند خوامیازت نم یزیچ گهی. دنیممنونم. فقط اعدامش کن. هم
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و به اون سمت نگاه  میشد که من و آراز هردو با هم سر بلند کرد دهیدرختها شن یاز البال ییموقع صدا نیهم در
 .میکرد

رد و خونس یبا صورت یو همراهاش که محافظان مسلح جلوشونو گرفته بودند منقبض شد. ول منصور دنیآراز با د فک
که آراز آروم  فتمیدارم پس م کردمیدستش گرفت که تند به بازوش چنگ زدم...... احساس م یآروم دستمو تو

 دستمو فشار داد و از جاش بلند شد. 

 .نجامیچون دور و برت پراز محافظاست و خودمم ا ،یندار دنمیعنوان حق ترس چیجا باش و به نیبمن گفت: تو هم رو
 به لب آورد و دستمو ول کرده از من دور شد.  ینی. و لبخند آرام و دلنشگردمیاالن برم

دوست  یمرد رو در هر حالت نیشد. من ا یمحکمش از پشت سر نگاه کردم و دلم پراز شاد یقامت بلند و قدمها به
ا ب یو کال بدرد زندگ میخدا دعوا داشت ی شهیوهم رفتینم یجو هی یچند اصال آبمون توداشتم و عاشقش بودم. هر

! خب در هر دیارز یم میکه به کل زندگ دمرو باهاش تجربه کرده بو ینیریاحساس ش یول م،یخوردینم گهیهمد
بودم، پس الاقل تا فرصت داشتم و کنارش  یتمام عمرم رفتن یو برا خوردمیمرد نم نیخونه و ا نیصورت من بدرد ا

 نیخوش بودم. االن هم در ا دنشیو د الیو با خواب و خ موندمیعاشقش م یشگیهم یبودم با همون جنگ و دعواها
 . دادمیو ترس رو بخودم راه نم کردمیم نانیبهش اعتماد و اطم جودمبا تمام و دیلحظه با

............. یو آدماش نگاه نکنم. ول طانیکردم بطرف خودِ ش یسع. دمیمنصور باز ناخودآگاه لرز یادآوری با
 خودت کمکم کن! ایپسرِ اتابک ...... خدا یوآآآآآآآآآآآ

 . ومدیکه بطرفم م دمیرو د یآدم قد بلند ی هیموقع سا نیگرفتم که در هم یا گهیرو بطرف د صورتم

کردم که کاش االن خونواده  یقیعم یاحساس دلتنگ دنشیسرمو بطرفش گرفتم که همون محافظ خودم بود. با د تند
 ام کنارم بودند.  

 مقابلم قدعلم کرده یکه چون سپر انسالیمرد مهربون م نینگران و دلتنگ چشم به صورت ا یکردم و با نگاه بغض
 بود ، دوختم. 

 گهید .کنمیون محافظت مجوونم ازت یتا پا نی. مطمئن باشنینباش یچیو نگران ه نجامی: آروم باش دخترم. من اگفت
 دیو آروم باش دیبکش یقیعم ی. االنم نفسهارسهیاز خونواده تون م یخوب یخبرا یخدا به زود دینمونده! به ام یزیچ

 بصورتم زد. یلطفا. و لبخند مهربون
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 یزیکه گفت: چ دمیآراز رو شن یعصبان یصدا کردم،یبصورت مهربونش که لبخندشم به لب داشت نگاه م همچنانکه
 ؟یمیکر یشده آقا

 گفتمیفقط حال خانوم مساعد نبود داشتم بهش م فتاده،ین یانداخته محکم گفت: نه اتفاق نییسرشو پا یمیکر یآقا
 نباشن. یزینگران چ

 . دمیبود چنان دستمو گرفته بلندم کرد که واقعا از رفتارش خجالت کش دهیکه کنارم رس آراز

 واصل شده بود. یبه کدوم دَرک دونمینبود و نم یشکر دور و اطراف از منصور خبر خدارو

 بود.  دهیتا حاال روزگار بخودش ند بتیبده نیمثل ا ییالیدرهم آراز افتاد که آآآخ گودز ی افهیبه ق چشمم

 ایا باب ؟یهست یو هر لحظه به حال ستیمشخص ن تیچیآهسته گفتم: برج زهرمار، تو چرا ه میدورتر شد یکم یوقت
 !ادیبدم م ای! چقده از بعضیزنیاَه که حال آدمو بهم م یهست یکدوم ور ستیتو که اصال مشخص ن ؟یاونور ای ینوریا

 بطرفم برگشته گفت: مثل من نه؟  تند

 یو جزو نفرات اول یخودتو دار یگفتم: واه واه واه! تو که جا زونیآو یو با لبها کردمیصورتمو جمع م کهیحال در
 !والیه

 لیتحو یببند و دودست یچشمت رو لحظه ا گهیم طونهیگفت: ش بردیمنو کشون کشون بطرف خونه م کهیحال در
که خانم  یمواظبش باش نهمهیآخه! ا یکجاش جا دار ایدن نیا یتو یو بدون یمنصورش بده که از دستش خالص بش

 پررو! انومِخ ادیبدش م ایباشه که چقده از بعض نیپاش نره، آخرشم جوابت ا یتو یخار

نگاهمو بنگاهش دوخته بودم  کهیدرحال دهیبازم خودم محق تر بودم، بطرفش چرخ یول دادمیبهش حق م کهیحال در
 شمیکه کار گهید یو حسود الی! خب گودزیکن یو ته دلمو خال یحرفارو بگ نیا ادیدلت م یگفتم: اصال چه جور

بود و  که کارم زار یستیتو داداش و بابام ن هشه؟ خوبب یکه چ یفتیبهم نگاه کنه پس م خوادیم یکیکرد. تا  شهینم
 بار! و لبخند زدم. نیهزارم یبرا نیصدساله رو افتاده بودم! خدارو شــــــــــــــــــــکر ا یترش

 دلم خوندم: یبداخالق رو دوستش دارم. براش تو نیچقدر ا ایاز فکرم گذشت خدا کردمینگاش م کهیحال در

 

 من حس تنت را دوست دارد  اشعار
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 از بودنت را دوست دارد  یمثنو کی

 

 تو مستم ادیکه با یمن وقت اشعار

 رادوست دارد  دنتیبوس کندیم گل

 

 با پچ پچ باران و طوفان  اشعارمن

 را دوست دارد  دنتیهم رقص آغوش

 

 شعرت  یکنار روح موالنا شعرم

 را دوست دارد  دنتیچرخ آرامش

 

 تو دنید یچشمانم برا عقوبی

 را دوست دارد  راهنتیهرگوشه پ 

 

  میشعرها یپا ریبسوزان ز یشعر

گفت: از  شدیچشم بصورتم دوخته بود و لباش بخنده باز م کهیحال در❤ماندنت را دوست دارد   یصدا شعرم
 خیبه مر از دستت یکه درست کرد یاوضاع نی! باور کن کم مونده با ادونمیکنم نم کاریچ خوامیوروجک م یِدست تو

 فرار کنم! 
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 نیا یگرای! بگو از دست جریگفتم: نــــــــــه خـــــــــــ دهیکش فتمیراه ب خواستمیبا خنده م کهیحال در
رو مزه  یخیمر گرِیج یکم خوادیخسته شدم و دلم م کننیشونو برام لوس مو خود چرخنیدورم م یجشن که اونجور

 منو بهونه نکن! خیپرتاب شدن به مر یشو بِچِشم! پس لطف کن برا

 یلپتورو ه شدیگفت: کاش م ذاشتیدستاشو دوطرف صورتم م کهیلباش نشسته در حال یرو بایز یدوباره خنده ا که
 باره خالص.... هیزبونت و اداهات  شیقورت داد و از دستت خودت و ن

ه ب ــــــــــامی! اکنمیراتون آرزو مرو ب یخوب یآرازخان! شبها ریبلند از پشت سرم گفت: شبتون بخ ییصدا
 کام! شب خوش که حتما هم خوشه. 

 یتهادرخ نیبه پشت سرم انداختم. چشمم به منصور افتاد که از ب ینگاه دهیکش رونیآراز ب یصورتمو از دستها تند
 رو بمن دوخته بود.  نشیآتش یو چشمها ومدیم رونیباغ ب

آراز دورم حلقه شد و بغل گوشم  یبود. دستها دنیآغوش آراز فرو رفتم که قلبم وسط چمنها در حال تپ یتو چنان
 بکنه! تونهینم یغلط چیزمزمه گفت: نترس خودم هستم و همه جا پراز محافظه! ه

ذرا د. فقط گراه افتا کردیاشاره م گاردهاشیبا دستش به باد کهیمن انداخته در حال یبه سراپا یبا خشم نگاه منصور
 تحمل ندارم!!  گهی! دفتهیاتفاق هرچه زودتر ب نیا کنمیکه دعا م میزود بهم برس یِبزود دوارمیگفت: ام

 رونیاز آغوش آراز ب دهیبا آرامش کش یدرختها گم و گور بشه چشمم به دنبالش بود که بعد نفس نیکه ب یزمان تا
 اومدم.

 .میراه افتاد الیبدون حرف بطرف و گفتیم ییزایلبش چ ریو ز دادیسرشو تکون م کهیدر حال 

 سرو شده بود.  سیکه به صورت سلف سرو خوردنیهمه داشتن غذا م میسالن که شد وارد

! نیدوتا زلزله باش نیمواظب ا یلیعمه داد و گفت: خانم توانمند خواهشا خ لیبرده تحو نایعمه ا زیمنو بطرف م آراز
! نه ادیکه من کارم درم کننیم دایبزورم که شده برا خودشون خواستگار پ ای دنیرو به باد م یکیسرِ  ایامشب  نایا
 !شهیم ضافهکمه خواستگار جواب دادنم بهش ا یلیکارم خ نکهیا

 و لبخند کمرنگ خودش راه افتاد.  ییعمه و دا یبا خنده  که
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از پشت سرم مقابلم گذاشته  انیبر یپراز کباب و جوجه و بره  یبشقاب دمیکه د میتموم نشده بود دنیاز خند هنوز
 شد. 

باب کم دفعه ک هی نیستیگفتم شما که ن ادهیمهمون ز دمیمحجوب افتاد که گفت: د ینایبرگشته چشمم به س بعقب
 . دییشما کنار گذاشتم. بفرما یبرا اد،یم

خدارو شکر داره  مدید یول شد،یم داشیو سربزنگاه پ زدنیم شیبه آراز انداختم که االن موهاشو آت یترس نگاه با
 تشکر کردم. نایو آروم از س دمیکش یبه راحت یکه نفس کنهیم یدگیو بهشون رس زنهیبه مهموناش سر م

از  یادیز زیچ دمید کردم،یتخت افتاده داشتم فکر م یامروز و امشب رو یکه خسته از تنشها و بدو بدوها شب
 آراز چرا اونو دعوت کرده بود؟؟؟؟ دمیبود. اصال نفهم ختهیبهم ر زویو منصور با حضورش همه چ دمیجشن نفهم

سرم هواره! فقط در مورد جشن و اتفاقاتش صحبت  یاز جشن بزرگ آرازخان گذشته و پونه امروز رو یچهار روز سه
 . میکوبیهم م یسروکله  یو تو میکنیم

 عشخم! ییآهو کجا یکه پونه گفت: هوووووووووو کردمیبه آراز فکر م داشتم

 !ی! چه خبرته آخه سرمو بردمیبکن یبذار استراحت ریبگ یاللمون ی: پونه تورو خدا کمگفتم

 یاصال نا یبخودش گرفت که غش کردم از خنده، ول یا افهیخورده چنان ق نیچ ینیو ب زونیآو یبا لب و لوچه  پونه
 حرف زدن نداشتم. 

 بود.  ختهیاعصابمو بهم ر شیبا اخالق سگ روزیرفت. آراز د روزیفکرم به د دوباره

ه ناناز ک یآهو چارهی. بسوختیآمده نداشتم  دلم با شدت تمام بحال خودم م شیپ یماجرا یتو یریاصال تقص منکه
 ! ارمیو دمار از روزگارش درب نمیرو بب شعوریب ینایس نیا گهیبار د هی کردمینداشت! فقط دعا م ییراه به جا

ه کرده بودم، ک میو وحشتناک آراز رو براش ترس یبرزخ ی افهیکرده و ق فیبراش تعر زیبه ر زیهم که ماجرا رو ر پونه
 یادآوریآراز رو  ی افهیق یکنه، ه رونیمحترمش با مشت و لگد ب یکم عقل رو با خونواده  ینایکم مونده بود آقا س

 ...... دیخندیو غش غش م کردیم

 !...چارهیکرده بودم منِ ب یریگ عجب
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آراز رو فراموش کنم و اگه  یهایسرمو گرم کردم بلکه بتونم نامهربون ییگوشم فرو کرده با آهنگها یرو تو یهندزفر
 استراحت کنم . یپونه اجازه بده کم

 

 

 کمیو  یقسمت س 

 

 

 نرویب یهواخور یاز اتاقم واسه  شدیم یساعت مین بایتقر روزیافتاد د ادمی کردمیآراز فکر م یبه دعوا همچنانکه
مو گرفته بود پدر پمیخوش ت ریدب یکه آرازخان برام بجا یانسالیاخمو و م ری. دبدیترکیکله ام داشت م اومده بودم.

 درآورده بود. 

 زدم. رونیرو بردن، منم بالفاصله از اتاق ب فشونیبنده تشر یمحترمه  ریکه خانم دب یوقت

 منتظر پونه شدم.  الی. پس بدون فکر با آرامش خارنیب فیوضعم خوب بود و قرارم نبود آراز خان به منزل تشر سرو

 کردیم ییاز گل سرخ که پشتش خودنما ییبایبا طرح ز یقشنگ یملوان قهیکتان به تن داشتم. بلوز  دیشلوار سف بلوز
 و شلوارش که دم پاهاش از اون گل رو بخود اختصاص داده بود. 

 قشنگ شده بود.  یلیخ یدار ونیپاپ دیا تل سفبلند و مواجم رو شونه زده، رها کرده بودم، که ب یموها

 ناناز! که یِامروز چقده قشنگ شدم منِ دخمل یبخودم کردم گفتم: ووووووووووووو ییرایپذ ی نهیآ یکه تو ینگاه با
 . خوش بحال خودم واالاااااا!گرفتمیم لمیبعد خنده ام گرفت. امروز ماشاا... خودمو چه تحو

ز ا خوندم،یشو اجرا کرده بودن رو با خودم م کهیت هیجشن  یرو که اونروز تو یآهنگ کهیسرحال بودم. در حال یلیخ
 ....فیح ی! ولدمیرقصیآهنگ رو دلبرانه م نیکاش بلد بودم و ا کردمیته دلم آرزو م

 باعث شده بود بشدت خوشحال باشم.  نیاز خونواده ام داشتم و هم یخوش یخبرا
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 هندیآ یدو هفته  یکیداده بودند که ظرف  نانیخونواده ام صحبت کرده بودم که داداش اردالن و ارسالنم بهم اطم با
 . گردندیبرم رانیهمراه پدر مادرم حتما به ا

 ابرها بود.  یو جام فقط رو کردمیم یطونیذوق زده بودم که همش ش یبحد

 بودم.  قراریخونواده ام ب دنید یو برا کردمیم یخوشحال فقط من بودم که ابراز زد،ینم یحرف چیاصال ه آراز

رو به جون  یدور نیمجبور بودم ا ی........ ولیدور شدن از آراز چقدر برام سخت خواهد بود. ول کردمیفکر م یگاه
بچه گانه  یعالقه  هیبخاطر  دیو نبا میساخته نشده نبود گهیهمد یبخرم و کم کم به نبودش عادت کنم! ما برا

مل تح دنهاشییتونم آراز روبا اون اخالقها و پا ینم اصال دمیدیم کردمیفکر م ی. هرجورمیختیریرو بهم م مونیزندگ
 ی پسره کردمیو بعد کم کم به نبودش عادت م ومدمیکنار م امیبا اشکها و دلتنگ ی! مدتیو دوست یکنم! پس دور
 رو!  یدوست داشتن یوالیبداخالق و ه

دلتنگ  یهمه از ذوق کردنهام خوشحال بودند. فقط آراز بود که به چهچه زدنهام با نگاه ییه و عمه و داپون خاله،
 . رفتیصورتشو برگردونده به اتاقش م یو گاه دوختیچشم م

و زمان از دستش  نیو زم ختیریپدرسوخته هم که چشم براه اردالن بود، مثل من فقط همه جارو بهم م ی پونه
 نداشتن! شیآسا

 وهیخوشگلم که منتظر پونه بودم دلم م یکه همانطور شاد و سرحال با اون لباسها کردمیفکر م یبه روز مهمون داشتم
 خواست.

قرمز خوش  بیس خچالی یها وهیاز م ذاشتمیسربه سرش م کهیخاله رسوندم و در حال شیبه آشپزخونه پ خودمو
خاله  دمیکه د رفتمیور م مینشستم. با گوش زیکه پشت م زدمیرو انتخاب کردم و با دقت شسته داشتم گازش م یرنگ

 !رینه خ دمیاونور رو نگاه کرده د نوری. استین

 .گفتیخاله بگوشم نشست که خوش آمد م یشدم و صدا ییرایوارد پذ زدمیقرمز رو گاز م بیس همچنانکه

 چشمم به مهمونا افتاد خشکم زد.  تا

 به دهنم که ..... بیکه همشون چشم به من دوخته بودن و منم س مهمونا

 شد!  داشونیاز کجا پ نای! ایدَدَم وااااااا یدلم گفتم: وا یتو فقط
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و  انسالیم یدر دستش مهربانانه چشم بمن داشت. خانم و آقا ییبایخان گل و گالب که با دسته گل ز نایس
 . کردندیو نگاه مکه لبخند به لب من یبا سرو وضع عال یمتشخص

 دارند!!! کاریچ نجایا نایا دونستمیکه نم کردمیمبهوت نگاشون م چنان

 یمنقبض و نگاه یو فک زدیم رونیب شیاژدها از دماغش آت نیکالفه که ع یا افهیچشمم به آراز افتاد که با ق هوی
 دمو......بمن انداخت که دروغ نباشه همونجا خو ینگران و آشفته وارد سالن شد. چنان نگاه

گفت: جناب  یسرد یی! بعداز خوشآمدگوننیو هنوز فرصت نکرده بودن بش دهیمهمونا رفت که تازه رس بطرف
 شد. رید یکم نکهیخودمو رسوندم! شرمنده مثل ا نیاریم فیمون تشر رانهیحق یکه به کلبه  نیتاجبخش تا زنگ زد

و  ستیکرد که خاله جوون احساس کرده بود حال آراز اصال خوش ن یتاجبخش هم بابت مزاحمتشون عذرخواه یآقا
. منم که سرِ جام خشک شده بودم و کال قادر نبودم پاهامو تکون کردیو تعارف به نشستن م گفتیخوشآمد م یه

 بدم.

 یآدم انگار تا حاال کردیبرگشت. چنان چشماشو بمن دوخته و بهم زل زده سرتاپامو نگاه م نایآهسته بطرف س نگاهم
 . زدیچشماش برق م یو تو دهیبه شکل من ند

ن اال یگیبرم چپ و راستش کنم ها! نم گهیم طونهیگنده دماغ! ش زیه یکن پسره  شیدلم داد زدم: چشاتو درو یتو
 نفهم! یپسره  کنهیو تورو هم اعدام م خورهیمنو م الیگودز

که نگو!  کنهیچنان مهربون و با محبت داره نگام م یاوووووووخ دمیصورت مامان جونش نشست و د یرو نگاهم
 لباش بود. یهم رو یلبخند

 فیرد یباغ قبر یخودم گوشه  یذهنم برا یاعدام آماده شده و تو یبرا گهیبغرنج بود که د یبحد تیوضع
 طرفم!!!! ادیداره م نایس یوااااااااااااااااا دمید کردمکهیم

 داشتیرمبطرفم ب نایکه س یهر قدم دمیفهمیم نویبود، خبر نداشتم! فقط ا هستادیا ای دیتپ یقلبم بشدت م دونمینم
 ! ستمیبا ایفرار کنم  دونستمیو واقعا نم خوردیسرم م یتو یمثل پتک

چهاردست و پا برم و کنار قبرم  تونمیخشکم زده بود.... لرزان و هراسان فقط از ذهنم گذشت بهتره تا م همچنان
! امروز بدون بروبرگرد شب اول قبرم بود! فااااااتحه به وجود فتهیبه زحمت ن ادیحاضر بشم که الاقل عشقم ز

 جوونمرگ و ناکامم!



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

302 

 

دهنش جزغاله  شی! االن بود که آرازِ اژدها با آتشدمیکه داشتم آب م کردیچنان چشماشو بمن دوخته و نگام م نایس
 اش کنه!

چوب  نیو ع کردمینم یچکاری. منم که هشدیم کیو لبخندزنان، با لبخند جذابش داشت بهم نزد نیمت نایس
 و مثل احمقها بهش زل زده بودم! دهیخشک

شال همش  ریبه موهام که از ز کهیتموم در حال اقیآروم و با اشت یلیو خ ستادیا میدر دو قدم ،دیبمن رس یوقت
 دسته گل محشرو بطرفم گرفت.  زد،یم دیصورتمو د یایبود و تمام زوا رونیب

جت خودشو  نیکه ع دمیخوشگل خودمو د یوالیناگهان آراز ه ،رمیتکون نداده بودم که گل رو بگ دستمو هنوز
 گرفت.  نایدسته گل رو از دست س عیسر یلیبهمون رسونده خ

 دییگفت: لطفا بفرما نایمنگ بصورتش انداختم و با چشمان سرخ و فک بهم فشرده ش روبرو شدم که روبه س ینگاه
 !دینیبش

 یدلم فقط زمزمه کردم: آخه پسره  یسرد صورتمو فرا گرفت. تو یاز رفتار بدور از ادبش گر گرفتم که عرق چنان
حتما خل  کردمیشناختمت فکر م ی! اگه نمیکشی، مگه من چالقم و دست ندارم که تو عوض من زحمت ملنده هور

 نسناس! یپسره  یشد

 فکر کردم االنه که منو بخوره!  یلحظه افکرها بودم که نگاهشو بطرفم برگردوند و  نیهم در

شالم کرد که از صدتا فحش بدتر بود. چنان چشم غره  ریاز ز ختهیر رونیب یکرد. بعد چشم به موها ینگاه سرتاپامو
 بمن رفت که درجا سکته کردم.  یا

!! موهاتو جمعش کن، شالتم که خدارو شکر یبپوش ینداشت نیتنگتر و بدن نماتر از ا ی: لباسدیدندوناش غر ریز از
 ولوئه! شهیو هم خورهیبدرد نم چوقتیه

 یسهالبا نیو با ا ستیرفته سرووضعم خوب ن ادمیکه کال  دمیو خونواده اش هنگ نایس دنیافتاد از بس از د ادمی تازه
 !ستادمیتنگ و بدن نما جلوشون ا

 و بطرف خونواده اش رفت. دیتند عقب کش چارهیب ستیاوضاع خوب ن دیتا د نایس

 کرده از پله ها باال رفتم. یمعذرت خواه عیسر منم
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دمار از  نایپاکِ پاکه! مطمئن بودم آراز بعداز رفتن ا گهیتخت نشسته فکر کردم حسابم د یلرزان رو یاتاقم با دل یتو
به من شد؟  میرا دسته گل تقداومده بودن! اگه تاجبخش با آراز کار داشت چ نجایچرا ا نای! اصال اارهیروزگارم درم

 ارهکی!! آراز مگه چهیکه سکته کردم. نــــــــــه بابا خواستکار چ دینکنه برام خواستگار اومدن؟ چنان دلم لرز
 . نهیمنو بب ادیهم باهاشون راه افتاده ب نایدارن و س یا گهیکنن! حتما کار د میمنه که ازش خواستگار ی

 !خبریبحالِ منِ از همه جا ب یبود! وا ختهیر یشکسته و ماست یکردم به خودم مسلط باشم! تغار یسع

سرم انداختم. دلم  یسرم بند بشه رو رو ینخوره و رو زیکه اصال ل یموهامو جمع کرده شال عیسر نهیآ یجلو
ره که خنده ام گرفت! ترس تا سرم تکون نخو یسر هم چنان محکم به شالم بزنم که اصال رو ی رهیدوتا گ خواستیم

 چه حد!!!

داره من چه  یو تالش کردم اضطراب وترس رواز خودم دور کنم. گفتم: اصال به آراز چه ربط دمیکش یقیعم نفس
 یدربدر که کل خونواده شو به کشتن داده بود ، اونجور یایبا اون پرن یزدم وقت ی! مگه من بهش حرفگردمیم یجور

 .دیرقصیم

 ! رسهیمن به آراز ربط داره و حسابمو م یتمام کارا دونستمیم یول کردمیخودم غرغر م شیترسم فقط پ از

 دیمهمونا نباشم. اصال چرا با شینرم و پ رونیباشه پس چرا ب میکردم: حاال که امروز ممکنه روز آخر زندگ فکر
 لباس بپوشم؟ یمنم مثل گون ارنیم فیخبر مرگشون مهمون تشر نایبمن خبر داده بود که امروز ا یبترسم؟ ک

 که به سراپام دوخته بودند، و ییبرگشتم....... آهسته بطرف مهمونا رفتم و در مقابل نگاهها ییرایترس و لرز به پذ با
 نایخواستگار کوچولوم تکرار بشه و س یماجرا دمینشستم. ترس یمبل تک نفره ا یرو نایپراز ذوق س دگانید
 !ــــــــــــــــــــالیواو گهیکه د نهیکنارم بش ادیب کراستی

 !یروان یپسره  کردیلبخند زدند که فقط آراز بود چپ انداز نگام م یبهم با مهربان همه

 ناخانیخود س یعاشقانه  یو نگاهها نایس یخونواده  نیسنگ ینگاهها ریز زدندیکه داشتند حرف م یمدت تمام
 بودم. 

فضول!  یو کم مونده بود داد بزنم: آخه به تو چه پسره  رفتیکه دلم ضعف م کردیبهم م یچنان نگاه یهم گاه آراز
  شه؟یخوب م رمیمهمونا حالتو بگ شیبلند شم پ

 قربون خودِ بدجنسم بشم من! یفکر خودم خنده ام گرفت. چقدر من بدجنس شده بود! اله نیاز ا که
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تاجبخش که متوجه شده  یآقا نکهیمثل ا کوچولو حس کردم، یاز حرفاشون زده شده بود ول یلیمن برسم خ تا
خواسته. بابام هم  یخواستگار یو گفته فقط آهو، با پدرم تماس گرفته و اجازه  دهیپسند یلیمنو خ نایپسرش س

رار تاجبخش که اص یمونم. آقا یش آراز میکه منهم پ گردنیدو هفته برم یکیگفته که فعال انگلستان هستن و تا 
 بدرد اصال میداشته و محک بزن یداریبا هم د یگاه نایاز بابا اجازه گرفته که تا برگشتنشون من و س دهیپسره شو د

ازه فعال اج یشناسه وبهشون اعتماد داره ول یم نارویتاجبخش و س ینه! که بابا گفته هرچندخونواده  ای میخوریهم م
 آراز اومده بودند.  دنیده هم بلند شده به دخونوا نی. که ارنیاز اون اجازه بگ دیهستش و با آرازمن دست  ی

 چیآهو دست من امانته ه کهیاصرار بهشون نداده گفت: تا زمان یکه مجلس رو بدست گرفته بود اصال اجازه  آراز
 . شمیکه ممنون م نیکرد و لطفا اصرار هم نکن شهینم یکار

 !ستیبه جوون خودش قسم بخورم که حالش اصال مساعد ن تونستمیو م کنهیداره سکته م دمیفهمیمن م فقط

دو جلسه با  یکیاجازه بده فقط  ارنیب میخواستند آراز رو به صراط مستق ینشستند و هرجور یکساعتی خالصه
 نبود و آراز اصال قبول نکرد. یبکنم که شدن دارید نایس

ه شروع ب زد،یاش داد م افهیده بود و کامال از قناراحت ش یلیخ نایس کهیو در حال ومدیاز دستشون برنم یکار گهید
 . انیب یتا برگردند و رسما به خواستگار کننیاز خودم و خونواده ام کردند که صبر م فیتوص فیتعر

 .زدمیهم که نم یفرش دوخته بودم. حرف یگرفته چشم به گلها نییتمام مدت سرمو پا در

هم  به خانمها الیشده رنگش کبود شده بود. گودز وونهیاز رسما دآر دیآهسته صورتمو بوس نایرفتن که مادر س موقع
خودش کامال آزاد بود و  یحق نداشت منو ببوسه، ول یبجز خودش کس یبزرگ نیبه ا یایدن ی! اصال توکردیحسادت م

 جالد! شعورِیهرزمان خواست از فرصت استفاده کنه ........ ب تونستیم

 !اوردمیسردر نم یچی!!! اصال از هبوسهیداره منو بعنوان عروسش م نایبود که مادر س یعصبان نیهم بخاطر ا دیشا

بود و اصال  ستادهیکنارم ا نایبشه، که آراز زودتر از س کیکرد به من نزد یسع یاخمو موقع خداحافظ ینایس آقا
 بزنه.  یحرف نایاجازه نداد س

کرده  یخداحافظ کردیپرحسرت بصورتم م ینگاه کهیر حالکه معلوم بود بدتر حالش گرفته شده، د چارهیب ی پسره
 خارج شد. 
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زودتر از آراز با عجله وارد شدم و تازه سرِ پله ها  یکم م،یرفتن مهمونا که بدرقه شون کرده داخل خونه برگشت بعداز
 شد و تا نگاهش به من افتاد، مثل آتشفشان منفجر شد.  ییرایبودم که آراز وارد پذ دهیرس

 ی!!! کجا داررسمیبلند داد زد: االن حسابتو م ومدیبه سمت من م نیمشت شده و خشمگ یبا دستها کهیحال در
 !یریم

 بزنه بلکه آتش خشم آراز فروکش کنه!  یجرات نداشت حرف یول کرد،یداشت سکته م چارهیب ی خاله

تو  شده یباز چ نجا؟یا نیایب نیچشمم هراسان به آراز بود بلند گفتم: بمن چه؟ مگه من گفتم بلند ش همچنانکه
 بدم؟؟؟ دیکه تقاصش رو من با یشد وونهید ینجوریا

 ؟یزنیحرفم م یکشیداد زد: حاال خجالت نم آراز

 .رفتمیدرم دیو کَل کل کردن نبود. با ستادنیوقت ا گهید

 ! میدو سه! دِ برو که رفت کی

 آراز به پله ها برسه من بطرف اتاقم فرار کردم و درو هم روش قفل کردم! تا آخرشم قفل کردم..... تا

 

 

 و دوم یقسمت س 

 

 

 یلیدهنم! هم خ ومدی. از ترس قلبم داشت مدینرس مییبه جا یول دمیکش قیعم یبعداز قفل کردن در نفس    
 ! کنهیم ینجوریچرا ا وونهید نیهم خنده ام گرفته بود که ا دم،یترسیم

 !و االن بخونم تشنه بود میکردیدنبال هم م یتام و جر نیع میداشت چون

 خشن آراز بلند شد که اخطار داد تند درو باز کنم.  یخب قفل بود! صدا یدر محکم فشار داده شد ول ی رهیدستگ
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 شدم درو باز کنم! عممممممراااااا!!! ریگفتم: مگه از جوونم س بلند

 که بدون حرف در باز بشه.  کردیم دادیو همش از پشت در، داد و ب کردیغرش م یزخم ریمثل ش آراز

مگه اون گفته دوست تو هِلک و تِلک پا بشن  ؟یدار کاریدختر چ نیکه گفت: آراز جان تو با ا دمیخاله رو شن یصدا
 نجا؟یا انیب

شناسمش!  یکنم چون م کاریوروجک تخس چ نیبا ا دونمیمن م ن،ینداشته باش یگفت: خاله لطفا شما کار آراز
 دوباره داد زد: درو باز کن تا نشکستمش!

 یلپ هیحالِت مگه مغز خر اونم از جنس گورخر رو خورده باشم که درو برات باز کنم اونوقت منو  نیزدم: با ا داد
 آره؟؟؟؟ یبخور

 آراز گوش دادم.  یادهایدادم و به داد و فر هیبه در اتاق تک آهسته

  ه؟یفقط بگو گناه من چ ایباز وونهید نیبلند گفتم: عوض ا بارهدو

قربــــــــــــــونت برم که چقده هم حرص  یلبام نشسته بود فکر کردم: اله یرو یلبخند کهیحال در
که  شکشیحاال عاشق شدن پ ،یشیم وونهیبمن بکنن تو د ی!! دورت بگردم که فقط پسرا نگاهیخوریم

از  یکیکنم  کاریندارم! چ یخب منم که گناه یدختره! ول یغلط بکنن عاشق من بشن! مگه قحط یووووووووووووو
 من خوشش اومده!

تموم شد. من  یجشن اون شب رفت که بعداز رفتن منصور و دارو دسته اش و خوردن شام، مهمون یبه آخرا فکرم
ند کرده رفت یص و آواز همه کم کم خداحافظرق یبعداز کم ی، ولصبح جشن طول بکشه یها یکیانتظار داشتم تا نزد

 هم بزور بردن!!  نارویبود. فکر کنم س روقتمیکه صد البته د

 یشب رو تو خواستیگرفته بود، مگه ول کن بود. حاال م لشیتحو یهرزه که آراز خان اونجور یایدختره پرن نیا فقط
 بمونه ........  الیو

موند با ادا و  یکم داشتم. مطمئن بودم اگه م نویبلبشو فقط هم نیا یسکته کرده بودم که تو یوووووووووووو
 .شدیخونده م دیبا یهمچ یفاتحه  گهیو د کردیگرانه اش آراز رو از راه بدر م لهیح یاطوارها
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فک کنم موفق نبودم و از تمام  یتفاوت نشون بدم، ول یکه ب بردمیبه کار م مویو تمام سع کردمیم یخودخور داشتم
 . زدیم رونیبدنم آتش ب

 بصورتم کرد که قیدق یمهمون آراز باشه، نگاه یچندروز خوادیم نکهیبر ا یمبن ایدرخواست پرن دنیبعداز شن آراز
خودش  چوقتیدرخواست دختر عموش رو رد کرده گفت چون ه دیترد یبفکر رفت. بعد قشنگ بدون ذره ا یلحظه ا
 کاره! نیکه بهتر کنهرو ترک  الینمونده و نجایو همه هم کار دارن، بهتره ا ستیخونه ن

 !رمیکم مونده بود بم یافاده ا نویدلم خنک شد که کم مونده بود لبخند بزنم. به جوون م انقده

راد دور از  یبود ول ومدهیرو ترک کردن. فرهاد خواستگار کوچولوم ن الینفرات بودن و نیدکتر هم که آخر ی خونواده
 نکرده! یادیکه گفتم: من سرم به تنم ز رهیهمراهمو بگ یشماره  خواستیخودشو بمن رسونده م یچشم آراز لحظه ا

 ! کنهیم هیجا تصف هیو حساب هردومون رو  رسهیکه االن آراز م نیتورو خدا ولم کن

بکشه و ازم دور بشه! خدارو شکر  یباعث شد راد تند کنار ومدیاز دوستاش صحبت کنان بطرف ما م یکیکه با  آراز
 بود. دهیند یزیچ

 ی! دختره دمیگفته بود که سرخ شدن آراز رو با چشم خودم د یچ نویم دونمیدکتر، نم یخانواده  یخداحافظ موقع
 لبام نشست. یرو قیعم یاونروز خنده ا ادی. با دمیزر زده بود نفهم یچ ایح یب شعورِیب

 صداش یباز خشم تو یآرومتر منو مجبور کنه در اتاق رو باز کنم. ول یبا لحن کردیم یآراز بلند شد که سع یصدا
 . زدیموج م

ه! پنا یب یآهو چارهی! بیهست یهنوزم که هنوزه عصبان کنمیباز نم ریو همچنان خندان گفتم: نه خ دمیخند بلند
ن ز خوادیدلش م یکیااآباااااا بمن چه کبابم کنن! آخه باا خوانیافتاده! همه فقط م ییعجب جالدها ریآهو که گ نوایب

 ! شکنهیکاسه کوزه ها سرِ من م یبشه! چرا همه  ابا زنش قبل از ازدواج آشن خوادیم یکی! بمن چه رهیبگ

 فکر کردم دارم یگناه! که لحظه ا نیتاوان پس دهم..... به کدام دیگناه با نیپراز احساس ادامه دادم: به کدام یلحن با
 !کنمیم یباز یاونم تراژد شنامهینما

 ی قهیبرو  یزرنگ یلیبقول پونه آراز جان، اگه خ ایحرفام گفتم: آخه آراز خان،  یخنده مو گرفته در ادامه  یجلو
نه وسطش نه  ازمیکه نه سر پ رسهیچرا زورت فقط به من م کشن،یازدواج نقشه م یرو بچسب که دارن برا ییاونا

 یِدوست بود اومده با تو یمگه قحط ایدن نیا یتو فته،یال بیگودز یِبدتر از تو رینم گداداش اردال نیا یتهش! آخه اله
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اگه فقط دو هفته  یدوست دار یمرام! تورو جوون هرک یآدمخوار دوست شده! حاال منو هم  دست تو سپرده اون ب
 گهی! باور کن دیشیخودمون که تو هم خالص م یخونه  رمیو منم م انیم نایبابا ا ،یهم مهلت زنده موندن بهم بد

که غلط بکنم اصال بهت فکر  یارم،وااااااااااااااآآاااااااای! اصال اشتباه بکنم اسم تورو دهنم بکنمیسرمم نگاه نم تپش
 خوامینم یزیچ گهی! فقط دو هفته مهلت!!!! دیتو ازشون گذر کن یکه لحظه ا کنمیکنم. اون زبون و مغز رو داغش م

 شه؟ با

! مگه من چقدر تحمل داشتم! خواستم داد بزنم چقدر از دست خودت و کردمیم یروحاً احساس خستگ چقدر
 ...... یرفتارات خسته ام! ول

 . ومدیاز آراز در ن ییصدا

 درو باز کنم، تورو جووووووووون خاله! یندار یو ناراحت گفتم: باهام که کار خسته

 ندارم فقط درو باز کن! یباهات کار سکوت آروم گفت: باشه یلحظات بعداز

 . کنمیگفتم: فقط مرده و قولش! باز م بلند

 فکرم گذشت: از

 

 یگاه

 خواهد یمعشوق پانسمان م روحِ

 ینیبنش نشیبر بال دیبا

 یریدلش را گرم بگ دستِ

 :یگوشش زمزمه کن یبر الله  و

 ❤بخواب دِلَکم آرام
 یشو داریب تا
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 را تیخواب ها تمامِ

 کنم.... یم ریتعب

 ....نمیزتریبخواب عز آسوده

 

 . دونستمینم خواستیقسمتش پانسمان م نیحساس آراز کدام روح

 ..... نتونستم باز کنم. کار من نبود! یبردم....... ول رهیبه سمت دستگ دستمو

 نشستم.  نیزم یبه در داده رو پشت

 خودیب یعذاب آور و استداللها ینداشته و نکرده، افکار یخسته بودم.........چقدر خسته........ چقدر از گناه چقدر
و درک  دیفهم ینم یلحظه ا چیآراز خسته بودم! چرا عشقمو ه یتهایحساس نیخسته بودم! چقدر از دست ا

اراش ک نیبا ا دیفهم ی! چرا نمکردیرفتار م باهام ینجوریکه ا گرونهیهرلحظه چشمم دنبال د کردی! چرا فکر مکردینم
که برام ساخته رو بخودش برگردونم و فقط تن خسته مو برداشته  ییبایز یایو حاضرم دن شهیعشقم ذره ذره خورد م

 و ........ دید ینم دنهامویتنهاش بذارم! چرا عذاب کش

 م پراز اشک شد.نبود! چشما ی....... شدنی......... ولیباهاش ادامه بدم. ول ایدوست داشتم و آرزوم بود تا آخرِ دن چقدر

 خوندم.  نمیخودِ تنها و غمگ یپاهام گذاشتم و برا یرو سرمو

 باهات ندارم درو باز کن.  یآراز اومد که گفت: گفتم که کار یدوباره صدا 

! شهیبکن........ داره تموم م یخوایم ی! هرچاریهاتم فرود ب شهیت نیو آروم زمزمه کردم: آخر دمیکش یقیعم نفس
 ! گردنیبرم خونواده م دارن

باز کردم.  یته دلم لونه کرده بود و دلمرده، درو کم یترس کهیدست بردم و دراتاق رو باز کردم..... آروم در حال آروم
 . کردمیاز روح خدشه دارم خبردار بشه! من دختر مختار بودم و غرورمو حفظ م دادمیاصال اجازه نم

 یکه فقط وحش فیو مقتدرش بودم. چقدر خواهانش بودم! ح بایز ی افهیافتاد. چقدر دلتنگ اون ق افشیبه ق چشمم
 ......فیبود!!!! ح
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شو! کمتر از  افهیق یحالش بهتر بشه زمزمه کردم: ووووووووووووووو نکهیا یچهره اش لونه داشت. برا یتو یغم
 ! ستیدوسر که ن یاژدها

 . خواستمیم نمیبود. هم دهیشن نکهیبرام جمع کرد. مثل ا چشماشو

که نداره! با اون زبونت همه رو از راه  یآروم باشه گفت: فقط اون زبونت بچرخه ها! اللمون کردیم یکه سع یا افهیق با
 !یکنیبدر م

 اتاق رو کامل باز کرد.  درب

بمن چه!چشمم به  ستنیداره! خب سرجاشون محکم با گرونیبه از راه بدر شدن د ی: حرف زدن من چه ربطگفتم
باهاش نداشته  یبود تند گفت: آراز جان خداروشکر حالت خوبه. فقط تورو خدا کار ستادهیا یخاله افتاد که کنار

 نداره! هیبن ادیز یدونی! خودت مشهیکه دخترم زهره ترک م یباش

وروجک منو نکشه که جوونمرگ و آرزو بدل نشم،  نیبرگرده جواب داد: نترس خاله جان، دعا کن ا نکهیا بدون
 !شکشیخودش پ دنِیترس

 به من دوخته بود.  شدیم دهیکوچولو توش د یمدت نگاه مغرورشو که خشم نیتمام ا در

 اتاق شد و درو پشت سرش بست. داخل

 رو دوسش داشتم؟؟  وووووونهیمرد د نیاما نگاهم بهش بود. چرا ا دیلرزیعقب رفتم. دل داغون و خسته ام م آهسته

 ب رفته بودم رو جلو اومد. که عق یاش قالب کرد و دوسه قدم نهیس یجلو دستاشو

 روبصورتم دوخته بود.  دادیتوش جوالن م یاز مهربون یموج یکه خشم، خواهش، غرور، تمنا و گاه ینگاه

 بگم؟ یلوس و سربه هوا چ یگفت: آخه من به تو دختره  زدیپنهان در اون موج م یکه خشم ییصدا با

فهمم مهمون اومدن  ی! اصال نمیچیه گهیکه بصورتش دوخته بودم آهسته و خسته گفتم: فقط گناهمو! د نگاهمو
 دارم؟؟؟ یمن چه گناه ه؟؟؟یوسط ربطش بمن چ نیمالقات با پسرشون، ا یدوستتون و تقاضا

 یرنجوینم اکه او یومدین نایس یبرا ییو چشم و ابرو یندار یتو گناه یعنیگفت:  دیدرخشیچشماش م کهیحال در
 ازت بکنه؟ دارید یشده باشه و با اِهن وتلپ اومده باشه تقاضا ریش
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گفتم:  و بلند دهیکش گرفتمیانگشتمو بطرف خودم م کهیشده در حال یعصب یشد و لحظه ا ینعلبک یاندازه  چشمام
کم بود که خداروشکر اونم اضافه شد!!! من اونروز  نتی! فقط همیگیشرّ م یمــــــــــــــــــــن! چرا دار

 هم هیبرام مونده بود که حواسم جمع باشه و حاال بفکر چشم وابرو اومدن به بق یمحشرت، اصال حال یبا اون رقصها
نقده ا یعنی! میبرات باش مارستانیت هیدنبال  دیو با ستیتوش ن یحرف گهید  یشد وووووووونهیباشم!! بخدا تو د

! خدارو شکر یکنیفکرارو در موردم م نیمردم رو از راه بدر کنم؟ مگه من چند سالمه که ا یشوهرم که پسرا دنبال
عقب افتاده باشم! بحق  یقبرستون باشه و از همچ یپام اونور تو هیسال! مثل شما عمر نوح که ندارم  19فقط تازه 

 ! دیبهمون چسببُهتون هم  نیو ا میشکرت نمرد ای! خدادهیو نشن دهیند یزایچ

 تموم شد خانوم خانوما؟ ضتونیجمع شده گفت: عرا ییلبش نشست که با چشما یتمسخرآلود گوشه  یلبخند

 ینکبت! م یدلم گفتم: واااااااا خاک تو گورت کنم پسره  یاز چهره ش برداشته صورتمو برگردوندم و تو نگاهمو
 مونه منو قورت بده!  یبافه که کم م یم ییاالیبرا خودش چه خ نهیش

. سرمو بلند کرده کردمیاحساس نم یدر خودم گناه یبودم و نوک سوزن گناهی. چون واقعا بارمیکردم کم ن یسع
من  ی! خودتم مطمئنیکنیو جون بسرم م یگارد گرفت ینطوریناراحت گفتم: تورو خدا آرازخان، فقط بگو چته ا

کار  ایمردم با کل دن یهرلحظه چشمت به منه و خداروشکر همه  ندارم، چون یکار چکسیندارم و کال با ه یگناه
ه! افتادم آخ یکیتو  رِیکردم گ ی! بااابااا من چه گناهیکنیفقط دست و پنجه نرم م یکیبا من  الیگودز یِدارن و تو

 و محترمِ خواستگار...........  ریسربز یاون پسره 

و در  کردمیمِن مِن م نطوریبودم(....... اون....... اون....... هم خراب کرده نکهی) چشمان آراز پراز خشم شد. مثل ا
 عهکدفی ؟یادامه دادم: اصال چرا به جشن دعوتشون کرده بود ییهویبگم که  یچ دونستمینم دیلرزیدلم م کهیحال

اتال پ رویپ یفقط مامان باباها شه،یم ییرایازشون پذ یسبمنا تیو بعدا در موقع لیجوونا محترمانه تعط یگفتیم
غازت رو تحمل  هیصدمن  یالم شنگه و تهمتها نیو االن ا شدمی! خب منم خالص مارنیب فیتشر توننیدعوتن و م

که اون  یو مراقبم هست یافتــــــــــــــــــــاد!!!!! تو چه جور هوامو دار ادمی! اصال خوب شد کردمینم
که کم مونده بود منو  یروهم دعوت کرده بود لرزمیفقط م و ارمیاسمشو به زبون ب تونمیسر که اصال نم هفت یاژدها

م من ادیکه  یگذروندیدرسته قورت بده! تو که اونهمه سرت به حوروَشانِ دور و برت گرم بود و فقط باهاشون خوش م
ادامه دادم:  دادمیسرمو با تاسف تکون م کهیحالدر  ؟یکردیم کاریچ دیدزدیاگه اون پسر اتابک منو م ،یفتادینم

 نداشت! یزیدرازمدت برام که چ ی...... اصال! بجز خورد شدن اعصابم اونم تو ومدمیبه جشن م دیاصال نبا
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تنفس  دیو دوباره با خورهیبکش که االن حالت بهم م ینفس هی! یحرف زد نهمهیا یگفت: خسته نشد محکم
  غش و ضعف! نهمهیباشه و بهت برسه با ا شتیپ شهیهم یپرستار تمام وقت الزم دار هیبهت بدم! تو که  یمصنوع

رو  نمونیب یاون فاصله  کرد،یام م وونهیبود و داشت د ختهیکه به تنم ر یقشنگ جمع کرده با حرص چشمامو
لت د یزیعقب بکشم هرچ یکم خوامیبه چشماش دوخته بودم گفتم: تا م نمویخشمگ یچشمها کهیبرداشته در حال

! ..... یالعمر الزمم باز خودت مادامو پرستار  یخودت ضی! اوال مریدیدلت خواست انجام م یو هرکار یگیخواست م
خاصِ خودشو  یِکه به خنده باز شده بود رو چنان جمع کرد و دوباره ماسکِ برزخ یی)لباش به خنده باز شد(..... لبا

 . اوردمیکم م دینبا یول ستادیبچهره زد که قلبم ا

دخترِ مثل دسته گل مردم اسم  یرو ،یو پرستار مادام العمر الزمم باز خودت یخودت ضیمر تکرار کردم: پس دوباره
 تمینرفته که باعث اون وضع ادمیهم خودتون از خداتون بود! هنوز  ی! دوما اون تنفس مصنوعینذار که حق ندار

گه ن ادتی شهیهم یبرا نویا! یکه کمکم کن یبش کمینزد یهم حق ندار رمیبه بعد اگه بم نی! لطفا از ایخودت بود
 دار!

به بعد اگه کمکت کردم دعوام کن و حاال  نیگفت: چـــــشم! از ا کردینگام م نیخشم و سهمگ یبا کم کهیحال در
ه ! راد هم کنایمثل س یکرده بود دایتوپ پ یاومد داشت خانوم! خواستگار یجشن که برات کل نیا یکتکمم بزن! ول

 رسونده بود! هتباز خودشو ب دمیاز دور ند یکنیفکر م گشت،یباز دور و برت م

 هیذهنت مسمومه  نهمهیکه ا ییبمن داره! خوبه تو یچه ربط گرانیباال انداخته گفتم: بمن چه! اصال رفتار د یا شونه
دعوت کرده  ناروی! حاال چرا امیدفعه خالص بش هیبرا منصو......... برا پسر اتابک هم چشم و ابرو اومدم و  یگیباره نم

جمع شدن و صورت منو که آفتاب مهتاب هم حق  یمهمون یتو ون!!!! حاال که با دعوت خودتدمیمن نفهم یبود
 بازم دعواش مال منه! ن،یخواستگار هم افتادم، که اون خواستگارم شما پروند هیو  دنیرو نداره رو د دنمید

دست راستش بطرفم دراز  کبارهیکه  کردیشده به حرفام گوش م زیر یش جمع کرده با چشما نهیس یرو دستاشو
 شد. 

 ندارم وروجک زبل! تیمهربون و پراز عشق گفت: نترس کار یجذاب و نگاه یکه با لبخند دمیعقب کش تند

 ! منو بخوره خواستیرفتار کرده بودم انگار م یتمام قد!!! جور دمیکش خجالت

که  خوردمیخودم وول م یبچه ها تو جا نیشرک رو بخودم گرفته ع یگربه  ی افهیو ق دمیلبامو ورچ یشرمندگ با
 و عشقش حالمو خوب کرده بود. یبودم. نگاه پراز مهربون دهیچیدستامم در هم پ
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آقاهه با  کشم،یساعته من دارم خجالت م هیوااااااااا!!!  دمی. آهسته سرمو بلند کرده دادیازش درنم ییصدا دمید
 !کنهینگاه م کنمیاجرا م یکمد لمیکج داره به منکه ف یپراز محبت و گردن یلب و نگاه یبه گوشه  یلبخند

خطر رفع شده و حال آراز گالب خوبه!  نکهی! مثل اششششیدلم داد زدم: آآآآآآآخ یتو دهیکش یراحت نفس
 ینشست! چقدر پسره لبام  یچالگونه رو یبخودم! منم زرنگم هاااااااااا جووووون خودم! و لبخند وووووووووووولیا

 رو دوستش داشتم.  وونهید

 یبه موها یو دست دیکش یقیلباشو جمع کنه که موفق هم شد. نفس عم یکرد لبخند رو یسع دیکه نگاهمو د آراز
 یکرد فتشریپ یلی! نه خیبش یمجرب لیوک ندهیبود. فک کنم در آ یخوب یو دعوا یگفت: سخنران دهیپرپشتش کش

که چرا جوونا و دشمنا رو به  ادیدرب کممیج اصال دیبنده هستم که نبا یحرفها مقصر اصل نی! با حسابِ تمام اهیعال
 ایمحکم گفت: ب فتادیبطرف تخت راه م کهی! در حالنهیتورو بب چکسیه دیبه قول خودت نبا ایجشن دعوت کردم! 

 باهات کار دارم!  نیبش

 یکرده دوباره جد یچشم بمن داشت اشاره ا کهیش نشست و در حالخود دمیاز پشت بهش انداختم که د ینگاه
 .نیبش ایگفت: ب

 ازش نشستم.  یدهنمو قورت داده راه افتادم و با فاصله کم آب

 کردم؟یم کاریچ دیاالن با خب

منصور رو به جشن دعوت کرده  دیوروجک، من نبا دمیگفت: کامال حق رو بهت م کردیمهربون نگام م کهیحال در
بهش بگم با وجود من که دورو  نکهیدو منظور داشتم. اول ا نکارمیباور کن فقط از ا یتورو بترسونه، ول دادمیاجازه م

 نجایبکنه. هرچند بابا و داداشات ا تونهینم یاضافه ا غلط چیدوتا چشمام جاداره، ه یمواظبشم و رو نهمهیبر آهو و ا
وش و م نیاز ا گهید  نکهی. دوم افتهیبرات ب یاتفاق ذارمیاونا رو گرفتم و نم یهرسه  یجا ییتنهاخودم  یول ستنین

 و مینی! چقدر ببیبکش ینفس یو نتون یبا محافظ بگرد دی! چقدر بامیهم من هم خودت واقعا خسته ا ،یگربه باز
 هدیکش ی! نقشه اکباریهم  ونیش کباری! خب مرگ انیاز ترسشون جلو نم یتورو بدزدن ول خوانیم میشاهد باش

 تورو یمنصور بخواد از فرصت استفاده کنه و در حرکت دیکه شا میکردیم یکامال دور و برت روخال یو گاه میبود
و  بیتعق نیهمه مون از ا الیکه خ میبد شو بدست عدالت مشیریمحکمه پسند بگ یبدزده که سربزنگاه با مدرک

ه مون باعث شد کل نقش نمیبه منصور بسپرم. ا یدست یتحمل کنم که تورو دست من نتونستم یراحت باشه، ول زیگر
ات دورادور بر یبود، ول دهیند کی! منصور تورو از نزدیبابتش دعوام نکن گهید دوارمیاز منصور که ام نی. ازهیبهم بر

 که اونم نشد.  میکن کسرهیشاهدت باشه بلکه کارو  کینقشه ها داشت و االنم داره. خواستم از نزد یلیخ



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

314 

 

 یمنو طعمه کرده بود پسره  کردمیمتعجب و پراز ترس آراز رو نگاه کرده فکر م یباز و چشمان یداشتم با دهن فقط
 ! تیخاص یب

مت! بخش ینم چوقتیتورو طعمه کرده بودم ه ینگاه هراسان و سکوتم خنده اش گرفته بود که گفت: اگه فکر کن از
که  ییو هرجا ابونایخ یتو یو هرزمان دلت خواست با پونه بر ید که راحت باشکردم فقط بخاطر خودت بو یهرکار
 نگام نکن.   ینجوریا حاالم! نیهمه از بابتت تخت باشه هم الی.... و خ یراحت بچرخ یخواست

بشه، حاال از تو  کتینزد ای نهیتورو بب یازت دارم! به نظر خودت چرا من دوست ندارم کس یسوال اساس هی اما
 هم بکنه؟  یستگارخوا

 

به حرفام با تمام وجودش گوش  یچشماش پراز مهرو محبت و عشقه، وقت ینگاهش مهربونه، وقت یکردم: وقت فکر
قدر برام چ یزندگ زنه،یقلب برام حرف م میو از صم نهیشیکنارم م یوقت کنه،یگفته هامو با قلبش درک م یوقت ده،یم

 !! نهیریش

 چشم بصورتش دوخته بودم براش از تهِ ته قلبم خوندم: همچنانکه

 

 است شاعرت باشم یچه قدر حس قشنگ 

 خاطرت باشم  یخلوت شبها کیشر

 

 قدر با تو قشنگ است منتظر ماندن چه

 و من هم مسافرت باشم یباش قطار

 

 درخت باشد و برگ دار،یباشد و د قرار

 عابرت باشم  ز،ییپا یکوچه کوچه  به
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 باشم و در دیو خواهش، کل یباش سکوت

 باشد و عشقِ مجاورت باشم شراب

 

 است  یدو جمله کوتاه راز خوشبخت نیهم

 تو بمانم..... به خاطرت باشم ، بخاطر

 

 ؟یدیگفت: جوابمو نم آهسته

  ؟یناراحت نش یبگم که قول بد یزیچ هی تونمیگفتم: م کردمینگاش م همچنانکه

 شنوم.  یناراحت نشم! بگو م کنمیم یسع یول دمیگفت: قول نم کردیبا تعجب نگام م کهیحال در

 !نیها بجووووووون خودِ خودم!!! هم یگفتم: پســــــــــرووووو پاک عقلتو از دست داد آهسته

 کهیبکشم.... در حال غیصورتش سخت و ترسناک شد و دستاشو بطرفم آورد که کم موند ج دمید یلحظه ا فقط
صال ا شتم،یبا لبخند گفت: ترسو خودم پ دمیکشینکشم، و تند خودمو عقب م غیکه ج دهنم گذاشتم یدستمو رو

 هزاربار!  نینترس و نگران نباش! ا

 . دمیخند اریاخت یحرفش ب از

 وونهیکه منو د ییباور کن تنها تو یباشم ول وونهید دیشا یگیدستاشو دوطرف صورتم گذاشته گفت: راست م آهسته
شو به هنوز نگاه کهینگفت و در حال یزیچ گهیکه منو...... د ییفقط تو ست،ین نکاریقادر به ا یشکی! وگرنه هیکنیم

 . دیچشمام دوخته بود آروم دستاشو کنار کش

وزه تمام کاسه ک یتونینداره و نم یآراز خان، اصال بمن ربط نیگفتم: بب دمیخندیدلم قرص شده و م یکم کهیحال در
که بارها شاهدش بودم! بدون  نیبود وونهیقبلشم شما د ام،یمن به خونه تون ب نکهی! قبل از ایهارو سرِ من بشکن
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 هگیکه د نویخوشگلتون!  ا یبا اون اخالقها نیحاال چندبار کم مونده بود منم بخور ن،یاستثنا با همه دعوا داشت
 !به شما برسه یزین چ! فکر نکنم از منیکن دایرو پ یلطفا! عامل اصل الیخی! پس منو بنیانکار کن نیتونینم

زد و آهسته  یمملو از مهرو محبت و خواستن به نگاهم دوخته بود لبخند ینگاه مهربونش رو با احساس کهیحال در
اصال کم  ادیفکر کن و پشت سرهم بلغور کن! خوشم م خوادیدلت م یزبل و حاضرجواب، هرچ یگفت: دختر کوچولو

تا کنم!  یباهات چه جور دونمیو من م فتهیم مکارت به ی! باشه انشاا... بزودیگیدلت خواست رو م یو هرچ یارینم
.......... به  دمیاجازه نم چکسیبه ه ،یراه بنداز یهر شلوغ ،یاریدر ب ییو هر ادا یبکن یباشه هرکار ادتی یول

! هیچشمات چه رنگبفهمه  دینبا چکسی! هارهیاسمت رو ب اینگات کنه  دمیاجازه نم یکس لحظه ا چیهــــــــــ
 و ....... هیو چه رنگ یکلموهات چه ش ای

نان زمزمه ک کردینگاه قشنگشو به موهام دوخته با حسرت تمام نگاشون م کهیموهام فرو برد و در حال یال انگشتاشو
 موهات چقدره و عطرشون رو حس کنن! یبفهمن بلند دمیاجازه نم یادامه داد: حت

 !دیکش یقیگرفت و نفس عم شینیب یاز موهامو گرفته با دستش جلو یا تکه

 یحق یکس یول نیکن زیمنو مو به مو آنال نیتونیو م نیخودتون راحت نهمهیگفتم: پس چطوره ا طنتیو با ش آهسته
 هیرام ب نهیمنو نب چکسیه نکهیا ی! فکر کنم برافتنیم یعجب کس ریخل و چلم که گ یخواستگارا چارهینداره؟ ب

ه از ک نمیو فقط دورادور بتونم مردم رو بب نیبساز کردنیشاهزاده خانمها درست م یکه برا مهایمقل قد یکاله فرنگ
تحفه امو خودم خبر ندارم؟ خدارو هزاران  نهمهیا یعنی! کاریچ گرانیفقط دق نکنم والسالم، وگرنه منو به د ییتنها

 بار شکر.

و زمزمه کرد: عطر  دییسرم خم شده موهامو بو یبلند شد و دوباره رو. آهسته گفتینم یزیو چ کردینگام م فقط
 ......یموهات فقط و فقط برا

خودت کمکش  ایمردم که از دست رفت! خدا یبچه  چارهیپسره پاک خل شده ها! ب یدلم داد زدم: وووووووووو یتو
 !مونهیو چشم انتظار م مهینصفه ن ! فقط آدمگهینسناس! اَه بگو خالصمون کن د یدیچرا حرفتو ادامه نم یکن. ول

 رفت.  رونینگفت و صورتشو ازم برگردونده از اتاق ب یزیچ گهید دادیسرشو تکون م کهیحال در

ر اش تلمبا نهیس یبود که تو ینگفته ا یو تمام حاالت و حرکاتش مملو از حرفها کنهیفرار م یزیاز چ کردمیم حس
 یبرام مهم شده بود! چ نهمهیا الیگودز یسرم اومده بود که حرفها ییمن چه بال یشده بود. حاال آراز به کنار، خدا

 یداشت که هر لحظه دلم براش م تیبرام اهم نهمهیا ا! چردمیشن ینم یرک و راست از دهنش بشنوم ول خواستمیم
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نده تحمل کرده ز شویترکش کنم و بتونم دور خواستمیم یچه جور گشتنیو خواهانش بودم! اگه خونواده ام برم دیتپ
ع ! اونموقخوردیم یبدرد عشق و زندگ یبود و کم متریمال یکم شدیم یرو داشتم!!!! چ شیپ یهم بمونم! چه کار شاق

 .......فیح یهم که مال ما بود! ول ای. تمام دنگشتیتمام و کمال بروفق مرادمون م یو زندگ شدیم یعال چه یهمچ

 هردومون! یکارِ ممکن بود برا نیکه بهتر یبودم و آراز هم فراموش شدن یمن رفتن فیح

 خودم خوندم. یبرا دلسوخته

 

 دلـــم ... ! ــریبگ آرام

 ... یدلتنـگـش هستــ ـــدانـمیم

 ...یـنـیچقـدر غمگ ـــدانـمیم

 ...ـتیاهایروزها در رو ـنیا ـــدانـمیم

 ....یاش هستــ یپـ در

 !!دلتنـگ نشـو ... ! ـشیامّـابـرا

 نبـاش!! ـریگیپ

 !!ـداسـتیپ ـنجـایراه از هم ـنیا آخرِ

 !!داستیپ نجایاز هم یخوشبخت نیا آخرِ

 ... !!! یعـالــم شـو یرسـوا تــرسـمیم

 فاصلـه اسـت ... ؟ ـاهـایشمـا در ــنیب یــدانـینم مگـر

 ..ستیاصال با تو همراه ن هڪ یسـڪکـردن بـه  ـرڪف یـــدانـینم مگـر

 اسـت؟؟!؟ ـتیبـه جـوان ـانـتیخ
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 ... ینـڪ  'ــــوتڪس' ــدیبـا نـمڪیم ـرڪچـه ف هـر

 .... یسهـم تـو از زنـدگ ـدیشـا

 ..... ـنیهم

 !!!…باشـــد اهویطـرفـه و بدور از ه ڪیداشتـن  دوسـت

تختم نشسته بودم تا آخرش  یپاهامو بغل کرده و رو کهیاز اتاق آراز بگوشم نشست. در حال ییبایآهنگ ز اونشب
 آراز اونشب رو تا صبح سر کردم. الیگوش کردم و با خ

 

 

 و سوم یقسمت س 

 

 

! گنیبمن نم یچیه یهستن ول یجور هیو عمه و خاله وپونه هم  ییچرا رفتار تمام اهل خونه مرموز شده! دا دونمینم
قط محرم و ف نیچرا همه تون شد ن؟یگیبمن نم یزیشده ها! چرا چ تونیزیچ هیشما  نیچندبار بهشون گفتم: باور کن

 من نامحرم؟ 

 . ستین یزیبرت داشته! چ االتیگفتند خ دهیتکون دادند و خند یهمه سر که

شده بود و من هنوز از دست  کی. خداروشکر اومدن خونواده ام هم نزدفتهیم یمن مطمئن بودم داره اتفاق یول
 بودم مــــــــــن!  یزنده بودم. عجب جوون سخت الیگودز

بهم  ییهویکه  میحاال گزارش هم بد خورهی: کم حالت بهم مدیاز دهن پونه پر کباریمن، فقط  یبرابر اصرارها در
ود و کم مونده ب شدیپاهاش بند نم یخوشحال بود که رو یخودش بحد یمطمئن باش. ول فتادهین یاتفاق چی! هیزیبر

 ییشاده. اصرارهام بجا ینجوریکه پونه ا هیخوب تفاقحتما ا دادمیم یدواریو نوا برقصه! فقط بخودم ام بدون آهنگ
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به  نیکرد یبود: وااااااااا! خدابدور، همه تون قاط نیحرفمم بهشون ا نیآخر یبهم نگفتن. ول یچیو ه دینرس
 !نیحرفو ازم پنهون کن نیا تا آخر نیبروبرگرد! خدا کمکتون کنه که بتون یجووووووووووونِ خودم ب

 و هرزمان هیازم فرار کردمی. احساس مدیرسیکرده و کالفه بنظر م یبود آراز هم بشدت قاط نجایا میمشکل اصل آخه
نه حالِ آراز، نک نیبا ا ومدیسرم م یفکر تو نیا ی. گاهدمیدیرو توش م ایدن یبه بزرگ یغم فتادیچشمم به چشماش م

 یحت د؟یرقصیچرا پونه نزده م یبرام راه انداخته؟ ول مدلش مجلس خت یتو ینجوریهستم که ا یوضعم خرابه و مردن
 خبر ندارم. یزیبکشم. فقط گفت از چ رونیب ینتونستم از خاله حرف

 . کردمیو منم از خدا خواسته تا نصفه شب گوش م دیرسیبصورت ثابت هرشب بگوش م گهیاتاق آراز هم د یآهنگها

 با نیریجور احساس گنگ وش هیدر راه بود.  یاحواالت چون پونه بشدت خوشحال بود، پس اتفاق خوب نیتمام ا با
 . کردیم تیمثبت از پونه بهم سرا یانرژ

فقط چشم بهش دوخته  یشده بود که لحظات بایو ز دهیقشنگ بخودش رس یروز پونه اومده مهمونم بود. بحد اون
 نهمهیکه تو ا فتهیب یچه خبره؟ بجوون خودم و خودت امروز قراره اتفاق امروز یبگ شهی: مدمیش کردم و پرسنگا
  ه؟ی! خواستگاریکرد کیش

 یهارب زیر یبرد که شکوفه ها قیآالچ ریز اطیدستمو گرفت و کشان کشان به ح دیخندیبا قهقهه م کهیدر حال پونه
. میبود و منتظر بارون بود یبود. هوا هم بشدت ابر دهیچیباغ رو پر کرده و عطرشون همه جا پ یهمه  ییبایبه ز

! حالش که کال براه کنهیچپم م یلقمه  هیکه داره فقط  یحال نبا او ادیگفتم: پونه تورو خدا حال دعوا ندارم ها! آراز ب
منو از  هفقط دار دمیهم که فهم ییبمونم. تا اونجا اطیح تونمی. من نمشهینور م یکه نور عل نهیبب رونیمنم ب ست،ین

 !میندار ی! وگرنه مشکلکنهیمنصور دور م ینقشه ها

امروز  ونهتی! اگه مشهیمصرفش تموم م خیکه امروز تار هیک گهینشوند گفت: بابا آراز د یم یصندل یمنو رو کهیحال در
ل رو خوشگ بتِ یبداخالقِ مرموزِ بده ی! ولش کن اون پسره کَننیم یبهت بزنه و دعوات کنه که پوستشو غلفت یحرف

 ! خورهیکه فقط بدرد دعوا م

ودِ خ شیپ نارویا یترسیتــــــــــــــــــــو! نم یگیم یدار یگفتم: چ کردمیبا تعجب نگاش م کهیحال در
 آراز بگو!

حرفو بزنم.  نیاون جالد ا شیکرده پ یادیسرم به تنم ز ایشدم  وونهیگفت: مگه د دیخندیبا قهقهه م کهیحال در
 ! و شروع به چرت و پرت گفتن کرد.کنهیجدا م شکیمثل گردن گنج یدست هیله مو عمراااآ!!!! ک
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 .   کردیبودم که شکمم درد م دهیاز حرفاش خند انقده

ه پشت ک یپاش توقف کرده و پسر یمدل باال جلو یسوار هی گشته،یکنکورش به خونه برم یاز کالسها یوقت گفتیم
 برم؟ تونمیبرم، از کدوم طرف م هیبه زعفران خوامیمن م دیفرمان بوده گفته: سالم حاج خانم. ببخش

سربسرش بذاره، جواب داده: پسرم از مامانت  خوادیتلگرام افتاده، احساس کرده پسره م یجکها ادیهم که  پونه
 و دعوات کنه! یکه گم ش یبر ییاجازه جا یمبادا ب ؟یاجازه گرفت

 نم اطالع دادم. خب؟هم با خنده گفته: بله با اجازه تون به ماما پسره

سالم به مقصد برس!  دخدایجوونم. مواظب خودت باش و به ام ی! پس بسالمت کاکل زرنیهم جواب داده: آفر پونه
 سالم رسوند. ابونیخ ی! به مامانتم بگو حاج خانمِ تویبا

. بعد پونه از کردیمنگاه  نیباز و هاج و واج تا از مقابل چشماش دور بشم نشسته و منو از ماش یپسره با دهن گهیم
 قصد مزاحمت هم نداشته. خواسته،یداده و واقعا پسره آدرس رو م یبود سوت دهیطرز نگاهش فهم

حاج خانم از  یکلمه  دنیخراب کردم. فقط با شن یاونجا رو بدجور ی: درسته خودم ختم روزگارم، ولگفتیخنده م با
 خودم باال کنم! یبرا ینیعجله کنم و آست دیبهم دست داد که با یریدهن پسره واقعا احساس پ

 به پهلوم زده با سر به روبروش اشاره کرد.  یپونه سلقمه ا دمیخندیو م میگفتیم همچنانکه

 آراز خشک شد.  ینگاه پونه برگشته نگاهم رو ریخنده بطرف مس با

 ادمی! تازه یبتیبا ه نهمهیکه ا یخودم بشه اله گریو خوشگل و ج پیننه ت قربون تو پسرِ خوش ت یگفتم: وا فقط
 !خدا ی!! ایجویشد که بازم صدرصد خرخره مو م داتیاز کجا پ ییهوی والیه یِکه ادامه دادم:.... تو اطمیح یافتاد تو

که باال داده بود و  ییروشن که طبق معمول دو دگمه اش باز بود، با موها یراهنیپ اه،یس یبا شلوار ل یچرم قهوه ا کت
 صورتِ پرجذبه و سردش! یکم رو یشیته ر

 .ومدیمحکم بطرفمون م یمَن اخم و تخم داشت با قدمها هیشده بود و با  وونهیباز د نکهیمثل ا یول

 

 تنگ بود. براش خوندم: والمیه یدلم برا چقدر
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 را میخنده ها تمام

 کرده ام نذر

 

 یتو همان باش تا

 مهربان همانقدر

 یصبور و دوست داشتن همانقدر

 یافتنیدست ن یاز محبت زیلبر همانقدر

 شاد و سرخوش یصورت با

 

 خدا یاز روزها یکیصبح  که

 تیدستها عطر

 ام را به باد بسپارد... یدلتنگ

 

 جانا که بر دامَت شَوَم یهستم ا یروز مستِ

 بنوشـــم مست از کامَت شوم یکنارت مِ در

 

 ساغر بدوش باوَشِیهستم آن ز یروز مستِ

 رامَت شوم یـــرا صادر کند از سرکش اَمر
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 تو یِرو الِیهستم آن دَم با خ یروز مستِ

 بر عالَم زنم ناپختــــه من خامَت شوم جار

 

 تو روزگارم ناخوش است یب یِها یاهیدرس

 با جانِ خود شمــــع شبستانت شوم حاضرم

 

 است زیجا یوصـــفِ تو با هر مثال یِبرا از

 باش و من مَهِ بامَت شوم دیهمان خورش تو

 

 مشتاقانِ تو ــــلِیخ انیدر م ـــتیرو کاش

 شوم. دارتیمن خر شدیعرضه م وسفی  مثل

 

 یخشم و غم چهره اش دلمو تکون داد که آهسته به پونه گفتم: وا خوندم،یهمچنان نگاش کرده براش م کهیحال در
 یپسره  نهیغمگ نهمهیچرا ا !!! اصالچارهیسراغ منه ب ادیباز کجا کم آورده داره م نیپونه خدا به دادمون برسه! ا

  ل؟؟یهردمب

 کنه! آروم باش. یتموم شده و حق نداره بهت امرو نه یازش نترس! چون همچ گهید گمیتند گفت: م پونه

ونه و پ گفتمی..... من با ترس مدیرس ی........وایچی! هشهیاون تموم نم یبرا یچی!!! هشیشناس یکردم: تو که نم زمزمه
ت ! باز تو به رفتاراش عادکنمینداشته باشه چون درجا سکته م یکه گفت: خدا کنه با من کار دیخندیم یرکیرزیهم ز
 !یکرد
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 یپونه آهسته سر یبرا کهیکه تمام صورتشو پوشونده بود جلو اومده در حال یدرهم و اخم ی افهیبا همون ق آراز
 . ستادیمن تکون بده روبروم ا یبرا یسر یحت نکهیتکون داد و بدون ا

ندم و بل دینگرانش روشن بود، خم شده بدون حرف دستمو کش یچشما یتو یآتش کهیبصورتم کرد و در حال یهنگا
 کرد. 

لزله دست ز نی! فقط ااطیح امیب یشیآهسته گفتم: باور کن به پونه گفتم ناراحت م کردمیفقط متعجب نگاش م منکه
 بردار نبود. 

تعجب داشت. مبهوت چشم به نگاهش دوخته بودم که آهسته گفت:  یکه برام واقعا جا زدیرو داد م یغم چشماش
 نداره راحت باش!   یبیع

 . بردیو بطرف خونه راه افتاد که منم همراه خودش م دیکش دستمو

 به پونه ی. با تعجب نگاهومدیباهاش رفته بودم و پونه هم دنبالم م فشردیدستمو محکم م کهیراهو در حال نصف
 !!!!کنهیداره از سروصورتش فوران م یحالخوش دمیانداختم که د

اشت د یاز خوشحال یکی ی! ولهیچ دونستمیدر حال افتادن بود که نم ی. اتفاقشدیجا جمع نم هیدو نفر اصال  نیا حال
 !شدیم ریاز غصه داشت پ یکی زد،یبال بال م

 . ستهیفشردم که باعث شد آراز با نیو پاهامم محکم به زم ستادمیآن ا کیتحمل کنم.  تونستمینم گهید

چه  نی! افهممیرو م یافتاده؟ بااااابااااا منم آدمم و همچ یچه اتفاق نیبه منم بگ شهیبرگشت که تند گفتم: م بطرفم
 . خورمیچه خبره اصال تکون نم نیتا نگ ن؟یکه شماها دار هیحال

 ! تو فقطیچیگفت: ه نیچشمام بود غمگ یثنا تونگاهش بدون است کهیقدم فاصله رو جلو اومده در حال هیاون  آراز
 در انتظارته؟ یو روز خوب یو خوشحال یچه شاد یفهمیم گهید ی قهیدق ستیتا ب ایب

 . واااااا!رفتیبه پونه افتاد که جلوتر از ما بطرف خونه م چشمم

 هیچه وضع نیا ؟یا ختهیبهم ر نهمهیباشه چرا تو ا دیبا یمن روز شاد ی: اگه برادمیبطرف آراز برگشته پرس نگاهم
 تهخیبهم ر نهمهیمدت تورو اصال نشناختم؟ چرا ا نیا یتو یکنی! فکر مکنهیفوران م رونیکه غصه داره از چشمات ب
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 اد؟یکه نفس منم درم یشیراحت م یکم یبهم بگ اجرارواگه م یکنیفکر نم ؟یستیحال خودت ن یکه چندروزه تو یا
 آخه! کشمیماوضاعت عذاب  دنیخب منم با د

 یصورتم محو شد که لحظه ا ی. چنان تودیصورتم کش یبا احساس رو یلیدستشو باال آورد و انگشتاشو خ آروم
 !!!کردیم ینجوریا وونهید نیکه ا فتهیقرار بود ب یمن چه اتفاق یبدنم نشست. خدا یتو یلرز

بگو! باور کن کم  یزیچ هیتو آخه! تورو خدا  یهست ینجوریچرا ا ؟یسکته م بد یخوایگفتم: آراز جان م آهسته
 مونده از حال برم!

بطرف خونه راه افتاد وگفت: خواهشا االن حالت بهم نخورده که  دهیحرف دوباره با محبت دستمو گرفت و کش بدون
 !قهیدق ستی. فقط بستیوقتش ن

. آراز هم منو کشون کشون با شدینمجا بند  هی. اصال خوندیرو م یو با خودش آواز رفتیراه م ییرایپذ یتو پونه
 برد.  یخودش از پله ها باال م

 باال؟ امیمنم ب انپوریک یخوشحال گفت: آقا پونه

 منون.آماده باشن. م نی. فقط به خاله بگنیباش نییپا نیگفت: نه لطف کن دیکشیهمچنانکه از پله ها منو باال م آراز

شناختم که اون  یهم نکردم چون نسناس رو م ی. سوالاوردمیسردر نم یچیدهنم. اصال از ه ومدیداشت م قلبم
 . شدیدهنش با مته هم باز نم

 و چشم بهش دوختم.  ستادمی. آواره و سردرگم وسط اتاق امیاتاقمو باز کرده همراه هم وارد شد در

کن که لباس خوب تنت  هی قهیدق 5ول کرد و تند بطرف کمدم رفته درشو باز کرد. گفت: خواهشا عرض  دستمو
 منتظرتم! رونیب

 یعقد، برا یلباس بپوشم! برا یچ یبطرف در حرکت کرد که داد زدم: بااااااااباااااااا آخه من از کجا بدونم برا خودش
 بچرخه! تونهی! چرا اون زبونت نمیگینم یزیرفتن!!!!! چرا چ رونیب یعزا، برا یبرا ،یخواستگار یبرا ،یعروس

 . فشردیآغوشش بودم که با تمام قدرت منو بخودش م یبعد تو یو لحظه ا دمینفهم یزیچ

عوض حرف زدن که منو  وال،یه یش بلند کنم و آروم بگم: پسره  نهیس یسرمو تکون داده از رو یتونستم کم فقط
 ولــــــــــــــــــــم کن! نم؟یبب دیرو با یآخه! من بغل نخوام ک هیچه وضع نی! ایپِرِس کرد
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 .میموندیم یو ساعتها همونجور دادی! کاش اصال بحرفم گوش نمگفتمی! با تمام وجودم دروغ ممگفتیدروغ م یول

 از ته قلبم خوندم: براش

 

 یعنی عشق

 یمن دور باش از

 را راهنتیپ یها دکمه

 ..یمن باز کن یانگشت ها با

 تو دور باشم از

 تو بنوشم یرا با لب ها میچا

 نمیتو بب یرا با چشم ها خوابم

 تو باشد... ینفسم بسته به نفس ها و

 

 یعنی عشق

 را برگردانم، سرم

 دور یاز فاصله ها تو

 ...یدست تکان بده میبرا

 پروا یمن ب و

 ..!رمیرا بگ دستت
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 ینجوریا نایکه ا ادیب ی. مگه قرار بود کزدمیم جیداشتم گ گهیو د کردمیدوستش داشتم..... هاج و واج نگاه م چقدر
  گفتن؟یمن نمب یزیچرا چ کردن؟یم

 : حالت خوبه؟ دیصورتم احساس کردم که پرس یآراز رو رو دست

ا ترس . آهسته دستمو بدیکوبیحالم بد باشه؟؟؟ قلبم م دینگاه عالم، چشم بهش دوخته گفتم: مگه با نیمتعجب تر با
 !ترسمی! من مفتهیب خوادیم یچه اتفاق یبگ شهیدستش گذاشته گفتم: م یرو

که  یزیچ تونستمیم یعنی! ستادیکلمه ا یواقع ی. قلبم به معندیباز شد و نگاهم به اون طرف چرخ ییرایپذ یورود
امکان نداشت......... ناباورانه چند بار چشمامو باز و بسته  یول د؟یدیچشمام درست م یعنیرو باور کنم؟  دمیدیم

گرفت. گذشته ام، مامانم، بابام،  درذهنم جان یچهم یکردم. دوباره محکم بهم فشرده بازشون کردم. لحظه ا
خدا  ی شهی! آغوش گرم مامان و بابام که هماوردنیدرم غمویو ج ذاشتنیشلوغم که راه براه سربسرم م یهایداداش

 یبا همه  بوداومده  ادمی. من مامانم ومدیمامانِ من بود که داشت م نیجام اونجا بود! حاال................ حاال................ ا
شو هم فراموش کرده بودم!!! همون لبخند، همون نگاه، همون راه  اقهیق یخاطراتش! خودِ خودش بود که مدتها حت

 جاافتاده تر!  یفقط کم ده،یهمون اندام کش افه،یرفتن، همون ق

 وتِهمه جا خل دم،یشن یرو م یینه صدا دم،یدیرو م ی! نه کسنمیخوب بب ذاشتیجا تار شده بود چون اشکام نم همه
 . ومدیو هق هق کنان به سمتم م زانیخلوت بود. فقط نگاه آشنا و پراز مهرو محبت مامان بود که داشت اشک ر

ودم! ب دهیو خودم به مبل چسب نیاز جام تکون بخورم. قادر نبودم دستمو تکون بدم! پاهام به زم تونستمینم اصال
 فقط زمزمه کردم ما.........ما...........ن! 

پا  کله ییرایبزرگ پذ زیجسته خودمو جلو پرت کردم، کم مونده بود با برخورد به م یاخواسته چنان از جان یا لحظه
 در هوا منو گرفته بود.  یبشم که آراز لحظه ا

آراز که دورم حلقه  ی. تند با دستم محکم پاکشون کردم و خودمو از دستهانمیرو خوب بب یزیچ ذاشتینم اشکام
 . دمیبود کنار کش

 آغوش گرم مامان فرو رفته بودم. یتو یآن در

مهربونش، ........ خودش بود. مامانم بود  یپراز محبت آغوشش، صدا یتنش، گرما یعطر آشنا یگرمش، بو ینفسها 
 آورده بودم.  ادشیکه تازه به 
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داشتم  و فشردی. منو محکم بخودش مختمیریفقط اشک م خوردم،یبغل مامانم فرو رفته بودم که تکون نم چنان
 . شدمیبغلش محو م

مامان  ی، خوشگل مامان، ناز مامان........ دستامامان یآهو کوچولو زم،ی: دخترم، عشقم، عزکردیگوشم زمزمه م دم
و بدون حرف اشک  دمشیبوس ی! منم که فقط مدییبو یو منو بشدت م شدیم دهیصورت و موهام و بدنم کش یرو
 !ختمیریم

مامان بگوشم  غی. بازم کم آورده بودم! فقط جکنمیتالش م دنینفس کش یدارم براکردم بازم هوا کمه و  احساس
 !!!!! چته ماااااامآآااان؟ااااایزد: خدااآاااااااآااآ ادیخورد که فر

 دهیبابام زوم شد که منو در آغوشش کش یصورت نگران و سرخ شده  یآغوش گرم مامان کنده شدم و چشمام رو از
 !سوختیام داشت م نهیو س کردمیتالش م دنینفس کش یمبل خوابوند. همچنان برا یتند رو

بلند داد زد: آآآآآآههههووووووو! تند  یلرزان یتار صورت آراز مقابل چشمام اومد که بابارو کنار زده با صدا یا لحظه
 شد. دهیکه به دهنم دم یصورتم خم شد و نفس یگردنم قرار گرفته رو ریدستش ز

زد: آراز بکش کنار! بذار با دستگاه  ادیکه فر دمیمحمدم رو شن ییدا یشد، صدا دهیکه به دهنم دم ینفس نیدوم
 تنفس بدم!

راه نفسم باز شد و در  یصورتم فشرده شد که لحظه ا یمحکم رو یسرم تند بلند شد و باالتر اومدم. دستگاه ریز
 . کردیقلبم هم بشدت درد م دم،یکشیتند تند نفس م کهیحال

ش  نهی. آراز دست دور شونه ام انداخته منو به سکردینگام م دیسف یمحمد بطرفم خم شده داشت با صورت ییدا
که عمه در آغوشش گرفته بود. پدر و اردالن و ارسالن  رفتیداشت از حال م انیگر ستادهیا ی. مامان کنارفشردیم

نگاهشون بمن بود. خاله هم  ده،یپر ییپراز اشک و نگران و رنگ و رو یاز جانم دورمون جمع شده و با چشمان زتریعز
پونه همراه  ی. ولختندیریاشک م ستادهیبودم، کنار هم ا دهید لمشویکه عکس و ف زجونیزار زار همراه پونه و عز

 چشم به من و آراز داشت! یاشک ابروهاش باال بود و با لبخند

...... آهسته نفس بکش، نی...... آفرنیآفر گفتیآراز دم گوشم که م یه باز و زمزم مهین ییبا چشمها واشی واشی
 .شدیآروم....... آروم....... حالم داشت بهتر م

 خوب و نفسم متعادل شد، با دستم اشاره کردم دستگاه رو کنار بکشن.  یکه کم حالم
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 ها!!   شدمیداشتم خفه م یگفتم: ووووووووووووووو دهیکش قیعم ینفس دوباره

و چشم بصورتم  دهیاش فشار م نهیهمه منو به س شیکه متوجه شدم آراز چنان پ شدیحواسم داشت جمع م تازه
 داره، که اصال ول کن هم نبود نسناسِ پررو! 

 زد!  رونیعرق کرده فکر کنم سرخ هم شدم، چون از گونه هام آتش ب یکه لحظه ا دمیکش یهمه چنان خجالت از

! چون آروم هیزود گرفت منظورم چ نکهیازش گرفتم. مثل ا زیر شگونین هیز بود با دستم که پشت آرا آهسته
 استراحت کن!  یو گفت: خدارو شکر حالت خوبه، االن کم دیدستاشو باز کرده کنار کش

فت: گ یداداش اردالنم بگوشم نشست که با لحن شوخ یدادم. صدا هیپشتم گذاشته بهش تک یکرد و کوسن کمکم
! اگه آهو جاش اونجا راحته، تو کنارش نی! تورو خدا خجالت مجالتم نکشستین یها! اصال مشکل نیراحت باش گمیم

 !میدار فیفقط بوق تشر نجایکن! ما هم که ا یدگیو بهش رس نیبش

نکرده خفه شده بود! حاال  یطلبت! با تو بود که االن خواهرت خدا یکیسرخ شد که آروم گفت: اردالن  یبحد آراز
همه بلند بود که بابا گفت: اردالن خان حرف  یخنده  یجلو من نذاشتم؟؟صدا یاومد یمتلک بپرون! خب تو ک یه

 ! ریبگ لیحق جواب نداره تحو

. شونهیبا ا شهیالبته که حق هم دادنیتنفس م شونیکه ا یگفت: بله اونجور دهیو کش شتریب یبا شوخ طبع اردالن
الزمم بشه به دختر خانمها تنفس بدم! فکر کنم کارِ  یروز دیبگذرونم شا ونشیا شیپ یآموزش یدوره  هی دیمنم با

 باشه!  یخداپسندانه ا یلیخ یلیخ

 خنده ها براه بود. یصدا باز

رونه، و دوره شو بگذ رهیبگ ادی یداره تنفس مصنوع ازین یتند گفت: هر ک طونیش یسرخ شده بودم، پونه  کهیحال در
 .....کنمیاضافه م ونیو خنده هم اشانت یشوخ یمواجب، حال کل رهیج یب دمیم میمن بلدم و خودم تعل

 که نگاهم به آراز افتاد.  زدنیهمه قهقهه م ندفعهیا

م به من چش ستادهیاعتنا به همه کنار بابا ا یلبش داشت و ب یگوشه  یکیو مغرورش لبخند کوچ نیمت ی افهیاون ق با
 و متلکها مال اون نبود!  هایحرفها و شوخ نیا ید انگار همه دوخته بود. خودشم کال به اون راه زده بو

 دلم گذشت: از
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 ، خسته ، بى شکیب، خودخواه

 اعتنا،  یتماما زور، ب مغرور،

 ....یپراز مهربان یدلشکسته، و گاه عاشق،

 همه ى آن چیزى ست این

 از این جهان  که

 به جا گذاشته اند برایت

 من مدارا کن....  با

 ....بعدها

 برایت تنگ خواهد شد... دلم

 دلم تنگ خواهد شد... حتما

 

 دوستش داشتم خدا عالم بود..... چقدر

اومد. چقدر مناسب  ادمیدوستش داشتم  یلیکه خ یخودم آهنگ نیهمه و لبخند شرمگ یخنده ها انیدر م یا لحظه
 لحظه بود......  نیا

 

 

 و چهارم یس قسمت
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احساس آرامش  یو دوباره در آغوشش فرو رفتم. بحد دمیخندون د ییو لبا سرخ یشدن مامان رو با چشمان کینزد
 نبود.  یداشتم که باور کردن

واهر خ نیاگه امروز اجازه دادن ما ا ناینوبت گرفتن! ا یکنم برا دایپ لیزنب هیبلند گفت: با اجازه تون برم  ارسالن
لستان از انگ هینجوریا دونستمی! اگه مکنمیعوض م اسممو میازش کش بر یبوس هیو  مینانازمون رو بغل کن یکوچولو

 ک شدنش!یو نزد دنیبوس یبرا گرفتمیکرده وقت م نییساعت تع

اشه ب یجلو! هرچ رمیکه حاال من م ریجلو اومده گفت: ارسالن تو نوبت بگ کردیچشماشو پاک م کهیدر حال زجونیعز
 گفتن! یکتریبزرگتر کوچ

هتر نفس بکشه و حالش ب یبه مامان گفت: دخترم بکش عقب بچه م بتونه کم دیکشیشونه ام م یدست رو کهیحال در
 ذره هستش!  هیمادر! بذار منم بغلش کنم که دلم براش  نمیباااابااااا اصال برو کنار بب یبشه. ا

 نیداشت! چشمان مهربونش ع یمهربون و آروم یشد که چه چهره  دهیزن مهربون نگاهم بطرفش کش نیا یصدا با
. اشکاشم که کردیو نوازشم م دیبوس یم قیعم یبا شوق و محبت فشردیمنو در آغوشش م کهیبود و در حال مامان

 بود.  یجار

رو  شربت نیشربت دستش بود به مامان گفت: خانم توانمند لطفا ا یوانیل کهیهنگام آراز جلو اومده در حال نیهم در
 داره! ازیبخوره. االن ن نیبه آهو بد

 اتیبه روح یلیخ نکهیخودِ آراز زحمتشو بکشه. مثل ا نیاردالن بلند شد که گفت: مامان لطفا شما بلند ش یصدا
 آهو وارده!  

رو  یبه آراز کرده خندان تشکر کردم و آروم گفتم: داداش یهمه دوباره بلند شد. با خجالت نگاه یخنده  یصدا که
 وگرنه .......  بده، ریبچرخه و به همه گ دیاون زبونش با دیببخش

ه دوستمه، به هم نیتر یمیلبش اومده بود نذاشت ادامه بدم گفت: پانزده ساله صم یکوچولو رو یلبخند کهیحال در
 اخالقهاش واردم. تو نگران نباش! فقط استراحت کن. 

 یدیدماه رو مچن نیمزد زحمات ا یکه بابا گفت: اردالن کم سر بسر آراز بذار! دار دادیشربت رو بدستم م مادربزرگ
 جمعش کن! ایآخر و دِ ب میبه س زنهیم دفعهیکه!  شیشناس ینه؟ م
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 ! دیینفرما یچوب کار کتونمیتوانمند کوچ یبا محبت رو به بابا گفت: آقا آراز

ه شربت رو خودش ب نیبلند ش گمیبابامونم شد! من م کیکوچ انپوری! آرازخان کــــــــــایتند گفت: دِ ب اردالن
 ! کنهیقبول نم یآهو بده کس

و پاش یناز کن یخوایم گهیگفت: چقده د کردیبغلم م کهیخودش جلو اومده شربت رو از دستم گرفت و در حال بعد
 منم باشم فقط نــــــــــاز نــــــــــوز !!! چرخن،یدور و برت م یلیخ زکم،یعز ستی! البته گناه تو نگهید

 . دیبار بوس نیچند منو صدادار بعد

 یراب یخودشون راه و روش یآغوش بابا و ارسالن فرو رفتم. که هر کدام برا یتو دیتا کنار کش دمیخندیم کهیحال در
چشم بصورت خندان و مهربونشون دوخته بودم چقدر کنارشون احساس  کهیابراز محبتهاشون داشتن و در حال

 ! کردمیو آرامش م یخوشبخت

الن . که اردکردندیم یچشم بهم داشتند احوالپرس کهیدر حال ستادهیهم ا یپونه و اردالن نشست که روبرو یرو نگام
تنبلم  یلی! خودشم خرمیبگ ادی یتنفس مصنوع شتیپ امیب خوامینفر اسم منو ثبت نام کن م نیبعدش گفت: پونه اول

 ! از االن گفتم حواست باشه.رآموزیو د

 زیر زیو ر کردیبدست داشت چشمان مهربونش رو بمن دوخته نگام م یشربت وانیشسته لن یمبل یرو کهیدرحال آراز
 شگرف رخنه کرده بود. از ذهنم گذشت: یاون نگاه مهربونش، غم یتو ی. ولدیخندیاردالن م یبه حرفها

 

 شتریشوم درد فراقم ب یچه عاشق م هر

 شتریب اقمیاعتنا من اشت یچه او ب هر

 

 شد بعد سال یاگر خاموش م الیل آتش

 شتریاز آتش او احتراقم ب یول من
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 کوشم فراموشش کنم در خلوتم  یچه م هر

 شتریو هق هق کنج اتاقم ب سیخ پلک

 

 فراموشش کنم؟ یروز تونستمیم یعنی

دستمو در دستاشون گرفته نوازشم  هیو مامان خوشگلم نشسته بودم که هرکدوم  زجونیمبل سه نفره وسط عز یرو
موهام  یمامان هم فقط رو یداشتم. لبا هیمامان گذاشته بودم و چشم به بق فیظر یشونه  یرمو رو. منم سکردنیم

 بود. 

بحث  یجد یلیسالن جمع شده بودن و داشتن خ ی گهید یو پدر بهمراه آراز گوشه  ییو اردالن و دا ارسالن
 . ستین ونیدر م یو متلک یشوخ چیه یمهمه و پا یلیحرفاشون خ زدیشون داد م افهی. قکردندیم

هم نشسته بودن که  ییکه نبود. جا یشدن ی! ولکننیصحبت م یکنجکاو بودم بفهمم دارن در مورد چ یلیخ
 . دیرسیصداشون به ما نم

بم و قل رمیدل ضعفه بگ شدیو باعث م گرفتیصورتم قرار م ینگاه مهربون و گاه به گاه آراز بود که دورادور رو فقط
 بشدت بلرزه! 

 : خوندیبود که برام م نیمثل ا شدیکه بصورتم دوخته م نگاهاش غم

 

 دم کن با محبت میهمانت میشوم  چای

 همان قند دو پهلوی لبانت میشوم من

 

 دل تنگم عجب جا کرده ای جانان من در

 بخواهی در دل تنگ تو جانت میشوم گر
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 ندٔ  اشاره از تو بنیادِ دلم را میک یک

 تو خواهی بهتر از جان جهانت میشوم گر

 

 کم کن من که گفتم میخرم ناز تو را ناز

 میخواهمت اهو،  شبانت میشوم انقدر

 

 شدی تو ماهتابم ، روز خورشید منی شب

 ام نهیدرون س یجوشیکه م یعشق یدیدم از تو ، مهربانت میشومچشمه  مهربانی

 و من آب روانت میشوم ییایدر حکم

 

 بودی دوست داری یک نفر مهمان کنی گفته

 دم کن با محبت میهمانت میشوم.... چای

 

 0......... دیترکش کنم حاال فراموش کردنش بکنار؟ دلم لرز خواستمیم یمن چه جور یخدا

 

 

 ینگاه یچشم ریز یو هراز گاه کردیصحبت م یمشغول بودند. پونه که گاه یبه دور و برم کردم که همه بکار ینگاه
باغ نبود و سرش چنان به بحث و گفتگو گرم بود که  یاصال تو نکهیاردالن مثل ا ی. ولنداختیگ به اردالن مقشن
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ون و از حاالتش کردمینگاه م ونیبه آقا تعجب. منم فقط مشدیو سرخ م دیکوبیمشتشو به دستش م یعصبان یگاه
 . اوردمیسر در نم

من ب یو غرغر کنان چنان نگاه دادیتکون م یبا تاسف سر کنه،ینم یاردالن اصال بطرفش نگاه دیدیهم که م پونه
گناه من بود اردالن بهش  نکهیتا گوشت تنم رو بجوه! مثل ا ستمین کشینزد کردمیکه خدارو شکر م نداختیم

 . کردینم یتوجه

د و هم گرم و نرم بو یلیداشتم که خ یآغوش مامان جا ی. منم که توکردیهم داشت رو بطرف همه صحبت م عمه
 . کردمیکه بشدت ذوق م کردمیموهام احساس م یمامان رو رو یلبا یگاه

زمون شد که ا دهینگاه همه به سمتش کش پمیخوش ت یبابا ینشده بود که با صدا یمفصل، دو ساعت ییرایپذ بعداز
 .میرفتن بش یآماده  خواستیم

 خودم افتاد.  یمرد محکم و اخمو نینگاهم به سمت آراز ا ناخودآگاه

 . کردیم دادیهمه ب ،یقشنگش غرور، عشق، تمنا، غم، دلتنگ یاون چشما یبصورتم دوخته شده بود و تو نگاهش

 زمزمه کردم: براش

 

 نداشت لوفریکه ن ینیآن مرداب غمگ مثل

 کس باور نداشت! چیمن بد بود اما ه حال

 

 دهد یمرا دق م "ییتنها"دانم که  یم خوب

 بهتر نداشت! نیاز ا یزیهم در چنته اش چ عشق

 

 که زییپا یرحم یاز ب دمیترس آنقدر
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 نداشت! وریشهر یانیمن را روز پا ترس

 

 بود کنج خانه ام یظرف بلور یزندگ

 مو برنداشت! یافتاااد از چشمم، ول ناگهان

 

 در چنگ مغول ستیمن، حال گل سرخ حال

 نداشت! "یلیل"من ...به جز  هیشب یکس حال چیه

 

 نیرو نگه داشت ی! چرا همچنیبخودم اومدم که زمزمه کرد: خوبه چندماه کنار هم بود زجونیآروم عز ی باسلقمه
 لحظات آخر!!!! نیا یبرا

 آغوش مامان فشرده شدم.  یانداختم که محکم تو نییخجالت سرمو پا با

ن که داشتم حال اال نیروز خوب وعاشقانه!!! با ا هیاز  غیدر میخونه سرکرد هی یکردم: سه ماه تموم با هم تو فکر
مجبور بودم  ینه؟ ول ای ارمیبدون آراز دوام ب تونمیم دونستمیچقدر وابسته اش بودم! واقعا نم شدم،یازش جدا م

 . میهم ساخته نشده بود یعادت بدم. ما کال برا شیخودمو به دور

در  داشتم. چقدر ازیداشتم. به تک تکشون ن ازیبهشون ن ایدن ایبودم که دن یخونواده ام م شیپ دیبه بعد با نیا از
آرزو کرده بودم موقع خارج  یبرم و حاال روز رونیخونه ب نیخودم از ا یروز بودم که همراه خونواده  نیحسرت ا

 فیح یبود؟؟!! آراز تمام قلبم، تمام روحم، تمام وجودم بود ول یشدن ایآ یآراز بزنم. ول یهم به پا یشدن لگد
 .....فیبدردنخور! ح

 رو جمع کن. همه منتظر تو هستن! لتیبرو وسا زدلمیبا فشار دادن دستم منو بخودم آورد و آروم گفت: عز زیعز

 نیخبر داشتند؟؟ همه خبر داشتند چقدر سردرگمِ ا رانمیهمه از حال و روز و یعنیچرا نگاه همه به من بود.  دونمینم
 هستم.  شونمیپر یزندگ
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 فکر بود.  یانداخته بشدت تو نییکه سرشو پا به آراز انداختم ینگاه مین

 بلند شده بطرف پله ها راه افتادم. پونه هم همراه من بلند شد.  آهسته

 می. تعارف که ندارمیکه آماده ا نیداشته باش فیشام هم تشر یتوانمند لطفا برا یخاله بلند شد که گفت: آقا یصدا
 خودتونه!  یخونه 

. میشام در خدمتتون باش یبرا نیپرت بود. لطف کن یلیحواسم خ دیهم که تازه بخودش اومده بود گفت: ببخش آراز
 . ستمیاهل تعارف ن نیدونیخودتون م

دم: فکر کر نیخون یکه با دل دادمیبمونن. منم همچنان با دقت گوش م توننیکه نم کردنیداشتن ازش تشکر م همه
 کنار آراز باشم آخه!!! شتریب یچند ساعت خوادی! من دلم منیموندیم نجایامشب رو هم شام ا شدیم یچ

 نیا ینکرد و فقط پدرتو درآورد، االنم تو یچکاریدوسه ماه ه نیفکرمو خونده بود گفت: ا نکهیمثل ا طونیش ی پونه
 !یخودت روراحت کن الیو خ یخودتون برگرد یبهتره هر چه زودتر بخونه  کنهینم یچکاریه یدو سه ساعت اضاف

 یتو ایدن یبود و تمام غم و غصه  دهیکه داشتم بشدت پر یخودمو به اتاقم رسوندم. حال خوش یچه جور دونمینم 
! مکردیتخت نشسته بودم و فکر م یو همچنان رو رفتینم لمیدلم تلمبار شده بود. دست و دلم به جمع کردن وسا

 کنم.  کاریچ خوامیاصال بلد نبودم م

 یخوایم یبه همه بگ یبر یخوایم یعنیحس کننده زدن!  یبهش ب نکهیمثل ا ــــــــــریگفت: نه خ یاکش پونه
 یبخدا! دخترمون چه بد عادت شده از بس بغلش کردن! حاال خدارو شکر روز هیزیخجالتم خوب چ ؟یبمون نجایا

 جمع و جورت کنم!...... دیمن با نکهیمثل ا ی! وآآآآآآآآآیخونه خالص بش نیزودتر از ا یکردیهزار بار دعا م

 !!....ارهیزودرسم بشدت داره منو از پا درم یبزور خودمو نگه داشتم و دلتنگ دونستمیم نویا فقط

م کلفت و نوکر خان یمفت و مجان یول م،ی: خداروشکر خودمون صاحب کلفتگفتیدلم خوندم: پونه با غرغر که م یتو
که شروع به جمع  اوردیم رونیو چمدونهامو از کمد ب گفتیاابااااا! همچنان مادا اصولت بااا نی. بنازم به امیهم شد

 کردن لباسهام بکنه. 

 نشن.  ریکه سراز رمیخودمو بگ یجلو کردمیم یسع یپراز اشک بود ول چشمام
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. چمدون هم لباس اضافه داشتم هی یبه اندازه  یگذاشت. چمدون دوم هم پر شد. ول یچمدون رو بسته کنار هی پونه
! حاال خوبه خداروشکر یریبا سه تا م ،ی. با دوتا اومدرمیاز آراز جوووووووونت چمدون قرض بگ رمیگفت: با اجازه م

 !یالزم داشت نریکه اونموقع چمدون نه، کانت ینبود یدَدر ادیز

 اتاق خارج شد. واز

دست  که از کردمیکه با رفتن پونه سرگرفته بودن رو تند تند پاک م ییخودمو جمع کنم و اشکا تونستمینم اصال
 نداشتم. یخودِ زلزله اش خالص یها و متلکها حتینص

بشه، آروم پشت به در  دهیبه اونطرف بکنم که صورت سرخم د ینگاه ای ارمیسرمو باال ب نکهیباز شد و بدون ا در
 . فتهیتا چشم پونه به اوضاع خرابم ن ارمیب رونیمو بها زهیکه خورده ر دمیکش رونیرو ب یعسل یکرده کشو

 الزم یا گهید زیآراز بگوشم نشست که گفت: چ یصدا ذاشتمیم رونیرو ب الیداشتم پشت به در وسا همچنانکه
 ارم؟یبرات ب یندار

بود!!!! خدارو هزار هزار  ستادهیسرم ا یباال یک نیبب نه،یپونه صورت با چشمامو نب خواستمیخشکم زد. من م فقط
مل کنم و تح تونستمیکه اصال نم کردیهم آراز بارم م ییزایچ هیو  رفتیمرتبه شکر پشت بهش داشتم، وگرنه آبروم م

 دَم رفتن بازم دعوا....

 الزم ندارم.  یزیتکون داده گفتم: ممنون نه، چ یسر واشی

 یحساب یدعوا هیدوباره باهام  خواستینگاش کنم. چقدر دلم م ریدل س هیبطرفش برگردم و  خواستیدلم م چقدر
فاشو در و حر ادیبطرفم ب یعصبان خواستی! چقدر دلم مارمیآغوشش فشار بده که نفس کم ب یبکنه بعد منو چنان تو

 بودم الیگودز یلباش بصورتم بخوره! چقدر چقدر چقدر در آرزو یصورتشو بصورتم چسبونده بگه و گاه کهیحال
 بهتر بود...... فتادیهرچه زودتر اتفاق م یو فراموش شدن ی. رفتنرفتمیم دیبا ی............. ولیول

 ؟یبرگرد یخوایگفت: نم آروم

 ! دادیچشمان سرخم آبروم رو بر باد م ی! ولنمشیدوباره بب کینزد نیکتریدوست داشتم برگردم و از نزد چقدر

باور کن  یاز خودم بجا نذاشتم. ول یخوب یاسفم که خاطره گفت: مت نیتکون دادم و برنگشتم. فقط غمگ یسر
 یبکنار، جوابشو چ هیاالن جواب مامانت ....... فقط مامانت حاال بق شدیاز سرت کم م ییمجبور بودم! اگه مو



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

338 

 

 یروز دوارمینبود. ام ینشسته خبر نجایا هک ییآهو نیاالن مدتها بود از ا گرفتمیشل م یبدم! اگه کم خواستمیم
 بزرگِ آراز نگهدارت باشه...... یِمجبور! خدا ایبودم  والیوسط ه نیو من چقدر ا گذشتیم یدور برت چ یمبفه

 ی. طوردمیبلند هم بار ی. باصدادمیبار اریاخت یهام بشدت سرباز کردند وب هیکردم از اتاق خارج شد که گر احساس
 قادر به کنترل اشکام نبودم. گهیکه د دمیبار

 .....ــــــــــزمیداده گفت: عــــــــــز هیو صورتشو بصورتم تک دیاز پشت در آغوشم کش پونه

 ......... بذارم برم......یکنم؟؟؟؟ ....... چه جور کاری..... چخوامیبه..... بعد م نیبا هق هق گفتم: پونه ..... از ا آهسته

 گلوت پونه!!! یوَرم تو یوفت و پونه! اِپونه دم گوشم گفت: زهرماروووووووو پونه!!! کووووووووو که

 !نیکه چمدون رو برامون آورد نیدیزحمت کش یلی! خنییپا میای! ما هم االن مدییآراز خان لطفا شما بفرما 

کجا بود منو درسته  نیزم نیا یفرو برم. وااااااااا نیزم یفقط تو خواستمیاز خجالت م چ،یکه ه دیدرجا خشک اشکام
 قورت بده خالص بشم آخه! 

. دکریدادم و بلند شدم. پونه چمدونهارو بسته آماده بود. بغض داشت خفه م م یکه حالم جا اومد به خودم قدرت یکم
زودتر به  خواستمیخودم نم وونهیچه مرگم شده! مگه منِ د دونستمیبرم! نم رونیاصال دوست نداشتم از اتاقم ب

نبودم قدم از قدم بردارم؟ چه لحظات  یچرا راض حاالدور بشم؟ پس  الیده ام برگردم و از آراز گودزآغوش خونوا
 !گذروندمیرو م یسخت و سردرگم

بده و منو بخندونه. که من هم اصال  یبهم دلدار کردیم یو متوجه بود، سع دیفهمیکه حس و حالمو کامال م پونه
 .کردمینم شیهمراه

 قشنگ خوند: دادیقر م ییبایبز کهیه کمرش زده در حالدستاشو ب دمید کدفعهی

 و عشق را لوس بکن ایتو ب بانو

 ظاهر خود به رنگ طاووس بکن ای

 است نییفشار قند من پا انگار

 تو خواهشا مرا بوووووووس بکن! کباری
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 صورتشو محکم جلو آورد و منتظر بوس کردنم شد.  بعد

هام  ییبه اتاق تنها یچشمام هم پراز اشک بود، نگاه دمیخندیو همچنانکه م رمیخنده ام رو بگ ینتونستم جلو گهید
 باشم. تونستمیاتاق م نیا یبود که تو یبار نیآخر دیدل و مغزم حکش کردم. شا یانداختم و قشنگ تو

 فکرم گذشت: از

 

 قهـــوه پشت قهوه تا فنجان آخر  یه

 درمانِ آخر یهستـــم ا ادتیبه  شهیهم

 

 ...ییدر فصـل جدا ـدیـرزدلم لــ پشت

 زمـستـان بـود تــــابستـان آخر مثـل

 

 ـدهیامـانـم را بر یغـــم دور حــاال

 درد سخت است نیتحمل کردن ا گریدرد مهلـک دنـدان آخـــرد مــــاننـد

 جـان آخـر نیا رسدیبه لبها م دارد

 

 ازدست تو هر چند امشب... خورمیم سم

 آخر وانیتو افتــــاده ته ل عکس

 

 عاشقانه یمرگ انیکه با...پا دیشا
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 درمان آخر! یدرد ب نیشود ا درمان

 

 رو آمد گذشتم شیهرچه خوان در پ از

 مانده آن هم خوان آخر... میخوان برا کی

 

اتاق دوختم و فکر کردم  یخوان آخرم چه دردناک بود که طاقت دل کَندن نداشتم!!!!!.... نگاهمو به گوشه گوشه  و
 ،یدلتنگ یخنده، گاه یگاه ه،یگر یلبخند، گاه یغم، گاه یگاه ،یخوش یداشتم. گاه ییوزها و شبهاچه ر نجایا

 برام تموم شده بودن!! گهیگرم آراز که د یهم....... آغوشها یهم........ گاه یگاه

 .......یافتادم که پتو رو کنار زده آرام بوسه ا یشب ادی

اون سرِ  یخاک تو یدو دست ید بطرف پونه برگشتم که گفت: الهاشک آلو یمحکم تکون داده با چشمان سرمو
 یاکنار. بر میبد آراز رو بزار یاخالقها ای!!!! اصال بووووووونهید یکنیم ینجوری! تو چرا ایاونم گرومب زمیمشنگت بر

و  یرسمها رو عوض کن یخوایم اینه؟  ای یبرگردخودت  یپدر یبه خونه  یبخت رفتن مجبور یعروس شدن و خونه 
که حاال ما هم به جهنم و  ستیخودتم با خودت مشخص ن فیکه تکل یریبم ی! الهیداماد عروس بش یخونه  نیاز هم

 ! میفیکه بالتکل نیدَرک و اسفل السافل

 . میکنم که دستمو گرفت و کشون کشون همراهش از اتاق خارج شد هیگر ایبخندم  دونستمینم

. فقط دم گوشم گفت: دیبصورتم دوخت و آروم بغلم کرده بوس شویخاله روبرو شدم که نگاه مهربون و اشک با
 . ایب دنمی! حتما زود بزود دهیخال یلیخونه بدون تو خ نی. امونمیمنتظرت م

. گشتمیچون اصال برنم گردم،یخونه برم نیقول بدم به ا تونستمیتکون دادم. نم یسر دهیصورت مهربونشو بوس منم
 . گشتمیبرنم چوقتی....... ه

شد. دردِ نگاهش آشنا بود. داشت با من حرف  دهی. ناخودآگاه نگاهم به سمت آراز کشکردندیداشتند مارو نگاه م همه
 هامو بشکن!  ییبمون! تنهام نذار! بمون و حصار تنها شمینرو! پ گفتی! انگار مزدیم
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مدت  نیا یکه تو یزجر نهمهیدلم داد زدم: آراز ......... ا یفرو رفتم. توصورتمو برگردونده دوباره به آغوش خاله  تند
! موندن یایبدردنخورت کنار ب یاخالقها نیکه برم و تو هم با ا نهیکار ا نی! بهترهیبا ترس و لرز تحمل کردم برام کاف

 کاره!!!! نیبهتر گهینداره! فراموش کردن همد یا دهیفا چکدوممونیمن بجز رنج و عذاب برا ه

کنم. نه جراتشو  یبا آراز خداحافظ تونستمیکردم. اصال نم یاومده بودن خداحافظ ییرایخدمه که به پذ ی هیبق با
 یگاهن نکهی. پس بهتر بود بدون اکننیو رسوام م رنیگیتا بطرفش برم اشکام راه م دونستمیداشتم نه قدرتشو! م

 . دیبخش یو منو م هیموضوع چ دیفهم یم دیا.... ش دیبطرفش بکنم خونه شو ترک کنم! خودش شا

 سرخت یفکر نباش که با اون چشما یتو نهمهیپونه خودشو بمن رسونده گفت: ا دمیفکر بودم د یتو همچنانکه
 حتما! یشیمنگول! حاال مردا رو نگاه کن که خوشحال م یبرامون نموند دختره  ییآبرو

 کننیو ازش خواهش م کننیپدر و ارسالن و اردالن دارن با آراز صحبت م دمیرفت که د ونیتند بطرف آقا نگاهم
 و صرف شام رو دور هم باشن.  ادیهمراهشون به خونه مون ب

! شما امروز گهید یتی. انشاا... در موقعشمی. مزاحم نمدیبه استراحت دار ازیشما خسته و ن یگفت: امروز همه  آراز
 . دیردا ازیاز مهمون به استراحت ن شتریب

استراحت  رهیخسته بود و دلش استراحت خواست م ی. هر کمیدیو ناز کردن آرازم د میخداااا! نمرد یگفت: وا اردالن
 تو نگران همه نباش لطفا!  کنهیم

 خواستمیبودم. خدارو شکر مثال م مشیمنتظر تصم صبرانهیچشمام نشست که ب یهنگام نگاه آراز تو نیهم در
 فراموشش کنم!!!!!

 .دیپر یلبش نشست و در آن یشناختمش گوشه  یگذرا که فقط من م یشد که لبخند رهیبه چشمام خ یلحظات

 ؟؟ینه؟ اجازه گرفت ای یایاونور بپره، م نوریبلند گفت: آراز جان من نگفتم چشمت ا اردالن

 ،یو تنهام بذار یازم جدا بش یتونیو نم یکنیاصرار م نهمهیزده گفت: اردالن، حاال که ا یلبخند محو نباریا آراز
 .  امیچشم م

برداشته پس بهتره  االتیخ ینطوریبه عرضتون رسوندن! اگه ا یها آراز جان، اشتباه دیتند گفت: ببخش اردالن
 . مینداره! ما که رفت یخودت که تک و جفتت هم به من ربط یخونه  یبمون
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 . میریهمه با هم م میتآراز جان، در خدم دیینکن! بفرما یگفت: اردالن شوخ بابا

 یکه جلوتر از همه راه افتاد؟ وا یگفت یمارمولک، با چشمات بهش چ نمی: راستشو بگو ببدم گوشم تند گفت پونه
خدااااااا آخر  یاز طرف تو بود!!! ا یمنتظر اجازه ا نکهیمثل ا شیسر یپررو یپسره  ن؟یدار ینکنه با هم تله پات

 بگذرون! ریخودت بخ شهیم یچ نایعاقبت ا

 گرفتم که الل شد.  شگونشین چنان

 یسع کهیکردم و تا برگشتم اردالن خودشو بمن رسوند و در حال یاز اومدن آراز دوباره با خاله خداحافظ خوشحال
و چشم و چالت اونهمه  یکنیمِن مِن م نهمهیفهمم چرا ا ی: اگه من برادرتم مبغلش بزنه آروم گفت ریمنو ز کردیم

 !ستیبست ن گهید ایسرخه! ب

تورو  یداد و هوارم به آسمون رفت که داداش یکنده شده و صدا نیحدودا منو در آغوشش گرفت که پاهام از زم و
 !فتمیاالن م نیخدا منو بذار زم

که گفت: تورو با زور نبرم  رفتیم ییرایپذ یداشت راه خودشو بطرف خروج ترسمیهم انگار نه انگار که من م اردالن
 !گمیباووووووور کن جوووووووون خودم راست م ،یهست یفکر کنم موندن

بجز آراز که با خشم و اخم به اردالن  دنیخندیهمه داشتن به اداهاش م یول دیشن یاردالن رو نم یصدا چکسیه
! بخورمت پسر با کنهیم یحسود به داداشم هم یحت یدوست داشتن یوالیه نیمن، ا ی. فکر کردم: خداکردینگاه م

 !یکنیجا، که آخرش ناکارمون م هیحسادتهات  نیا

نگاهش آروم و  کردیم یسع کهیطاقتش تموم شد، چون با همون خشمش بطرف ما اومد و درحال نکهیمثل ا کدفعهی
 .دیباشه که اصال هم موفق نبود به ما رس یمعمول

خودمه هر  یبهش گفت: خواهر ته تغار یکلفت شده ا یانداخت و با صدا یبه آراز نگاه دهیباال پر یبا ابروها اردالن
 بزن! یحرف ی! حق دارکنمیدلم خواست م یکار

 یرو م الیگودز نیجوونم من ا ی: داداشکردمیداشتم نگاهش کرده فکر م یآغوش داداش یمنگوال تو نیع منم
! و هگیمو به مو بلدم نه کس د اتشویم خصوصمنم که تما نیسرجاش! ا ادیهوشت م رهیگیشناسمش، االن پاچه تو م

 . دمیخند زیر زیر

 تمام به حاالت آراز چشم دوخته بود.  طنتیبمن بعد به اردالن انداخت که اردالن با ش ینگاه آراز
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 .دیرسیهم از گوشه کنار بگوش م ییخنده ها یصدا

 

 آرازم خوندم: یدلم برا یتو

 

 گرمید یامشب ز درد عشق حال ایساق

 گرمید ییبگو من در نوا گرید یا نغمه

 

 به شوق میآ ینم گرید یچنگ و ن یصدا از

 گرمید ییدر ساز کوبند و هوا مطربان

 

 یخواند ول یوانگید یرا هر عاشق عشق

 گرمید یتو و در سر جنون دارید عشقِ

 

 درمانِ عاشق را نگارش باشد و یب درد

 گرمید یبیدردِ درمان و طب یب یپ من

 

 و من گمگشته ام یهرکس رود راه ایحال
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آراز با  ذاشت،ینم نمییپا کردمیم ی.... همچنانکه بغل اردالن بودم و هرکارگرمید یو در نشان اری یسرم سودا در
و  گهیم یچ نهیلبش، چشم به آراز دوخته بود بب یگوشه  یبمن و اردالن کرد که اردالن هم با لبخند یخشم نگاه

 !کنهیم کاریچ

 باهات حرف بزنم.  خوامیبخودش مسلط شده با آرامش به اردالن گفت: م یکم آراز

خودم بغلمه، منم  یآشکار گفت: خب جوجو یطنتیاردالن با ش یبذار! ول نیبارت رو زم یعنیبود  نیحرفش ا یمعن
 بگو! شنومیم

 ! االن دوبارهنییر پاآهسته گفت: لطفا آهوخانم رو بذا یمصمم و محکم ول دهیبه موهاش کش یدست یبا کالفگ آراز
 !!  رهیگینفس م یو تنگ شهیحالش بد م

هم که  ییو دا یدیبهش م ی! تو نفس مصنوعستین یمساله ا رهینفس بگ یباز شده گفت: خب تنگ یشیبا ن اردالن
 !ستین ینگران یدستگاه داره! اصال جا

! نفس بکشه یبتونه کم دیچقدر عذاب کش یدی! خودت دستین یآشکار گفت: اردالن االن وقت شوخ یبا خشم آراز
 نکن. تشینباشه! لطفا اذ اهیهزارسال س خوامیو .... که م یبه نفس مصنوع یداد ریاونوقت تو گ

هم بصورت من انداخته گفت: اِاِاِ  یآراز دوخته بود، نگاه ی افهیباال رفته چشم به ق ییکه با ابروها اردالن
مـــــــــــــــاجرا  دونستمیز از منکه داداشتم جلو زده!من نمآرا یعنینــــــــــه بااااباااا! 

 ! هینـــــــــــــــجوریا

 بگوشم خورد.  یزیر یخنده ها یگفت که دوباره صدا دهیهفت خط حرف آخرشو چنان کش اردالن

و گفت: آرازجان  دیگذاشت و دستشو دور گردنم انداخته محکم منو بوس نیزم یآروم و آهسته منو رو یلیخ بعد
 یجوجو میطلبم! حاال اجازه دار یناراحت شدن. جداً پوزش م یاگه آهو خانم کم خوامیواقعا از حضورتون معذرت م

 .......؟نکهیا ای میو بر میخودمون رو بردار

 یشو حال خو کردمیم فی. منم داشتم کدیخندیداشت م یرلبیبار دستپاچه شده بود. اردالن هم ز نیاول یبرا آراز
 نبود.  فیداشتم که قابل توص

 از ما دور شد.  عیبصورت شادم انداخته سر ینگاه آراز
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ن و آراز خش نینه؟ چرا ا میخبریهستش که ما ب ییکلک! نکنه خبرا نمیچرا فرار کرد؟ بب نیدم گوشم گفت: ا اردالن
رو تو حساس شده که کم مونده منم بخوره  نقدهیبودن، ا تیاهم یبا آدما و موجوداتش براش ب ایمغرور که کل دن
 مواظبته! شتریوروجک منم ها که صدالبته اون ب یسرت داداشِ تو ریکنم! مثال خ تیمبادا خانم رو اذ

مدت  نیافتاد که با تشکر از زحمات ا هیچشمم به بابا و بق یوقت ینگفتم، ول یزیچ نداختمیباال م یشونه ا کهیحال در
و آراز رو  گذشتیروزها م دیو شا رفتمیداشتم م گهیکرد! د یزده مواظب من شده، دلم تنگ شیآراز که از کل زندگ

 .کردمیم اموششکم کم فر دی. بادمیدیهمون بهتر که نم ی. ولدمیدینم

 . کردیبود و بدرقه مون م ستادهیا ی. دم خروجمیستادیمامان دور شونه ام بود که مقابل آراز ا دست

 ؟یایگفت: آراز جان، پس با ما نم مامان

 .  رسمیکار دارم اونارو انجام بدم بعدا خدمت م یکم نیگفت: اگه اجازه بد آراز

د. ز شمیبصورتش انداختم که غم نگاهش آت ی. آروم نگاهدیدوباره از زحماتش تشکر کرد که نوبت به من رس مامان
زحمتتون دادم.  یلیمدت خ نهمهیآهسته گفتم: ا دهنمو قورت داده یبگم. آب نداشته  یچ دونستمیاصال نم

 چوقتی! هنیاون دوستتون رو بمن نداد یاباشه آهنگ ادتونی. فقط نیبکش یبراحت ینفس نیاز امشب بتون دوارمیام
 . خدانگهدارتون. رهینم ادمی

گرفته بودم دروغ  اشکامو یو آروم راه افتادم. اگه بگم با هزار ترفند جلو دمیزور نگاهمو از چشماش کنار کش با
 .رفتیو...... م رفتیم دیباالخره با یرفتن ینگفتم. ول

 پسرم. میکه گفت: آراز جان منتظرت هست دمیصداشو شن فتادیکه دنبالم راه م مامان

 عنوان دوست ندارم مزاحمتون بشم! چیبه ه نیباور کن یول ام،یگفت: چشم م آراز

 به کار نبر! تو هم گهیمزاحمت رو لطفا د یکلمه  نیگفت: فقط ا شدیاز گفته هاش استشمام م یهم که لبخند مامان
ه گند یِوروجکها شیو پ یایبه خونه مون ب یتونیبه بعد هرزمان دلت خواست م نیکه از ا یمثل اردالن و ارسالن من

 هم دوستت دارم.  یلیدارم و خ لتپسرم که با تمام وجودم قبو هی! تو هم یمن باش طونیو ش

زد بعد ادامه  شیشونیبه پ یو بوسه ا دیمامان آهسته آراز رو در آغوشش کش دمیعقب برگشتم که د به یا لحظه
 یلیاز پسرام! خ شتریب یحت ،یچقده مراقبش بود دمیو با چشم خودم د یدیآهو کش یکه برا یبابت زحمات نمیداد: ا

 . یلیممنونم..... خ
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بود چشماش پراز اشک بود. مامان هم سرشو  ستادهیجلودارش نبودم و راه گرفتند. بابا که دم در ا گهید اشکامو
 .   شدینم دهیبود و صورتش د گهی. آراز که کال سرش طرف دومدیانداخته م نییپا

د. افتاراه  نیبابام شدم که مامان هم کنارش نشست. چهار ماش نیبود. سوار ماش یبحران تمی. وضعستادمینا گهید
ما داره به محافظا اشاره کرد و دو  نیهمچنان که چشم به ماش دمیبه سمت آراز برگشتم که د دارید نیآخر یبرا

و افراشته، ........  بایبا صالبت و پراز غرور، قد و قامت ز ی افهیما شدند. ق یهمراه یبلند پراز محافظ آماده  یشاس
 بمونه. فکر کردم: ادگاریتمام عمرم برام  ینگاه فاخر و پراز غم آراز رو چنان در قلبم حک کردم که برا نیآخر

 

 کند ینم یفرق

 باشد، تیجمع کیانبوه  انیم در

 اتاق کی ییسکوت جنون آور تنها در

 ب،یشهر غر کیخلوت  یدر پس کوچه ها ای

 را از دست داده باشد یکه آغوش یکس

 ییدنبال جا به

 گردد ! یگم شدن م یبرا

 

 بودم.....  دنمیو بار ایدلتنگ یبرا ییمن دربدر دنبال جا و

 کردم: زمزمه

 

 شدیشب م سپس

 میشدیم رهیها خما به ستاره و
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 تو

 یگشتیستاره م نیتربزرگ دنبال

 من غرق در تو و

 گشتمیچشمانت م یِپ

 

 شدیم سردمان

 بود بایز اما

 و دور رید یروزها آن

 کهنه خواهند شد.... گریها که دعاشقانه آن

 

 !!!.....دیخواهند رس انیبه پا یعشق و دوست داشتن هام روز یهمه  یعنی ایخدا

 چشمام حلقه زد.  یتو اشک

 

 

 و پنجم یس قسمت

 

. حالم اصال خوب نبود. نرفته و دور نشده، رفتمیوجودمو جا گذاشته همراه خونواده ام م ی. همه میخارج شد الیو از
 خوشحال یلیهام خ یبا وجود مامان و بابا و داداش کطرفی. از اوردمیبود! اصال از حالم سر در نم دهیامانمو بر یدلتنگ

وجودم ........ نــــــــــه! تمام وجودم، تمام قلب و  ی مهین گهی. از طرف درفتیدلم غنچ م شونیادآوریبودم و با 
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عنوان  چیو اوضاعم به دیچربیم هامیشاد یو دلم پراز غم و اندوه بود که بر همه  رفتمیداشته هام رو جا گذاشته م
 شد. کرو در گوشم فرو کردم که بدتر چشمام پر از اش یحواسم پرت بشه هندزفر نکهیا ینبود. برا زانیم

 که جا گذاشته بودم خوندم: یقلب و روح یداشتم برا ابانهایچشم به خ کههمچنان

 

 انتظار توام.. در

 ایب ییچنان هوا در

 

 از تو ممکن نباشد زیگر که

 تو

 

 را میها ییتنها تمام

 یمن گرفته ا از

 

 ها ابانیخ

 حضور تو یب

 ... آشکار جهنم اند یها راه

 

و اشک همه رو هم  ختیری. مامان که فقط اشک ممیمه مواجه گشتکه با استقبال ه میخودمون شد یخونه  وارد
کو  یسبک بشم! ول یبلکه کم ستمیگر تونستمیهام تا م یدرآورده بود. منم از فرصت استفاده کرده در آغوش داداش

 بود!  یازم فرار اریبه د اریکه د یشیآن آسا
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 تویقرار، ب یخسته چون ندارم نفس منِ

 تو؟ینگار، ب یکنم ا یکدام دل صبور به

 

 

 منِ دل به باد داده نمیرهِ صبر چون گز 

 تویوجه جانم، نکند قرار ب چیبه ه که

 ای

 دنید

 دوست

 شیهوا ای

 جهان را ! یچه کند کس گرید

 

 یوارهاید کردمی! احساس متحمل کنم! چه بروزم اومده بود خواستمیچه کنم! چگونه م خواستمیبدون قلبم م منهم
 .کردندیام م وونهیکه د ارهیخونه بهم فشار م

فت: فقط گ نی. پونه که زود خودشو رسونده سرمو در آغوشش گرفته بود اندوهگستمیتختم نشستم و زار زار گر یرو
 یورنجیکه ا ی! مگه قرار بود اونجا موندگار بشیزنیضجه م ینجوریتو خنگ خدا!! چرا ا یشد وونهیواقعا د نکهیمثل ا

! یتحمل کن شویدور یتونیعادتت داده که االن نم ششبه آغو یلیخ کنمی! واقعا خجالت داره. منکه فکر میکنیم
 بخدا! شهیخوب م یلیخ یبخودت رحم کن یبنظرم کم

 کردم.  دنیبا هق هق شروع به خند که
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بهش  ادیامشب که م یخوایاونم وضعش مثل تو اصال خوب نبود! م دمیکه من د یمرموز ادامه داد: اونجور یلبخند با
 ؟یخواستگار ادیب میاشاره شو بد

 نیا کنمیفراموشش م گمیگفتم: خــــــــــاک عالم برسرِ چلمنت! من م ستادیا یقلبم داشت م کهیحال در
 ! ریآهو رو بگ ایبدردنخورت، ب یجووووووووون اون دختر عمو میمون مونده بگ نی! فقط همیخواستگار ادیب گهیم

برت نداره! دوما راهمون هم  االتیهم بدردبخوره خ یلیگفت: اوال دختر عموش خ دیخندیقاه قاه م کهیحال در
! راهتو انتخاب کن یخواستگار ای یفراموش ایکشمت!  یمنِ چلمن فقط م یکن یزار هیبه بعد گر نیمشخص شد. از ا

 !یزر زر نکن که اعصاب برام نذاشت گهیو د

که همه اونجا جمع شدن! منم  نییپا ایرو بمن کرده گفت: تند آماده شو ب شدیشد و همچنانکه از اتاق خارج م بلند
کنم!   کاریچ دمشی! خب مدتهاست ندطونمیوروجک ش هیدر چه حال نمیبه عشــــــــــخم برسم بب یبرم کم

 اون دستت چال....  یاله نمیولم کن بب. شدچه خبرته موهام کنده  یدادش دراومد: واااااااااااااا کدفعهیکه 

پونه  یدست دور شانه  کهیاردالن در حال دمیپونه دراومده. د یچه خبره که صدا رونیب نمینگاه کردم بب متعجب
 وارد اتاق شدند.  دهیچیمشتش پ یانداخته و موهاشو قشنگ تو

ه که پون هیک نیبدونم! ا خوامیمنم م ه؟یچماجرا  دمیعشـــــخ شن یکلمه  هی: من دیاخمو پرس یا افهیبا ق اردالن
از  بدون اجازه نیدلتنگشه؟؟ اصال کجا قرار مالقات گذاشت میلیو خ برهیم فیتشر دنشونیخانم داره با عجله به د

 من!!!

سرِ کچلِ صاحب مرده مو! ول کن  یسهایاون دوتا گ یکَند یشوخ یدوباره داد پونه بلند شده گفت: اردالن شوخ که
 تمیکفا اشیطونیعمر هم ش هی یکه برا کَنهیو داره موهامو م ستادهی!! عشخ من جلوم ابابا هیتورو خدا!!! عشخ چ

 والسالم.  کنهیم

 !هیچه مارمولک یشناس یگفتم: اردالن تورو خدا گناه داره ولش کن. مگه پونه رو نم دمیخندیم کهیحال در

برام بمونه بتونم باهاشون عروس بشم اونم  ییمو یز موهاش برداشت که پونه تند گفت: اردالن گذاشتدست ا اردالن
که من خبر دارم کچلت هم قبوله  یی!!! طاس شدم که!  اردالن خندان گفت: نترس تا اونجالیموشج لیعروسِ خوشج

 زلزله!
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 هیبراش گر نهمهیکه ا یتو هم دنبال عشخت هست ؟یشد دیسرخ و سف ینجوریگفت: تو چرا ا یرو بمن جد بعد
 شوینجوریلوس! خدارو شکر ا یآبرومون بره دختره  یخوای! مادیشو خودتو جمع کن مهمونمون داره مپا ؟یکرد

 . میکه منتظرتون هست نیای! تند بمیدیکه اونم د میبود دهیند

با  نداختیبازوش م ریدست ز کهیاه اردالن در حالبمن تند همر یبطرف در اتاق راه افتاد که پونه هم با اشاره ا و
 و خنده راه افتاد. یشوخ

 یچه تحفه  یانگشت رو چارهیحسرت از پشت سر نگاشون کردم و بحالشون با تمام وجودم غبطه خوردم. من ب با
ق ام عاشبه اتاقم کردم و از فکرم گذشت: شده  یعشقم مشخص بود! نگاه فیگذاشته بودم که از اول هم تکل ینطنز
 که حاال چه کنم؟ یتو، وا

 ام در طلبت غرق تمنا چه کنم؟ مانده

 

 کنم آن حد و حدود تیکه رعا یبود گفته

 و حاال نشد اما ، چه کنم؟ رفتمیپذ من

 

 داشتنت حق من است ،یپر از خاطره ا تو

 دل من تو بگو حق خودم را چه کنم؟ با

 

 ادتیمن هر نفس و لحظه فقط با  دل

 چه کنم؟ دایو ش وانهیشود شاعر و د یم

 

 کرده رونیرا از دل من عشق تو ب همه
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 در دلم اما تک و تنها چه کنم؟ یا مانده

 

 دغدغه ها را ، اما نیسپارم به تو ا یم

 چه کنم؟ ای، تو بگو ، با غم دن ینباش تو

 

 و همه کس زیام جز تو دگر از همه چ خسته

 تمنا چه کنم!!؟ زیبگو با دل افسرده لبر تو

 

که دلم غنچ رفت!  ادیرفتن به جمع خونواده آماده بشم. اردالن گفته بود مهمونمون داره م یبلند شدم تا برا آروم
 . شدمیبراش آماده م دیبا

 بصورت سرخم انداخته بلند گفتم: ینگاه نهیآ یتو

 

 من! یوالیه آراز،

 

 باش! تیها یشمعدان مراقب

 بهشتیارد

 دیبخودم انداختم. بقول اردالن چقدر سرخ و سف نهیکاوشگرانه در آ یمالحظه است..... نگاه یب یها یعاشق ماه
 برم!!!  نییپا خواستمیم یچه جور تمیوضع نیشده بودم! االن با ا

از  یبهتره و کم یچیاز ه دونستمیصورتم گرفتم. م یرو یآب سرد رو مدت یبه حموم زدم و با دوش دست یسر
 . شهیصورتم کم م یسرخ
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 یارروبان د یِبایرنگ ز یچشم بود. بلوز گلبه یبازم تو یکردم ول یچشمامو مخف یپف یبصورتم بردم و کم یدست
ست  هامییرو هم با دمپا دمیو شال سف دمیپوش یدم پاگشاد اهیبود رو با شلوار س یعال یبا تن خور کیش یلیکه خ

 . زود از اتاق خارج شدم. افتی دتبراش ش میکه دلتنگ دمیآراز کش ییاهدا یگردن یرو یکرده، دست

جمع بوده داشتند صحبت   ییرایهمه که در پذ نیب یکه نگاهم دور ومدمیم نییلرزان و آروم پا یپله ها با قلب از
 آرازم زوم شد.  یزد و رو کردندیم

 دوسه ساعت دلتنگش بودم!  نیا یمهربونم چقده تو یخدا

 کنـــــم یم اعتـــــــراف

 

 هستــــم  تینــــوازش دســــت ها ــاجمحتـــ

 

 کــن کـــه بــاور

 

 اســـت. یجیمـــن مـــرگ تــدر یو نداشتن تــــو بـــرا یدلتنگ

 

هم  یهارو بجوون بخرم و زندگ یدور نیا خواستمیم یفراموشش کنم! چه جور خواستمیم یچه جور طیشرا نیا با
 خودت کمکم کن.  ایدلم داد زدم: خدا یبکنم! فقط تو

 یلبخند اریاخت ی. بدیو همزمان لرز دی. قلب منهم درخشدیصورتم نشست و چشماش درخش یلحظه نگاهش رو هی
 لبام نشست که تند جمعش کردم.  یرو

بطرفش برگشت که  زدیارسالن که آراز رو صدا م ی. چه مهربون و دلتنگ بود! چه پرتمنا بود! با صدادمیکاو نگاهشو
 اومده سالم دادم.  نییمنم زود پا



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

354 

 

جمع هم باهام راحت نبود وگرنه مطمئن بودم  نیکالفه و معذب،  ب ی. کمدیادب جواب سالمم رو داده حالمو پرس با
 باهام راه بندازه. یدنید ییرو بهونه کنه و دعوا یزیممکن بود چ

 ینزد به منم که یاتاقت، سر یتو یترف یاومد یکه دلم براش تنگ شده! از وقت نمیبب ادیصدام زد: عشق بابا ب بابام
 !ییبابا طونیش

 .  دیزانوش نشستم که منو بوس ی. با خجالت و اجبارا رودیبطرفش رفتم که همونطور نشسته در آغوشم کش خندان

! میبه نازو نوازشتون دار ازیو ن میها! مثال ما هم بچه تون هست میندار نجانبانیخانِ گرامِ ا یتند گفت: ابو ارسالن
 رمیگیم یزانوتونه!! دارم افسردگ یدخترتون هنوز رو یمرد معامالت، ول میشد میچطوره تا ما خودمون رو شناخت

 ! نیباور کن

کاملم والسالم. تو باز اول  ی! منکه افسرده یدیند یچیو ه یاز خونه دور بود هیگفت: ارسالن برو دعا کن مدت اردالن
 خوش بحالت! یراه

 یانداخته نشسته بود، فقط با مهر گشید یپا یمتکبرش که پا رو ی افهی. آراز هم با اون قددنیخندیداشتند م همه
حالش  و شهیم تیبه بابام هم بگه آهو رو ولش کن اذ ادیب دمیکه ترس زدیچشماش منو نگاه کرده لبخند م یتو قیعم

 !خورهیبهم م

افسرده و از  یحسودها ونیهام گفتم: آقا یبه داداش یمثال ناراحت ی افهیبابام بلند شده با ق یپا یاز رو تند
 یزیش چو پدر مادر ایدن نیشما! منکه تا به امروز از ا یبابا هم برا یزانو دییتوانمند، بفرما یِفرار کرده  مارستانیت

 دی؟ بامن کو؟؟؟ ی نهیبه شما!!! ننه سک میتقد یشما و دودست مالهم روش! بابارو هم نخواستم  ندفعهیا دم،ینفهم
 !خوامیبدون استثنا!!!! من ننه رو م نیکن داشیبرام پ

باور کرده بودند.  شموینما یهمگ نکهی. مثل اومدیدر نم ییصدا چکسیماتشون برد. از ه یو اردالن لحظه ا ارسالن
 . دمیبلند خند یکه با صدا

 بلند شدند.  گهیبهمد یباال رفته نگام کردن و با اشاره ا ییو ارسالن با ابروها اردالن

 یکیبابا بودم و پسرا هم کنارش نشسته بودند که اردالن گفت:  یزانو یهوا بلند شده دوباره رو یبعد رو یا لحظه
 هنوز.  اوردمی. منوپد رو از چمدون درنرهیلطف کنه از ما عکس بگ

 فا.لط نیریبگ نیبا ا رو بدست پونه داده گفت: پونه خانم عکساش حرف نداره شیتند جلو اومد که آراز گوش پونه
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رو گرفت و شروع به عکس انداختن کرد. فکر کنم اونشب با  یتکون داده گوش یو سر دیجمع شده خند یبا لبا پونه
ه و عکسش بنداز نهیبابا که از آراز دعوت کرد بعنوان پسر ارشدش کنارش بش یبا اشاره  ی. حتمیهمه عکس انداخت

.... یبا آراز گودز یعکس هیتشکر هم که شده  ی. براشهیقشنگ م نیبابات بش که پونه هم تند گفت: آهو تو هم کنار
 با آرازخان بنداز.

نها که ت میانداخت هیاز چند زاو یقشنگ یعکسها یسه نفر کردم،یبه زور خنده مو بابت حرف پونه جمع م کهیحال در
 . چقدر خوشحال بودم که عکسشو دارم.   میمنو آراز با هم بود که داشت یعکسها

 هیاز جان! االن  زتریعز ییدختر دا یبخودم اومدم که گفت: چطور یسالم بلند یکه با صدا میتموم شده بود تازه
 ! یپرس یم ینه حال ینیب ی. اصال مارو نه منجامیساعته ا

 یداشهادا نیکه ا دیدی! ددیببخش یوادستش بود گفتم:  یچا یفنجان کهیصدا برگشتم که پارسا بود. درحال بطرف
 کردن. بازم معذرت. حالتون خوبه؟ یرو قاط یافسرده ام همچ

حالت  نمیبب نیخودم بش شیپ ای! بدمتیآهوجان مدتهاست ند ی. منکه خوبم ولکنمیشادمان گفت: خواهش م 
 !هیعکس انداختن چطور ننیتا همه بب کسیباهات عکس بندازم ف خوامیدلتنگت بودم. م یلیچطوره! خ

 بدم. یجوابشو چ دونستمیمونده بود فشارم افت کنه! اصال نم کم

 بعد!  یحال عکس انداختن ندارم. بمونه برا گهیگفتم: ممنونم. منم که خوبم. فقط معذرت د آروم

 با خودم عکس بنداز. خوش عکسم ها جووووووووون تو!  ایاز پشت سر گفت: پارسا عموجون ب اردالن

 یکن فیبرام تعر یزیچ یپونه بلند شد: آهو قول داد یکم مونده آراز سکته کنه! که صدا دمیچشمم د یگوشه  از
 .نیخودم بش شیپ ایبره! تند ب ادتی ینیپارسا بش شیها، مبادا پ

. دییقبال رزرو شدم! از شمام دعوت به عکس کردن بفرما نکهیمثل ا دیپارسا تکون داده گفتم: ببخش یبرا یسر آروم
 و تند بطرف پونه رفتم.

با لباس بخورنش!  ینشستم زمزمه کرد: خوب نجاتتون دادم ها! آراز و اردالن کم مونده بود پارسا رو همونجور تا
 افتاده! ییچه کسا ریداداش خلم گ چارهیب
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شه! نم جا بم یبرا نیجمع بش یها کم یسرم ظاهر شده گفت: دخمل یخنده که پارسا باال ریبزنم ز یمونده بود پق کم
 باهاتون کار دارم.

 حمله بود!  ی. اردالن هم چشماشو جمع کرده آماده کردیآن چشمم به آراز افتاد که سردرگم و کالفه نگام م کی

 ونمدیشناختمش. فقط نم ی. مارمولک رو خوب مارهیصداشو درب تونهیبراهه که نم یدل آراز چه آشوب یتو دونستمیم
 پارسا حساس بود! یاردالن چرا رو

 !دی. برام جا نگه دارامیپونه منم االن م شیپ دییبلند شده گفتم: آقا پارسا شما بفرما آهسته

که از دوطرف  نمیبش زیگذاشتم. در نظر داشتم وسط مامان و عز یدست شیپ یتو یا وهیخودم م یرفتم و برا آروم
 . نیخودم بش شیپ ای! بنمیبب نجایا ایاردالن گفت: جوجوم ب یهم استتار شده باشم، ول

 بود!  یخطر یلیخ تیکه متوجه شدم وضع یاونجور

 فاصله...... یآراز بودم فقط با کم کیزنان بطرفش رفتم و کنارش نشستم. االن نزد لبخند

 فکرم گذشت: از

 کنم یدرزِ در نگاهت م یاز ال یدزدک

 

 کنم یدو چشم مات و ناباور نگاهت م با

 

 محال یایطرح رو یعنیدر چشم تو  چشم

 کنم یجا راحتم، بهتر نگاهت م نیهم از

 

 به سمت توست باز ایمردم دن یها چشم

 کنم ینگاهت م گرید یاز منظر یول من
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 یول یجوشان احساس یباران، چشمه  مثل

 کنم یتر نگاهت م یفقط با چشم ها من

 

 دورتر شهیو از هم یمن کینزد باز

 کنم یحسّ درد آور نگاهت م نیپسِ ا از

 

 نباش نمیاندوه من و چشمان غمگ فکر

 کنم یاعتنا بگذر... نگاهت م یب همچنان

 

 شهر دلم وقف شکوهِ جلوه ات ی صحنه

 کنم ینگاهت م گریمدارِ چرخ باز بر

 

 دواریمرا خورش یتا بسوزان یدرخش یم

ودم و ش نشسته باز یکم یلیخ یآراز بود که با فاصله  شیفکرم پ کهیکنم... در حال یتا دم آخر نگاهت م تیشکا یب
 . گرفتمیمو پوست م وهیبود، داشتم م لیما حا نیفقط اردالن ب

 رفت.  رونیاز وسط نصف کنم که از دستم ب خواستمیپرتقال رو آماده کرده م تازه

 یرارو ب هیقسمت رو به آراز داد و بق هیاردالن پرتقال رو با آرامش نصف کرده  دمیچه خبره؟ د نمیباال آوردم بب سرمو
 خودش برداشت. 
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 !نییندارم شما بفرما لیپرتقال رو بهم برگردونده گفت: من م یزده نصفه  یلبخند آراز

 .رهیگیخودش پوست م یمراده. بخور حالش رو ببر. جوجوم برا دهینشو!! آب نطلب وونهیتند گفت: د اردالن

 کهیل رو دوباره نصف کرده بطرفم گرفت و در حال. آراز آروم پرتقاکردمیو فقط با عشق نگاشون م زدمینم یحرف اصال
 داد خدا عالم بود.   یچه مزه ا یکردم و خوردم. وا یبدون حرف گرفته تشکر کردینگام م

  ن؟یعکسارو برام بفرست شهیخوردن آهسته بطرف آراز برگشته گفتم: م بعداز

 رو باز کن بفرستم. اتیتکون داده گفت: زاپ یسر

مامان بخودم اومدم گفت: شام حاضره لطفا  یعکسها ارسال شده بود و وقت نکرده بودم نگاشون کنم که با صدا تازه
 .زیسرم دییبفرما

 . و خودش راه افتاد.دییبفرما مقامیبلند شدند که اردالن با تعارف به آراز گفت: مهمان عال همه

 ؟ینیش یکجا م زیبلند شد و بطرفم برگشته آهسته گفت: سرم آراز

 مه!جام گرم و نر نیپاهاش! نگران نباش یرو یگفتم: بغل مامان کردمیخنده مو کنترل م کهیباال برده در حال ابروهامو

 !نیمن بش یروبرو تیلبش اومد که جمعش کرده گفت: لطفا بغل مامان یرو یلبخند

 ــــــــــال؟؟؟؟یگفتم: چ خواستیناز م یدلم براش کل کهیحال در

 !فتهیکه از سرم نم ییهویخب بدعادت شدم.  ینداره! دو سه ماهه روبروم نشست الیلبخند گفت: چدوباره با  که

 . میراه افتاد زیبابا بخود اومده بدون حرف بطرف م یصدا با

 و پارسا هم دور و برم نباشه!  نمیبتونم روبروش بش کردمیخدا خدا م فقط

. هنیمن بش شیآراز نشست ارسالن هم کنارش جا خوش کرد که روبروش نشسته تند به پونه اشاره کردم پ یوقت
بردارم و کنارم  شونیلقمه هم از ا هینشدم  ریاگه س نمیشیجوجوم م شیمنم امشب پ گفتیم کهیاردالن هم در حال

 نشست. 
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 گرانید نیواقعا ب ی. ولدیخندیه داشت چشماش مک یابهت نیشکر از دست پارسا دررفته بودم. آراز هم در ع خدارو
عال که ف یداشتم فراموشش کنم!! ول می. مثال تصمشدیکه دلم بدتر پراز عشقش م کردیچنان خشک و باوقار رفتار م

 ... الیخیب یعنی! یخیرو بقول فرهاد ب یعشقم نشسته بودم و فراموش یروبرو

آراز گذاشتم که با  یاز آراز دور بود، آهسته بلند شدم ظرف رو برداشته جلو یچشمم به ظرف سوپ افتاد که کم تا
 . میدیرسیبهش م دینگاهش ازم تشکر کرد. خب مهمون گرانقدرمون بود و با

شکارا آ نکهیبرد و چنان با تحکم بهم گفت بخور، مثل ا رونیشام ب یافتادم که منو با زور برا یاون روز ادی ناخودآگاه
 ! نیبهش بگم لطفا کوفت کن زیمهمونمون بشه و منم سرم یوفت کن. منم آرزو کرده بودم روزگفته بود ک

 بدونم. خوامیمنم م خنده؟یم یناخواسته بخنده باز شد و بابام که متوجه شده بود گفت: عشق من به چ لبام

 . نیافتادم! هم یخاطره ا ادیبابا جوونم فقط  یچیبا خنده گفتم: ه همچنان

 خاطره دارم! دنیبه شن ازی! نعی. زود تند سرخوامیت: من اون خاطره رو مگف ارسالن

 بشنوم تا اشتهام باز بشه! خوامیگفت: منم خاطره الزم شدم، م پونه

از دوستام گفتم کاش  یکیخاطره افتادم که به  هی ادیبه همه کرده با عرض معذرت و بدون چاره آروم گفتم:  ینگاه
 ینجوریا دهیم یچه حال نمیغذا بهت بگم لطفا کوووفت کن، اونموقع بب زیو سرم یروز خونمون مهمون باش هی

 خاص! یمهمونواز نیگرفتن و ا لیمهمون رو تحو

 !حرف نیا دهیم یچه مزه ا نیبکن بب ینیتمر هیاالن  یهمه بلند شد. اردالن گفت: اگه دوست دار یخنده  یصدا که

عشقم  گفتمیو بهت م ومدیدلم بهش گفتم: کاش دلم م ینگاهمو به آراز دوختم و تو دهیهمراه همه خند که
 اونوقت! دادیم یکوووووفت کن! چه حال

 .داشتیلبش داشت که چشم از من برنم ینامحسوس رو یبود منظورم به اون بود لبخند دهیهم که فهم آراز

دوست،......  آراز که نبود،  نیدم گوشم زمزمه کرد: ا زانوشو به پام زد که حواسم جمع شد. اردالن آروم واشی پونه
 بود؟

شه با دهیحرفارو شن نیباور کنم آراز ا تونمیکه اردالن دوباره زمزمه کرد: اصال نم دمیخند اریاخت یخدا دوباره ب یوا
 باهاش وروجک! یکرد کاریو تورو در جا اعدام نکرده باشه! چ
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 هیو سر  یخونواده و عشقت باش یکنار همه  نکهیگاهبگاه آراز شام رو خوردم. ا ینگاهها ریخوب بود و ز یلیخ حالم
 .رفتیآراز دلم غنچ م یبا نگاهها یداشت. ول فیک یلیخ یشام هم بخور زیم

خونه شون بشه، آراز هم بلند شد و  یراه خواستیم زیهمکه همراه عز ییزودتر از همه رفتند و دا نایعمه ا اونشب
 ابا اجازه خواست.رفتن از ب یبرا

 آراز مغرور و ..... اصال امکان نداشت.  یو مامان اصرار داشتند که شب رو خونه مون بمونه! ول بابا

 !یموندیو م یاوردیتو م ژامهیگفت: کاش پ یبا شوخ اردالن

 .دیلرز کجایبمن انداخت که دلم با تمام وجودم  یدلتنگ و پراز غم ... نگاه یزده با نگاه یفقط لبخند آراز

 گفته خارج شد. یریشب بخ آهسته

 ش زمزمه کردم:دوخته بودم برا رفتیاز پشت سر چشم به قلبم که داشت م همچنانکه

 

 ؟!! یمَست شد ی، از عسلِ چشم کس تابحال

 ؟ یسرمست شد ی ـوانـهیبحال ، عاشقِ د تا

 

 سرمستِ توأم!!!! ی وانهیهمان عاشقِ د من

 ؟ یهـرز شد یکس یمن پا یبـه اندازه  تـو

 

 گردم!!!! یآغوشِِ تـو بر م یاز خلسه  یوقت

 ؟ یمرز شد یب یآن بوسه  یهم آشفته  تـو
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 لـرزد! یتـو تـارِ دلم م یکه از دور من

 ؟ یهمه دلتنگ شد نیمن ا یهم اندازه  تو

 

 است نیریخواستنت ، مثلِ عسل ش هوسِ

محکم  یکردم. بعداز ماچ و بوسه  یآراز رو راه نی؟اونشب دلمرده و غمگ یقلبِ پُر از درد شد نیبگو ، عاشقِِ ا تو
تازه احساس کردم چقدر دلم  دم،یتختم بعداز دوسه ماه دراز کش یرو یوقت ر،یها بهمراه شب بخ یمامان بابا و داداش

 چاره چه بود! یبودم امشب! ول رامآراز تنگ شده! چقدر ناآ یاتاق و تختم خونه  یبرا

پاکشون کرده گفتم: آهو خجالت بکش! حاال  یبر چشمام نشست که محکم و عاص یبا سوزش قلبم اشک یا لحظه
 نکهی! مثل ادهیورپر یخوایم یچ گهیخونه! د نمی! خب ایخودت برگرد یزودتر خونه  یکردیخوبه هرروز دعا م

 تن و بدنت بلرزه و ..... یگاه یعادت کرد

چقده هواشو کرده بودم!  دهیو کامل بخونه نرس فتادهیراه ن کرد؟یم کاریآراز پرواز کرد. االن داشت چ یبه سو فکرم
و  رفتمیخوش اخالق بود فکر کنم امشب باهاش م یدلم جا باز کرده بود!! اگه کم یبدش تو یچقدر با اون اخالقها

 لبام نشست.  یرو ی........ لبخند تلخ

 .خواستینکرد. باز دلم آراز رو م یریتوف یبالش فرو کردم ول یمحکم تو سرمو

 کردم: زمزمه

 

 یتو کنارم بود نکینفسم کاش هم ا 

 یبود ارمیباز تو  یدر دست و شب دست

 

 تو عشقم دلتنگم ی..ب ای...زود بدوقدم

 ؟یتو شکارم بود ایشدم؟  دیتو را ص من
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 وقفه یبود که ما ب یآن شب!!! چه شب ادی

 یهم و تو غمگسارم بود نیلبه با سر

 

 یهمه اشک شدم از سر دوشت جار من

 !!ی..... نفسم ..تو هم دچارم بودبای! چه زبه

 

 عشق یشده ام ..مست دو چشمت ا خایزل من

 یچشمان تو گفتم ..تو شعارم بود شعر

 

 ؟یدان یم یقلب خرابم شده ا وسفی

 یکه بهارم بود یتو...دل...ا ریتصو قاب

 

 ... .دلتنگمایشده ام باز ب قرارتیب

 !ی...تو کنارم بودنکیمن کاش هم ا عشق

 

افتاد امروز به اصرار پونه با  ادمی ی. لحظه اشدیدل سوزانم م نیازت داشتم که مرهم ا یکردم: کاش عکس زمزمه
 نگاش کنم.  ریدل س هی تونمیانداختم و م یآرازم عکس
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ست و ...... د یستاده بود رو دونه دونه نگاه کردم ...... دوباره گشتم ولکه آراز برام فر ییبرداشته عکسها مویگوش تند
چرا اونو برام نفرستاده بود! چشمام پراز اشک شد. حتما  وونهیبالم بشدت سرد شد........ نبود!!!! عکسمون نبود! د

ف حر دنشیدر آغوش کش یبلد نبود! ول یکه کار تیبجز آزار و اذ الیزکنه! گود تمیعکس رو نداده بود که اذ یعمد
 لبام نشست! یکمرنگ رو ینداشت! دوباره لبخند

ا به عکسه یشلوغ بود که وقت نکرده بودم نگاه یفقط به اون عکس دلخوش بودم که اونم نبود. سرمون بحد االن
 بکشم...  رونیتنگش ب یبندازم و عکسمو از خرخره 

 من نداشتم! یاون عکس منو داشت ول االن

با  یعنی! دیچیبدنم پ یذره ذره  یتو یبود. حسادت نیآنال والمیآراز انداختم. ه PVبه  یبرداشته نگاه مویگوش آروم
 سرگرم بود؟ یک

براش نوشتم عکسو برام بفرسته...... که نتونستم ارسال کنم و پاکش کردم. مگه قرار نبود فراموشش کنم؟  چندبار
 .کردمیجا شروعش م نیپس از هم

لبم ازش داشتم ق یامیو پ دمیصفحه اومده بود د یاسم آراز رو که باال یداشتم. وقت امیود که پنگذشته ب یساعت کی
 راه داشت.  گهی! چقدر دلهامون به همدستادیا

 .ریبخ و بای. شبت زیپسند کن دوارمی. امادیخوشت م یلیدوستمه که خ یبرام فرستاده نوشته بود: از آهنگها یآهنگ

 . ری. شب شما هم بخنی: ممنون. واقعا خوشحالم کردسمیتونستم براش بنو فقط

 دایجا ادامه پ نیرابطه مون از هم دمیترسیعکسو ازش بخوام. م ای سمیبراش بنو یادیز زیکردم نتونستم چ یکار هر
 . بهتر بود فتادیاتفاق م نکاری. هرچه زودتر هم امیکردیرو فراموش م گهیهمد دی! ما باخواستمینم نویکنه که من ا

 که حد نداشت.  سوختیبود چنان دلم م یهم عمد دیکه بهم نداده و شا یاز عکس یلو

 خودم زمزمه کردم: با

 

 ... دمیبه دلم باز تو را بخش یچه کرد هر
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 یزبان زخم زد با

 یزد دشنه

  دمیخند

  فهممیتک تک رفتار تو را م یمعن

 ست  یلوح ساده

 دمیفهمیکه نم میبگو

 یمهر یبودم لب از آن درد و از آن ب بسته

 دمیپرس ینم چیو من ه یجفا کرد تو

 ... عاقبت

 شدم...  سرد

 شدم...  خسته

 کردم خی

 دمیتاب یکه نم یغروب دیخورش مثله

 دل من از تو و جور تو نبود یها اشک

 ...دمیقلب خودم رنج یاز سادگ بلکه

 

و  دیچرخیبودم خبر نداشتم..... پونه که دور و برم م دهیخواب یآراز رو گوش دادم و ک یهزار بار آهنگ ارسال اونشب
 یایب یدرست و حساب یعشوه  هی یبابا! تو که عرضه شو ندار یپونه کچلم کرد یبلند گفتم: وا کرد،یآه و ناله م یه

 و....... یبه من چه آخه! فقط مثل پسرا بار اومد یرو از راه بدر کن یو پسر
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دم گوشم وز وز کرده ازم کمک خواست تا کمکش کنم  زونیآو یو بازم با لب و لوچه  فتادیاصال از تک و تا ن پونه
 !ادیاردالن باهاش راه ب یکم

خودمم  یبرو یکنم ول کاریچ دونستمی. در واقع اصال نمکردمیگل کرده بود همش ناز و نوز م ثمیکه ذات خب منم
 پونه بهش بگم!  یدر مورد عشق و عاشق یزیچ دمیکشیم هم خجالت ی. از داداشاوردمینم

و دمار از روزگارم در  کنهیم یتالف ادیکه آراز به خونمون ب ندفعهیآخرش پونه با توپ و تشر بهم هشدار داد ا امروز
 !ارهیم

د. آرازم تنگ بو ینگفتم. چقدر دلم برا یزیو حصر دلمو پر کرد. نگاه آشفته مو بصورت پونه دوختم و چ حدیب یغم
بود. خوابم آراز،  ریگ ششیفقط پ میذهن ی نهیزم هینبود.  یشدن یاصال بهش فکر نکنم، ول کردمیتالش م یه

آراز، حرفم آراز............... و قلبم آراز بود.........  مخوراکم آراز، گشت و گذارم آراز، آهنگم آراز، شعرم آراز، نگاه
 . خوردینم ی........... نه بدرد زندگیول

 نداشتم.  یبودمش و ازش خبر دهیند گهیکه خونمون رو ترک کرده بود د یشب از

 .  کردمیم یاونشب زندگ یبا خاطره  قهیچشمم بود و هر دق یاونشب جلو ی هیبه لحظه و هر ثان لحظه

و چشمان ستاره باران مامان که بصورت  زیمشکوک عز یاردالن، نگاهها یزدنها هیآراز، کنا نیگرفته و غمگ ی افهیق
و بابا هم پشت آراز  دادیم ریاردالن که به آراز گ یهایپدر هنگام شوخ قیعم یخنده ها شد،یمن و آراز دوخته م

 یلبش م یخشکش فقط گاه ی افهیو با اون ق زدینم یحرفو مغرورش اصال  نیمت ی افهیآراز هم با همون ق ومد،یدرم
و  ینبود، بلکه پراز مهرو محبت و دلتنگ یداشت که از اون غرور توشون خبر یا گهیمن شکل د. اما نگاهاش بدیپر

 غم بود. 

از عزت و احترامش بکاهند. در کنار  شدیباعث نم کردند،یم یبا آراز مغرور شوخ یو ارسالن هم که گاه اردالن
 .  کردندیهم م یکه براش قائل بودند، خب شوخ یادیاحترام ز

 . شدیم قرارمیمهمون دل ب یریشور و حال وصف ناپذ کردمیبه اون روز و شب فکر م لحظه که هر

،  یمملو از کالفگ یآخر با نگاه ی، لحظه رو ترک کرد الیکه آراز با هزار عزت و احترام از طرف خونواده ام و یشب از
 عشق و تمنا به من چشم دوخته بود. که براش خوندم: ،یدلتنگ
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 بغض فرو خورده مرا مرد نگه دار... یا

 اش ره بفشارم.... یدست خداحافظ تا

 

 من! یسخت بود بدرقه کردن آراز همه  چه

کرده گفت:  یبه ارسالن نگاه ختیریم رونیاز تمام وجناتش ب طنتیش کهیموقع بدرقه کردن آراز در حال اردالن
ما بله حت ینگام کن ینجوریا گهیبار د هیها! اگه  شمیآب مباور کن دارم  ؟یندازیکه بصورتم م هیچه نگاه نیارسالن ا

 !یشیعروس م باز من داشته باش که امشب صاح نویا شمیو زنت م گمیرو م

نگاه  ستادهیو همچنان با صالبت ا دیکه خود آراز هم هرچند اصال نخند ه،یمتوجه شده بودند منظور اردالن چ همه
 . زدیچشماش خوشحال و خندان بود و برق م یول کرد،یم

که پرورش داده،  یدختر نیدرد نکنه با ا نهیکردن آراز اردالن آرام دم گوشم گفت: دست ننه سک یبعداز راه اونشب
 یوروجک! عجب دل و جرات یکه طرف رو بدجور گرفتار کرد نمیب یداره خودش و دست پرورده ش! م ولیواقعا ا
  خوره؟یم یبابا! بنظرت بدرد زندگ زادی!! دست مریبداخالق رو تور کن یالیگودز نیا یکه تونست یداشت

 ندادم! یجواب شدمیم دیکه از خجالت فقط سرخ و سف منم

 شه؟یداره رنگ برنگ م ینجوریا یگیبهش م یدار یهان! چ یداد ریباز به دخترم گ هیمهربون گفت: اردالن چ مامان

 هیپرورده که  یدرد نکنه چه دختر نهیدست و بال ننه سک گفتمیواالاآااآاا، داشتم م یچیهم تند گفت: ه یداداش
 تونستیعمرا اگه م نیدادیو دو سه ماهه از راه بدر کرده! اگه شما پرورشش م دهیآدم مغرور و بداخالق رو از راه نرس

ضه که عر یمنِ دست و پا چلفت ونهی! عمیکردیدرست م یترشهمه ساله باهاش سرکه و  دیبرا خودش بکنه و با یکار
 که تا آخر عمرتون وبال گردنتونه! ریاردالن سربراه و سربز چارهیهم بزنم! ب یچشمک یکیندارم برا 

از بازوش گرفتم و دوسه تا مشت حواله  یشگونیاز شدت خنده اشکاشون راه افتاده بود که از خجالتم محکم ن همه
عضله ها که از سنگ هم سختتر بود ضربه بزنم!  نیبه ا تونستمیم یچطور انگار که انگار!!! آخه من یاش کردم ول

 دلم براش ضعف رفته بود با اون حرفاش! قعا. چون وادمشیچنان بغلم کرد که منم محکم بوس یداداش کدفعهی
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که مال دوستش بود  یحرف و سخن چیرو بدون ه یا گهیآهنگ د شبینداشتم . فقط د یاز آراز خبر گهیاونشب د از
 .کردمیرو برام فرستاده بود که با ذوق گوش م

 دلتنگ خوندم: براش

 

  ستیشعر که ن نهایا

 

 ست ... یدلتنگ انیهذ

 

 تو ... یکه نبود ییها بالحظه

 

 ...آه

 

 تو  بدون

 

 کشد یم ریت قلبم

 

 امشب  زنمیرا دار م قلمم

 

 که  ییچشمها یجرم نوشتن برا به
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 وقت سهم من نخواهدشد... چیه

 

 داشتن و عاشق شدن دوست

 

 دوست داشتنت... ستبگذارین "دوستت دارم"گفتن  فقط

 

 باشد یخانه ا ینشان مثل

 

 نه از کوچه اش معلوم است که

 

 از رنگ درش  نه

 

 نه از پالکش  و

 

  را آن  فقط و

 

 ....یشناسیباغچه اش م یعطر گل ها از
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پونه بخودم  غیبا ج کردم،یبا آراز فکر م یفکر بودم و به اون شب خداحافظ یدوستش داشتم. همچنانکه تو چقدر
 ! مثال ازت کمک خواستم ها!یریچرت م یچرا هرلحظه تو یمافنگ یاومدم که گفت: دختره 

ب آ ینیکه با سبهش بکوبم چشمم به مامان افتاد  یکیتکون خورده بودم، تا دستمو بلند کردم  غشیاز ج چنان
 . ادیداره به سمتمون م کیپرتقال و ک

من از  نیاحساس رو دار نیبدادم برسه! چرا هر لحظه ا دیمامان جووووونم خدا با یبلند گفتم: واآآآآآآآآآآآآآآآ فقط
 ! نیبکن نیتونیکه فکرشم نم دنیرسیاون خونه انقده بهم م یجوون سالم بدر بردم آخه!!!! بخدا تو یقحط

 و کردنیشکست بغلش م یبعد که دلش م کردنیدعواش م ی! اول کلدنیرسیبهش م یلیوز وز کرد: خ واشی پونه
 نیاز ا ی! چگایدر حد الل شدیسرو م یی! بعد غذامینیبب میما که نبود کردن،یحاال خدا عالمه چقده ماچ و بوسش م

 خدا منم دلم خواست!  یبهتر! وا

منو بدزده، بعد از ترس جوونم منو دست اردالن بسپارن مواظبم باشه!  ادیهم ب یکیادامه داد: کاش  بعد
 نیایب نیهم ندار اقتیم اقتیکه ل شعوریب یخدااااااا! خاااااک برسرتون بکنم دزدا شهیم یآآآآآآآآآاخخخخ چ

 آخه! یی! اردالن کجانیرو بدزد یخوشگل نیبه ا یدخمل

بلند شده پشت مبل سنگر گرفته بودم داد زدم:  کهی. در حالدیرس مامانم دمید دمیخندیبلند به حرفاش م کهیحال در
 لمبوندم! چه خبره آخه! تییسکویبا ب رموزیش ستین قهیدق ستی! بترکمیدارم م نیماآااامااااان تورو خدا ولم کن

 یگذاشته بطرفم اومد که من پا به فرار گذاشتم و گوشه  زیم یپونه رو رو وانیبه حرفم گوش کنه ل نکهیبدون ا مامان
 گفتم: مامان جان جا ندارم بخدا!  ستادهیهال ا ی گهید

 !یریاز حال م خورهیم یبه توق یکه تا تقّ  یفیضع یلی! حتما خیبخور دیمامان فقط گفت: با که

د مامان مرجانم هم بهشون اضافه شد. دکتر کم بو لیفام یخداآآآآاآآا تو یهال زده داد زدم: ا یتو یچرخ دوباره
 !لــــــــــایواو گهیکه مدرکشون رو از انگلستان گرفتن د شونمیا

 شکمش یچشمم به پونه افتاد که دستشو رو دم،یچرخیکه مامان بحالت دو دنبالم بود و منم دور مبلها م همونطور
 . دیخندیگذاشته با قهقهه م

 . دندیخندیبودند و بلند م ستادهیجوون ا زیها با عز یهم داداش یورود دم
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 بکشه!  یدگیرس نهمهیمنو با ا خوادیکمــــــــــک مامان م ایشدم داد زدم: داداش کشونینزد تا

 شهیخونه که نم یتو نجایبغلش زده گفت: مامان جوون ا ریداداش ارسالنم دستشو باال آورده، منو گرفت و ز که
 بخوره! ادیکه اشتهاش باز بشه ز اطیح مشیبخوردش داد! بهتره ببر یزیچ

 ! رسمیحسابت رو م امیب نییخائن! پا یزدم: ا داد

 . میرفت اطیخندان به ح هیزنان و بق غیمن ج زدم،یدست و پا م همچنانکه

از لپم برداشت. داد زدم: کَنده شد آخه  ینشوند که اردالن هم بوس گنده ا قیآالچ زیم یارسالن منو رو داداش
 بدردم خورد! یروز هی دی! شایداداش

 و آرزو به ما چشم دوخته بود. دیپراز ام یو نگاه یاشک یو مامان خندان با چشمان دندیخندیداشتند م همه

 ستاره بارون چشم به اردالن دوخته بود.  یپونه نشست که با چشمان یرو یلحظه ا نگاهم

 بطرفش برگشتم که اردالن رو نشونم داد.  و با مزه بود طونیش بیکه عج زجوونمیعز یبا سقلمه  کدفعهی

بودند که همه رو بکل فراموش  گهیانداختم که چشماشو بصورت پونه دوخته چنان غرق همد یبه داداش ینگاه تند
 کرده بودند. 

 یاشداد یسرخ سرخ شده بود. ول دهیورپر یکردم که هردو تند بطرفم برگشتن و پونه  یخدا خواسته بلند سرفه ا از
 تا بناگوش باز بود. ششیکه ن المیخیب

 نیب ینرمه  کهیها! در حال ستین شیمارو نگاه که اصال خجالت مجالتم حال یداداش نیا یگفتم: ووووووووووووو بلند
 !!زیمارمولک چشم ه یادامه دادم: خدا بدور..... خدابدور که آخرالزمانه پسره  گرفتمیانگشتامو گاز م

 خنده هامون به آسمون رفت.  یصدا دوباره محکم چلونده شدم و که

که قرائن  ی. چون اونجورشدیاز طرف پونه داشت راحت م المیو منم کم کم خ میخوش گذروند یاونروز حساب خالصه
 !فتادیتله م یداداش اردالنم هم داشت تو دادیوشواهد نشون م
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پچ  که آروم کردمیداشتم بهشون نگاه منشسته بودم  زیمامان و عز یروبرو ییرایپذ یتو کهیظهر بود و در حال بعداز
 دهیآراز بود که با امروز چهار روز بود ند شیفکرم پ یمشغول بودم ول می. منم که با گوشکردندیپچ کنان صحبت م

 ازش نداشتم.  یبودمش و اصال خبر

 که حواسم بطرفش جمع شد.  کردیپشت تلفن صحبت م کنفریهم با  بابام

 . تگفیحسم دروغ نم یول دمینفهم یزیکردم چ زیگوشمو ت ی. دوباره هرچکنهیبهم گفت با آراز صحبت م یاحساس

لوسم کرده و نازمو  هیچندروز از بس هر لحظه و هرثان نیا ی. توستیحواسش بمن ن یشکیو ه شهینم ینطوریا دمید
 . کردمیم خواستیدلم م یوهرکار کردمیبودن، بدعادت شده و منم که پررو، فقط سواستفاده م دهیکش

 نه؟ ایآراز پشت تلفنه  دمیفهمیم دیکردم نتونستم خودمو نگه دارم! با یهرکار

 دادم.  هیپهن ومهربونش تک ی نهیآغوش بابام و سرمو به س یزدم تو رجهیشدم وبدون خبر ش بلند

ت منم که سرمس د،یبوس یسرمو م یدستش گرفته باال یو ...... موهامو تو دادیفشار م نشیمنو به س کهیدر حال بابام
 .فشردمیدر آغوشش م شتریاز محبت بابام خودمو هرچه ب

 باعث شد ضربان قلبم باال بره!  گفت،یآخرش که به مخاطب پشت تلفن م یجمله  فقط

ن فردا شرکت .................................. نه ممیبا هم حرف بزن کیگفت: باشه آراز جان فردا منتظرت هستم از نزد بابا
 منتظرتم. نجایخونه کار دارم که هم یکم رمینم

! نمیب یخوشگلمو م یالیدلم داد زدم: آآآآآآآآآآآآآاخخخخخخخ جوووووووووووووون فردا گودز یتو فقط
 !شهیخوش بحالم م یکه فردا کل وووووووووووهههوووووووووووی

پام بند نبودم و تا دانلود  یرو یبرام فرستاده! از خوشحال یدوباره آهنگ دمیخواب رفته بودم که د یتازه برا اونشب
 . کردیم یبشه، رسما نفسم تنگ

 شب برام گذشت. نیبودم که اون شب، درست برابر با چند قرارشیدلتنگ و ب یبحد

 آراز دلتنگ خوندم: یبرا
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 گرمید یامشب ز دردِ عشق حال ایساق

 گرمید ییبگو من در نوا گرید یا نغمه

 

 به شوق میآ ینم گرید یچنگ و ن یصدا از

 گرمید ییدر ساز کوبند و هوا مطربان

 

 یخواند ول یوانگید یرا هر عاشق عشق

 گرمید یتو و در سر جنون دارید عشق

 

 درمان عاشق را نگارش باشد و یب درد

 گرمید یبیدردِ درمان و طب یب یپ من

 

 و من گمگشته ام یهرکس رود راه ایحال

 ... گرمید یو در نشان اری یسرم سودا در

 

 

 و ششم یس قسمت
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دلم نبود و اضطراب و استرس کال  یگذشت که فقط خدا شاهد بود. اصال دل تو یتا بعداز ظهر چنان بسخت صبح
 جا هم که آروم و قرار نداشتم. فکر کردم آرازم.... هی. اوردیپدرمو درم

 

  یعنی آوار

  تیشانه ها نداشتن

 زدیر یدر من فرو م میها یدلتنگ یوقت

 و

 به خشت خشت

 !!! شومیم رانیو 

 

 ...یمرا دوست نداشته باش اگر

 

 ...رمیم یکشم و م یم دراز

 

 بازگشت است.. یب ینه سفر مرگ

 

 نه ناگهان محو شدن.. و
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 دوست نداشتنِ توست... مرگ

 

 ....یدوست بدار دیآن موقع که با درست

 

که حاال براش شعر هم  قرارمیو ب تابیب دنشید یبرا نهمهی! اکنمیفکر کردم: مثال دارم فراموشش م دهیبعد خند 
 ! خوش بحالت آرازِ نسناسِ خودم! گمیم

 . کردیبارونم م کهیفقط ت دیدیکه خودشو به من رسونده حال خرابمو م پونه

 ی هیتنم کرده بودم که هد یبه سراپام کردم. بلوز شلوار قرمز رنگ خوش دوخت یو نگاه ستادمیا نهیآ یجلو
. با خودم گفتم: ومدیهم بصورتم م یلیبسته بودم که خ یهاش! موهامو دم اسب ییاهدا لیخ انیبود در م زجونیعز

بودم  دهیهم بصورتم رس ینداشتم. کم برجوووونم که خودمم خ یدخمل یکلیو خوش ه پیچقدر خوش ت یواآآآآآآآ
 بودنم حرف نداشت.  ریکه چشمگ

آراز بود، هرهر کرکر راه انداخته آهنگ  شیفکرم فقط پ کهیو در حال میخوردیتاب وول م یرو اطیح یتو میداشت
 شد! دایپارسا پ یسروکله  ییهویکه  میرو هم همصدا با پونه دَم گرفته بود ییبایز

 !ریو رویه نیا یها تو میکم داشت نویقط همپونه گفتم: بجووووووون خودت ف به

گفت: دخترا  دادیسرشو تکون م کهیشده ش بطرفمون اومد و در حال ثیخب یبا چشما دیلنده هور تا مارو د ی پسره
 ها! ستیامروز اصال حالم خوب ن

 باور کن حال ما خوبه بجوووووون خودِ خودت! ی! ولزیبر پسرعمّ عز کیبه پونه کرده گفتم: السالم عل ینگاه

فقط هشت تا دوست دختر دارم  ایکنه ادامه داد: از دارِ دن یسالم احوالپرس دیانگار نه انگار که با شعوریب ی پسره
 وجدانا، واالاااآ! یب کنمیم انتیدارم بهشون خ کننیشکاک تر! همش فکر م یکیاز  یکیاونم 

وست د نیا زم،یعز یدخترنما یگفتم: پسرعمه  طنتیکه من با ش میرفت سهیز خنده رحرفش ا دنیو پونه با شن من
 شک کردن؟ نهمهیباشن که بهت ا دهیمخصوصت رو ند یاون عکسها انایشکاکت، اح یدخترا
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 خشکش زده متعجب گفت: کدوم عکسا؟ پارسا

 !میانداخت کرده با شال ازت شیکه آرا ییکرده گفتم: همون عکسا یبا شجاعت ملچ ملوچ منم

قاطر دنبال ما افتاده بود  نهویگنده هم ع یکه پسره  میشد که من و پونه از ترسش فرار کرد وونهیو د یعصبان چنان
 انداخت.  ریدستش گ یبلندم رو تو یموها کدفعهیکه 

! موهام کنده تیخاص یزدم: آآآآآآآآآآآاخخخخخخخخخخ ولم کن نره غول ب ادیبشدت دردم گرفته بود فر منکه
 شد!!!

 دست پارسا محکم از موهام کنار زده شد.  دمید کدفعهی که

سرخ شده از  یمنقبض و صورت یآراز با فک یوآآآآآآآآآآآآآآآآآآا یواآآآآآآآآآآآ یوا دمیبعقب برگشتم که د تند
 !!!دهیدستش گرفته و فشار م یمچ پارسارو تو تیعصبان

 !!!! فــــــاتــــــــــــــــحه! لحظه قلبم سکته رو زده بود!!! همون

به تو اجازه داده دستت  یک ؟یکنیم کاریچ یکه رو به پارسا گفت: دار دمیو محکم آراز بخودم لرز یعصبان یصدا از
 آهو بلند شده باشه! یرو که رو یدست کنمیقلم م ؟یکن تشیاذ یبه آهو بخوره که حاال حق داشته باش

 بود صدرصد!  ستادهیا یقلبم از خوشحال یووووووووووو

 . گفتنینم یچیباز چشم به آراز دوخته بودند و ه یو پونه با تعجب و دهن پارسا

. مستادی!زودتر از همه بخودم مسلط شدم و جلوتر رفته کنار آراز اهیعصبان نهمهیتعجب کرده بودم که چرا آراز ا منم
 .  دیدیبود که منو هم نم یعصبان یبحد

من  یمن بود، همه  ی.......... آراز همه یلیعاشقش بودم ....... خ یلیمن خ ی. خدادیلرز دلم تشیعصبان دنید از
 تموم!!! 

 یچشما یکه تو یناخودآگاه دستم بطرف صورتش رفت. آروم صورتش رو لمس کردم که بطرفم برگشت. خشم 
 شناختمش! یمطمئن بودم چون م نویبود، ا یهم عصبان یا گهید یتصورم بود. آراز از جا یماورا کردیم دادیب باشیز
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 همهنینشده بخدا! چرا ا میدلتنگش بودم، چشممو به نگاهش دوخته گفتم: آرازخان طور اهایدن یبه اندازه  کهیحال در
. میکردیم یشوخ یهمگ میبه پارسا انداخته ادامه دادم: خب پسر عمه م هستش داشت یتو! نگاه یناراحت شد

 م باش. دستشو ول کن و آرو کنمیخواهش م

 !کنهینم تیمارو اذ چوقتیمطمئنم پارسا ه من

خود دارم! حاال  یکنه منکه جا تیاذ نارویکه بتونه ا ینشده کس دهییشوخ طبع گفت: هنوز از پدر مادر زا پارسا
 نه!  ایکنم  یشوخ مییاجازه دارم با دختر دا

 ...... یدار نمیبب گهیبار د هیگفت: پارسا  کردیمحکم دستشو ول م کهیدر حال آراز

 محکم گفت: االنم فقط برو. دهیکش یقینداد و نفس عم ادامه

 کرده.... تیمنو اذ یچرا اونجور کردیپارسا رو سرزنش م دمیکه شن ستادنیا یو کنار دیدست پارسا رو کش پونه

م و آروم با تحک کردیتماما چشم شده به صورت و چشمام نگاه م کهیتند دستمو گرفت و محکم فشرده در حال آراز
 از من! دتریشد یدلتنگمه حت یلیگفت: آهوووووو..... از حرکات و لحن صداش احساس کردم خ

 دلتنگش بودم.  نهمهیاون صدات بشم که ا یجآآآآآآآان آهو! فدا یدلم داد زدم: ا یتو

 جواب دادم: بله؟ آروم

 حالت چطوره؟  ؟یادامه داد: خوب کردیمملو از هزاران حرف نگفته به چشمام نگاه م یداشت با نگاه کهیحال در

به لب  دیکشیکه  چال گونم رو به رخ م یشد که باعث شد لبخند ریبوجودم سراز قیعم یآرامش و لذت احساس
 ممنونم.  ،یچشمامو باز و بسته کرده بگم: خوبم و عال دییو به تا ارمیب

دو و بدو ب یبا پسرا شوخ یو دار یکرد شرفتیپ یلیخ نکهیگفت: مثل ا یعصب یکرد و کم یفیاخم ظر کدفعهی
 آخه ....  گمی! من میکنیم

آهسته  .میکردیم یشوخ میو چشمش به ما بود. آروم دستشو فشرده گفتم: گفتم که داشت کردیداشت گوش م پارسا
 !!یبازم دعوام کن میستیآراز...... تنها که ن گهیزمزمه کردم بسه د

 ......کردمیرتم بود که منم قشنگ نگاش مهمچنان چشمش بصو یادامه نداد ول گهید
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 کردم: زمزمه

 

 اندازه ى بودن هایت  به

 در چنته دارم  شعر

 

 گویم شان ؛ به تو  مى

 

 شاخه هاى کم بَر و بار درختان  به

 ى شهر حومه

 

 آنجا که تاب   به

 نیت ماندن در  دیگر

 را ندارد حوصله

 

 شمع وجودم  تا

 ى مهرت را مى سوزاند سوسو

 

 هر چراغى   بى
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 دیدارم بیا به

 

 در روشناى مقبولِ شعرى، من

 

مشکوک دست در  یو چشمان دهیباال پر ییتوانم پذیرایت باشم..... پونه که خطرو احساس کرده بود با ابروها مى
 . دیزور بطرف خونه کش یپارسا انداخته با کم یبازو

تکون داده همراه پونه از  یسر کرد،یما نگاه م یشده و مرموز که به هردو زیر یسرخ و چشمان یا افهیهم با ق پارسا
 ما دور شد. 

چنان به پارسا  دیجه یم رونیکه ازشون آتش ب ییبود، با خشم و چشما دهیکه نگاه و سرتکون دادن پارسا رو د آراز
ها نبود االن حساب  یابا و داداش. مطمئن بودم اگه بخاطر بکردیپارسا رو توپ بارون م کلیانگار کل ه کردینگاه م

 بود!! دهیپارسا رو رس

 دادم که تند بطرفم برگشت.  یدستم بود، دستشو آهسته تکون یم گرفته بود. همونطور که دست آراز تو خنده

 . دی. دلم بشدت لرزدیکش یاز سر دلتنگ یصورتم کرد که نفس یشروع به نگاه کردن به همه جا دوباره

از دستم  یروز یآرزو داشت یلیخ گذره؟یخوش م یخونه تون و از دستم راحت شد ی: االن که اومددیپرس آهسته
 ! یفرار کن

 یفراموشت کنم، ول کنمیو هرلحظه تالش م خوامیبگم: مثال م خواستیدلم م یلیخ دمیخندیدوباره م کهیحال در
 ! الیگودز ارهیدمار از روزگارم داره درم یدلتنگ

 تکون دادم. یدلتنگ سر ینگاه نگفتم فقط با یچیه

 که......  ی! خاطراتیشی: اصال دلتنگ خونه و خاطراتش مدیپرس آروم

شده گفت: خانم فرمودن لطفا  کینزد یبود، که خدمه ا دهیمامان خودش فهم ایپارسا گزارش داده بود  دونمینم 
 .دییمنزل. منتظرتون هستن. بفرما نیاریب فیتشر
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 .  کنهیو داره نگامون م ستادهیا یورود یمامان جلو دمیکه د میحرف بطرف خونه برگشت بدون

 از من دور شد. دستم ازش جدا شده کنارم افتاد.  یبسمتم کرده قدم یدوباره نگاه آراز

 شتریب یکاش کم یخونه. ول میبودم با دستش خونه رو نشون داده گفت: مامانت منتظره بهتره بر ستادهیا همچنانکه
 باهات بودم!!

نگرانتم. تا خودم  یلیمواظب خودت باش! خ کنمیهمراهش راه افتادم که گفت:  آهو خواهش م واشی یگرفت. ول دلم
ازم بکنم. ب تونمینم میچکاریدستم کوتاهه! ه گهیاالن د یبشه ول کیبهت نزد تونهینم یبودم مطمئن بودم کس

 ! ستیع اصال خوب نمواظب خودت باش! اوضا یلیسفارشمو گوش کن و خ

موفق نبود، گفت: در ضمن  ادیز یکنترلش کنه ول کردیم یصداش اوج گرفت که هرچند سع یتو یلحظه خشم هی در
منقبض شده گفت: پونه دختر  ی! با فکیدهن بدهن بش ادیدرم ییالدنگ که از هر ادا یپسره  نیبا ا نمینب گهید
 !کنهیپسرشو جمع نم نیچرا عمه جانت ا دونمینم یول هیخوب یلیخ

 نه؟  ایگفتم  یچ یدیو محکم گفت: آهووووو..... فهم ینگفتم چون واقعا حق داشت. بطرفم برگشته عصب یزیچ

رفتاراش مجبورم  نیآخه! بازم با ا یچ یعنی! دهیقورت م یمنو هلپ دهیخدا باز داره از راه نرس یدلم داد زدم: وا یتو
ماموتِ بداخالق! نکبت چرا عوض مهرو محبت فقط بلده دستور بده و  یِالیبدم گودز یبهش فحشِ چاروادار کنهیم

 ...فی. واقعا حدمیشچند روزه ک نیکه ا یاونهمه دلتنگ فیکنه؟ ح یامرو نه

ناراحت  یلیگرفت و احساس کردم خ دادیاطرافم نشون م یکه به خودم و آدما یتیحساس نهمهیلحظه از ا هی دلم
 شدم و فشارم باال رفت. 

 چشماش نگاه کردم. یدرست تو یعصب یکم ستادهیشده تند بطرفش برگشتم و جلوش ا الیخیرو ب مانمما

 ها!  کنهیشد؟ مامانت داره نگامون م یچ کدفعهی: دیمتعجب نگام کرد بعد پرس یا لحظه

 تسین یساله اکه اونم م ارهیمنو درب یفقط چشما دینداره از بس که دوستت داره! شا یگفتم: مامانم با تو کار آروم
 !شمیراحت م ایبعض دنیاز د

 ؟یبگ یخوایم یشدم. چ الیخیلبش اومده گفت: مثال من! خب! مامانت رو ب یگوشه  یلبخند
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ماست من اصال باهاش  یمگه ممکنه االن که پارسا خونه  ؟یکنیم تمیاذ دهیاز راه نرس نهمهی: آراز....... چرا اگفتم
سالمه  19! بخدا من فقط یکنیمنو محدود م نهمهیکه ا یاز من دار ینشم! تو چه شناخت بد کشینزد اینزنم  یحرف

! خودت که از کننیمثل پونه م ییهستم که جوونا ییادر حسرت کاره شهیهم نکردم! باور کن هم یکه هنوز جوون
دوست دارم دور خودم  یلیمنو ناراحت نکن. خ نهمهی! خواهشا اخوادیپس گفتن نم یخبر دار میو درشت زندگ زیر
خودت  یول ،یبهم بزنن و تو ناراحت بش یکه حرف ننیبمن نگاه نکنه و اصال منو نب یاز بتن بکشم که کس یوارید
با  یراحت باشم؟ خب اونجور یکم یدیاصال بمن حق نم یعنی! ی! خب منم آدمم و اجتماعستین یشدن یدونیم

 ی! بــــــــــازم چشم! سعیتو بگ یـــم هرچسرخت منو قورت نده چــــــــــشـــــــ یچشما
در  نویقط ا! فرهینمکَتم  یاصال تو ییزورگو نهمهیکه ا یگیزور م یلیباور کن خ ینداشته باشم ول یبا پسرا کار کنمیم

 نداره! یاحساس چینظرت مجسم کن که منم آدمم نه عروسک دست ساز که ه

 نهمهیسوال؟ علت ا هیداره! فقط  رادیا ادیم نییت داره از پله ها پاگفت: مامان کردیمات و مبهوت نگام م کهیحال در
به پارسا هم  یمن حت کنه؟یدورسرت داره پرواز م یچه خطر یبفهم یتونینه؟ اصال م ای یدونیببند منو م ریبگ

 عاقالنه رفتار کن! یمواظب خودت باش و کم کنمیم اهش........ خو کنم،یندارم باور کن! فقط خواهش م نانیاطم

خونه، همه  دیاریب فی. لطفا تشردیمامان اومد که گفت: آرازجان خوش اومد یصدا کردمیداشتم فکر م کهیحال در
 منتظرتون هستن. 

 . ستی. االن وقتش نرمیگیکه جواب سوالهامو بعدا ازت م میبصورتم کرد و گفت: بر ینگاه یلحظه ا آراز

و تعلق خاطرش  یآراز نشان از عشق و دلدادگ یهاییرفتارها و زورگو ی: همه کردم که فکر میمامان راه افتاد بطرف
بدش واقعا نگران  یاخالقها نیا یهستم، ول رایعشق و محبتش رو با جان و دل پذ نینسبت بمن داره که منهم ا

ز نصفه رو هیفقط  ادهیعمر ز هیوسط بود که ................  یعمر زندگ هی یپا هاییاخالقها و زورگو نیکننده هستش! با ا
 !یفقط جونت رو نجات بد یکول فرار، که بتون یزن آراز شد و بعد الفرار! اونم دُم رو شهیم

ارم حرفا براش د یلی! خریبخ ادتیکه  ییولو بود بلند گفت: اردالن کجا یمبل یپارسا که رو میوارد خونه شد یوقت 
 که .....

که دور  یما هست شیاتاق کارش منتظرته. ناهار رو هم پ یبدون توجه به پارسا آروم گفت: آراز جان، مختار تو مامان
 . میهم باش

 . شمیبمونم! بعدا مزاحمتون م تونمیشرکت دارم نم یکه تو یکرده گفت: بخاطر کار یتشکر آراز
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 باال بود رفت.  یمن و مامان تکون داد و بطرف اتاق کار بابا که طبقه  یبرا یگذرا بصورتم انداخته سر ینگاه بعد

 ای و خواستن آراز، یکدوم حالمو باور کنم. دلتنگ دونستمینبود. نم زانیکه اوضاعم اصال م میپونه به اتاقم رفت با
 اعصابم بود! یاز رفتار و حرکاتش که فقط رو یناراحت

بشدت ازش  گهیدلتنگشم و از طرف د دونستمیفقط م دم،یفته بود رو نفهمر یرو چطور سرآورده و آراز ک اونروز
 !میفرار

رو برام انتخاب کرده بود  یآهنگ دهیو فقط کنارم دراز کش زدینم یاصال حرف ستیبود حالم خوب ن دهیهم که د پونه
هم  یآهنگ گهیندارم. د یو بشدت دلتنگشم. بازم ازش خبر گذرهیبلکه حوصله ام باز بشه! دوسه روز از رفتن آراز م

 شدم که خودم هم از دست خودم خسته و افسرده ام!  ریبهانه گ ی! بحدادمهیبرام نفرستاده که خوشحال بشم به 

 همهنیچرا ا دونمیمن هستند. نم یهایریو نازکردنها و بهانه گ ایتمام لوس باز یرایتمام خونواده ام پذ نهمهیبا ا یول
 دن؟یبهم حق م

کرده منو به  یباهام شوخ یجور دن،یرسیکه تا بخونه م گهیهام از طرف د یطرف و داداش هیاز  زیو عز مامان
و دادم دراومده، آخرش از دستشون فرار کرده به آغوش مامان و صد البته بابا  غیج یکه صدا دادندیپاس م گهیهمد

 !بود دهیو حسابم رس اوردنیم رمیبازم باالخره گ ی. ولبردمیپناه م

هام اجازه داد با دوستام به استخر برم بلکه  یکم بشه مامان با اطالع به بابا و داداش امیریاز بهونه گ یکم نکهیا یبرا
 اعصاب خورد کن بردارم.  یردادنهایدست از گ یکم

 . میوخوش بگذرون میورزشم هستند به استخر بر یکه دوستان کالسها نایقراره همراه پونه و الهام و مب فردا

دو  یکی یبرا دیخند میرو کرده و مطمئنم از بس خواه هاشونیدوستام و شلوغ یخوشحالم و دلم بشدت هوا یلیخ
 شارژ خواهم شد. یروز

 .گرفتیوجودم با قلب لرزانم آروم م یو کم دمیدیآراز رو م گهیبار د هی کاش

 همراه خونواده ام تمام داشته ام کردیفکر م یعنی!؟ فتادیم ادمیب یعنیبود!  خبریبودم و چقدر ازم ب خبریازش ب چقدر
 رو فراموش کردم!؟؟
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 تو؟؟ یدید چه

 

 هست من شادم؟؟ التیخ

 

 طوفان طاقت کش... نیا به

 

 آبادم!؟!؟!؟ من

 !یشونیماه پ یبایشده دختر ز ریتو چه بهونه گ یب یو خبردار بود یدونستیکاش م آرازم،

 ��دلم هوس آرازم رو کرده بود!..... چقدر
 

 

 

 

 

 و هفتم یس قسمت

 

 [❤.کندیم فی] آراز تعر
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 یاون برام مثل سمّ بود. دختر یب یِهوا یِتو دنینفس کش گهیکه د یدلواپس آهو بودم. دختر نهمهیچرا ا دونمینم
 وجود و قلب و روحم رو بهش باخته بودم.  یکه همه 

! من فقط مراقبت خودمو ومدیام راه نمدلم باه یخونواده اش بود و مطمئن بودم بشدت مراقبش هستن، ول شیپ آهو
 راحت بود! الممیقبول داشتم که خ

 بودم و فکرم بشدت آشفته بود. داریشب ب یها مهیبود که امشب داشتم. تا ن یچه حال و هوا و احساس نیا دونمینم

 بفرستم. چقدر دلتنگ وروجکم بودم!  یآهو آهنگ یبرا رفتیدستم نم یبودم که حت شونیپر یبحد

 کهنیبود. مثل ا دهیکه در گوشه کنار و اطراف منصور و اتابک گذاشته بودم بدستم رس یاز جاسوسان یبد یخبرها
 ! دیلرزیاطالع بودم. دلم بشدت م یدر شرف وقوع بود که من از اونا ب یاتفاقات مشکوک

 دیرسیبدستم م یادیعات زکرده بود، فردا اطال کیبه منصور نزد یمن که خودشو کم یهایاز نفوذ یکی یگفته  طبق
 که باعث شده بود بشدت فکرم مشغول باشه. 

و ازم کمک  زدیکه فقط منو صدا م دمیآهو از خواب پر یوحشت زده  یآشفته خوابم برده بود که با صدا همانطور
 . خواستیم

وصا همسرشون آهو و خونواده اش مخص تیو از بابت امن گرفتمیبا مختارخان تماس م دینبود! با یخوب ی نشانه
 طاقتم طاق شده بود.  گهیزود بود که د یاالن کم ی. ولزدمیباهاشون حرف م

 !یلعنت زدیدوخته بودم که زنگ هم نم لمیو دل آشوب چشممو به موبا منتظر

 در حال قدم زدن بودم.  فقط

 دم،یاز عمق وجودم کش یکه از شدت خشم کنترلم رو از دست داده نعره ا دیبدستم رس یاخبار 11ساعت  یطرفها
گذشته و اسفبارم  یزندگ یصحنه ها یکشــــــــــمــت!!..... همه  یمنصــــــــــووووووووووررررررر م

 .کردیام م وونهیو د رفتیچشمام رژه م یجلو

 نداشتم که سد یاطالع زیچ چیمن از ه کهیصفت، در حال طانیمرد منفور و ش نیخواهرم الهام به منصور ا یدلبستگ
 راهشون بشم! 
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 یدرآوردن خورد کرده و بعداز باز یعاشق یرو بعداز مدتها ادا دونمی یکیخبردار شدم که منصور غرور خواهر  یزمان
 هرزه ام رابطه برقرار کرده!  یدخترعمو ایدادن الهام و ردّ عشق خواهرم که باعث شکستن غرورش بوده، با پرن

 گذشته سوخت! یروزها یادآوریاز  چشمام

 . ارمینتونستم صدامو درب یکه در آتش ندامت و حسرت سوختم و حت دمیرو فهم ایعلت انزجار خواهرم از پرن بعدها

 کیکه بشه بهش اعتماد کرد و بعنوان شر ستین یکس ایمطمئن بود پرن دهیو منصور رو فهم ایپرن یماجرا الهام
الهام درست گوش نداده بودم که بدونم  یبه حرفها یپرباد داشتم حت یکه سر وونهیمنِ د یانتخاب کرد. ول یزندگ

رو داشتم که الهام  تیذهن نیا شهیکه منِ احمق همیدر وسطه! در حال یچه کس یباشه و پا تونهیم یچ ایپرن یماجرا
 .کنهیو لوند بودنش حسادت م ایبا شدت تمام به پرن

کلمه شکسته خورد شدم که  یواقع یبه معنا ینبخودم اومدم و زما ینداشتم و فقط زمان یخبر چیدور و اطرافم ه از
........ 

 

 های مرطوب مرا باور کن! بغض

 

 باران نیست که می بارد این

 

 خسته ی قلب من است  صدای

 

 از چشمان آسمان بیرون میریزد... که

 

 …دهدیشکستن م یبو می: واژه هاندیگو یم
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 …شده ریتعب سوء

 

 .…چند ترک ساده است فقط

 

 …نباش نگران

 

 .…مانم یروز انتقامم سرپا م تا

 

 ....یدنیخواهم گرفت د یانتقام

 

 [ ❤.کندیم فی!] آراز تعر…دهمیم قول
کلمه شکستم  و خورد شدم که  یواقع یبه معنا یفقط زمان ایالهام و پرن یو دونستن ماجرا زانمیمرگ عز بعداز

داشتم که چون  یبه کس ازیرفته ام بودم و ن از دست یکه من عزادار خونواده  ییدر همون لحظه ها ایپرن دمیفهم
 و از کشور خارج شده!!!  ختهیهم ر یهمراهم باشه، با منصور رو شهیو هم بانیکوه پشت

 م!بود ایپرن یدر دستا یا چهیبا منصور حرف دوماه قبل بوده و من فقط باز یدوست نیکه ا دمیمدتها بعد فهم تازه

ه بودم ک یاتفاقات بشدت ازش متنفر شده فقط دنبال روز نیبا ا یول ومد،یوجه خوشم نم چیهم از منصور به ه قبال
 دیو نفرت رو در دلم ذره ذره پرورده منتظر فرصت بودم. فقط با نهیک نیبتونم حسابمو باهاش صاف کنم. سالها بود ا

که خبر داشتم پدر و  ییاونجامردم از دستش خالص بشن. چون تا  یو همه  فتهیطناب دار بگردنش ب کردمیم یکار
 خالف قانون هم کم نداشتند.   یپسر، کارها
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هم  ایرفته بود که خداروشکر پرن یا گهیرو در خارج ول کرده دنبال کس د ایبود که منصور بعدا پرن نیمهم ا ی مساله
 فقط در انتظار اون بود. فقط منصور مونده بود که کشتنش رو بهش بدهکار بودم و دهیرس انتشیکارها و خ یبه جزا

 . کردمیم یروز لحظه شمار

 ندفعهیساقط کنه که ا یبسمتم پرتاب کرده منو از زندگ یمار سم نیمنصور دوباره برگشته بود تا زهر خودشو ع حاال
در بدنم داشتم از عشقم  یبکنه! تا جان یمگر من مرده بودم که بتونه کار یسرراست آهو رونشانه رفته بود! ول

پشت و پناهم  دیکه خداوند با زدمیم یخطرناک عادهدست به کار فوق ال دیوسط با نیدر ا ی. ولکردمیمحافظت م
 .کردیو کمکمون م شدیم

قلبم درد  کردمیم دیکه با یکار یادآوریزخم خورده در انتظار گرفتن انتقام ازش بودم با  ریش هیکه مثل  یمن 
 گرفت.

شن چطور از ترس منصور در آغوشم فرو رفته بود و گردنمو محکم آهو پرواز کرد که روز ج شیفکرم پ یا لحظه
آغوشم آتش گرفته بود و شراره هاش به منم  یچشمم نگاهم به منصور بود که از بودن آهو تو ی. با گوشه فشردیم
 ! دیرسیم

ود و ب زونمیآو یکه اونجور ایمنصور بود و رقص با پرن یبرا نچستریو یمن، بدتر از گلوله  شیلحظه بودن آهو پ هر
 کرده بود! وونهیبا من باشه فکر کنم منصور رو د شهیهم کردیم یسع

 !نی. همدادندیتقاصشون رو پس م دیبود: همه شون با نیفقط ا حرفم

به  یحاضر نبودم بدون گرفتن انتقام لحظه ا ی! ولرمیو بعد ............ بعد......  بم رمیبودم انتقامم رو از منصور بگ حاضر
 گرد فکر کنم. عقب

و  ییو به تنها دارا ارهیآهو رو بدست ب رویبا تمام ن یزود نیگرفته به هم میبه من خبر داده بودند منصور تصم حاال
ود ب دهیساقط کنه! خودش فهم یاز زندگ زدیکه به آهو م یصدمه ا ی لهیثروت روح و قلبم ضربه بزنه که منو به وس

 شیرو به آت ایکل دن فتادیآهو م یبرا ینکرده اتفاق یاجوونش بنده! خدچقدر آهو رو دوست دارم و جوونم به 
منصور رو هم با خودم به  ی. ولشدمیو نابود م ستیو ن سوختمیو خودمم............. خودم جلوتر از همه م دمیکشیم

 دلش خواست بکنه!  یراست و راحت هرکار دادمیو اجازه نم کشوندمیم شیقعر آت
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اگه دستش به آهو  دونستمیشناختم و م یخوب م یلیرو خ فشیشناختم. وجود منفور و کث یبود منصور رو م سالها
بردارم!  نیزم یمن! لطفا کمکم کن منصور رو از رو ی! نه خداستادیاز حرکت ا یبرسه ............. قلبم واقعا لحظه ا

 ! فتهین یتفاقا آهو یبرا یول رمیحاضرم تمام داروندارمو از دست بدم و بم

تا تونستم ازش مراقبت کنم و از دست منصور دورش کنم!  دمیدوسه ماه من چه ها نکش نیا دینفهم چوقتیه آهو
 یباشه و نقشه شو عمل دهیمحافظا رو خر یشتریخرج شد که مبادا منصور با مبالغ ب ییچه پولها دینفهم چوقتیه

از جانب دخترش راحت باشه و من چند برابر  الشیحروم کرد تا فقط خ ییمختارخان چه پولها دینفهم چوقتیکنه! ه
که بمن سپرده بودن  یتیپدرمادرش بدم و از مسئول لیپول خرج کردم که عشقم رو سالم تحو گیمختار مثل ر

دوباره  .میکن کسرهیبا مختارخان حرف بزنم و کارو  دیمنصور موفق بشه! با دمی! پس االنم اجازه نمامیب رونیسربلند ب
وروجک عجب  یبودم! دختره  تابیب دنشید ی. چقدر دلم براش تنگ بود و در هوادی. قلبم تپفتآهو ر شیفکرم پ

رو باختم که خودمم خبردار  یدل سنگ نیا یبودم چه وقت و چه زمان ریازم برده بود که خودمم مات و متح یدل
 نشدم!!! 

 

 تو  ادیشراب  نیا

 کندیمستم مبد مست                    

 بودنت  کیهر دو پ                               

 کندیهوش از سرم وا م                                      

 من  یایمن، دن نید                                                       

 پادشاه قلب من  یا                 

 نرگس چشم خمارت                         

 کندیبد، خرابم م                                 

 بمان  شمیماه من، پ                                       

  ستیزندگ میعطرت برا                                           
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 لبت را  کیعشق من، پ     

  کندیران مبوسه با              

 کالم  کیعاشقم در                      

 کندیآنکه تمنا م                             

 نیریخسرو ام، با عشق ش                                  

. میجمعش کرددستمون بده که با زور  یمونده بود ارسالن کار کندکمیم شکشیجان پ                                            
 ...... خسته!  میهمه مون خسته ا

 آهسته خزدهی ییخشک و دستا یبا دهن ارم،یحرفو بزبون ب نیو اصال دوست نداشتم ا دیلرزیقلبم م کهیحال در
بکشن مخصوصا آهو و خانم توانمند، فقط  یکنن و نفس یغائله تموم بشه و همه بتونن راحت زندگ نکهیا یگفتم: برا

 !..........میرراه چاره دا هی

 

 رمیمیسرت کم بشود م یاز مو یتار

 رمیم یتو درهم بشود م یسویگ أه

 

 ردیگ یمن از تپش قلب تو جان م قلب

 رمیم یقلب تو پر از غم بشود م آه

 

 که از عالم و ادم به نگاه تو خوشم من

 رمیم یچشمان تو ماتم بشود م سهم
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 ان شعله که از بارش باران مرده ست مثل

 رمیم یچشم تو دمادم بشود م اشک

 

 یمن دست کس یتابیو ب یماریب وقت

 رمیم یدستان تو مرهم بشود م یجا

 

 تو است یمن بسته به هر تار سر مو جان

 ...رمیم یسرت کم بشود م یاز مو یتار

 

خواهد  انیماجرا کجا و چگونه به پا نیو سردرگم بودم آخر ا دیکوب ی..... قلبم بشدت ممینداشت یچاره ا یول
 !....دیرس

 

 

 و هشتم یقسمت س 

 

 

 شاتی، بدون دغدغه از دستورات و فرمابال درآورده بودم که بعداز مدتها راحت و آسوده یاز خوشحال کهیحال در
 . میشد نیرو در استخر بگذرونم، با پونه خندان سوار ماش یبا دوستام باشم و ساعت تونمیجورواجور آراز م

مدتم  نیا یهایو دلتنگ هایدور یو عوض همه  میودم دو سانس پشت سرهم در استخر باشبچه ها قول گرفته ب از
 !ادیدرب
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 . میاومد رونیب الیاز و کردندیم مونیهم محافظ همراه ینیماش کهیراه افتاد و در حال نمونیماش

چرا نگاهشون جور  دونمینم یول ذاشتن،یو سربسر من م دندیخندیو م گفتندیصبح اردالن و ارسالن هرچند م امروز
! چون حالشون کردمیهم اشتباه م دی....... شایول زنهیچشماشون موج م یتو ینگران کردمیبود. احساس م یخاص

 خوب بود!!!

 دادیغلغلکم م کهیآماده کنم، ارسالن خودشو بمن رسونده در حال لمویاستخر وسا یتا برا رفتمیپله ها که باال م از
 خوامیم ده؟یبرات خر یخوشگله! ک یلیخ تیگردن نیآهو ا یاشته بود گفت: راستخنده هام خونه رو برد یوصدا

 دوست دخترم سفارش بدم! یبرا نیمثل ا یکی

! کاش خوادیم یازت گردن دهیارسالن بخورم اون دوست دخترتو که از راه نرس یگفتم: وا دمیخندیم کهیحال در
 ابیرد نشینگ ریز ه،یگردن نکهیعالوه برا نیدستم گرفته گفتم: ا موی! گردنیخودم دوست دخترت بودم خوشگل آبج

 یازم سفارش داده و کل شتریمحافظت ب یبرا نویآرازخان ا ده،یمنو نشون م یداره که به فشار انگشتم حساسه و جا
 . ارمیاز گردنم درن چوقتیهم کرده ه هیتوص

 شه؟یم یفشار بدم چ نوین من ااال یعنیگفت:  کردیرو نگاه م میلبخندزنان گردن کهیحال در

 یتو نکهی! مگه اگهید دهیمنو نشون م یفکر کنم خب جا یباال انداخته گفتم: تا حاال که امتحان نکردم ول یا شونه
 مدت از کار افتاده باشه! نیا

ز گفتم: االن آرا یانگشتمو روش گذاشته فشار دادم. ول کرد،ینگاه م یمتعجب به گردن کهیاصرار ارسالن در حال با
 !دونمینه؟ منکه نم ای دهیمنو نشون م یجا نیا فهمهیخان م

 نگران بشه! دیوگرنه شا نیکردیامتحانش م نیگفت: بذار به آراز اطالع بدم شما داشت اردالن

ه چون داخل خون یبه کار افتاده، ول ابشیریآراز رو گرفت که آراز بعداز گوش دادن جواب داد: دستگاه مس ی شماره
 مون رو نشون داده فکرش راحت بوده!

با  فکر کنم منو درسته قورت بده! ستم،یآماده ن نهیبب ادیشد. االن پونه ب رمیمن د م،یخنده گفتم: ارسالن جووووون با
 اجازه تون!

 . میرفتیو بطرف استخر م میراه بود یتو االنم
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 .ستادیا نمونیماش دمیراه د یوسطها م،یکردیبا پونه هرهر کرکر م کهیحال در

 یزی: چدمینشسته بود پرس نیماش یکه جلو ی. از محافظمیراه یهنوز تو دمیبه دور و بر کرده د ینگاه متعجب
 شده؟ 

 . ندازنیکرده! االن راهش م دایپ یمشکل یعقب نیماش نکهیگفت: مثل ا مودبانه

وشن رو ر نیماش توننی: چون نمبطرفمون اومده گفت یپشت نیاز محافظان ماش یکی دمیکه گذشت د یقیدقا بعداز
 . میبخونه برگرد دیکنن با

 . میگردی. دوستام منتظرن. اصال برنممیبه استخر بر میخوایگفتم: نه ما م بلند

 .میبرگرد دی. حتما بامیخانم ما اجازه ندار یتکون داده گفت: ول یسر ییجلو محافظ

 !نیصبر کن زنمی! االن به بابام زنگ ممیرو برگرد یچ یچ گفتم

 ینجوریخونه! ا نیماجرا رو گفتم جواب داد: آهوجان بهتره برگرد نکهی. بعداز ادمیدرآوردم و به بابام زنگ مویگوش
 .شهیمنم راحت م الیخ

 استخر. االن دوستام منتظرن آخه! باباجوووووون. میکنان و با ناز گفتم: باباجوووونم تولوووووخدا بزار بر التماس

 رو بده دست محافظت. ی: گوشفکر کرده گفت یکم بابام

هم  پیبا پونه ک میاز دوستاشو صدا زد که مجبور شد یکیکه ابالغ شد، محافظم  یرو دادم که بعداز دستورات یگوش
 بودن. یکلیو ه مونیپرو پ یلیآخه چشم نخورن ماشاا... خ رهیکه محافظ دوم کنارمون جا بگ مینیبنش

 . میکه باعث شد خندان با پونه دستامونو بهم بکوب میافتاد راه

. دیزد که من از ترسم رنگم پر یچنان ترمز نمونیکه ماش میگذشتیم یخلوت ینگذشته بود و از منطقه  یا قهیدق ده
هم عقب و کنار  نیراهمون رو گرفته که دوماش یجلو ینیماش دمید یلحظه ا یول هیماجرا چ دونستمیاصال نم

 سد کردن.  ما رو نیماش

 بود که بطرفمون گرفته شد.  ییسالحها نیماش رونیبخورم، از ب یو تکون هیبفهمم ماجرا چ تا

 نداشت.  یحس چیبود. بدنم ه نییو فکر کنم فشارم پا شدیحالم داشت بد م دونمیم فقط
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نبود. دو محافظم و راننده که اسلحه هاشون رو  یبود. منم که حالم اصال گفتن دهیاز شدت ترس بمن چسب پونه
 از ینشانه رفته بطرفشون کار یقادر به تکون خوردن نبودن. چون در برابر پنج شش اسلحه  یدرآورده بودن، ول

 .ومدیدستشون برنم

 رد. ک ادهیپ نیمنو از ماش دیکشیاز مردها بازومو محکم فشرده م یکی کهیبا شدت تمام باز شد و در حال نمونیماش در

 . میآوردن. فقط زهره ترک شده بود نییدست پونه رو گرفته اونم بازور پا یا گهید مرد

ه در ک یفکرم به گذشته رفت و..... تمام هفت سال یحال خودم نگفتم. لحظه ا یو اصال تو دیلرزیو پام بشدت م دست
آهو تموم شد  ...... تا  گهیر کردم: دچشمم گذشت! فک یاز جلو یلمیبودم در همون لحظه مثل ف ریدست اتابک اس

چرا  !......یستیپس!!!!! چرا مواظبم ن یی.......آرازم کجایزندگ الیخ یکنن ....... ب دایهفت سال هم بگذره و بتونن منو پ
. میزندگ ی.......... خداحافظ عشقم. خداحافظ همه یصدات کنم بشنو ی.......... چه جوریستین یباش دیاالن که با

 شد. ریها...... اشکام سراز یمن...... مامان و بابا خدانگهدارتون....... داداش یخداحافظ همه 

 

 ........................یدانیتو م خداوندا

 ، دلتنگ دلتنگم................. منم

 ...............رنگمیشعر ب کیمنم ،            

 ، دل رفتـه از چنگم........... منم

 دل که از سنگم............ کیمنم ،                      

 ..........یمنم ، آواز طوالن             

 ............یباران ی، شبها منم

 ...........یفان میمنم ، انسان             

 ........... یدانیتو م خداوندا

 دردم........... کیمنم ، در متن                         
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 زردم یمنم ، برگم ، ول          

 سردم یمنم ، هستم ، ول     

 ، مُرده م ، منم مُرده م منم

 بغض پر باران کیمنم ،                   

 سامان یب یمنم ، غمها        

 زندان نی، هستم درا منم

 درمان، یب ی، زخمها منم

 ی، دارم تب و تاب منم

 یدرمان یز درد ب ،یتابی، ز ب یتنهائ ز

 

ه پونه چشمم ب یوقت ی. ولفتادمیکه داشتم از پا م دیتپ ی!... قلبم چنان مییخودت کمکم کن که تنها پناهم تو ایخدا
. االن وقت از حال رفتن و غش و ضعف نبود، پونه کردمیتحمل م دیافتاد....... نــــــــــه، بخاطر پونه هم شده با

 داشت.  ازیبهم ن

بستن و مارو داخل  ین رو به محافظامون بود، خلع سالحشون کرده دست و پاشون رو در آناسلحه هاشو همچنانکه
 راه افتادند.  نهایهم کنارمون جا خوش کرد و ماش کریغول پ یانداختن که مرد یدیسف نیماش

که  میریم میکجا دار دونستمی! اصال نملرزهیکرده و م خیدست و پام بشدت  دونستمینداشتم. فقط م یتمرکز چیه
از مغزم گذشت  یبود در آن یفکر چ نیحواسمو جمع کردم که ا ی. کمدیذهنم درخش یمثل برق تو یزیچ یلحظه ا

 برام به ارمغان آورد!  یشاد یو لحظه ا

 دی!!!چه بایچه کار یبکنم!  ول یلحظات کار نیآماده بودم در ا شهیکردم فکر کنم!!! من هم یبستم و سع چشمامو
 بابت راحت بود؟ نیاز ا المیخ شهیو هم کردمیم
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دلم داد زدم: آآآآآآآآآآاررررررررااااااااززززززز  یبلند بخندم. تو یچنان خوشحال شدم کم مونده بود با صدا ناگهان
 ! یــــــــــلـــــیخ یلــــــــــیپسر!!! خــــــــــ خوامتیم یلیخ

 نیهم ا کباریگذاشته فشردم. هر چند لحظه  یردنگ نینگ یشال کج و کوله ام بردم و انگشتمو رو ریدست ز آرام
 .کردمیکارو تکرار م

ود که ب دهیمن کال اشکم خشک ی. ولختیریفقط اشک م صدایب دهیپر یچشمم به پونه افتاد که با رنگ و رو یا لحظه
 هم خوشحال بودم.  یلیخ خزدهی چ،یه

از صورتم کامال مشخص بود، چون تا پونه نگاهش بمن افتاد چشماش گرد شد. بعد همونطور که  میکنم خوشحال فکر
  ه؟؟یچه وضع نی! ایرینفس بگ یتنگ دیاالن که با ؟یشد وونهیلب و دهنش گفت: د نیبودن ب یاشکاش جار

 گذاشتم و فشردم. نینگ یبگم کم مونده بود بخندم دروغ نگفتم. دوباره، سه باره، هزار باره انگشتمو رو اگه

. پس چرا از آراز و زدیاز شهر خارج شدند. اونموقع بود که قلبم کم کم داشت شور م نهایگذشت که ماش یمدت
 نبود!! یمحافظا خبر

 نهایکه ماش برنیمارو کجا م نمیحواسمو جمع کنم و بب خواستمی. تازه مکردیداشت در تمام بدنم رخنه م ترس
 هم به هوا بلند شد.  یو گردوخاک ستادندیا

از کار افتاده باشه!!! صبح که کار  ابینکرده رد یفکر کردم: نکنه خدا یام حبس شده بود. لحظه ا نهیس یتو نفس
 افتاده باشه!  تونهیاز صبح هزار اتفاق م ی......... ولیول کردیم

 من کمکمون کن. یشد. خدا یدلم بشدت خال ته

 چشم بمن دوخته بود.  فشردیدستمو م کهین در حالو هق هق کنا یاشک یبا چشمها پونه

 ؟یچ یآخر خطه!!!! پس حقِ من از زندگ نجایا یسادگ نیبه هم یعنیفکر کردم:  دمیصورت پونه د یکه تو یترس از
 از مویکنم و زندگ یزندگ خواستمیاومده بودم!!! اصال انصاف نبود..... اصال! من تازه م ایبه دن یاسارت و بردگ یفقط برا

پدر  یمزه  خواستمی! من تازه مکردمیم یبا عشقم زندگ المیخ ینو بسازم!!! من تازه عاشق شده بودم و داشتم تو
 مادر و خونواده داشتن رو حس کنم که.... 
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باشه! اصال...... پس بابا و داداش اردالن و  نیسرنوشت من ا ستیاصال انصاف ن اااااآاااآایدلم داد زدم: خدااااااااا یتو
!!!!! اونکه تازه ادیچه به روزش م دنیخدا مامانم اگه بشنوه منو دزد ی! استیازشون ن یارسالنم کجا هستن! چرا خبر

 !!!!میدیند ایدن نیا یروز خوش تو هیمامانم که  چارهیبمن!  چارهیحالش خوب بشه! ب خوادیتازه م

 بشم اشکام تمام صورتمو پوشونده بودن. خبردار  نکهیا بدون

 ...... یشد. آرام صداش زدم! ول دیو اقتدار مقابل چشمام ظاهر و بعد ناپد بتیبستم و آراز با اون ه چشمامو

 شدم که برامون رقم خورده بود.  یو منتظر سرنوشت دمیکش یقینفس عم زانیر اشک

ل داخ دهیکش نییترسناکشون مارو بزور پا یبتهایزمخت و ه یاومدن و با دستها نیبطرف ماش یکریغول پ یمردا
 بردند.  یبزرگ یکارخونه 

 یاندگینشسته بود و با نگاه و د یبنز نیکاپوت ماش یکه انتظارشو داشتم منصور داخل کارخونه بود. رو همونطور
 به ما چشم دوخته بود.  کردیم زیازشون سرر یو وحشتناک که خوشحال دهیدر

 بدفرمش اومد! یلبها یرو نیزهرآگ یشخندینما  دنید با

ه بدم که هرچ دیبه خودم ام یکم کردمیم یسع کهیحبس شد. در حال نهیس یو نفسم تو دیاشکام خشک دنشید با
ازم  یکار نیاز ا شتریب گهیرو فشار دادم. د نیشالم برده آروم نگ ریدوباره دستمو ز کنن،یم دایزودتر مارو پ

 . ومدیبرنم

ان کنه! فقط التماس کن یبدشکل منصور و برق چشماش افتاد که کم مونده بود نفسم تنگ یچشمم به خنده  دوباره
! فتهیب دخوایم یچه اتفاق نمیمن نفسم قطع بشه. کمکم کن سرپا باشم بب ستیاالن وقتش ن ایدلم داد زدم: خدا یتو

 !!! کمکمون کن!ستین نوقت غش کرد م،یدار ازیبهم ن طیشرا نیا یاالن منو پونه تو

 یگوشه ا یفلز زیم هیکه دور  یچرک مرده ا یهایبه غولهاش کرد که مارو کشان کشان بطرف صندل یاشاره ا منصور
 پرت کردند.  هایصندل یگذاشته بودند بردند و محکم رو

 آخم به هوا رفت.  یکه صدا دیکش ریخورد و ت یفلز زیم یبشدت گوشه  آرنجم

 پونه رو گرفت .. یمنصور، موها یها یاز همون غول وحش یکیبرداشت که  زیآخم بطرفم خ یبا صدا پونه

 



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

396 

 

 پونه بلند شد.  غیج یصدا که

بام ل یمحکم چنان رو یدست یبلند شم که ضربه  یصندل یکمک از رو یناگاه دردمو فراموش کردم و خواستم برا به
 ! ارمیدرب نتونستم صدامو یافتادم که حت یصندل یقرار گرفت و رو

 نییو پا هیچونه ام جار یلبم پاره شده خونش رو کردمیرفت و دهنم پراز خون شد. کامال احساس م یاهیس چشمام
 !زهیریم

 زمخت و حال بهم زن منصور بگوشم نشست که دستور داد همه عقب بکشن. یصدا

کم مونده بود زانوش به من بچسبه و تند  کهینشست طور کمیآوردند. کامال نزد یکرد که تند براش صندل یا اشاره
 خودمو جمع کردم! 

که به شدت  دیلبم کش یدرآورد و آروم رو بشیاز ج یدستمال د،یچرخیصورتم م ینگاه وحشتناکش رو کهیحال در
 . دمیصورتمو عقب کش

ار، من نگه د دتای نویا یول ،ینشناخت چوقتیو ه یشناس یصورتم بود گفت: تو منو نم یرو صشینگاه حر کهیحال در
 یو ............. م ارمی. حاال هم نوبت تو بود که بدستت بارمیرو دوست داشته باشم بدونِ چون و چرا بدست م یهرچ

 ! ستمیکه سزاوارش ن ننک یو بدقلق یبدخلق نهمهیکه آوردم! پس با من ا ینیب

 

 خوند:  دیخندیبا قهقهه م کهیحال در

 

 !ییــــــــــاینشاندم سر هر کوچه ب فانوس

 ؟ییمن ...... دور چرا یِ لهیناز و بدپ یِآهــــــــــو
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گرفت که  یکه..... دست منصور که بصورتم خورد بدنم چنان رعشه ا دیآروم دستشو بصورتم کش دهیخند دوباره
ت دس یمنصور لحظه ا یبمن نخوره. ول فشیتا دست کث دمیفشارم بشدت افت کرد. سرمو دوباره محکم عقب کش

 شد.  دهیاومد و آخم شن دردبرد و از پشت موهامو محکم گرفته صورتمو راست نگه داشت که تمام وجودم ب

آراز  یبه اندازه  یعنیگفت:  فشردیآشکار که دندوناشو بهم م یبا خشم اوردیصورتم م کیصورتشو نزد کهیحال در
نه!  نیرو دوست دار هگیهمد یلیخ ؟یو باهام برقص یکه دست بگردنم بنداز ستمیجوونت هم ن

هرلحظه نازهات رو  یکه اونجور رازآ کنمیم ی!   منم کارنیریبم گهیهمد یبــــــــــاشه..... باشه........اصال برا
 ! ینیب یخانوم خوشگله! م ینیب یبصورت تف هم نندازه! م یبود حت داریخر

 . دومیقطره آب هم ازچشمام نم هی یبودند. چون حت دهیو فکر کنم اشکامم از ترس خشک ومدیداشت به دهنم م قلبم

نداشتم که  یاوری چوقتیبجز تو ه ایدلم فقط گفتم: خدا یتو دمیشن یمنصور رو م یدهایتهد کهیدر حال لرزان
 ! ییگاهم تو هیپناهم باشه! خودت حفظم کن. خودت مراقبم باش که تنها تک

 ر بگوشم نشست. بلند چندنف یشدن قدمها کینزد یموقع صدا نیهم در

که محکم گفت منصور  یکس یبا صدا اورد،یو دردش دلمو بدرد م دیکشیکه همچنان موهامو از پشت م منصور
 .دی! عقب کشنمشیبب خوامیم

 بودمش.  دهیخونه مون د یافتاد که در جشن بابام تو یترس و لرز چشم به قامت مرد با

خودم و خونواده ام به  یرو برا یشکنجه، عذاب روح ،یدربدر ،یعمر بدبخت کیدوختم که  یبصورتش مرد نگاهمو
 ارمغان آورده بود. 

ه ک یبم و کشدار ی. با صداستادهیدر برابرم ا نداخت،یوجودمو به وحشت م یترسناک که ذره ذره  یبتیبا ه اتابک
 ..... من...زانِیگفت: سالم..... عز ستیکامال معلوم بود در حال خودش ن

آخه!  هیچه وضع نیادامه داد: نــــــــــچ نــــــــــچ منصور جان، ا دادیتکون م سرشو کهیحال در
! قرارمون نیدختر خانوم ناز آورد نیسرِ صورت خوشگل ا ییچه بال نینــــــــــگاه.... نــــــــــگاه کن بب

! میلعبت فتان دار نیا یبرا ییچه نقشه ها یدونی! تو که میکن تشینبود!!! بــــــــــود؟ مگه قرار بود اذ نیکه ا
 ؟یــــــــــدونینم

 م حبس شد.  نهیس یکرد که نفس تو کیخم شد وصورتشو بصورتم نزد زیم بطرف
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ه و پسرش ب ریکفتار پ نیکه ا رمیالاقل بذار با آبرو بم رمیخودت کمکمون کن. اگه قراره امروز بم ایکردم: خدا دعا
 آرزوشون نرسن! 

سرنوشت شوم من شد. چرا پونه رو  یهم قربان چارهیب یپونه  ای! خداچارهیب یآآآآآآآآهم دراومد. پونه آ یا لحظه
 نداشت ! ی! اونکه گناهیمن کرد یوارد بدبخت

فشرده زمزمه کردم: آراز،  نشویگذاشتم و نگ میگردن ی. آروم دست لرزانمو دوباره رودیاشکام جوش ی چشمه
  نمتون؟یب ینم گهید یعنیکنم؟  یاز همه تون خداحافظ دیبا یعنیپس!  نییاردالن، ارسالن کجا

که با دستش محکم چونه مو گرفته بشدت فشارش  دمیاتابک بطرف صورتم اومد که باز تند صورتمو عقب کش دست
 داد! 

ها حاالکه حاال  نی....... بشنیبش ؟یدیترس یلینکن! خ هی! گرزمیبود که گفت: اُه نه عز یصورتم جار یرو اشکامم
 ! ــــــــــزکمیعــــــــــــــــــــز یگوش بد دیبا

 زد که حالم بهم خورد.  ینکبت چنان آروغ ی کهیلحظه مرت همون

 کیبه اتابک نزد یلیهمون حال که پونه خ یجابجا بشه! تو یصندل یو کمک کرد رو دیدست پدرش رو کش منصور
. اون چه دیو هراسان بود که قلبم لرز دهیرنگ پر یوخت. بحدبود چنان خودشو جمع کرد که دلم بحال زلزله ام س

 !سوختیبود که در آتش من م یبود دختر مختار بودم، گناه پونه چ نیداشت! گناه من ا یگناه

رو ازمون پس گرفته بودند که تورو هم روش گذاشته  یکیزد و گفت:  یشخندیمستانه به پونه کرده ن ینگاه اتابک
 ! گذرهیبرگردوندند. خوشحال باش خوشگل خانوم بهت بد نم یاضاف

رو بمن حواله کرده گفت: پدربزرگ گوربگور شده  کردیم دادیاون ب ینفرت تو یکه شراره ها فشیکث ینگاهها دوباره
  .دلم رو بهمراه خودم زنده زنده کباب کرد و عذابم داد ششیآت یسال خرمنها انیبه دلم زده که سال یآتش فتیو کث

 دلم زنده و شعله وره!  یهنوزم تو شیهمون حال بفکر فرورفته بعد ادامه داد: اون آت در

 که کل بدنم از ترس دیکش یادیصورتم کرده چنان فر یرو حواله  نشیانگار که بخودش اومده باشه نگاه خشمگ بعد
 مورمور شد........
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 یــــــــــــــــــودت، ......... همتون ثمره داد زد: پدرت، برادرات، خــ دهیاز ته دل کش یادیفر اتابک
قلبم با عشقم  یسال تو یسال طالبش بودم! سالها یو آرزو سالها دیکه با هزاران ام دیمن هست یعشق بربادرفته 

 .....یکردم و براش هزاران هزار بار مُردم و زنده شدم ول یزندگ

 . ستادیچنان کبود شد که قلبم از حرکت ا یلحظه ا صورتش

 جا اومد! یکه تند به دستش دادن حالش کم یآب با

پدربزرگت ازم  یبا همدست دهامویام یداروندارمو، همه  یهمه  مو،یگفت: پدرت عشقمو، زندگ دهیکش یادیفر دوباره
 ! ومدیازم برنم یکار چیبکنم و ه تونستمینم یکار چیازم گرفت که ه مویتمام زندگ یگرفت. جور

 کاریمن چ ییبابا ه؟یحرفا چ نیمنظورش از ا یعنی حواسم جمع نبود با خودم فکر کردم: اصال کهیدر حال هراسان
فرت و ن نهیمرد کرده باشه که ک نیدرحق ا یباشه و کار یآدم بد تونهیداغونه! مگه پدرم م ینجوریکرده که اتابک  ا
من و خونواده ام رو آماج هدف خودش قرار داده  ،یمیقد ی نهیک نیا ریدلش پرورده و ت یسال تو یاونو اتابک سالها

 ! به عذاب انداخته بود نهمهیو ا

بلند و کشدارش  ی. اتابک با نفسهاادیم رونیو چشمام داره از حدقه ب شمیاحساس کردم دارم خفه م کدفعهی
 . دادیمن انداخته بشدت تکونم م یبزرگش رو به گلو یدستها

کردم  هیخون گر یبفهم یتونیکردم............. م هیداد زد: خــــــــــون گر دادیخفه م کرده تکونم م همچنانکه
 کهیدست پدرت انداخته و در حال یدست تو م،ی) اسم مادرم(، تنها دلخوش میمرجان تنها عشق زندگ دمید یوقت

 عقد نشستند! یعاشقانه چشم در چشم پدرت دوخته سرسفره 

بخودم و عشقم نداده بود! بگوشش  یتیو اهم دهیمدت منو اصال ند نهمهیمادرت ا دمیکه د یزمان ستمیگر خون
باهاش فدا کنم!  یزندگ یلحظه ا یفقط به پا موییو دارا یرسونده بودم که چقدر دوستش دارم و حاضرم تمام زندگ

ابات شروع عاشقانه شو با ب یاومدم که زندگ دمبخو یعشقم قائل شد. زمان یبرا یتینه اهم دیاون نه خودمو د یول
 کرده بود. 

که  دید یرنگ و رخسارم چ یتو دونمیکه ناخنهامو محکم در دستش فرو کردم. نم رفتمیداشتم از حال م گهید
 افتادم. یصندل یرو حالیو ب دیدستشو کنار کش
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با تمام  یمرگ داشتم! زمان یشدم و فقط آرزو ضیروز مر نیاومدن، چند ایدوقلوت بدن یبرادرا یداد زد: وقت بلندتر
 کهیتر از خودش به خارج رفت، در حال فیکث یکه همسرم منو با دوبچه تنها گذاشت و با مرد ستمیوجودم خون گر

 . کردندیم یخونواده ات خوش وخرم و خوشبخت کنار هم زندگ

مردت دوش اون پدرِ نا یرو رو یخوشبخت یپدرت در آسمونا اوج گرفته بود و ستاره ها گهیاومدن تو، د ایبدن با
رو از پدرت بهمراه خونواده اش مخصوصا مادرت  یهمه بدبخت نیرو گرفتم که انتقام ا ممی. اونموقع بود تصمدمید

 .  رمیبگ

 . یبزرگتر بش یانتقام صبر کردم تا کم دیگرفت وادامه داد: آره فقط با ام یکردم............... نفس بلند صبر

چقدر پدر مادرت جونشون به  دمیو د یشده بود ییبایز یدختر بچه جشن گرفتند که  تویسالگ ازدهیتولد  یوقت
 ..... دمیجوونت بنده، تورو دزد

 وقهقهه زدن کرد.  دنیوار شروع به خند کیها و هستر وونهیمثل د کبارهی به

 کارا...... نیعاشق مامان بود و تمام ااتابک  یعنیبودم!  جیگ

ن در و لرزا دهینگاهم به پونه افتاد که کامال رنگ و رو پر یو لحظه ا دمیلرزان بصورتم کش یامکان نداشت!!! دست نه
. فکر کردم: چقدر بودن پونه کردیبود داشت گوش م دهیدستاشو دورش گره کرده خودشو در آغوش کش کهیحال

 از تا حاالاگه پونه نبود فکر کنم  ی. ولمیانجام بد یکار میقادر نبود چکدومیبود، هرچند که ه یکنارم برام دلگرم
 نفس خفه شده بودم!  یتنگ

سته، نش نیبمانند گرگِ در کم یبا نگاه ستادهیماتم رو دوباره به اتابک دوختم که منصور هم پشت سر پدرش ا نگاه
 منتظر دستورات پدرش بود.

 که بدون استثنا زهره ترک شده بودم.  دمیچنان از جام پر د،یکوب زیم یکه اتابک رو یمشت با

که آب از آب تکون نخورد! چنان داغ تورو هفت سال در دل  دمیدزد ی! چنان تورو به آساندمتیزد: دزد داد اتابک
و لذت تمام شاهد آب شدن پدر مادرت  اقیکار منه! چنان هفت سال با اشت دینفهم چکسیخونواده ات گذاشتم که ه
 یشیداشتم و چه آسا یچه آرامش یآآآآآآآآآآا! وآآآآآآآشدمی! هرروز آرامتر مشدمیبودم که هرروز جوونتر م

 نکهین اکنه! بدو دایاز تو پ یچنگ بندازه بلکه بتونه نشان یداره به هر خار و خس یپدرت سع دمیدیم یوقت گرفتمیم
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 یبا ارائه  نه،یب یرو م دنهاشونیبا لذت عذاب کش کهیدر حال ستادهیکنارش ا نکاریا یاصل یبدونه و بفهمه مهره 
 !کنهیاونارو از هدفشون دورتر هم م ییاراهکاره

 شدن بودند! مادرتم در مرز مردن بود که مردنش تمام آرزوم بود!  وونهیبرادرات، پدربزرگ کثافتت در مرز د پدرت،

 سکته کرد و به دَرک واصل شد! اوردهیانتقامم پدربزرگت بود که تاب ن یقربان نیاول

از خنده هاش به بدنم نشسته بود، به  یلرز کهیکه تکه شکست! در حالزد که تمام وجودم ت یچنان قهقهه ا اتابک
 شد!...... یو روح خودم و خونواده ام نگاه کرده و اشکام جار یقاتل زندگ

پدربزرگت از غصه سکته  دم؟یکش یبراحت یو نفس دمیبه آرامش رس یچه زمان یدونیبلند داد زده گفت: م دوباره
شد که  لیتکم یشد. آرامشم زمان یو نفرت در من جار هایچند سال شب زنده دار نیا یبجا یکرده مرد و آرامش
 یتو یشگاهیمجبور شدند به آسا کهحاد بود  یبحد تشیکردند و وضع یبستر یروان شگاهیمادرت رو در آسا

 ببرنش!  سیانگل

 بهتر از من نبود!  شتیو پونه هم که وضع خوردیمتروکه بگوشم م یکارخونه  نیهق هقم بود که در ا یصدا فقط

با نفرت و لذتِ تمام هفت سال شاهد  ختهیکه دلخواهم بود بهم ر ی: خونواده تون رو اونجورمحکم ادامه داد اتابک
 یب یو خورد شدن غرور داداشها اقتتیل یشدن پدر احمقت، زنده بگور شدن مادر ب ریپ دنها،یتمام عذاب کش

لب اونا ق یتو داشتم تا با اجرا ندهیآ یکه برا ییهاشد! نقشه  دهیچیکارها پ یشدن تو کم دایبودم! اما با پ رتتیغ
 فی........... حــــــــــفیبود! ح ختهیروزگار محو بشه، همه بهم ر یو از صفحه  ستهیباره از کار با هیپدرت 

 ارشت رو بهش! خوب سفکنهیم ییرایازتون پذ یو بخوب ستین یهرچگفت: نترس خانوم کوچولو! منصور پسر بد
 یاز غصه  دیفقط مختار بهمراه عشقش مرجان،  آراز و برادرات با میندار یادینباش! با تو کار ز گرانکردم اصال ن

 باور کن!  خوامینم یادیز زیچ گهی! دنیشماها دق کنن و فردا شب، شب اول قبرِ همه شون باشه هم

 بلند قهقهه زدند.  یها با صدا یپدر و پسر مثل روان که

با کدوم قدرت نداشته ام  دونمی.......... نمادیصورت منصور داره جلو م دمیپشت به ما کرده راه افتاد که د اتابک
ا . بدیچیسکوت همه جا پ یصورتش نشوندم که صداش تو یرو یمحکم یلیو س دمیکش رونیدستمو از آغوشش ب

 یمشخصه چ رسهیزورتون به دوتا دختر م نکهیهرزه! هم رتِیغ یب یداد زدم: کثافتها موندهیقدرت باق نیآخر
 نه با منو مامانم! نیشدیبا خود بابام و داداشام طرف م نیو جربزه داشت نی!!! اگه مرد بودنیو چند مرده حالج نیهست



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

402 

 

 اتدیکه پ فیدست دست کرد! ح یلیخ م،یکن ادهیو نقشه هامونو پ ادیب رانیاصرار کردم منصور زودتر به ا ی........ 
 آرومتر حرکت کنم!  یکردنت مجبور شدم کم دایمنتظر منصور شدم! اونموقع بود که با پ یلیکه خ فیکردن! ح

 هقیدق هینامردت فقط  ینقشه مو خواستم با مادرت و تلنگر زدن به روح حساسش ادامه بدم که اگه اون عمو ی ادامه
نان مادرت چ یداشتم برا میمو بسوزونه. ...... تصمنبود که باز دل یکار من راه افتاده بود و االن مختار د،یرسیم رترید
نم به جه تهایسا یعکسش تو نیاول دنیزبونا باشه و پدرت با د دور ایکل دن یراه بندازم که اسمش تو ییایابیک

 مدویکه سردخترم اومده بود، سر شماها م ییبال دیتر از پدرت نقشه هامو برآب داد. با فیکث یعمو یواصل بشه، ول
 ....فیخنک بشه که بازم ح یفقط کم ،یلم کمبلکه د

مادرت اجرا کنم  دنیدزد یدوم رو برا یو نقشه  امیمادرت جا خوش کرد که تا بخودم ب شینکبتت چنان پ یعمو
 لجن خوارت خودشونو رسونده بودن و ......... یپدر و برادرا

 ! فتمیب ریکه گ ذاشتمیاز خودم بجا نم یمدرک چیخوشحالم ه فقط

مادرت رو هم تحت کنترل درآورده بودن و بدون  یداروها و آمپولها یبکنم چون حت ینتونستم کار سیانگل
 قرص به مادرت داده بشه! هی دادنیکامل اجازه نم یدگیرس

که آراز  کردمیهم اجرا م رانیا ینبودم. نقشه هامو تو دیمن ناام یبرگردونن! ول رانیشدن مادرت رو سالم به ا موفق
که کم مونده بود  یکه برهم خورد و چقدر لحظه ا ییتورو از ما دور نگه داره! چه نقشه ها کردیتالششو متمام  یعوض

گلوله به دَرک  هیرو فقط با  تیخاص یب یتموم بشه اون عوض ودستمون بهت برسه مارو از تو دور کرد! کارم با ت
ببندها و مواظبتها االن تو  ریبگ نیبا تمام ا یکرده! ول شیاعصابم راه رفته و خط خط یرو یلیچون خ فرستمیم

 میطناز هم اضافه دارو  یدکی یروین هیو حاال  یمن و پسرم گرفتار یدستها یآهووَش مختار، تو یِخوشگل و آهو
 !شهیم کونیمختار توانمند کن ف لیبار کل فام نیخوشحالم! چون ا یلیکه خ

با شدت تمام به بدنم نشست.  زمزمه  یو لرز ستادیه قلبم واقعا او مرموز ادا کرد ک دیآخرشو چنان با تهد ی جمله
 یی! آراز کجانیمواظبم بود ینجوریا یعنیپس!  نییخودت بدادم برس! مامان، بابا، اردالن، ارسالن کجا ایکردم: خدا

چرا اجازه ! یفراموشم کرد ینجوری! کجا سرت گرمه که ایستیو مواظبت از منه چرا ن یتو؟؟ االن که موقع حسابرس
 !فتمیکفتار خونخوار ب نیا ریگ یراحت نیبه هم نیداد

شاد وخوشحال  یو با صورت زدیچشماش برق م کهیبه منصور کرد. منصور در حال یچشمان تارم اتابک اشاره ا یجلو
 بطرفم اومد.  یمحکم یبا قدمها



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

403 

 

 کلمه حرف زدن هم نداشتم و از شدت ترس و اضطراب الل شده بودم.  کی یبودم که قدرت حت حالیب چنان

ه صورتم گذاشت یبگوشم خورد. صورتشو رو غمیج یبلندم کرد که صدا دهیدست به موهام انداخته چنان کش منصور
ا دست چر برگردم. رانیناراحتم چرا بابا عکس تورو زودتر برام نفرستاد که منم زودتر به ا نیفقط از ا ،یدونیگفت: م

 یبیام کرد! باشه، ع وونهید ینجوریفرستاد و منو ا امجشن بابات ازت گرفته بودن رو بر یکه تو یدست کرد و عکس
باشه و دانس کردن مارو  نجایکه ا یآراز خال یتازه هستش! االنم فقط و فقط جا یریرو هروقت از آب بگ ینداره ماه

 نشسته بود!  ایصندل نیاز ا یکی یوگرنه االن کنارت رو ارمیب رشیرو گ ی! نتونستم عوضنهیبب

 یوجوجه کوچول هیبود که منصور صورتشو از صورتم برداشته با تمسخر گفت: چ خزدهیبدنم کامال  دمیلرزیم چنان
ت تند بغل ستی! آرازم که نیلرزیم ینیب ی! مگه منصور ترس داره که تو هروقت منو میلرزیم ینجوری! چرا اینازناز

 بغل خودم که از همه جا گرمتره! ایکنه، پس لطفا ب

منصور دورم حلقه شده منو بخودش فشرد وگفت:  یکه دستها فتادمیاز ته دل بخدا سپردم و داشتم م خودمو
چقده  یمنصور! اگه بدون زدلِیاصال نترس عز شتمیبده؟؟؟ خودم پ نهمهیخوشگل خودم اوووووف شده که حالش ا

 !یترس یاصال نم دم،یچقدر برا بدست آوردنت نقشه ها کشو  خوامتیم

 

با تمام اون کارا و محافظتها آخرش هم  ی! ولختیکه آراز کثافتِ مثل سگ نگهبان تمامشون رو بهم ر ییها نقشه
 ! مــــــــــال خودِ خــــــــــودم. یمال خودم

. ندسوزویباره م هیکه آراز صورتشو توش فرو کرده بود و دلمو  هییهمون موها نیموهام فرو کرده گفت: ا یشو ال ینیب
داره؟؟؟  یچه حال دنیحاال که بهش خبر دادن آهوش رو دزد یکنیاز عشقش مراقبت کنه! فکر م ستیاالن هم که ن
ور ال اون مغرح یقبال دوبار حساب ستم،یآرزو بدل ن بتهکنم! ال فیو فقط و فقط ک نمیحالشو بب تونستمیکاش فقط م

  شد! فیبود که اونم ح شتریفکر کنم بار سوم مزه اش ب یول فته،یم یبه چه حال دونمیکم جنبه رو گرفتم و م

ه بود که اگ نییپا یصورتم زد. فشارم بحد یرو یکه بعد با انگشتاش چرخ دیبه موها و گردنم کش یدست آهسته
 . فتادمیم نیزم یرو کردیدستشو ول م

ه ها کارا و نقش هیباهاشون ندارم. بق یکار گهیاومده بود بگوشم خورد که گفت: منصور، من د کمیاتابک که نزد یصدا
 سپرم بخودت! یدوتا عروسک رو م نیبا خودت! ا
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دم  ،کردینشست تمام بدنم گزگز م یازنفسهاش که به گردنم م کهیآورده، درحال کتریرو نزد فشیصورت کث بعد
و مشت و لگد بود که  نهیصورتم بش یها رو یمنصور مثل وحش یها یلیس بود که یحرکت و حرفام کاف نیگوشمهم

 ! شدیبطرفم حواله م

کم کم دارم از حال  کردمیاحساس م خوردیبدنم م یکه به همه جا یضربات وحشتناک نیخدارو صدا زدم و در ب فقط
 یصدا نیح نی. در همدیچیپ یوحشتناک در سراسر وجودم م یو درد شدیم دهی. ضربات به تمام بدنم کوبرمیم

 بلند شد.  ییگلوله ها

ا که ب ومدیدرم یدرد داشت و نفسم بسخت دای. بدنم شددیدی! چشمام همه جارو تار مهیبفهمم ماجرا چ تونستمینم
چون و چرا خفه  ینفس گرفتن نبود چون ب ی. االن وقت تنگکردمیم دایفرو دادن پ یبرا ییهزار زحمت و تالش هوا

کرده و اصال  یرو قاط یبود همچ یکه از سر و دماغم جار ییبدادم برسه! هجوم اشک و خونها نبود یو کس شدمیم
 . دمیدیجارو نم چیه

از مشت و  گهی. دکردندیبا زور و سروصدا بازش م نکهیبلند شد مثل ا ییها ییبلند در کارخونه و سروصدا یصدا
 دمیلرزان و رنجور انگشتامو به چشمام کش یا دستافتاده بودم ب نیزم ینبود. همچنانکه رو یمنصور خبر یلگدها

 و چشم بمن دوخته بود.  دیدویچه خبره که تار و کدر چشمم به آراز افتاد. بسرعت داشت بطرفم م نمیبب

ف که بسرعت بطر دمیدیپشت سرِ آراز، اردالن و ارسالن رو هم م ینه! ول ای نمیب یباور کنم که درست م تونستمینم
 . رفتیم جی. سرم گدندیدویم

از  یکی کهیکنده شده پشت به منصور در آغوشش گرفته شدم. در حال نیاز زم کبارهی کردمینگاشون م همچنانکه
زد: اگه  ادیقرار داده بود که فر جگاهمیگ یرو یاسلحه ا گرشیدستاشو محکم دورم حلقه کرده بود با دست د

 ! نینیشو بب جهیجلو تا نت نیایقدم ب هیجلو! فقط  نیایاالن ب نیتونیم

 یبود که محکم و هراسان با رنگ کتریو آراز از همه شون به من نزد ستادنیهمون وسط کارخونه ا امیو داداش آراز
 نیایماهاست ب نیب یمنصور، هرچ نیبود و منصور گفت: بب ستادهیاسلحه بدست ا یرو به اتابک که گوشه ا دهیپر

و دلتون خواست  نیگفت یهستم. هرجور ارتونین خودم در اخت! تو آهو رو ول کن ممیمردو مردونه تموم کن
 سرم بره نیدونیو م نیشناس یدخترا وسط نباشه! خودتون سالهاست منو م ی! فقط پامیکنیحسابمون رو پاک م

! داد زد: ستیبمونم. آهو رو ولش کن اصال حالش خوب ن شتونیعوض دخترا خودم پ دمی! بهتون قول مرهیقولم نم
 حالش بده! یــــــــــــــــــــنیب یمگه نم
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! آراز یخوریتو که بدردم نم ی! ولرسهینم ییداد نکش که به جا یادیبلند گفت: ز زدیقهقهه م کهیدر حال منصور
 اردیب دهیخوشگله خواب نیا الیچندماهه فقط با خ یدونی! مخوامیدختر خوشگل رو م نیآهو خوبه و من فقط ا نیهم

 ی! چون هرلحظه کنارت داشتیبفهم یتونینم ــــــــــچوقتیزد: نــــــــــــــــــــه ه ادیشدم!! فر
 یچکارینرفته! با شما ه ادتینرفته!!! رقصتون که  ادتی! جشن که یبود کیبهش نزد خواستیو هرطور که دلت م

 . فقط آهو تموم! نیآهو بش الیخیو ب نیبر نیتونیندارم! راهتون بازه م

 رونیاز ب یبلند ی، صدابدنم از حال برم یهمه جا دیشد یظه که کم مونده بود از ترس و دلهره و عذابهالح نیهم در
 . دیبش میتسل دیهست سیپل یروهاین یشد که گفت: شما در محاصره  دهیشن

 !!!!ومدیم یسرم چ ایمنکه................. خدا یهم از ماجرا خبر داشت ول سیشکر پل خدارو

: دیکش ادی. منصور فردییدویبطرف اردالن م دمیبگوشم خورد که پونه رو د یدنیدو یصدا یا لحظه
فکر، بطرف آراز که از  یدستاش از دورم شل شد. ناخواسته و بدون لحظه ا ی! که با حرکتنشیــــــــــریبگ

چشمم به آراز بود که  یبودم ول ماتقدرت از کجا بمن داده شده بود خودم  نهمهیبود پرواز کردم. ا کتریهمه بمن نزد
برداشت که رسما بال درآورده بود! لحظه  زیزد: آآآآآآاههههههووووووو و چنان بطرفم خ ادیفر یوحشتناک یبا نعره 

 . دیبگوشم رس یگلوله ا کیشل یپرت کرد و صدا یو هوا با دستش منو بطرف نیزم انیم یا

احساس نکردم و فقط  یزیچ یخورد، ول نیسرم هم زم نکهیافتادم. مثل ا نیپرت شده زم یشدت تمام بطرف با
 انیبود که بلند بود. در م ادیفر یبلند شد و صداها یدر پ یپ یگلوله ها کیشل یداشتم. صدا دیشد یجیاحساس گ

 دادم.  صیبلند و دنباله دار پونه رو تشخ غیفقط ج اهویهمه ه نیا

فش افتاده بود و اطرا نیزم یم، نگاهم به آراز افتاد که روچشم یفقط تونستم سرمو بلند کنم و بعداز جستجو حالیب
 . خوردیتکون م یو آراز به آرام دیجوشیاش م نهیپراز خون بود! خون همچنان از س

 یزیچ گهید یانداختم بلکه بتونم بلند شم ول نیبه زم یزدم: آآآآآآآآارررررررراااااااااااززززززز، چنگ غیج
 .....دمینفهم

اشت، د میطرف کنار یو نشان از استرس و نگران شدیم دهیکه کنار گوشم کش یگرم و پشت سرهم ینفسها یصدا با
آروم چشمامو باز کردم. چندبار چشمامو باز و بسته کردم تا بتونم حواسمو جمع کرده  یآهسته ا ی هیگر یبا صدا

 !نمیاطرافمو خوب بب
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گرفته  یچشمام بخوب یبشدت ورم کرده جلو صورتم گفتیچون احساسم بهم م دادمینم صیرو تشخ ییجا هنوز
 ! شهیم

 از گردنم برخاست که ناله ام بلند شد! یخواستم سرمو تکون بدم، درد تا

که  ی. اونجوررفتیو قربون صدقه ام م کردیم هیبلند گر یبصدا دیکشیدر آغوشم م کهیمن افتاد و درحال یرو یکس
 . کردیدادم مامان مرجانم بود کههق هق م صیتشخ

 خورد.  دیمامانم کل یدردناکمو باز کردم و نگاهم رو یچشما یهزار زحمت آروم ال با

 . کردیم هیداشت گر دهیسرخِ سرخ منو در آغوش کش یو چشمان دهیپر ییخوشگلم با رنگ و رو مامان

. دیچیپگردنم  یتو ی. آروم به همون سمت برگشتم که باز دردکردیش مدستاش گرفته نواز ینفر هم دستمو تو کی
 و نگاه نگران و مهربونش رو بصورتم دوخته بود.  ختیریافتاد که اونم اشک م زجوونیبا آه و ناله چشمم به عز

. اصال رفتیو قربون صدقه م م کردیم هیهم گر قایصورت و چشمانم توسط مامان بوسه باران شد که عم سرو
 !رهبیدرد امانمو م خورهیاز بدنم که تکون م یهرقسمت دونستمیافتاده، فقط م یو چه اتفاق هیماجرا چ دونستمینم

 یالبا یبود و دستگاه زونیآو ینسبتا بزرگ که کنارم سِرم یانداختم. اتاق یچرخوندم و به دور و برم نگاه چشمامو
 یوت یاستخوان نکهی.  مثل اگرفتیام درد م نهیس دمیکشیکه م یبا هرنفس یصورتم بود. ول یرو یسرم و ماسک

 .کردیم یکه نفسم تنگ رفتیام فرو م نهیگوشت س

دهنم آخه! آهسته دستمو باال آوردم و ماسک  یبود رو یچ گهید نیاز مامان بپرسم که نتونستم! ا یکردم سوال یسع
 فقط یزنیحرف نم زمیسرخ، اشکاشو پاک کرده بطرفم خم شد. آروم گفت: عز ی. مامان با صورتدمیکش نییرو پا

 خودش برگردوند. یاستراحت!!! دوباره ماسک رو بجا

 دیسف با لباس یکه در اتاق باز شد و بابام و پشت سرش دکتر د؟؟یکنیم ینجوریافتاده ا یبگم آخه چه اتفاق خواستم
 وارد اتاق شدند که بابام تند بطرفم اومد.  امیو بعد داداش

النم . چشمم به داداش ارددیگفتم که تند عقب کش یگرفت و آخ که باز دردم دیبوس مویشونیبطرفم خم شده پ بابام
! داداش هیوضع نیرو در خودش پنهون داشت که فقط تعجب کردم چرا ا ینگرانش چنان خشم یافتاد که چهره 

 ارسالنم همکه بهتر از اون نبود.
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 د.بدنم گذشته بو یده چرخ از رو هی نکهینشون بدم. مثل ا یعکس العمل تونستمینم اصال

 برام مشخص نبود.  لشیو دل دونستمی! چراشو نمدمیترسینداشتم اما از درون بشدت م یاحساس چیه

رفتارم داشته باشم، شروع  یرو یاز خودم و کنترل یاریاخت نکهیبه تک تک چهره هاشون کردم و بدون ا ینگاه فقط
 کردم.  هیبه گر

و  ینگران ی. ولگفتندیم یزیمن خم شده چ یرو دادیانجام م یهرکس کار کهیبا هم بطرفم اومدند و در حال یهمگ
 هنوزم مهمون چهره هاشون بود. تیعصبان

گاهم بودند و خدارو شکر همه شون کنارم  هیمحکمشون که تک یخونواده ام، شونه ها تیگرم و پراز امن آغوش
 بودند. 

 یجاشو گرفت. ساعت تیو آرامش و احساس امنکم با حرفها و ناز و نوازشهاشون ترس و دلهره از وجودم دور شد  کم
اصال اجازه  نهمهیقلبم رو آروم کردم. با ا یخونواده ام تپشها نانیو اطم دیپراز ام ینگذشته بود که با حرفها

 ماسک رو از صورتم کنار بکشم.  ایبپرسم  یسوال دادندینم

چ پچ پ گهیبا همد ی! چون اردالن و ارسالن عصبانلنگهیکار قشنگ م یجا هی گفتیاحساسم بدون استثنا بهم م یول
 آرومشون کنن.  کردندیم یکه بابا و مامان سع رفتیشون بدتر درهم م افهیو ق کردندیم

 . تنداخیدلم النه کرده بود و رفته رفته بر تمام بدنم چنگ م یتو یقیترس و وحشت عم تشونیوضع نیا دنید از

بر تمام  قیعم یچشمم اومد. دلهره ا یمنصور جلو ی افهیکرد که ق یبا دستش حرکت یارسالن عصب یا لحظه
بودم و چگونه رها شدنم از دستش و پرتاب شدن  ریمنصور اس یدستها یکه تو یلحظات کبارهیوجودم چنگ زد. به 

 نافتاده خو نیزم یآراز که رو جانیب مزده بود و جس یبرداشتن آراز به سمتم که با دستش منو محکم کنار زیو خ
 چشمم مجسم شد.  یتمام بدن و اطرافش رو گرفته بود جلو

کتر بود د یکه در دستها گرمیبا دست د دهیکش رونیمامان ب یکه دستمو محکم از دستها دیکش ریقلبم ت کبارهی به
 شدم. زیخ میتخت ن یتو عیدکتر رو هم کنار زدم و سر کردیرو چک م تمیو داشت وضع

 بدم با یا گهیمهلت عکس العمل د یبه کس نکهیتپنده ماسک رو کنار زدم و بدون ا یتوجه به همه با قلب بدون
 .....ییگفتم: با.......با...... نمیکلماتم رو درست کنار هم بچ تونستمیلرزان که نم ییصدا
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ه اش فشرد ک نهیو سرمو به س دیدستش گرفته منو در آغوشش کش یتند بسمتم اومد و با عجله دستمو تو بابا
 گفتم: بابا.... آراز...... کردنیبه همراهام فکر کنم که همه داشتن نگام م نکهیبدون ا دهیکش رونیدمو از آغوشش بخو

 ..... گلوله خورده..... بود.دمیشد.... من د یچ

 ..یرو ی. اصال کنترلدمیلرزیو بشدت م خوردیداشت بهم م حالم

 

 نگهم داره!  تونستیبابام هم نم یکه حت خوردیتکون م دهینداشتم و چنان بدنم لرز بدنم

عکس  تونستمینم یحت یرو حس کردم ول یآمپول قیتزر یچنان محکم سرمو در آغوشش فشرد که لحظه ا بابا
 خراب بود.  یبحد تمینشون بدم. وضع یالعمل

 م شده درصورتم خ یبابا رو دم،یتخت دوباره دراز کش یکمکم کردن و رو دهیپر یو بابا با رنگ انیمامان گر یوقت
. بابا، نگران آراز نباش زدلیکه باز صورتم بشدت درد گرفت، آهسته گفت: عز ذاشتیصورتشو به گونه ام م کهیحال

ش ! اصال نگرانش نبامارستانهیب نیا ی. اونم تواقبتهبه کتفش خورده بود که عملش کردن و االن تحت مر یگلوله ا
 ! زدلمیعز

 که حال آرازخوبه و نگرانش نباشم؟ نیدیبود زمزمه کردم: بابا بهم قول م یاشکام جار کهیحال در

ه ! اصال نگرانش نباش. اتفاقا اونم کییبابا دمیپراز اشک شد گفت: قول م یکه چشماش لحظه ا نیغمگ یبا لبخند بابا
 .دیپرس یبه هوش اومد اول حال تورو م

نگاه مامان و بابا و  دمیورم کرده ام نشست که د یلبا یرو یو لبخند دمیو از ته دل کش یبه آسودگ ینفس چنان
 با خنده بهم گره خورد. زجونیعز

 داده بودم...... یسوت یبدجور نکهیا مثل

 بودند!!!  شیآت یبود؟ اردالن و ارسالن چرا مثل اسپند رو نیغم نهمهینگاه  و لبخند بابا چرا ا یول

قول بده! حتما حال آراز خوبه...... مطمئنم که خوبه ..... چون  یوغککه در ستین یبابا مختارم مرد یگفتم: ول بخودم
 اعتماد دارم. اهایبابام گفته...... منم به بابام و حرفاش دن

 آراز خوندم: یخوشگلم برا یبه سوت یلبخند با
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 .. رمیم ینفر هست که لب وا بکند ، م کی

 .. رمیم یمعجزه آسا بکند ، م ی خنده

 

 دارم .. یبیکنارش بخدا ، حس عج در

 .. رمیم یموکول به فردا بکند ، م بوسه

  

 شده است .. اهشیس یمن ، بسته به هر مو جان

 .. رمیم یبکند م دایخود،  هو یاز مو یتار

 

 از همه  عالم به نگاهش ، اما .. دلخوشم

 .. رمیمیمسئله حاشا بکند ، م نیاگر ا 

 

 مرده .. آن شعله که از بارش باران مثل

 .. رمیم یرا اگر او ، ها بکند م صورتم

 

 .. داندی، خودش م استیرفتنش آخر دن 

 .. رمیمیخودم تا بکند ، م ریغ یکس با
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 عمر کنارم باشد .. یدارم همه  دوست

 "کفش رفتن اگر او پا بکند ، میمیرم.  "

 

پرت کرده بود،  یکه آراز بطرفم پرواز کرده منو کنار یاون لحظه ا ایقلب دن نیچشمامو بستم و با دلتنگتر آرام
 چشمام اومد. یجلو

 

 

 

 و نهم یس قسمت

 

 یکه داده بودم بلند بخندم تو ییبایز یکم مونده بود از سوت کهیباز کردم و تا نگاهم به بابام افتاد، در حال چشمامو
 نهمهیبابات که ا شیرفت مخصوصا پ گهیسرت آهــــــــــو! آبروت که د یدلم داد زدم: خااااآااک عالم تو

 !!!!ایح یب یدختره  گهیبود د یو از ته دلت چ قیعم فسن نیحال آراز به جهنم، ا دنی! پرسیدار یباهاش رودرواس

کرد جو رو عوض کنه و شروع به صحبت کرد که حال پونه  یمهربونم سع زجوونیعز یاز خجالت سرخ شدم، ول تازه
 . دیپرس یرو از بابام م

آتش من افتاده بود. فقط دعا کردم  رینبود اونم گ ادمیشرمنده شدم که پونه رو کال فراموش کرده بودم و اصال  چنان
ت رحم و مرو یو بدون ذره ا یاونم غلفت کَندیمنو، وگرنه پوست سرمو م یفراموش نینبوده بفهمه ا نجایخوبه پونه ا

 نداشته! 

ه از ترسش کاست یکه کم زدنیبود و داشتن بهش آرامبخش م نهیکه پونه هم تحت معا گفتیم زیداشت به عز بابام
 وحشت کرده بود.  یلیخ چارهیبشه! دختر ب
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افتاد. در  انیجالل یبه گوشم خورد. برگشته چشمم به عمه و پونه و پدر پونه آقا یسالم یاتاق باز شد و صدا در
 دشیمحمد هم پشت سرشون با لباس سف ییارد اتاق شدند که داپونه انداخته بود و یدست دور شونه ها کهیحال

 وارد شد. 

دت اش بش نهیس دنمیشکر خدا سالمت بود. پونه با د یبود ول دینگاه پونه نشست که رنگ و روش سف یتو نگاهم
 عشرو نداختیمن م یخودشو رو کهیبغضمون شکست و در حال کبارهیبغض کرده بودم به  دنشیو منکه از د دیلرز

 . میکرد هیبه گر

 کم مونده بود از درد بدنم داد بزنم.  هیکه منهم همراه گر فشرد،یکرده منو بخودش م هیدست دورم انداخته گر چنان

 یو دوباره اشک بود که از صورتهامون جار دیعمه پونه رو از من جدا کرده خودش منو در آغوش کش یقیاز دقا بعد
 بود. 

بخدا! زهره ترکم شدم اضافا روش، لطفا  ضمیاومده گفت: منم مثل تو مر کمیپونه نزد یو زار هیتموم شدن گر بعداز
 کنارت دراز بکشم. حال ندارم سرپا بمونم.  یبکش کنار کم

 یآهسته گفت: ول فشردیدستمو م کهیو در حال دیمالفه ام خز ریکه خودش ز دمیکش یکرد و آروم کنار کمکم
! که تند سرشو یدیاون غولهارو که د ی.......... وآآآآآاآآآااآآآآآ دنیرسیموقع نمها! اگه به  میخداروشکر خوب دررفت

 .دیمالفه کرد و شونه هاش دوباره لرز ریز

! گذشت ریتموم شد و بخ ینترس، شکرخدا همچ نهمهیبا ارالن جلو اومدند که اردالن گفت: پونه جان ا انیجالل یآقا
 ببرن! یراحت نیشمارو به ا میکه بذار می! مگه ما مرده بودیدیخودتو عذاب م نهمهیچرا ا

 باز اشکاشون براه بود و منو پونه هم که بدتر از اونا! دهیآغوش کش یمارو تو یو مامان هرکدوم از طرف عمه

 تیاالن وضع نکهیبه ا نانیکرده بود در حال صحبت با بابام بود که گفت: با اطم نهیکه منو معا یانسالیم دکتر
امشب رو  هیدختر خوشگلمون  نیامروز به خونه شون برن، فقط ا توننیخوبه، پونه خانم که م یلیردوشون خه

 یاستراحت مطلق داشته باشن نه شلوغ خونه یکه تو ی! اونم به شرطشهیفردا مرخص م دخدایمهمون ماست و به ام
 و .....

 نجایامشب ا ی. ولستین یخبر رهیو غ یشکستگداره وگرنه از  دیشد یبدنشون فقط کوفتگ هایعکسها بردار طبق
 مونن.  یم
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هم ورم  یصورتم کم ومدیکه بنظرم م ینجوری. اکردمیصورت و لبم بهمراه گونه هام احساس م یرو یدیشد سوزش
دکتر قول داد  یخود داشت ول یبدنم هم که جا یکرده بود که حتما بخاطر ضربات وارده بوده! درد و عذاب و کوفتگ

 از درد در بدنم نمونه! یزود خوب بشه و اثر یهمچ

از  شتریکه دخترمون ب نیکن یتوانمندلطفا اتاق رو هم خال یرو به بابا گفت: آقا شدیاز اتاق خارج م کهیدر حال دکتر
. و از هیهمراه براشون کاف کنفری. فقط نیاریب فیبردنش تشر یبرا نیتونیداره. فردا صبح م ازیبه استراحت ن یهمچ

 ق خارج شد. اتا

ش حال نی. که ادیرسیبنظر م یو مرموز بود. بشدت کالفه و عصب بیعج یلیبه اردالن افتاد که رفتاراش خ چشمم
ودن با ب نکهی! مگه نه ادونستمیم دیکه من نبا کردنیرو ازم پنهون م یخاص زیچ یعنیبرام اصال قابل قبول نبود. 

 و هیعصبان نهمهی! پس چرا امیخوشحال باش یهمگ وتموم شده باشه  دیبا یاالن همچ ،ییهم در محل آدم ربا سیپل
 تتونسیم ی! ماجرا چزدیارسالنم خوب نبود و فقط کالفه و سردرگم قدم م یخودشو کنترل کنه! رنگ و رو تونهینم

 باشه!

و  نیرگردو حال آهو هم که خدارو شکر خوبه. لطفا همه تون به خونه ب نی: همه خسته هستگفتیرو به همه م عمه
. تنهاشم نی. فقط مرجان جان، جوون تو و جوون پونه! مواظبش باشمونمیآهوم م شیکه خودم پ نیاستراحت کن

 !نینذار

 نیا ستی. توخودت زحمتش رو بکش مواظب پونه باش که کار من نمونمیآهو م شیمن پ زمیبا لبخند گفت: عز مامان
 جا نگه دارم.  هیزلزله رو 

و  هخوابیتا فردا صبح م نیکه بهش زدن باور کن ییعمه گفت: با اون آمپوال زدنیم یهمه لبخند کمرنگ کهیحال در
ول که تو هم آمپ یبمون نجایا یکنیاصال اصرار نم ی. مرجان جوونم، اگه از رنگ و روت خبرداشته باشکنهینم تتونیاذ

 کرد.  رونیباز از اتاق ب یهمه رو با دستها . ویبکن یو خودتم استراحت ی. پس بهتره به خونه برگردیشیالزم م

 دستم بود. ی. سِرم همکه تومیاز اتاقم خارج شدند که منو عمه تنها بود دهیصورتمو بوس یهمگ

ه که خورد یکه فقط آراز و زخم یچه خواب ی. ولدمیخواب یبشدت خوابآلود بودم کم کهیشدن اتاق در حال یخال بعداز
 . رفتنیخوابم رژه م یشون تو افهیو ارسالن هم با اون ق چشمم بود و اردالن یبود جلو

م حواس نکهی. بعداز اخوندینشسته بود و کتاب م یصندل یساعت چند بود که چشمامو باز کردم. عمه رو دونمینم
 بکنم؟ یخواهش هی تونمیجمع شد آروم گفتم: عمه م
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 زم؟یمهربون گفت: بگو عز عمه

 ونالشینگرانشم! حال اردالن و ارسالن اصال خوب نبود. فکر کنم از جانب آراز خ یلی! خنمیآراز رو بب خوامی: مگفتم
 نداشتن.  یبودن و مشکل نجایراحت نبود!! وگرنه همه که ا

باشه! به  یخوب استراحک کن یراحت باشه و بتون التیخ نکهیا یبرا یهرچند اجازه ندارم، ول زدلمیگفت: عز عمه
 دیباشه اونم عمل شده و با ی! خب هرچشینیسرومروگنده بب یانتظار داشته باش دینبا یبرمت. ول یآراز م دنید

 !یباش یهمچ یآماده 

 تکون  دادم که با کمک عمه بلند شدم.  یسر

 .داشتمیخودمو نگه م یناله کنم ول خواستیدلم م  داشتمیکه برم ی. با هرقدمکردیبدنم درد م یاعضا تمام

 آراز رو نشونم داد.  یا شهیبرد و از پشت ش ICUمنو به  عمه

تفش ک یگلوله تو هیبهش دم و دستگاه وصل بود؟ اگه  نهمهیآراز منه!!! چرا ا نیباور کنم ا تونستمیم یعنیمن  یخدا
 بود که داشت!!  یتیچه وضع نیحال منم شده بود، پس ا یایدرش آورده بودن و حاال جو یخورده بود و براحت

 گرفتند. اشکام سر دیلرزیبدنم م کهیحال در

 

 زمزمه کردم: براش

 

 من؟ ای یانصاف کن جانا، تو غوغا کرده ا یدم

 من؟ ای یکرده ا ایهجران، مه نیخود را بهر ا تو

 

 مملو از نفرت یتو با حسرت، ز چشم ایآ بگو

 من؟ ای یبا محبت را، تمنا کرده ا ینگاه
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 یاحساس یایمگر در ارم،یپُر مدّعا  یا تو

 من؟ ای یمدارا کرده ا ،یسنگ یخود با صخره  که

 

 ات بودم چهیو من باز ،یگاه یکرده ا یباز تو

 من؟ ای یکرده ا فاینقش عاشق را، تو ا کنیول

 

 یدر زبان دار یچه زهر ،یدان یهم خوب م خودت

 من؟ ای یزهر را بر خود، گوارا کرده ا نیا ییتو

 

 یتا غرق آغوشت، مرا از خود جدا کرد شدم

 من؟؟؟؟.. ای یاحساس قلبت را، تو حاشا کرده ا بگو

   

 !چمیتو چقدر ه یب ی!! خودت که خبر داریو تنهام بذار یبفروش ینکنه منو به خدانگهدار آرازم

 

 خودمو نگه دارم...... تونمیو نم رهیم جیکردم سرم داره گ احساس

 . انداخت ربغلمیبودم گذاشتم که عمه هم دست ز ستادهیکه پشتش ا یا شهیو لرزان و رنجور دستمو به ش حالیب

 ! نیگفتم: حالم خوبه عمه جون، نگرانم نباش آهسته

 بودم که عمه هم حرفمو باور کرد.  یخوب یچقدر دروغگو یول
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 شد.  یچسبوندم و اشکام جار شهی. صورتمو به شکردینم مینداشت و اصال همراه یستادگیا یارای دلم

و خطر داره دور  ستیحالش اصال براه ن زدیداد م ی. کامال مشخص بود و همچختمیزم اشک رآرا یتمام وجودم برا با
 ! کنهیسرش پرواز م

خت ت یکه رو ییتو نیباور کنم ا تونمی! مگه منمیحال نب نیا یتو رو تو رمیبم یزمزمه کردم: آرازم ......... اله انیگر
چقدر دوستت دارم  دونمی......... نم دونمی! نمیحرفام منو تنها گذاشت دنی! چرا بدون شنیدیخواب

نفسم دوست  یتورو به اندازه  دیگرمه! شا نفستمطمئنم نفسم به  نویا یول دونم،ی.....چقــــــــــدرش رو نم
 یزندگ کردمی! تا االن فکر میدار انیکه در من جر ی....... نــــــــــه، تو همون نفس منیداشته باشم........ ول

نه، تکرار دوست داشتن  نمیب یاالن م ی....... ول رمیتا دوست داشتن تورو هرروز تکرار کنم و هرروز برات بم کنمیم
 ومیدوست داشتن لحظه لحظه زندگ نیدوستت دارم که ا یبقدر دونمیم نویبوده! فقط ا میتا حاال باعث زندگ وت
آهو، اونجا تنها  یدوست داشتن چطور دلت اومده بدون من، ب نهمهیوجودم رو! پس با ا یو عشقت ذره ذره  سازهیم

ه باشم، صداتو هم نشنوم بازم ب شتیپ ای نمتیببندارم هرلحظه  ازیدوست داشتنت ن یمطمئن باش برا نوی! ایبخواب
م دار بگم دوستت خوامی! ملرزونهیو صدات دلم رو م کنهیباور کن نگاهت آرومم م یدوستت دارم، ول اهامیدن یاندازه 
با  شهیبازم هر لحظه با تمام وجودم دوستت دارم و نگاه و صدات هم ،یو نگاهم نکن یاگه کنارم نباش یحت یتا بدون

 آهو! یعشق و داشته  یوجود آهو! همه  ی........ همه یمن یچون تو همه  ،منه

 .....التیکم دارم ....... دستان گرمت....... خ یزیاز ته دلم..... از ته وجودم چ ستادمیا نجایا انیلحظه گر نیکه در ا االن
تو وجود  ی..... آهو بزدلــــــــــمینکن عز نکاروینگاهت..... حضورت..... اصال خودِ خودت رو کم دارم.... با من ا

 داشته باشه! تونهینداره و نم

 بود. خوندم: یصورتم جار یرو اهایبه وسعت در اشکام

 

 خواستم و عمرم..  شراب

 به کام من.. ختیر گشرن

 بهانه اش..  شه،یدغل پ بیفر

 بود... دنینشن
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 .. یزیسرنوشت غم انگ چه

 ...شمیکرم کوچک ابر که

 بافت....  یم یعمر قفس تمام

 بود... دنیبه فکر پر یول

 

 من .... یآراز که بخاطر نجات زندگ نوایمن....ب چارهیب

 عمه؟   د؟یدار کاریچ نجایاز پشت سرم گفت: شما ا ییصدا 

 و بطرف خودش برگردوند.  دیاردالن بود. از پشت سر منو در آغوشش کش یصدا

 . ستمیآغوشش پنهان کردم و با شدت تمام گر یتو سرمو

از که آر ادیگلوله از پا در ب هیبخدا باشه، اگه آراز بخواد با  دتیدم گوشم زمزمه کرد: جوجو نگران نباش، ام نیغمگ
! فقط فتهیخدا راه م دیقط دعا کن امشب  رو بدون خطر بگذرونه که فردا کارش به ام. فهیآدم معمول هی ست،ین

 امشب....... دعاش کن. 

بود؟ با شدت  میوخ یلیاوضاع آراز خ یعنی. کردمیتندش رو احساس م یو تپشها دیکوبیاردالن بشدت م قلب
 هیکاف یرو زا هیگر گهیکه د میاتاقت برگرد به ای. بستیکه ادامه داد: تو همکه وضعت بهتر از اون ن ستمیگر یشتریب

 برات! 

 یدستگاهها براحت یهمه  ریز حرکتیبه آرازم کردم. همچنان ب یبطرف اتاقم کشوند. دوباره برگشتم و نگاه ومنو
 غنوده بود. 

تخت افتادم که اردالن هم کنارم نشست. با دستش اشکامو پاک کرده گفت: فقط  یکمکشون با اون حال نزارم رو با
 نمیتو نب هیگر گهی. دگردهیو سالمت هم به خونه ش برم حیصح کنه،یم دایدعا کن آهو. من مطمئنم آراز نجات پ

 جوجوم!

 ؟ی: تازه اومددمیپرس آهسته
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لحظه  میتونی! مگه میبود دهیخواب میم. دوبار بهت سر زددورو بر بود نی: نرفته بودم که برگردم. با ارسالن همگفت
 شی. خودم امشب رو پمی! ارسالن رو بخونه فرستادم استراحت کنه فردا جامون رو عوض کنمیآراز رو تنهاش بذار یا

 . مونمیآراز م

 مه؟یوخ نهمهیاز کجاش خورده که حالش ا یول ادمهی: گلوله خوردنش دمیاشکام سرگرفتند که پرس دوباره

. منصور اسلحه شو یدیحواس منصور رو پرت کرد، تو هم بطرف آراز دو دنشیتکون داده گفت: پونه که با دو یسر
 یانداخت و گلوله  یکه با دستش تورو کنار دمیآراز رو د دنیبطرفت نشونه رفت که تا من تکون بخورم فقط پر

ت زحم یشدند و با کل دانیما اونجا بودند، وارد م یقبل که با اطالع ژهیو گارد و سیپل یروهایمنصور به آراز خورد. ن
 ریتا موقع دستگ یکنن. ول ریرو دستگ شونیادیباالخره تونستند اتابک و منصور و ا م،یکردیکه ما هم کمکشون م

 افتاده بود. یی. چون واقعا بدجامیو به آراز کمک کن میجلو بر میتونستیشدن اونا ما نم

موقع  که تا اون میخودمون رو به آراز برسون  میتا تونست دیساعت طول کش هیبه  کینزدهم  دیشا شتریساعت ب مین
 رسوندند.  مارستانیبه ب عیها سر یزخم ی هیهم به اورژانس اطالع داده بودند که آراز رو به همراه تو و بق

 

 عمل اعزامش کردن.  یبرا میاتاق عمل آماده بود و تا آراز رو رسوند انیجالل یو آقا ییکمک دا با

 تیرسونده! عمل با موفق بیهم به قلبش آس یو ..... گلوله از کنار قلبش گذشته و کم خوردیگلوله به کتفش م کاش
ه دعات ب شتریفقط دعا کن که ب هیگر ی! بجاگذرونهیبوده، فقط گفتن اگه امشب رو بتونه تحمل کنه خطر رو از سر م

 ات! هیتا گر ازهین

 بود.  ی! دعاها و اشکام قاطکردمیودم نبودم! خودمو کال حس نمحال خ یتو اصال

اگه  شد،یوارد اتاق م ی. وقتدادیاز آراز به ما م یساعت خبر میو اتاق من آواره بود و هر ن ICU نیاردالن فقط ب اونشب
 .....ستادیا یهمون لحظه قلبم از حرکت م دادمینم صیحالشو خوب تشخ یکم

 خوندم: براش

 

 زده امشب دل توست ایآنکه به در نکند
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 ستیطوفان نیو چن ایشده در شانیپر که

 

 فهمد یبغض مرا ابر فقط م وسعت

 ستیو دل من مثل هوا باران یا رفته

 

 نزدیک به هم، قلب من و توست ولی  گرچه

 ستیما فاصله ها، فاصله ها طوالن نیب

 

 ام یحالت دلدادگ نیام، خسته از ا خسته

 ستیپنهان یاست ول قیما گرچه عم عشق

 

 یماندن بکن تین ،یامشب برس کاش

بودم و همچنانکه سِرم به دستم  داریشب ب یو دعاکنان تا نصفه ها زانی... اشکرستیتو تا فردا ن داریدلم طاقت د در
فقط به  نیو غمگ خوردی. عمه هم از کنارم تکون نمارهیب یو از آراز خبر ادیبود چشم به در دوخته بودم تا اردالن ب

 و استراحتم داشت.  دنیاصرار به خواب هم. هرلحظه دادیجواب م شدیکه از خونه م ییتلفنها

م کم ک یکرد که بعداز مدت قیرو در سرم تزر یمتوجه شدم آمپول یزمان د،ینرس ییاز اصرار خسته شد و به جا یوقت
 خوابم یکار خودِ زرنگش بود و...... ک ممکن نبود. صدرصد یتالش کردم نخوابم ول یچشمم ناخواسته گرم شد. هرچ

 برده بود خبر نداشتم.

که قلبم به دهنم  دمیپر یو چنان از خواب م دمیدیکار بود، چون فقط کابوس م نیبهتر دمیخوابیکنم اگه نم فکر
 و...  شدی. بعد دوباره چشمم گرم مومدیم
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 !هیچه حال یداره وتو یوضع همچنان ته ته دلم نگران آراز بودم که االن چه یبودم ول دهیخواب

بم و خشدارش، آغوش گرم و  ی، فک محکم و قامت بلندش، صداخواب نگاه پراز ابهت و مهربونش یتو یگاه
و  دمیپر یتا کوچولو از خواب م یبودند. ول زیکه همه و همه برام عز رفتیو دلم براش ضعف م دمیدیرو م شیالیخ

 . دمیخوابیو م شدیراه افتاده بهش سربزنم که دوباره چشمام بسته م موندیکم م ،فتادیم ادمیحال بدش 

 آراز افتادم.  ادیشدم و بدون استثنا  داریبود که ب 10ساعت  صبح

 نشسته و چشماش بسته بود.  یصندل ینگران به دور و برم کردم که عمه باز رو ینگاه

 صداش زدم: عمه جوون! آروم

 ومده؟یچشماشو باز کرده بطرفم اومد که گفتم: از آراز چه خبر؟ اردالن هنوز ن تند

 یتو یبرق یول دادیرو نشون نم یچیخسته اش ه ی افهیهنگام در اتاق باز شده اردالن داخل شد که ق نیهم در
 کردند.  قیروبهم تزر قیعم یآرامش یچشماش بود که لحظه ا

 گفتم؟ مگه نگفتم اگه قراره آراز با یبهت چ شبینگام نکن جوجو! د ینجوری: ابا خنده گفت دینگاه نگرانمو د یوقت
الن و ا دیاز خطر پر یحالش اصال خوب نبود ول شبی!!! درسته دهیآدم معمول هی ستیکه آراز ن ادیگلوله از پا در ب هی

که تند هم  کشهیزحمتشو م یکومده. االن مشتلق منو یشده! فقط بهوش ن یحالش خوبه که نفسهاشم معمول
 !!!خوامیم

 بستم و ناله کنان از ته قلبم از خدا تشکر کردم که آرازو تنهاش نذاشته بود.  چشمامو

 یهم وسط سالن برا یقر هیو حاال  امیوسط اتاق ب یکم مونده قر یچشمام باز شد، احساس کردم از خوشحال یوقت
. دمیف اردالن دراز  کردم که خودشو بمن رسوند و در آغوشش کشاجرا کنم، دستامو محکم بطر ضایپرستارا و مر

همه  یممنونم ازت به اندازه  ــــــــــااآاآاآاآیاادلم دوباره داد زدم: خدااااااا یتو دمیبوسیهمچنانکه برادرمو م
 رحمان! یپناهان ا یپناه ب ییهات! خودت پناهمون باش که فقط تو دهیآفر ی

 . دکتر مرخصت کرده. نیکه به خونه بر رسنیم نایبابا ا گهیساعت د میگفت: تا ن اردالن

 نم؟یبرم آراز رو بب تونمیم انیب نایگفتم: تا بابا ا آهسته

 . میبصورتم کرده گفت: باشه بر یخسته نگاه اردالن
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 یمک نکهیخودمو از تک و تا ننداختم و بعداز ا یرفت. ول جیسرم بشدت گ یکمکشون آروم بلند شدم که لحظه ا به
 . میرفت ICUتخت نشسته حالم جا اومد با کمک اردالن بطرف  یرو

درد ب یشتریشلنگ و دستگاه به دهنش وصل بود. دلم با شدت ب یدستگاهها بود و کل ریمثل شب قبل ز نایع آراز
 . دندیاومد و اشکام چک

 یها هنیو ک ایلجباز یو فقط طعمه  خوردمیمهم ن یاصال بدرد  دیشا ایدن نیاتفاقا بخاطر من بود که در کلِ ا نیا تمام
. آخه ما میدادیافتاده که تاوانش رو من و آراز پس م ییچه اتفاقا مایشده بودم! فکر کردم: آخه بمن چه قد یمیقد

 . فت....... از فکرم خنده ام گرازیوسط پ از،یسر پ

و  اددیاز دست م شویشده بود. اگه جوون ایتوز نهیک نیا یو االن آرازِ من قربان میوسط نداشت نیا ینقش چیما ه آخه
من،....... هوامونو داشته باش که فقط  یبود! دستامو بهم گرفته گفتم: خدا یانصاف یزبونم الل....... اونموقع واقعا ب

 که کمکش باشه. کمکش کن و تنهاش نذار. دارهرو ن ی! آراز بجز تو کسنیارحم الراحم ییتو

 خوندم: براش

 

 .!!!! تو را... 

 تو را...!!!! یتمام

 مهربانت را....!!!!!  نگاه

 را...!!!!  تینهفته در صدا غرور

 را....!!!!!  تیها یخستگ 

  

 دهم یم یدلم جا یجا نیرا در امن تر همه

 

  ز،،،،یعز ییدارا نیکشم به ا یهرصبح سرک م و
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 روم،،،  یو نگهبان به خواب م اریهوش وشبها

 

 ست؟؟؟؟؟یبپرسد شغلت چ یاگرکس و

 ؛ دهمیم پاسخ

 کیخزانه دار          

 "عشق مهربان"                  

 تنهام نذار.  یطیشرا چیدر ه چوقتی..... هآرازم

 

 نبودم. یآماده شدم هرچند اصال راض مارستانیترک ب یاصرار اردالن به اتاقم برگشتم و برا با

 . چشمان مامانگرفتنیشدند و دوباره ماچ و بوسه بود که ازم مو مامان وارد  یینگذشته بود که بابا و دا یساعت مین
پراز عشق بمن کرده  یراحت شده بود نگاه یکم الشیمحمد که با گرفتن فشارخونم خ ییبازم سرخ بود. دا

 . دیکه ارسالن از راه رس دیبوس مویشونیپ

فت: تند جلوشو گرفته گ ییبرداشت که دا زیو بشدت دلتنگم بود چنان بطرفم خ دهیسالها منو ند نکهیمثل ا ارسالن
قلبمو پراز  یو لوچ پونه، همه و همه  طنتیکه نگاه پراز ش میوارد خونه شد نیو غمگ ؟دلمردهینجوریچه خبرته ا

وحشتناک  یکرد. خدارو هزار بار شکر کردم که حال پونه خوب بود و تونسته بود اون ماجرا نانیو آرزو و اطم دیام
 . رهیاز سر بگ شوطنتهایه دوباره شرو پشت سر گذاشت

به چشمام  یچشمم ظاهر شد و اشک یجلو مارستانیو دم و دستگاه ب افهیو آراز تمام قد با ق دمیکش یقیعم نفس
 کرد.  ینشسته دلم تنگ

 یپونه رو دم گوشم حس کردم که گفت: اله طونیش ی. صدادیام لرز نهیکه س دمیاز عمق وجودم کش قیعم یآه
بداخالق  یباور کن. من اون پسره  ادیو م شهی! آراز جوونتم حالش خوب میـــردم! نگران نباش گوگولبگـــــــ
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 یور یبهم زد که لبخند یبود چشمک بامزه ا هکه لوچ کرد یشناسم که محاله تورو تنها بذاره! بعد با چشمان یرو م
 نشست.  حالمیصورت ب

که خودِ  میخوب بود. اونجور یلیو حالش خ دهیند یجد بیوسط آس نیبار هزارم خدارو شکر کردم که پونه ا یبرا
 ینگاهش لونه داشت سع یکه تو یاالن با ترس ی. ولکردیشناختم ترسِ ماجرا رو هم زود فراموش م یوروجکش رو م

 منو شاد نگه داره!  ی هیبازم روح کردیم

سرمو  ریکه داداش اردالنم بالش ز دمیز کشکاناپه درا یهمه باشم، همونجا رو شیپ خواستمیاصرار خودم که م به
 داده با عشق شروع به نوازش موها و سروصورتم کرد. هیاش تک نهیبرداشته منو بلند کرد و سرمو به س

 تیروبراه شدم و موقع یمنم کم یتا سرمون خلوت بشه و وقت کردمیصبر م دینگاه مهربونش پراز حرف بود که با 
 که افتاده بود باهاش حرف بزنم. یمناسبش هم بوجود اومد، بعدا در مورد اتفاقات

 یخبردار شده سروقت آدم رباها اومده بودن. چه اتفاق یافتاده و چطور یبدونم چه اتفاق قایدق خواستیدلم م یلیخ
 یحالش بودم که  دلمو فقط تو اتابک و منصور افتاده بود و کارها تا کجا ادامه داشت. اما فعال نگران آراز و یبرا

 جا گذاشته به خونه برگشته بودم.  مارستانیب

 سابقه ام ریانقده منِ سربه ز یعنیپونه گفت:  کرد،یو اردالن هم آرام نوازشم م کردمیبدون حرف فکر م همچنانکه
فانه متاس ی! ولدمیترس یلیخ نیبه بغل و نوازش دارم؟ باور کن ازیحالم بده و منم ن کنهیباور نم چکسیخرابه که ه
 بخودش گرفت. ینیغمگ ی افهی!!! که قترسمیجنسم از فوالده و اصال نم کننیهمه فکر م

تورو هم بغلت کرده قشنگ  کنمیم یپونه جان، من حاضرم و اعالم آمادگ یدونیگفت: م دیخندیم حالیکه ب اردالن
! اول از مامانت اجازه ارهیفکر کنم بعدش عمه جان چشمامو از جاش درب یکه دلخواهته نوازشت کنم، ول یاونجور

 تا منم کارمو شروع کنم! ریبگ

نشست گفت: اردالن جان تو زحمت نکش عمه جوون. خودم  یکه عمه همچنانکه کنار پونه م دندیخندیم همه
 . کنمیدخترمو بغل م

 بوسه بارون کرد.  پونه انداخته بخودش فشرد و موهاشو یدست دور شونه ها بعد

که  دیگوسفند سررس یو دل و قلوه  گریج یکباب شده  یخهایمنزل با س یاز خدمه  یکینگذشته بود که  یساعت
. کردیو حسرت داشت نگامون م یاردالن بازور شروع به خوراندنشون بمن کرد. چشمم به پونه افتاد که با شوخ



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

423 

 

 فعهکدیحواسم به پونه در آغوش عمه بود.  مالبودم، چون کا دهیهماز کنارم بلند شده بود که نف یاردالن ک دونمینم
 بطرفش گرفته! خهارویو س ستادهیسر پونه ا یباال گریج خیاردالن با دوس دمید

 

 !رسمیبعدا حسابتو م ؟یمنو به پونه بد یگراینامرد! چطور دلت اومد ج یگفتم: اِااااا یشوخ با

و ....  کشمیادالن که مثال دوست ندارم وخجالت م یبا ادا و اطوار و ناز برا دادیهم که مثال به من حرص م پونه
بمن، کبابهارو کوفت  یبا مزه ا یهمراه با چشمکها یخنده دار ی افهیکبابهارو از دست اردالن گرفت و با ژست و ق

 کرد. 

 .شدیراحت م المیخ یکه من کم میشدیبابا و اردالن از حال آراز باخبر م یهرساعت با تلفنها اونروز

 نهیآ یاستراحت کنم، تا چشمم به صورتم تو یآسوده کم یو بعد با بدن رمیبگ یبا اصرار از مامان خواستم دوش یوقت
 ختیریب یلیورم داشت و خ یچشم بود. صورتم کم یزخمش تو دایشده شد یافتاد حالم خراب شد. لبم که زخم

 سیسرو یتو مارستانیبودم چرا عمه در ب دهیشده بود. حاال فهم اهیس دایچشم راستم هم شد ری. زدمیرسیبنظر م
 ! نمیبب نهیآ یتو تمویوضع نیمن ا خواستیخرابه! پس نم ییروشو یگفته بود چراغ باال

 باور نداشتم.  گهید شوینجوریا ی!! ولگرفتیصورتم درد م دیبوس یمنو م یچرا هرک دمیفهمیم االن

م بدن یشده بود.... پس عذابها اهیبدنم س یمن، اکثر جاها یآوردم........ خدا ونریدوش گرفتن ب یلباسهامو برا یوقت
ا پونه !خدا کنه حجله تو بیروز انداخت نیرو به ا گناهیکه منه ب ارنیمنصور خبرت رو ب یبود! بلند گفتم: اله نایبخاطر ا
درد رو تحمل کردم که خودم خبر  نهمهی! بعد از فکرم گذشت چطور ازههر یکثافت عوض میکن یبند نیآذ اهیفقط س

 . کردندیم تمیبشدت اذ دیبا هایاهیس نیکارساز بودند. وگرنه ا ییعمه و دا یفکر کنم آمپولها ینداشتم! ول

 که ارسالن زنگ میصبحونه نشسته بود زیبودم. صبح تازه سرم دهیآراز خوب خواب یبرا میرو با وجود نگران اونشب
 خوبه.  یلیهم خ شیزده خبر داد آراز به هوش اومده و حال عموم

 

 . ستین ینگران یاصال جا گهید
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هم تا آخر عمرم  دیجوان مردم نبودم! شا نرفتنیاز ب یخدارو شکر کردم که باعث و بان دهیاز ته دل کش ینفس
 ��!شدمیکه زجرکش هم م دمیبخش یخودمو نم

 

. شهیم دهیو من حالم خوبه. صورتم که کامال خوب شده فقط زخم لبم د گذرهیم ییآدم ربا یروز از ماجرا سه
 هم ندارن.  یادیز تیتموم نشدن. اذ یبدنم هم کمتر شده ول یهایاهیس

 ندازنیچرا همش هردوشون پشت گوش م دونمینم یشدنم رو بپرسم، ول دهیدزد یماجرا امیخواستم ازداداش چندبار
 ! کننیم یرو مخف یزیقشنگ چ گهیاحساسم م ینباشه. ول یخاص ی! خدا کنه مساله کننیو امروز فردا م

رفته جاشو با ارسالن به عنوان همراه  مارستانیبه ب خواستیآراز رو به بخش منتقل کرده بودند و اردالن که م امروز
از آراز رو ندارم  یتحمل دور هگیآراز بود، اصرار کردم منو هم همراه خودش ببره! نتونستم بگم د شیعوض کنه که پ

. ونمیجوونم من به آراز، جوونم رو مد ی! فقط گفتم: داداشارهیرمدمار از روزگارم د یدلتنگ نیو بشدت دلتنگشم که ا
م مراسم شب هفت یبرا دیکم کم داشت ایبودم  مارستانیب یاون تو یاالن من جا نداخت،ینم یاگه اون منو کنار دیشا

 !نمشیبب امی! پس اجازه بده منم بدیشدیآماده م

! یزر زر نکن نهمهیکرده ا یلطف شهیگفت: م یعصب یبصورتم کرده، لباشو با چشماش جمع کرد و کم ینگاه اردالن
 . میریآماده شو! با هم م

 اش فشردم.  نهیو خودمو به س دمیبغلش خز یخوشحال شدم که آرام تو چنان

که  میرفت مارستانیبطرف ب ییشده دوتا نین محافظ راحت با اردالن سوار ماشماهها بدو نیبار در عرض ا نیاول یبرا
کم دارم!  یزیبدون اونا چ کردمیتعجب داشت! چقدر به محافظام عادت کرده بودم و احساس م یخودم جا یکال برا

 از فکر خودم بشدت خنده ام گرفته بود!

 بود.  نیتریخودم سفارش دادم عال ی قهیکه با سل یگل سبد

 آرازم خوندم: یبرا نیماش یتو

 

  بوترڪام مثل  ساده
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 تو عادت دارم  واریبه د هڪ

  ےنده ای ےمرا دانه ده تو

  ےنده ای ےده آب

 تو عادت دارم...  واریبه د چون

 . گردمیبه تو بر م رمیبال بگ جاڪ هر

  نمیدانه بب جاڪ.هر نمیآب بب جاڪ هر

  نمڪ وچڪ جاڪ هر

 گردمیبه تو برم باز

 است -وارید-نیا-سر-انمیآش

 تو عادت دارم  واریبه د من

 ارادت دارم  وارید ی هیسا نیبه ا من

 . هستم من ےنزن ای ےبه من سنگ زن تو

 مرا آب نده  تو

 مرا دانه نده  تو

 نخواهم.  چیخدا ه به

 فقط سنگ نزن  تو

 .رنجمیم

 

 آراز من که کارش فقط سنگ زدن بود!! دوباره خنده ام گرفت.  و
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 .کردیآراز م ادیکه دلمو پراز  خوندیم نیماش یتو ییبایز یآهنگا

 افتاده بود! ی! آراز من به چه روزستادیقلبم ا دنشیکه با د میآراز شد یاتاق خصوص وارد

 

زده سرمارو با عمق  خی ینداشتن. دستام لحظه ا موینگهدار یارایکه به آراز افتاد از همان دم در، پاهام  چشمم
 وجودم احساس کردم.

نبود، تماما پوست و استخوان که الغر شدنش  دایچهره اش پ یاز خون تو یزرد که اصال نشان ییمن با رنگ و رو آرازِ
سرش که  یباال یبود. دستگاهها دهیبه دهن خواب ژنیدو سِرم به دستهاش و ماسک اکس خورد،یچشم م یتو دایشد

 بود.  یرصورتم جا یبه قلبش وصل بودند دلمو سوزوند. اشکام به پهنا

نگاهشو بصورتم دوخته بود گفت:  کهیبغلم انداخته در حال ریکه متوجه حال خرابم شده بود آهسته دست ز اردالن
نده مونده و خطر از ! االن فقط خداروشکر کن زشینیبب ذارمینم ،یراه بنداز یزار هیگر ینجوریا ششیاگه قراره پ

 ینکرده اگه اتفاق ینگران نباش! خدا گردهیبرم شیسرخونه زندگ شهیخوب م یگوشش گذشته! حالشم بزود خیب
بگذرونه که اونم آرازه و کار بلده!  یدوران رو هم اجبار نیکشت. خب مجبوره ا یعمر عذاب وجدان مارو م هی فتادیم

 شناسم! یمن دوستمو م

دستم  یآورد. کنار آراز نشستم و آرام دستشو تو یپاک کردم و آهسته جلو رفتم که اردالن برام صندل اشکامو
 گرفتم. 

کاش  بشم! یخال یبلکه کم زمیصورتش گذاشته با تمام وجودم اشک بر یصورتمو رو تونستمیاردالن نبود و م کاش
اش ! کادیباهام راه ب ینکنه و کم تمیاذ نهمهیبم اقل دیاش بردارم شا دهیاز صورت ماه و رنگ پر یبوسه ا تونستمیم
اردالن  فی........ حفیح ی!!!  ولکردیکه ناکارم م رهیگدلم آروم و قرار ب دیم بذارم شا نهیس یسرشو رو تونستمیم

 . خوندیرو دستش گرفته م یبود و گزارشات پزشک ستادهیآراز ا ی گهیطرف د

 آراز خوندم: یبرا

 

 دانم یدوستت دارم که قدرش را نم یقدر به
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 مانم یزنده م یبمان ،یمان یتن چون روح م به

 

 بگذرد بر من یزمان ادتی یاست آنکه ب الیخ

 رو بگردانم... یزمان تیاست آنکه از رو محال

                                     

 بستم  ینم شیشد اگر پا یاز دستم رها م دل

 را بپوشانم  بمیع شرمت دل نهان کردم که ز

 

  یبجز راه تو هر راه ،ینام تو هر نام بجز

  مانمیگفتم غلط گفتم،  اگر رفتم پش اگر

 

 نامت به لب دارم  یبه سر دارم، گه ادتی یگه

 خروشانم  گرید یخاموش خاموشم، دم یدم

 

 حال و روزم را  یبدان میگویم هیتشب بال

  شانمیکه چون زلفت پر مارم،یچون چشم تو ب که

 

 حکم حاکم چشمت، بفرما اذن کارم را  به

 بگردانم  ای رمیرا از نگاه تو، بگ بال
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 آآآآآآآآآهو  یتمام هست تیاز مو یتار یفدا

 را بسوزانم یتمام هست ،یبهر قربان شتیپ به

 

 بودند. پاکشون کردم و آرام دستشو فشردم. یناخواسته جار اشکامو

که زجرکش هم  دمیبخش یهم تا آخر عمرم خودمو نم دیوان مردم نبودم! شاآروم گفت: بخاطر داروهارفتن ج اردالن
 ��!شدمیم
 

. شهیم دهیو من حالم خوبه. صورتم که کامال خوب شده فقط زخم لبم د گذرهیم ییآدم ربا یروز از ماجرا سه
 هم ندارن.  یادیز تیتموم نشدن. اذ یبدنم هم کمتر شده ول یهایاهیس

 ندازنیچرا همش هردوشون پشت گوش م دونمینم یشدنم رو بپرسم، ول دهیدزد یماجرا امیخواستم ازداداش چندبار
 ! کننیم یرو مخف یزیقشنگ چ گهیاحساسم م ینباشه. ول یخاص ی! خدا کنه مساله کننیو امروز فردا م

 به عنوان همراه رفته جاشو با ارسالن مارستانیبه ب خواستیآراز رو به بخش منتقل کرده بودند و اردالن که م امروز
از آراز رو ندارم  یتحمل دور گهیآراز بود، اصرار کردم منو هم همراه خودش ببره! نتونستم بگم د شیعوض کنه که پ

. ونمیجوونم من به آراز، جوونم رو مد ی! فقط گفتم: داداشارهیرمدمار از روزگارم د یدلتنگ نیو بشدت دلتنگشم که ا
م مراسم شب هفت یبرا دیکم کم داشت ایبودم  مارستانیب یاون تو یاالن من جا ت،نداخینم یاگه اون منو کنار دیشا

 !نمشیبب امی! پس اجازه بده منم بدیشدیآماده م

! یزر زر نکن نهمهیکرده ا یلطف شهیگفت: م یعصب یبصورتم کرده، لباشو با چشماش جمع کرد و کم ینگاه اردالن
 . میریآماده شو! با هم م

 اش فشردم.  نهیو خودمو به س دمیبغلش خز یخوشحال شدم که آرام تو چنان
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که  میرفت مارستانیبطرف ب ییشده دوتا نیماهها بدون محافظ راحت با اردالن سوار ماش نیبار در عرض ا نیاول یبرا
کم دارم!  یزیبدون اونا چ کردمیتعجب داشت! چقدر به محافظام عادت کرده بودم و احساس م یخودم جا یکال برا

 از فکر خودم بشدت خنده ام گرفته بود!

 بود.  نیتریخودم سفارش دادم عال ی قهیکه با سل یگل سبد

 آرازم خوندم: یبرا نیماش یتو

 

  بوترڪام مثل  ساده

 تو عادت دارم  واریبه د هڪ

  ےنده ای ےمرا دانه ده تو

  ےنده ای ےده آب

 تو عادت دارم...  واریبه د چون

 . گردمیبه تو بر م رمیبال بگ جاڪ هر

  نمیدانه بب جاڪ.هر نمیآب بب جاڪ هر

  نمڪ وچڪ جاڪ هر

 گردمیبه تو برم باز

 است -وارید-نیا-سر-انمیآش

 تو عادت دارم  واریبه د من

 ارادت دارم  وارید ی هیسا نیبه ا من

 . هستم من ےنزن ای ےبه من سنگ زن تو
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 مرا آب نده  تو

 مرا دانه نده  تو

 نخواهم.  چیخدا ه به

 فقط سنگ نزن  تو

 .رنجمیم

 

 آراز من که کارش فقط سنگ زدن بود!! دوباره خنده ام گرفت.  و

 .کردیآراز م ادیکه دلمو پراز  خوندیم نیماش یتو ییبایز یآهنگا

 افتاده بود! ی! آراز من به چه روزستادیقلبم ا دنشیکه با د میآراز شد یاتاق خصوص وارد

 

زده سرمارو با عمق  خی ینداشتن. دستام لحظه ا موینگهدار یاراید از همان دم در، پاهام که به آراز افتا چشمم
 وجودم احساس کردم.

نبود، تماما پوست و استخوان که الغر شدنش  دایچهره اش پ یاز خون تو یزرد که اصال نشان ییمن با رنگ و رو آرازِ
سرش که  یباال یبود. دستگاهها دهیبه دهن خواب ژنیدو سِرم به دستهاش و ماسک اکس خورد،یچشم م یتو دایشد

 بود.  یرصورتم جا یبه قلبش وصل بودند دلمو سوزوند. اشکام به پهنا

نگاهشو بصورتم دوخته بود گفت:  کهیبغلم انداخته در حال ریکه متوجه حال خرابم شده بود آهسته دست ز اردالن
! االن فقط خداروشکر کن زنده مونده و خطر از شینیبب ذارمینم ،یراه بنداز یزار هیگر ینجوریا ششیاگه قراره پ

 ینکرده اگه اتفاق ینگران نباش! خدا گردهیبرم شیسرخونه زندگ شهیخوب م یگوشش گذشته! حالشم بزود خیب
بگذرونه که اونم آرازه و کار بلده!  یدوران رو هم اجبار نیکشت. خب مجبوره ا یعمر عذاب وجدان مارو م هی فتادیم

 شناسم! یدوستمو م من



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

431 

 

دستم  یآورد. کنار آراز نشستم و آرام دستشو تو یپاک کردم و آهسته جلو رفتم که اردالن برام صندل اشکامو
 گرفتم. 

کاش  بشم! یخال یبلکه کم زمیصورتش گذاشته با تمام وجودم اشک بر یصورتمو رو تونستمیاردالن نبود و م کاش
اش ! کادیباهام راه ب ینکنه و کم تمیاذ نهمهیقلبم ا دیاش بردارم شا دهیاز صورت ماه و رنگ پر یبوسه ا تونستمیم
اردالن  فی........ حفیح ی!!!  ولکردیکه ناکارم م رهیگدلم آروم و قرار ب دیم بذارم شا نهیس یسرشو رو تونستمیم

 . ندخویرو دستش گرفته م یبود و گزارشات پزشک ستادهیآراز ا ی گهیطرف د

 آراز خوندم: یبرا

 

 دانم یدوستت دارم که قدرش را نم یقدر به

 مانم یزنده م یبمان ،یمان یتن چون روح م به

 

 بگذرد بر من یزمان ادتی یاست آنکه ب الیخ

 رو بگردانم... یزمان تیاست آنکه از رو محال

                                     

 بستم  ینم شیشد اگر پا یاز دستم رها م دل

 را بپوشانم  بمیشرمت دل نهان کردم که ع ز

 

  یبجز راه تو هر راه ،ینام تو هر نام بجز

  مانمیگفتم غلط گفتم،  اگر رفتم پش اگر
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 نامت به لب دارم  یبه سر دارم، گه ادتی یگه

 خروشانم  گرید یخاموش خاموشم، دم یدم

 

 حال و روزم را  یبدان میگویم هیتشب بال

  شانمیکه چون زلفت پر مارم،یتو بچون چشم  که

 

 حکم حاکم چشمت، بفرما اذن کارم را  به

 بگردانم  ای رمیرا از نگاه تو، بگ بال

 

 آآآآآآآآآهو  یتمام هست تیاز مو یتار یفدا

 را بسوزانم یتمام هست ،یبهر قربان شتیپ به

 

 بودند. پاکشون کردم و آرام دستشو فشردم. یناخواسته جار اشکامو

 . رفتیداشت از دست م گهیسر آراز اومد که خدا عالم و شاهد بود. کال د ییآروم گفت: بخاطر داروهابال اردالن

رو هم نداشت کمکش کنه! بابا از کل  یعنوان آراز رو تنهاش نذاشت، چون واقعا آراز کس چیمختارمون به ه بابا
 یحاذق و حت یبجا آوردن و با کمک پزشکها رو بابت آراز یشرکت واقعا حق پدر لیزد و به کمک وک شیزندگ

 یکردن، تونستن آراز رو به زندگیرو م فشیتعر یلیدعوت دکتر اعصاب و روانِ سفارش شده از خارج که خ
دو به اون رو شده  نی!!! کال از ایدیدیکجا! خودت که رفتارهاش رو م یآراز سنگ نیکجا و ا یآراز قبل یبرگردونن! ول

 بود!
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رو از سر گذرونده و چطور طاقت  ییبرداشتم و بصورتم فشردم. آراز با  سن کمش چه روزها زیم یاز رو یدستمال
 آورده بود خدا عالم بود. از فکرم گذشت:

 

 زمان رفته و برگشت ندارد آهسته

 و بدمان رفته و برگشت ندارد خوب

 

 شد یسپر ایکه فقط با غم دن یعمر

 آب روان رفته و برگشت ندارد چون

 

 یجوان امیبه سر آمد همه ا گرید

 جوان رفته و برگشت ندارد یمایس

 

 کهنیما حسرت ا یکار دلِ خسته شد

 رفته و آن رفته و برگشت ندارد نیا

 

 ها یبه دنبال خوش دینگرد هودهیب

 ز جهان رفته و برگشت ندارد یشاد

 

 شده عادت زانیغم هجران عز ییگو
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 ! ستین هوشیثرا خوابه. نگران نباش بکه جان رفته و برگشت ندارد... ش اک انگار

 لو رفته بود!  یهمچ یآبروم بره! بقدر کاف شترینگفتم که ب یزیچ

. چشم بصورتش دوخته بودم و خدا خدا دیخورد. قلبم با شدت تمام لرز یآراز تکون دمید یگذشت مدت زمان بعداز
 . نمشیباز بب یبشه با چشما داریب کردمیم

 د.تکون دا ی. که فقط سردیبود. اردالن بطرفش خم شده حالشو پرس حالیباز شد. چقدر ب یچشماش کم یال آهسته

صورتم نشست. درخشش نگاهش داغونم کرد!  یرو حالشیاصال متوجه اطراف نبود. بطرفش خم شدم که چشمان ب 
 خوشحال بود. نهمهیحتما منتظرم بود که چشماش ا

 م اشاره کرد خوبم. که با چش دمیپراز اشک شد. حالشو پرس چشمام

 . از اتاق خارج شد.گردمیو برم زنمیم یپرستار ستگاهیبه ا یگفت: من سر اردالن

 صورتم گذاشت.  یدستشو که سِرم هم داشت رو آروم باال آورد و رو آراز

 االن ..... دیشا ی. اگه تو نبودونمی. با هق هق گفتم: جوونمو بهت مدختیفرور اشکام

خانوم  یکنیم هیزمزمه کرد: چرا گر دهیرو کنار کش ژنیماسک اکس حالیب گشیدست د داد و با یفشار صورتمو
فراموش کن جوونت رو  نوی! انمتیحال بب نیا ی! اصال دوست ندارم توشتمیگلم؟ خدارو شکر که نمردم و االنم پ

 وگرنه.... یو از گناهم بگذر یمنو ببخش دیبزرگ بهت بدهکارم! تو با یمعذرت خواه هی! منم که یمن ونیمد

صورتم قرار داشت گذاشتم. بعد در  یدستش که هنوز رو یپاک کرده آروم صورتمو چرخوندم و لبمو رو اشکامو
ماشو ! چشیزنی! به وقتش حرفم مستیگفتم: لطفا صحبت نکن. برات خوب ن ذاشتمیدهنش م یماسک رو رو کهیحال

 خوبه؟ دتمه کرد: فقط منو ببخش! حال خوکرد و دوباره زمز دییآروم بسته حرفمو تا

م خوبم. نگران یلینسبت به چند روز گذشته خ ی. ولستمیخوب باشم ن دیکه با یتکون داده گفتم: اونجور یسر
 . دمی. قول مشهینباش. تو فقط خودت خوب شو به خونه ات برگرد من حالم خوب م

 شرمنده ام بخدا! فقط منو ببخش! سرت آورده بودن. ییزمزمه کرد: اردالن گفت چه بال آهسته
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دستم داشتم که آرازم  ینخوابه و اکثرا چشمش بصورتم بود. منم دستشو تو کردیم یکنارش بودم که سع یساعت
 !! کردیم یبودم چرا آراز ازم معذرت خواه ری. فقط متحفشردیآهسته دستمو م

 نیگغم یتونستم بمونم و اجبارا باهاش همراه شده با دل ینم گهیاستراحت کنه، د ادیبخونه ب خواستیکه م ارسالن
 آراز رو تنها گذاشتم. 

 . خواستیراه فقط فکرم مشغول بود که چرا آراز ازم معذرت م نیب

 

گذشته بود! حاال چرا ازم معذرت  شینجات جوونم از زندگ ی!! اونکه برادمیبخش یاونو م دیکرده بود که با کاریچ مگه
 کرد؟یم یخواه

 ازم معذرت یآراز بنحو یول یاتاق نبود ی: ارسالن تو تودمیپرس کردیم یرو به ارسالن کردم که داشت رانندگ مآرو
 ؟؟یدونی. تو علتش رو مکردیم یخواه

 یادیز زیاصرار کردم آهسته گفت: من از چ شتریب ینگفت. وقت یزیداد و چ یکرده سرشو تکون یبهم نگاه ارسالن
 نه!  ای دونهیم یزیچ ینیبب ین بپرسخبر ندارم بهتره از اردال

 کرده بود؟؟؟؟..... کاریآراز چ یعنیفکرم بشدت آشفته بود!  یول دمینفهم یزیچ اونروز

 . براش خوندم:دیام رفت و دلم لرز دهیآراز رنگ و روپر شیدوباره پ فکرم

 

 خوبست هوایم و حال ام شده عاشق

 خوبست برایم درد ولی است درد

 نه حالم فقط تو با!  من آرامش

 خوبست صدایم لحن،  نفسم،  خوابم

 باشی کنارم است پزشک تشخیص
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 خوبست هایم ریه برای تو عطر

 نیست چیزی ام خوشی نا،  خوشم تو با من

 خوبست دوایم تاثیر که آنقدر

 بود خواهم تو عاشق فقط هربار

 ! ؟؟است خوب...  بیایم که دنیا به صدباااار

 باشد قیامت بگذار!  نه که طوفان

 ...خوبست جایم تو گرم بغل در من

 

 

 چهلم قسمت

 

 

. اردالن رو دونمینم یادیز زیبروز نداد فقط گفت من چ یزیکردم چ یبعداز استراحت کردن ارسالن هرکار اونروز
 بدونه و بهت بگه! ییزایچ دیبپرس شا یدید

د که نبو ی. آراز کسشدمیم وونهیکه د رفتیدلم هزار راه م نمشیبخونه برگرده و بب مارستانیفردا که اردالن از ب تا
 بود!  نیدر ب ییکنه! پس ماجرا یمعذرت خواه یبدون علت از کس

بره اصال  مارستانیبه ب خواستیو هزار آهنگ رنگارنگ به صبح رسوندم. ارسالن که م بتیرو با هزار مص اونشب
اردالن بخاطر منم که شده  خواستمیم، هم منتونستم تحمل کنم و دوباره باهاش راه افتادم. هم دلتنگ آرازم بود

 یام معنبه تم وونهیکه اونوقت د دیرسیبهش نم مو تا شب دست رفتیبه شرکت م مارستانیاز ب دیبخونه برگرده! شا
 . شدمیم
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رو هم برداشته بودند  ژنیشده بود. ماسک اکس یرنگ و روش معمول یبهتر بود و کم یلیخ روزیآراز نسبت به د حال
بهم گره خورده بود حالشو  ایدن ینگاهمون با تمام عشق و محبتها کهیاز سِرم ها نبود. کنارش نشسته در حال یکیو 

 . کردیم تیکه اظهار رضا دمیپرس

ادامه داد: ماشاا... ماشاا... بزنم به  دیخندیم کهیداده بودند. در حال ریصبحانه بهش ش یاردالن امروز برا یگفته  طبق
ن به م ییاز معده شو گرفته باشه! باور کن آهو چنان نگاهها ییجا ریخوش خوراک، فکر نکنم اون شتخته آراز هم که 

 مطمئنم!  گهید نوی! ادیکشیفکر کنم برا خوردن من نقشه م نداختیم

ها  هیبخ یشو! جا الیخیبخندم پس تورو خدا منو ب تونمینم یدونیگفت: اردالن تو که م زدیلبخند م کهیدر حال آراز
 !کنهیم تیاذ

گلو تا شکمت رو  ریکه از ز هیبخ یاون سه تا و نصف رهیم یلیو یلیخندان گفت: دوست دارم و دلم داره ق اردالن
 .....یدونیخنک شه! خودت که م ی..... فقط کمیبلکه دلم کم م،یاتاق عملت بد لیپوشونده درجا بپرن و دوباره تحو

 شماها گردنم از مو هم نازکتره!  شی! پیحق دار یبکن یتکون داده گفت: هرکار یسر آراز

 بخاطر گناهش یکیافتاده که گردن  یمنم بدونم چه اتفاق نیواضح بگ شهی. گفتم: ماوردمیحرفاشون سردر نم از
 کنه بلکه دلش خنک شه؟؟ منتظرم! یکار خوادیم گهید یکیاونهمه نازک شده و 

ه ب نیبداخالق و بدردنخور که از ا یالیآراز گودز نیفقط ا ،یبدون یزیچ ستیخندان گفت: جوجوم تو الزم ن اردالن
 حل شده هستش! لیمسا ی هیبعد خداروشکر گردنشم نازکتر از مو شده رو ببخش بق

ونروز . اادیازشون در نم یحرف چیلحظه ه نینگفتم. مطمئن بودم در ا یزیچ گهیو د کردمیبا تعجب فقط نگاشون م    
 . میازش راحت و دلِ تنگم آروم شد با اردالن بخونه برگشت المیخ یکم نکهیاز او بعد میآراز بود شیپ یساعت

 یروقت دا یبطرف اتاقش بره آروم دستشو گرفته گفتم: داداش خواستیم یوقت یول دمیازش نپرس یراه سوال یتو
 ! باهات کار دارم!یایبه اتاقم ب قهیده دق

اقعا و نمیراست بش تونمیتخت ولو شد و گفت: فقط ببخش که نم ینگفت و با من وارد اتاقم شده رو یزیچ خسته
 خسته ام. 

و هم اونو ببخشم و ت دیکرده که من با کاریکالم!!! آراز چ کیروش نشستم و آهسته گفتم: فقط  دهیجلو کش مویصندل
 رو االن بدونم!  یهمچ خوامیکه م نحلهیبرام ال نایا ؟یهست یاز دستش عاص
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شناسم  یاگه من داداش تو هستم و تورو م ؟یبشنو یخوایگفت: واقعا م داشتیرتم برنمچشم از صو کهیحال در
 ریباالخره ماجرا رو از ز دونمیم نمی! ایریبگ یکه ممکنه مدتها افسردگ ذارهیم ریات تاث هیروح یرو یلیخ دونمیم

 بعدا! ریبگ می! پس تصمیکشیم رونیزبونمون ب

 بدونم!  خوامیرو گرفتم م ممیگفتم: تصم آروم

 آماده باش!  یهمچ یها، پس برا یلباش نشسته گفت: چه عجول! خودت خواست یرو یلبخند

و با آرامش  یریم رونیبدون محافظ و نگهبان ب اتیاز داداش یکیراحت فقط با  نهمهیبگم، االن که ا نویاز همه ا اول
آراز هستش!  یو نقشه ها ییجانفدا همه از زحمات و ست،یمزاحمت ن یشکیو ه یچرخیهمه م نیب یمثل مردم عاد

آرامشمون رو که بعداز ماهها تازه  نیذهنت کن ا یبلکه ملکه  چ،یاز ذهنت دور نکن که ه چوقتیاصال و ه نویا
افتاده و دو روز فقط با مرگ دست و پنجه نرم کرد.  مارستانیب یکه خودش گوشه  میآراز ونیرو مد میبدست آورد
بود  ICU یزنده موندنش رو داده بودن و همون شب اول که تو دیکه دکترها فقط به ما ده درصد ام یدیتو اصال نفهم

الِ و شاهد ح دمشیدیم شهیبرش گردوندند. اونشب که ما فقط از پشت ش یکرد که بزور به زندگ یست قلبیدوبار ا
 فقط یاد حدودا خطر رفع شده! اگه بدوند نانیتا دکتر بهمون اطم میخرابش بودم، باور کن هزار بار مرده و زنده شد

اهش از گن دهیخودت نشن میآورد ریاونارو گ یبتیکردن و با چه مص قیبهش تزر ییکارکردن قلبش چه آمپولها یبرا
 ! یگذریم

ز که آرا سوختمیم نی! از اسوختیبود و تازه دلم داشت م یکه اصال ازش خبر نداشتم اشکام جار ییحرفا دنیشن با
بالش گذاشته  ینداشتم و چقدر راحت سرمو رو یماجراها اطالع نیا چکدومیاز ه یعشق و قلب من بود، ول

 . دمیخوابیم

. منصور و الهام، که خواهر آراز یمنصور و آراز چقدر خبر دار ی نهیرید یدشمن یاز ماجرا دونمیادامه داد: نم اردالن
 باشه، .....

 

نداشت وگرنه اگه  یخبر نایا یعاشق یدوست داشتن. آراز از ماجرا یلیرو خ گهیو همد اصطالح عاشق هم بودن به
شناخت و باهاش آشنا بود.  یبشه!!! چون ذات خراب منصور رو کامال م کیخواهرش به منصور نزد دادیعمرا اجازه م

 ی فتهیقع بشدت شکه راه افتاده بود و طبق معمول همه بودند، آراز که اون مو ییجشنها نیاز هم یکیدر 
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 رد،کیولش نم دهیمثل زالو بهش چسب یآراز و خونواده اش نبود، ول قیهم که واقعا ال ایبود و پرن ایدخترعموش پرن
 ! شهیآشنا م ایجشن همه جا همراهش بود که منصور با پرن یتو

که منصور الهام رو که اونهمه عاشقش بود رو  دمیاز دوستام شن یفقط زمان میافتاد خبردار نشد نشونیب یاتفاق چه
کله خر از بس  یپسره  ی! چندبار خواستم به آراز اطالع بدم و ماجرا رو بگم، ولچرخهیم ایول کرده و داره با پرن

رو هم داد. ما هم  یکه حاال بشه گزارش عشق و عاشق آوردرو بزبون  ایاسم خواهرش با پرن شدیبود مگه م وونهید
 بکنه!  یخودِ آراز ماجرا رو بفهمه و کار یتا روز مینگفت یزیو چ میدیکنار کش خودمون رو

ردن ک دایپ یکه برا انپوریک یو خانم و آقا زنهیم رونیبوده، الهام از خونه ب ایالهام و آراز که باعثش هم پرن یدعوا با
موقع برگشتن تصادف  رن،یشهر م گشت و گذار و خوب شدن حال الهام به خارج از یبرا یوقت رن،یالهام دنبالش م

 و ...... کننیم

ندامت و  گهیخودش بود، د یاتفاقم بنحو نیتمام خونواده شو از دست داده بود که باعث ا یکه در ساعت آراز
 .... واقعا داغونش کرد! یزیکردن از همه و مردم گر یو دور یو افسردگ یمونیپش

خودت تصور کن  گهیبا منصور از کشور خارج شده و قراره با هم ازدواج کنن! د ایپرن میدیزمانها بود که شن نیهم در
 یاردالن بخودم اومدم که ادامه داد: روزها گذشت و منصور اکثرا خارج بود. مدت یاوضاع احوال، چهبا صدا نیدر ا

 شدیمجازات م دیبا ایپرن افتاده! خب یا گهیکرده دنبال کس د لازدواج کنه اونو و ایبا پرن نکهیبدون ا میدیبعد شن
کرده کال اخالق و رفتارش عوض شده بود روابطمون رو  دایاز سنگ پ یکه قلب یشده بود. ما هم با آراز دیکه شا

 . میهمچنان ادامه داد

 گوشه هی شهیکنارمون بود. هم شهیهم یبرادر واقع هیو مثل  دیزحمت کش یلیشدن تو آراز همراه ما خ دهیدزد بعداز
اون  ینه تونبود تا بتو رانیکردن تو ا دایموقع پ فی. فقط حمیبکش ینفس میبتون شدیکه باعث م گرفتیکارو آراز م ی

 !نهیبب روزحمات چند ساله مون  ی جهیلحظات کنارمون باشه و نت

 دیرسیم مامان شیپ رترید قهیدق کیفقط  دیشا ،یقیزنگ زده بهمون خبر داد که اگه دقا سیاوان عمو از انگل همون
 موندیکنار مامان م شگاهیآسا یتو گهی! عمو دمیکن کاریچ میدونستیبود. نم دهیدزد شگاهشیاتابک مامان رو از آسا
 تا ازش محافظت کنه! 

 میتونست یکه نم یدست تنها بود. مشکل ما تو بود یلیکه خ میکمک بهش برسون یشد ما خودمون رو برا قرار
مواظبت  ریمثل ش تونستیم نجایکه ا ی. تنها کسمیدر معرض خطر قرار بد کجایو تو و مامان رو  میهمراهمون ببر
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 تونست کنه،یم فیهمه شون رو برات تعر دشخو یکه داشت و حتما روز یباشه آراز بود. که خدارو شکر با مشکالت
 . میوسط همه مون داغون بود نیباور کن ا یبده! ول لیو سالم به ما تحو حیتورو صح

امان م یعنوان چیتحت ه دادنیروبراه کنن اصال اجازه نم یکه تازه تونسته بودن حال مامان رو کم شگاهیآسا پزشکان
افت داشت  شگاهشونیاسم آسا یمراحل درمان رو هم تموم کنن چون برا نیآخر خواستنی. ممیرو از اونجا خارج کن

مامان رو هم کنترل  یداروها و گشت و گذارها یحت میمجبور بود گهیبرده بشه! د رونیخوب نشده از اونجا ب ضیمر
 یو هرآن آماده بود زهرشو خال دیکشیمامان نقشه م دنیدزد یکه برا میدیدیاز اتابک م ی. چون همه جا ردمیکن

 کیکوچ ی. البته مدرکهادادیبه دستمون نم یجا مدرک چیروباه صفت و زرنگ بود که ه ی. متاسفانه اتابک بحدکنه
 .شدیاز نو برامون شروع م یو بعدا حتما دوباره روز خوردیما نم بدرد ادیهم ز

 ین که جوربود یو کال دنبال فرصت میبود بیهمونطور که آراز گفته بود هرلحظه تحت تعق رانیبرگشتنمون به ا بعداز
 . ارنیمامان رو بدست ب ایتو 

 ییبرق چاقوها شدیو سرمون گرم م فتادیاتفاق م یشلوغ ای! هرکجا دعوا میمن و ارسالن هم از خطر دور نبود البته
 م،یکن یجاها دور نجوریو از ا میمواظب اطراف باش شهیهم میکردیم یکه بطرفمون نشونه رفته بود! سع میدیدیرو م

 !نبود یکه واقعا شدن میما هم با صدتا محافظ بگرد نکهیمگر ا

و نقشه هاشو دونه  ارهیتورو بدست ب هایزود نیسم خورده هرطور شده به هممنصور ق دنیکه به آراز خبر م یروز
 . ادیشده بود و به مالقات بابا م وونهید گهیدونه اجرا کنه، د

. چون واقعا خسته شده و از میخالص بش یبکشه که همگ یکنه و نقشه ا یکار خوادیبعداز دونستن ماجرا ازش م بابا
 ! میافتاده بود یکار و زندگ

گذاشت، منو ارسالن  انیبابا زنگ زده مارو بخونه خواست و با ما هم ماجرا رو در م ی. وقتکنهیآراز نقشه شو رو م که
 !فتهینقشه نبود و ممکن بود جوونت بخطر ب نیبه ا یادیدزی! چون واقعا اممیهردو در جا مخالفت کرد

و  از دست اتابک نیخون یحل نقشه، همه مون با دلو فکر کردن به تمام مرا یریگ میو تصم ادیز یبعداز صحبتها یول
 .میدیرو به جوون خر سکیکارهاش، قبول ر

 ن؟یکردیبود که شما قبولش نم ی: مگه نقشه چدمیپرس دیلرزیدلم م کهیحال در
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هم  یساعت یبود برا نیگفت: نقشه ا کردیاز تمام چهره اش فوران م یو ناراحت دادیسرشو تکون م کهیدر حال اردالن
تونن بشه و همه ب کسرهیبشن که کار  ریدستگ سیارتکاب جرم توسط پل نیو در ح میکه شده تورو بدست منصور بد

 بکشن!  ینفس راحت

فس کم و ن دیلرزیقلبم به همراه تمام بدنم م کهیباور کنم! در حال تونستمیعنوان نم چیبه ه دمیشن یرو که م یزیچ
..... رو کرد که منو....... به دست  شنهادیپ نیآراز...... ا یعنی: دمیهم نداشت پرس حرف زدن یارایکه  یبا زبون اوردمیم

 ن؟یبابام...... قبول کرد یشما هم .... حت ن؟یمنصور...... بد

 یاگه دست م یبود! ول یخطرناک سکی. چون واقعا رمیکردیسرشو تکون داده گفت: گفتم که اولش قبول نم اردالن
! میشدیهماهنگ م سیبا پل دی. فقط بافتادیبرات نم یاتفاق میدادیو زود تورو از دست منصور نجات م میجنبوند

 یجد یبه اونا بود که اگه خطر دمونیام نیشتریمنصور داشت که ب یدارو دسته  یتو یآراز سه تا نفوذ نیهمچن
بشدت با تو برخورد کرده  یافتِ عوضکه منصورِ کث یهمون لحظه ا ی. حتشدنیاونا وارد عمل م کردیم دیتورو تهد

خواستن جلو اومده کار منصور با آدماش رو بسازن که ما  یمشت و لگد گرفته بود، هرسه نفوذ ریتورو ز یاونجور
 و....  میکرد بازکارخونه رو  یدرها

 شدیبود که به آراز داده بودند و باعث م یخبر م،یآراز رو قبول کن یکه باعث شد ما نقشه  یلیاز دال یکیبگم  نمیا
 کارشون ... نیو ا ییاتابک و منصور بجرم آدم ربا

 

 دار بره. یباال سرشون

 خدا عالم بود.... زدمیدست و پا م یتیحرفها در چه وضع نیا دنیشن با

 

 ته دلم خوندم: ازته

 

 ...ۍستڪباز دلم راش امشب

 نبود... ۍافڪدلم  ستهڪش یها هڪیت ردنڪجمع  ۍتمام توانم برا نباریا اما
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 آوردم... مڪ

 ...ندمَڪ ڹجا

 وپازدم.... دست

 دلم... چارهیب

 خردشد شتریتالش من ب نیدرا هڪ

 اماتوچه؟

 ؟؟؟؟ۍردڪ توچه

 ۍزد میبززخمها ڪنم تیها هیتنهاباگال

 ....چسبانندیبهم م ڪهارا بانم ستهڪدرشهرتو ش دیشا دانمۍنم

 ....... ڪبا اش هڪدرشهرما

 ایبرشهرما اُفتاد باچتر ب اگرگذرت

 !!!!!ستۍباران شهیشهرما هم ۍهوا

   ــــشکنــــمیام م ییحتما در تـــــنـــها امشــــب

 صــــــدا  وآرامــــــــــ یبـــــ

 امروز شکــــــــننده تر از هـــــــــر روز 

   ــــــــــقهیدق هــــــــــر

 مــــــــــا هیثــــــــــان هــــــــــر

   یتــر از هر دلــــــــتنگ دلـــــتنگ

 تر از هر تنهـــــــا   تـــــــــنها
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 چـــــــرا ؟!  دانمینمـــــــــ

 مرا چه شـــده اسـت ؟  دانمینمــــــــــ

  ریدستم را بگ ایخــــــــــدا

 ندارمـــــــــــــ   ـــــــــچیتوان ه گــــــــــــــرید 

   یـــــــــــــــیطــــــــــاقت تنها نه

   یطـــــــــاقــــــــــــــت دلتنـــــــــــگ نه

  """"نــــــــــــــــه...  و

 هم نـــــــدارم یطاقـــــــت زندگــــــ یحتــــــــــــــ

 

 سر گرفتند...... اشکام

! اصال فکر کنم یبگم! اصال بلد نبودم چه جور یچ دونستمیبود که اصال نم دهیاز آراز و کارش گرفته و رنج یبحد دلم
خامم که آراز منو دوست داره و عاشقمه  یالهایبه خ دمیفهم ینشون بدم! اصال نم یچه عکس العمل دونستمینم

. شدیم  حسیکنم! بدنم کم کم داشت ب هیسرم آوار شده بود گر یاردالن رو یکه االن با حرفها ییالهایبه خ ایبخندم 
 .  گرفتیبودند که حتما از سوزش دردناک قلبم سرچشمه م یکامم شکر خدا بشدت جاراش

تخت نشوند. در  یبلند کرد و کنار خودش رو یصندل یبود آهسته بلند شده منو از رو دهیکه وضع خرابمو د اردالن
ده تموم ش یو خوش ریبخ یهمچ گهی! االن دیگفت: منکه گفتم تحملشو ندار نداختیدستشو دور شونه ام م کهیحال

 ن.یهم میخداروشکر کن دینداره! فقط با یاصال معن یرفته، خودخور

الن ا دیبگم گفتم: بنظرت با یزیهمچنان منتظر چشم به صورتم دوخته تا چ دمید یوقت ختنیاشک ر یبعداز کم
 یخودت بود ره؟؟یور بگخودش کرده تا بتونه انتقام خواهر و نامزدش رو از منص یحالم خوب باشه که آراز منو طعمه 

 نیدونیکجا منو کجا بردن، م نیدیفهم ینم ای نیدیرسیم ریاگه د ؟یشدیم یچه حال یدیشن یم زارویچ نیو ا
کنه؟ الاقل  یباز ینجوریمن ا یآراز با زندگ نیچطور شما دوتا برادرام با بابام اجازه داد شد؟یم یسرنوشت من چ
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 نیکردیم تمیحما دیمنکه الاقل از گوشت و خون خودتون بودم و شما با یاحساس، ول یو ب بهیآراز رو قبول دارم غر
 که ..... 

دلم داد  یبرادرام! تو یکمکم کنه حت شدمیم دواریام یبه کس ایدن نیا یتو دی. اصال نبادندیاشکام بشدت بار دوباره
وجب که سهله، ده وجب  هیبرات بپزم  یآشزدم: آآآآآآآررررررررااااااززززز صبر کن بــــــــــرات دارم! چنان 

رو از منصور  تیدَدر یطعمه کردن من انتقام دختر عمو اتا ب یروغن روش باشه! تو منو به آغوش منصور فرستاد
کن کنن! فقط صبر هیبحالت گر کجای ایدر یهایبهت بدم مرغان آسمون با ماه ی! چنان عذابمی!!!! باش تا بچرخیریبگ

 !!نیو بب

راز رو آ شنهادی! منم اول تا پیفکرارو بکن نیگفت: آهو اصال انتظار نداشتم ا فشردیمنو بخودش م کهیدر حال اردالن
 یول ره،یبا توسل به تو انتقام گذشته شو بگ خوادیحرف تورو بهش گفتم که م نیبشدت مخالفت کردم و هم دمیشن

 شناختم!  یها هم بود م. سالشناختمیاصال بحرفم اعتماد نداشتم چون آراز رو م یدونیم

شده که به  یاتابک جاساز یمتروکه  یکارخونه  یآراز گفت بهش خبر دادن مقدار دو تن مواد مخدر تو یوقت
 ،رنیرو درنظر بگ ییتا براش جا کننیبه همونجا منتقلش م فتهیاتفاق م ییهویآهو  دنیدرصد چون دزد90احتمال 
ه بشن ک ریجا دستگ هیهم قاچاق موادمخدر  ییرباکارخونه، هم به عنوان آدم  یو تو میفرصت رو به اونا بد نیبهتره ا
 یثرا گهیدوجرم با هم بدون استثنا حکمشون اعدام بود و د نیپاک بشه! چون ا نیزم یدفعه از رو هی فشونیاسم کث

از که با آر ینقشه  ندیرو مختل کنن! پس با شن مونیعمرمون زندگ ی هیبق یکه برا موندینم یاز اتابک و منصور باق
. میقبول کرد یول خواستیدلمون نم نکهیما هم با ا شدن،یم ریدرست سربزنگاه در محل جرم دستگ سیپل یهماهنگ

! متاسفانه یدست منصور نباش یتو ادیکه تو ز مینقشه کار کرد ی!!! چند روز روکباریهم  ونیش کباریخب مرگ 
حال خوش کطرفیاز  یکارمون رو بغرنج کرد. ول یبا تو به استخر بره کم خواستیپونه که دلش م میعوض شدن تصم

اعدام  هیبزرگه گوشمون بود و  کهیت شدی. هرچند اگه عمه خبردار مشهیو تَرست هم کمتر م یستیکه تو تنها ن میبود
 . میکردیاجرا م دینقشه رو با ی. ولمیافتاده بود ینگیچندباره رو جر

ر . ما هم دمیبیتحت تعق شهیمثل هم میتعداد محافظا همش نقشه بود چون خبر داشت و کم شدن نیشدن ماش خراب
 . میافراد منصور رو تحت نظر داشت ییمجزا ینهایماش

خونه و ب یکنیکفشم هی یو حتما پاهاتو تو یاز استخر بگذر یکنیقبول نم چوقتیوروجک ه یکه تو میبود مطمئن
باشه  ادتیچون صبحش  کنه،یدرست کار م تیگردن ابیراحت بود رد المونی! که همونطور هم شد. خیگردیبرنم

 . میامتحانش کرده بود
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 یکردن. باور کن آراز رو به زور جلو نیبود سوار ماش ستادهیقلبمون ا کهیو در حال دنیچشمامون دزد یجلو شمارو
اتابک و منصور  یادیا خودش بود اما اصال تحمل نداشت تورو بدست ی. هرچند نقشه میاومدنش رو گرفت نییپا

 .میرفتیتا آخرش م دیبود که شروع کرده و با یبسپاره! اما کار

 میودخوشحال ب یلیخ میدیرو د ابیعالمت رد نیتا اول یکه متوجه ما نشن! ول میدنبالتون بود یشتریب یفاصله  با
 یدواریام یبرامون جا نی. و امیرسونیکمک بهت، خودمونو م یکه برا یبود دواریام یمونده و حتما بنحو ادتیکه تو 

 راحت شده بود.  المونیخ یبود و کم

اوضاعش  ی. بحدفتادیو آراز همکه واقعا داشت پس م مینداشت یحال درست و حساب چکداممونیباور کن ه یول
 مخواستی! مفتهیب یتو اتفاق یکم برا یاون فاصله  یبدم امکان نداره تو یدواریخراب بود که مجبور شدم بهش ام

نجات  یتو یحت کرد،یجلوتر از من و ارسالن حرکت م یو هر حرکت ی! در هرکارنبود یشدن یراحت کنم ول الشویخ
 تو که جوون خودشو بخطر انداخت.

 شیدایاتابک و ا یریباشند و دستگ دهیهم رس سیپل یروهایکه ن میشدیوارد عمل م یزمان دیما طبق نقشه با فقط
که خودشون رو به ما  سیپل یروهاین دنیبشه. تا رس کسرهیو کارشون  رهیانجام بگ سیپل یروهایبدست خود ن

 ! یرو تحمل کرد یناراحت یو تو اونجور دیطول کش یبرسونن کم

 !زهیوگرنه کم مونده بود تمام کارهارو بهم بر م،ینگه داشته بود سیپل یروهاین دنیارسالن، آراز رو بزور تا رس منو

و  هرینم ادمیبود که تا عمر دارم  دهیمن کش یخطرناک رو برا ینقشه  نیاون بود که ا یم: ولپاک کرده گفت اشکامو
کارو نداشتم........... اصال  نیکنه! اصال از آراز انتظار ا دایپ امیماجرا بقلبم خورده عمرا الت نیا دنیکه با شن یزخم

 بخشمش! یعنوان هم نم چینداشتم و به

 یلو شد،یتموم م دیمن و آراز بود با نیب یببخشمش؟ امکان نداشت! هرچ تونستمیواقعا م ایفکر کردم آ یا لحظه
 . گرفتمیانتقاممو ازش م دیقبلش حتما با

 دورادور براش خوندم: 

 

  گرگ

 ندارد عاطفه
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 ندارد  رحم

 ندارد فکر

 ! یول

 شود یرام م "یدوستش دار "بفهمد  اگر

 .... گــــــــــرگ باشد نیتر رحمیاگر ب یحت

 

  آدم

 دارد عقل

 دارد شعور

 دارد فکر

 ! یول

 شود  یگــــــــــــرگ م " یدوستش دار "بفهمد  اگر

 باشد ... نیآدم زم نیاگر رام تر یحت

 

 است  فرق

 آمد  ایکه گرگ به دن یگرگ انیم

 که گرگ شد  . . . یآدم و

 

 ...کردمیکرده بود که اصال کارش رو فراموش نم یمن نقش گرگ آدم نما رو باز یحاال آراز برا و
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 ؟؟یکنیم ینجورینه؟ تو چرا ا ایفکر رفته بودم که اردالن آهسته صدام کرده گفت: اصال حواست به منه  یتو چنان

آراز با بخطر انداختن  یول یشیناراحت م یلیخ دونستمیتکون دادم که ادامه داد: م یو خورد شده سر دلشکسته
. ی! همه مون رو ببخششی! پس بهتره ببخشیدیخودت د یبا چشمها گهیکه د نویرو نجات داد ا جوونش، جوونت

 عذاب نده! دتوخو نهمهیفکر کن و ا یآراز بدست آورد یکه با نقشه  یشیهم به آسا یکم

از  دور ی. تو هم گوشه امیو کمکش کن میجلو بر میتونستیها شروع شد. اصال نم یراندازیشدن آراز، ت یزخم بعداز
 ! یشده بود هوشیدسترس افتاده ب

 یزخم نیبا هزار مشکل و دادن چند شونیادیمنصور و اتابک و ا میکردیکه ما هم کمکشون م سیپل یروهاین توسط
 شدند.  ریدستگ

 یسازیاز کارخونه جا یکه گوشه ا یکاذب یوارهاید نیدو تُن موادمخدر ب یمحل مخف سیپل یسگها ی لهیوس به
 حکمشون اعدام بود راحت شد.  نیاز جانب اتابک و منصور که کمتر المونیخ گهیف شد و دشده بود کش

 کیبه  کیکرده عکس و آدرس همه شون رو  ییشناسا یشبانه روز یریگیروزها پ یقبال تمام عمال اتابک رو ط آراز
 !شدیکنده م نیزم یاتابک بکل از رو ی شهیهمه شون رگ و ر یریداده بود که با دستگ سیبه پل

الن و ا یکردنمون باعث شد تو عشق کوچولومون عذاب بکش رید قهیدق ستیکم نداشت، فقط ب یچیآراز ه ی نقشه
آراز  میکردی! همه مون رو ببخش، چون اگه ما قبول نمیکه کامال هم حق دار یرو برامون از رو ببند ریشمش

تو و مادر و مواظبت از جوون  دنییپا قطون، کارمون فتا آخر عمرم میو مجبور بود زدینم نکاریدست به ا چوقتیه
باهات  که ومدیو کار مامان درم ادیب تمیبه خواستگار کردیجرات نم یاصال کس طیشرا نیخودمون باشه! فکر کنم با ا

 بندازه! یترش

و  نداشتم ینگفتم. اصال حال لبخند زدن نداشتم. لبخند زدن هم سهل بود اصال حال زندگ یزیتکون دادم و چ یسر
 ! کردمیمرگ م یفقط آرزو

 یارزش بودم که منو به اون راحت یدر نظر آراز ب نقدریا نقدریا نقدریا یعنیآراز رو ببخشم؟  تونستمیم ایکردم آ فکر
اون  نیب ییو چه بال شدیم یچ کردیو منصور نقشه شو اجرا م کردنیم رید شتریب یبدست منصور داده بود؟ اگه کم

 جوابگو بود؟؟؟؟ یاونموقع چه کس ومد؟یمنصور سرمون م یدرنده  یگرگها

  !گرفتینفسمو هم م یجلو ی. حتکردینبود و داشت منو خفه م یکرده بود تموم شدن ریگلوم گ یکه تو یبغض
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 هیبلند زار زار شروع به گر یچشمان نگران اردالن با صدا یمتوجه باشم نتونستم خودمو نگه دارم و جلو نکهیا بدون
 خودم نداشتم.  یرو یکنترل چیبود که ه دیشد یکردم! سوزش قلبم بحد

آراز رو نداشت، چون من بودم که  یکارها شیظالم باشه! اصال مغزم گنجا نهمهیباور کنم آراز ا تونستمینم چوقتیه
 ......شده بود نه آراز دهیبدنم کش یصورت و گردن و همه جا یرو فشیکث یدر آغوش منصور فشرده شده، دستها

 یو گرفتن انتقام خواهر و دختر عمو یکه آراز از من به عنوان قربان بردیم نیفکر داشت منو ذره ذره از ب نیا فقط
دخترعموش چقــــــــــدر بر  یبودن، ول گهیهرزه اش استفاده کرده!! الهام بکنار که خواهرش و از خون همد

خواهان دختر عموش بود که بخاطرش،  چقدر! شدمیم یداشت که داشتم بخاطرش قربان تیو ارجح تیمن الو
 تحمل کنم!!  تونستمیاصال نم نوی! اشدیسرنوشت من داشت عوض م

همه شون سخت بوده و بناچار قبول کردن،  یبرا یریگ میتصم نیکه چطور ا رفتیکتم نم یاردالن اصال تو یحرفها
 تفاده کرده بودند.شدت اس تیکارشون رو کرده و ازم در نها ؟یباالخره که چ یول

به بعد برات  نیکه از ا یخوب و راحت ی ندهیموهام نشوند و فقط گفت: به آ یرو یموهامو نوازش کرده بوسه ا اردالن
 شده فکر کن و همه رو ببخش! ایمه

 افتاده ترک کرد.  نییپا ییاتاقمو خسته با شونه ها و

 نحلیبرام ال یدلشکستگ نهمهیا لی! اصال دلختمیاشک رتختم افتادم و سرم در بالش فرو کرده با عمق وجودم  یرو
 من......... یدرست و برحق بود ول حاتشیاردالن و توض یبود! تمام حرفها

که  ی.......... عشقخواستمیازش م تیحما ایدن ایکه پرورده و دن یکه از آراز داشتم ....... عشق یادی.......... انتظار زمن
 .یچینداشتم...... ه یچیاالن........ االن ه یرو کنه........... ول رویرو بخاطر من ز ایتمام دن خواستمیم

که  یقلب چارهیشده بود! ...... ب یاز قلبم.........نــــــــــه تمام قلبم زخم یبهم برخورده بود و گوشه ا یلیخ
نو قلب م فیبدون اونا! تکل ایبک و منصور با اتا ای! حاال دیکشیزجر م یبنحو دیش بامن شده بود و تا آخر عمر بینص

 شدمیم یکیعمل کرده بود، پس منهم  یآدم سنگ کیو مثل  تهخواس نطوریشکسته ام مشخص بود. حاال که آراز ا
 یکردن من به پا یکارش و قربان نیعواقب ا دادمیبهش نشون م دیاعتنا! با یمثل خودش سنگ، سخت، مغرور و ب

 هرزه اش چه بود! یایپرن

 فکرم گذشت: از
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 است خوب مــــــحال

 ............... وبـــخ وبِــخ

 ام کشته که را مــــــدل

 ام زده دار که را مــــــروح

 ام کرده درویش که را اهمـــــنگ

 ام دوخته که را بهایمـــــل

 ام کرده حبس خودم در را خودم،  همه از تر مهم

 است خوب مــــــحال

 ... خوب خوبه

 !!!! کن باوراز تو ...  یو دور است بس خوب حال این راـــــــم

 .دمیرو در گوشم فرو کردم و همراه با آهنگ خونده بار یهندزفر

 

جا جمع کنم!  شکسته  هی یشکستمو چطور یها کهیت دونستمیاز درون شکسته و خورد شده بودم که نم یبحد
که نکرده و چه  یی. چه فکراکردی. سوزش دلم ناکارم مکردیم میو زخم دیخراشیروحم هرلحظه از درون منو م یها

! دنهایاونهمه عذاب کش فی!!!! حکردنهاو دعا  هیاونهمه گر فیمن و عشق من!!!! ح فِیکه نپرورده بودم! ح یعشق
 قلبم با ناز و نوازشش پرورشش داده بودم!!!  یتو ییبایکه هرلحظه بز یاون عشق پاک فیح

! روزهام با ومدمینم رونمیاتاقم بست نشسته ب ی. کال توکردمیم یها شده بشدت احساس افسردگ وونهید مثل
 . شدیم یسرگردانم سپر یاشکا
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کاش  ینبودم ول یمن ...... نــــــــــه! به مردنشم راض یکاش آراز ............ نه خدا خواستیفقط دلم م االن
 . شدیه ام خنک مدل شعله ور شد نیا یکم فتادیبراش م یاتفاق

 نداشت! دوباره اشکام راه گرفتند.  یتموم نداختیکه قلبمو از کار م ییها شراره

 رو براش گفتم.  یخلوتم همچ یبه خونمون اومد، تو دنمید یپونه برا یروز بعداز اقرار اردالن وقت دو

نقشه ها مال آراز بود که مارو  نیدادم تمام ا حیدوباره توض ی. وقتدیاز حرفام نفهم یزیو منگها چ جیاول مثل گ پونه
 ! ارمیآب ب یوانیبه منصور بسپاره، چنان گر گرفت که مجبور شدم براش ل یدو دست

 شده بود.  ییآدم ربا یدادم که پونه هم نخواسته و اجبارا قاط حیاردالن رو براش کامال توض یها گفته

 بود. دهیفقط هنگ چارهیب ی پونه

 ه؟یمشکل منکه پونه باشم چ یدونیگفت: خب م دیاز حد منو د شیب یناراحت یحالش جا اومد، وقتکه  یمدت بعداز
با  یایب میدنبالت کله قند که نفرستاده بود گنیاعتراض کنم! م تونمیخودشونم باشه بازم نم یاگه نقشه  یکه حت نهیا

 یول ،یو اصال از آراز انتظارشو نداشت یناراحت یلیدونم خی! اما تو آهو! میشد شیسر ی. خودت اومدیآهو استخر بر
 نرویرو از کله ات ب یکه از آراز دار یادیو اون عشق بدردنخورت با انتظار ز یفکر کن ینیبش ینیاگه راست و حس

 وتا آخر عمر با محافظ گشت  شدیرو تموم کرده! مگه م یهمچ کدفعهیکارو انجام داده  نیآراز بهتر ینیب یم ،یکن
رش و تا آخر عم یکردیم ریگلوش گ یتو طیمختار که بااون شرا ییدا چارهیشد؟ اصال امکان نداشت! ب یراحت الیخیب

 موند!!! یداماد گوزو م هیحسرت بدل 

ما بودن و  یجا یبهت بربخوره تورو با دست خودشون به منصور دادن! اگه لحظه ا دمیخب اونجاشم بهت حق م یول
دارن! اگه  فیمنحرف و کج فهم تشر یلیخ نایعمرا خودشونوا دن،یدیم کیمنصور و اتابک رو از نزد یکارا و رفتارا

م چقده بگردن نیدونیمراقبت کنم! خودتون که م گتوناز پسر بزر یمن برم، بقول داداش اردالن کم نیشما اجازه بد
 حق داره!

از ما  یو حت یازش بپرس یحال یبر یخواستینم و اصال یالکت بود یتند و محکم گفت: چطوره ده روزه تو اردالن
 ؟؟؟؟یکن یو دلت خواسته تالف یبرامون خواهرمقدس شد ییهویاالن  یزنده هستش! ول ایمرده  یدیپرس ینم

 !یو آزرده گفتم: داااااااداااااااشــــــــــــــــــــ دهیکش
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گالبتونم؟ حرف حق جواب نداره  گمی! دروغ میگفت: جووووووووووووووون داداش دادیسرشو تکون م کهیحال در
 نه؟؟؟؟

 کنه!  کاریآهو چ رمیگیم می. من خودم تصمزیرو به اردالن محکم گفت: اردالن جو رو بهم نر بابا

 

 بشنوم.  خوامیتموم نم گهی. دنیجا خاتمه اش بد نیبحث رو هم نیا لطفا

نداشت. ارسالن  یتموم دادیهم توش جوالن م یخاص یاردالن بمن، که معان یشده  زیر ینگاهها یتموم شد ول بحث
 !!زدیبمن م یچشمک یو گاه دیخندیاردالن م یکارها نیاز ا زیر زیهم ر

م قربونت بر یخلوت بغلش کردم و گفتم: مامان یخودمو به مامانم رسونده تو رفتنیخواب م یهمه برا یوقت اونشب
! وگرنه از شما قهر یچیه گهید خوامیجواب بله ازش م هی! من فقط یکن یراض یبابارو جه جور یدونیتو م ،یاله

 . نینداشته باش یآشت یبرا یر! از االن گفتم که بعدا اصراشتریب دمیسال شا هیدر حد  کنمیم

 یکاریاصال چ ؟یکن کاریاونجا چ یبر یخوایم ؟یشد وونهی: دختر تو دگفت دیخندیاز ته دل م کهیدر حال مامان
 رو!  االتیخ نی! ول کن افتهیبرات ن یمواظب تو باشه که اتفاق خوادیم هم یکی! یکه بکن یبلد

آراز بمونم تا حالش  شیپ دیمــــــــــن با یول ستم،یبلد ن یبلدم و چ یچ دونمیگفتم: مامان جانم، نم آروم
 .دیسال بعد......... خوددان هیوگرنه گفتم قهر تا  خوامیبلند باال از بابارو م یبله  هی! فردا هم نیخوب بشه! هم

 خندان مامان کاشته بطرف اتاقم رفتم.  یگونه ها یرو یا بوسه

ن خونه م دادیبابا اجازه م ایدر انتظارمه! آ یچ دونستمیو واقعا نم دیکوبیتختم افتادم قلبم بشدت داشت م یرو یوقت
 نه؟..... ایآراز موندگار بشم  ی

 نه؟  ای شدمیموفق م ایخواهد افتاد؟ آ یکه چه اتفاق دیلرزیتا صبح دلم م اونشب

 بکشم!!! رونیش ب نهیباهاش کرده قلبشو از س یحساب یدعوا هیچرا تنها آرزوم بود برم و  دونمینم

 

 رود امشب چمدانم  یبه سفر م دارد
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 تلخ که من خالق آنم  یخاطره ا با

 

  یمیهست ، قد یرهنیچمدان پ نیا در

 ببرم از غم غربت بتکانم  دیبا

 

 نام تو را، نام تورا ،نام تورا ، باز  یه

 نتوانم  ییدست تو انگار رها از

 

 نام تو را زمزمه کردم که ... نه .... عمدا  یه

 همسفرانم بپرانم  نیاز سر ا هوش

 

 نه؟  یدربدر ،یخبریمثل من از ب تو

 ها نگرانم  یمثل تو از دربدر من

 

  ؟یواگن خال نیا رودیبه کجا م دارد

 همه همسفرانم  -همه رفتند ،  کی کی

 

  یواگن خال نیا رودیبه کجا م دارد

 ست جهانم دهیبه بن بست رس انگار
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 و آهنگام سرکردم. ببخشن باور کن.  امیچقدر دلتنگ بودم. اونشب رو با تمام دلتنگ 

آراز  یو سنگدل یرحمیبگم چنان دلم از ب نویفقط ا یتو با اردالن رو قبول دارم. ول یحرفا یگفتم: همه  آروم
راز هم ! آکشمیو بعد با آرامش عقب م کنمیم یتالف نهی. درستشم همرمیمینکنم صدرصد م یشکسته که اگه تالف

 که خواست بکوبه! یسرشو به هر سنگ تونهیم

هاااااا!  مارستانهیتخت ب یآراز هنوز بخاطر تو رو ،یخل و چلِ مشنگِ هپروت ی وووووووووووونهیمتعجب گفت: د پونه
 تند تند؟ یبافیخودت م یبرا یدار یچ

، تخت افتاده یو رو هیتخته! به دَرک که بستر یچشمام نشسته بود گفتم: به جهنم که رو یتو یاشک کهیحال در
 وگرنه.... کنمیم یخودشه به من چه!!!! من فقط تالف ریهمش تقص

 ؟یاالن تو کجا بود یدونیو ..... اونوقت م زدینم یفکر کن اون تورو کنار نیلحظه به ا هیگفت:  نیغمگ پونه

م االن بود یراض یکنیباور م یقبرستون بودم! ول ی نهیاالن س دونمی..............  بخدا مدونمیبلند گفتم: م زانیاشکر
 خودش یآراز با دستا دمیشن یکرده! نم نکارویآراز با من ا دمیشن ینم یول دمیخوابیم اهیوجب خاک س هیاون  یتو

منو وسط انداخته!  یمیو نفرت قد نهیک هی بخاطرآراز  دمیفهم یمنو به منصور سپرده! اونموقع نم
اگه  کنمیفکر م نیاصــــــــــال! فقط به ا ستیپونــــــــــــــــــــــــــــــه حالم اصال خوب ن

 کاریچ ومدی! اگه نقشه شون درست از آب درنمفتادیاونهمه غول م نیبرامون ب یبودن چه اتفاق دهیرس رید
و ر ییمن چه عذابها یدیتو که د رفت؟؟؟یازمون م ییو چه آبرو شدیم یچ رنوشتمونس یدونیبکنن! م تونستنیم

چشم بمن بدوزه  ش،یبا اون چشماش، با اون نگاه وحش یمن راحت بود منصور اونجور یبرا یکنیتحمل کردم! فکر م
 یدونیدادم: م هبا هق هق ادام دم؟؟؟؟یکش یمن چ یدونیآغوشش فشار بده! م یم بکشه و منو توصورتشو بصورت ای

بکـــــــــــــــنم!!  ومدیهم از دستم برنم یکار چیشدم که ه ریمن چقدر چقدر..............چقدر اون لحظه تحق
 تونهیبراش نداشتم و م یتیکرده و خواسته بهم بگه اصال اهم یاحساسو دارم آراز با روح و روان من باز نیفقط ا

منصور ناقص شده بودم  یمشت و لگدها ریبگو، اگه ز نویدلش خواست باهام بکنه! فقط ا یچشماشو ببنده هرکار
آخه من  هیوشتچه سرن نی! اشمیم وونهیخدااااااااااااا دارم د یبکنه!!! داد زدم: اِاااااااااااااااا خواستیم یآراز چه غلط

 فکر نکنم!  یچیه به گهیو د رمیلحظه بم نیحاال، هم نیهم میکه راض کشمیعذاب م یدارم! باور کن پونه بحد
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ش و منو بخود دیآغوشش کش ینداشت که بگه. فقط سرمو تو یزیهم چ دینگفت و شا یزیچ گهید زانیاشک ر پونه
 فشردم.

 

. اردالن هرلحظه با تعجب رمیبه مالقاتش نم گهیگذاشتم و د گریج ی. فقط دندون روگذرهیهفته از مالقات آراز م کی
 ! گهینم یزیو چ کنهینگام م

که  یو کار دادیطرف عذابم م هی! عشق و خواستن آراز از کنمیرو تحمل م یمن چه عذاب کردیاون اصال درک نم دیشا
 . کردیکَنم م شهیداغون و ر کطرفیقرار داده بود از  ریمورد تحق یبا من کرده منو اونجور

دلش خواست کرده بود،  یگرفتن من هرکار دهیخودش کرده با ناد یتحمل کنم! اونکه منو طعمه  تونستمینم اصال
گلوله بمن  دادیاجازه م کبارهیخودشو سپرکرده و منو نجات داده بود!!! خب به  ی نهیکرده س یوونگیپس چرا د

حال و افکار زارم اصال هم تحمل  نی! با امشده بود وونهی. رسما دشدمیخالص م ینکبت یزندگ نیو از ا خوردیم
خونه  یاز آراز تو یگوش بزنگ بودم حرف شهی! همنمشیبب دنیدر حال عذاب کش مارستانیتخت ب یرو کردمینم

مامان هم تعجب کرده بود که هروقت  ی! حتدمیپرس یعمرا اگه خودم م ی. ولرمیاز حالش بگ یمون گفته بشه و خبر
 منو همراهش ببره! خوامیازش نم الاص رهیه مالقات آراز مب

 گهیدلم از کار آراز شکسته که د یو چطور هیبود ماجرا چ دهیاز حاالت و حرکاتم فهم نکهیموذمار مثل ا اردالن
 که دوست داشتم تنها خرخره شو بجوم!!  پروندیبرام متلک م یببرن، ه مارستانیمنو به ب رمیگیخِرشون رو نم

داش  ییپسردا کنمیحسابمو باهات صاف م یگفته بود روز دهیاردالن کوب ی نهیکه پونه به س یمحکم یمشتها فقط
 یکمرنگ رو یکرده بود، لبخند یسوخته!!! که اردالن هم خندان دنبالش افتاده معذرت خواه اهیبدرد نخورِ س یِمشت

 راز اشک شد.پ ملبم آورد که با حسرت فقط زمزمه کردم: خوش بحالتون! و چشما

 یو سع ومدیداده کمک آراز درم ی. پونه هم همش بهم دلدارگفتمینم یزیو چ کردمینگاه م یبکم به گذر زندگ سمٌ
 نصفه جوون شده بودم.  خوردمیسرمو گرم کنه کمتر غصه بخورم. چون بقول خودش از بس غصه م کردیم

فراموش کنم و همش  تونستمیافتاده بود نم رستانمایتخت ب یجسم ناتوان آراز رو که رو یلحظه ا کردمیم یهرکار
 ونستمتیاصال نم ی........ ولیبزنم. ول ادیفر موندیکم م شدمیو از بس دلتنگش م دیلرزیچشمام بود که قلبم م یجلو

 بود! ختهینبودم که آراز برام برنامه شو ر ریو تحق نیاون همه توه قیببخشمش. من ال
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بشدت دلتنگش بودم........ و بودم. بلند بخودم گفتم: آآآآآآهــــــــــو  امیدلشکستگ یبا همه  وونهیمن د یول
دلشون  یهرکار توننیکنن که همه م ــــــــــاقتتیل یخــــــــــاک بــــــــــر ســــــــــر ب

 !!نیخواست باهات بکنن! فقط خــــــــــاک بر سرت هم

 گذشت: ازفکرم

 

 ...ما یــدگــزن مــزخ اــتنه

 

 آراز ... ےیوــت 

 

 ...انــایشــمهــزخ هــب هــهم

 

 ...دــدنــبن یــم الــدستم

 

 ..........به تو تنها زخــمماــما من

 

 ...ام هــبست دل

 

 زدیر یراه به هم م یهمه  یمینس به

 زد؟یر یدلِ سنگ تو را آآآآآه به هم م یکِ
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 پندارم یاندازم و م یدر برکه م سنگ

 زدیر یسنگ زدن، ماه به هم م نیهم با

 

 سنگ است نیچند دن،یهم چ یبر شانه  عشق

 زدیر یماند و ناگاه به هم م یم گاه

 

 عمر بدست آورده است کیرا عقل به  آنچه

 زدیر یکوتاه به هم م یلحظه  کیبه  دل

 

 ردیگ یآه تو را م نیروز هم کی! آآآآآآآآآآآآآآآه

 زدیر یکــــــــــاه به هم م کیکوه، به  کی گــــــــــاه

 

 مغرور.....  یپسره  زدیدلم را در هم بر یِشگیقلبم آرزو کردم کاش عشق و آآآآه من، تو زخم هم میاز صم و
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ها و  هیقلب و گر یو سوزشها ای. با تمام دلتنگگذشتیآراز رفته بودم م دنیکه به د یدرست ده روز از روز امروز
 ازش نگرفته بودم.  یگذاشته سراغ گریج یهام، دندون رو یافسردگ

خونه اش  یمرخص کرده اند و االن تو مارستانیخبر داد امروز آراز رو از ب یکه بابا بخونه برگشت با خوشحال ظهر
 درحال استراحته. 

 یکم دی. اونجا شامیمواظبش باش شتریخودمون ب یخونه  نشیاوردیبود که گفت: کاش مبشدت خوشحال  مامان
 براش سخت باشه که .....

 ی. ما هم بخونه ادیامکان نداشت ب ،یخوب نشناس دیآراز رو شا یاصرار کردم ول یلیگفت: باور کن مرجان خ بابا
که  که از قلبش یازش مراقبت بشه. دکتر گفته اون قسمت ادیز یلیخ دیکه استراحت کنه. فقط با میخودش رسوند

 کامال  برهیم زمان یشده کم یزخم

 بشه! خوب

 ،گرفتیقرار م دیشد یدگیتحت مراقبت و رس دیبود و با ی. عشق من زخمستمیبه اتاقم رسوندم و زار زار گر خودمو
 با من کرده بود که ...... یکار یول

بود که  یگذشته بود که ......... چ یزیلحظه از مغزم چ هیبفکر فرو رفتم!  یقیبه کنج اتاقم زل زدم. دقا یا لحظه
 اشکامم خشک شده بود؟؟؟

و باهاش رو دررو حرف  دمیدیآراز رو م دیکرد! من با ستی!!!!! قلبم ادیکه کرده بودم به ذهنم رس یفکر کدفعهی
از  دی. بامدیچقدر دلم شکسته و چقده ازش رنج گفتمیبهش م دی! بادمیکوبیدلمو بصورتش م یناگفته ها دی. بازدمیم

 ش،یعشق دربدر نیو عشق گذشته اش که ا یندگبخاطر ز یکه چه جور کردمیم تهامویدست خودش و کاراش شکا
و تمام  رفتمیم دنشیکرده بود!! مــــــــــن به د یچگونه منو فدا کرده با روح و روانم باز خوردیهم نم یبدرد

! ارهیربنتونه و جرات نداشته باشه صداشو د یکه حت کردمیخوردش م ی. جورکردمیم یدق دلمو سرش خال
و دمار از روزگار زخم  رفتمی....... مــــــــــــــــــــششی........ پــــــــــدیامــــــــــن ........ ب

 !گفتمیخداحافظ م شهیهم ی! بعد براــــــــــــــــــــاوردمیخورده اش در م

که  یبا جسارت میخوردن بود یدرحال چا یهمگ یما بودند، وقت یهم خونه  زجونیو عز ییبعداز شام که دا اونشب
 شیپ یبرم چندصباح نیاجازه بد خوامیرو قورت داده بودم رو به بابا گفتم: باباجووووونم ازتون م ایتمام شرم و ح

ر تشک یوسط برا نی! پس منم ادهیخونه خواب یاالن گوشه  وروز افتاده  نیباشه اون بخاطر من به ا یآراز بمونم. هرچ
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من  نیقبول کن کنمیدارم! خواهش م یفیرو بخطر انداخته وظا شیو بخاطر من سالمت دهیکه برام کش یاز زحمات
 بکنم! نکارویا

 همچنانکه چشم بصورتم دوخته بود متعجب بفکر فرو رفت.  بابا

 ارسالن، لبخند گل و گشاد ی دهیبشدت باالپر یبار اردالن، ابروها طنتیسرخ شده برگشتم، نگاهم به چشمان ش تا
افتاد که از  زیدار و پراز رمزو راز عز یآرام و لبخند معن یو چهره  ییجمع شده و صورت متعجب دا یمامان، لبها

 ریز نیزم یکه نشستم تو ییهمونجا خواستیکه زده بودم فقط دلم م یکه کرده و حرف یشدت ترس و خجالتِ کار
 والســــــــــــــــــــالم! فتهیشمش بمن نچ یکس گهیفرش و پارکت فرو برم و د

 یتونیاردالن گفت: خب با اجازه از بابا جوون گرامم، جوجو جان م یبعداز لحظات یول ومدیدرنم ییصدا چکسیه از
 .....ای ؟یخواهر ؟یپرستار ؟یدگیمالقات؟ رس م؟یبذار میتونیم یچ نکارویاسم ا یبگ

نده  ریآهسته گفتم: اردالن تورو خدا گ دیجهیم رونیب شیاز گونه هام آت کهیدهنمو به زور قورت داده در حال آب
اصال  اونموقع ن؟یرفت سیو به انگل نیکه چندماه قبل منو تک وتنها دستش سپرد نیبذار یزیلطفا! اسمشو همون چ

 ؟نیگردیبرام دنبال اسم م نیحاال دار هپسر عذب بمونم ک هی شیداره منِ تنها پ یچه معن نیفکر کرد

  ؟یاالن چ یدر کار بود، ول تیو کال مجبور کردیفرق م طیکوچولو اونموقع شرا یگفت: آخه آبج ارسالن

 یظه الح چیکرده در ه یدگیخدا بابا بهش رس ی شهیمحکم گفت: اونموقع آراز بعنوان پسر بزرگتر بابا که هم اردالن
ه فرق کرد یلیخ یاوضاع و احوالِ جار کنمین فکر ماال یکرد از تو مراقبت کنه، ول یتنهاش نذاشته بود اعالم آمادگ

خــــــــــدا چــــــــــه  یآراز!!! وآآآآآآ ی هخون نیرو ببر فتونیشما تشر ستین یو اصال کار درست
 شــــــــــود! بــــــــــه بــــــــــه!!!

 ندارم  یکار امینگاه سوزانمو به بابا دوخته بودم گفتم: بابا جوووووونم من با داداش کهیحال در
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ابا صبحانه ب زی. سرمدونهیخدا م دم،یکشتن آراز کش یبرا ییاونشب رو گذروندم و چه نقشه ها ییاالیچه فکرو خ با
 دنومیبرام چشم و ابرو م کهیدالن و ارسالن هم در حالفکر بود. ار یتو یول خوردیبگه صبحونه م یزیچ نکهیبدون ا

 .داشتندیو چشم از من برنم خوردنیداشتن م یپروندن، با خوشحال یم یهم متلک یو گاه

 نه؟ ایبه بابا گفته  یزیچ دمیتکون داد. اصال نفهم یبه مامان انداختم که آروم ابروهاشو باال برده سر ینگاه

وشم هم کنار گ یبابا که بوسه ا یهم بلند شدند. با خداحافظ امیهمه تموم شدند بابا از جاش بلند شد که داداش یوقت
 یموندگار بش ششیپ یتونینم گهی! دهیآراز منتف یزبل، خونه  یکاشت، اردالن بطرفم خم شده تند گفت: جوجو

 دادیاش فشارت م نهیشده به س وونهید یجورهمه که اون شیوخــــــــــوش بحالت بشه!!!! هنوز بغل کردنش پ
 مارمولک بداخالق!!! نیا کنهیم کاریخلوت چ یتو نیکه نرفته!!! بب ادمی

گوشت صورتش فرو کردم که بدو ازم دور شده رو به مامان گفت:  یمونده بود بخورمش! از حرصم ناخنهامو تو کم
ن و خورد رهیگیکه بعدا صدرصد گازمونم م ندازهینگ مداره کم کم چ ن،یبرس یخانوم خانمها، لطفا به دخترتون کم

 کرده ها!!! یقاط یلی! از من گفتن بود خادیهم دنبالش م

آهوووو؟  یخوریهمه رو درسته م یشده دار یبخدا! چ گهیکرده روبمن گفت: راست م یخندان همشون رو راه مامان
 هم آروم باش!  ی! کمرهیگیم یمیچه تصم مینینداد. صبر کن بب یجواب یبا بابات صحبت کردم ول شبیخب د

!! ....... حتما هم رفتمیم دیمن با دونمیفقط م دونم،ینم ختمیتا ظهر برام هزار سال گذشت. چند بار اشک ر اونروز
ناهار خونه جمع شدند، چشمان منتظرم رو بصورت بابا دوخته نگران بفکر فرو رفته بودم.  یهمه برا ی. وقترفتمیم

 . امیب رونیکننده ب وونهید یفیالتکلب نیبهم بده که از ا یجواب خواستیال نماص نکهیمثل ا

 بودم.  شونیچقدر آشفته و پر ایخدا

 لباش اومد.  یرو یصورت منتظرم نشست که آهسته خنده ا یبابا چشماش رو یا لحظه

و به اصطالح مراقبش  یآراز بمون شیپ یمدت دمیتموم شدن ناهار رو بمن کرده گفت: دخترم بهت اجازه م بعداز
حظه راحته هرل المیکه من خبر ندارم! هرچند خ یاز آراز بکن یتونیم یبفهمم تو چه مراقبت تونمیاصال نم ی! ولیباش

روز و شب دعا کنم جوون مردم رو با  دیکه بهت دادم با یاجازه ا نیسرش هستن! فقط با ا یدکتر و پرستارش باال
. خداروشکر حالش میزد ی. ما صبح بهش سریبا راننده به منزل آراز بر یتونی! بعدازظهر مینفله نکن طنتهاتیش
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 یتا خدا میزنی. خودمونم تند تند بهش سرمخوادیمراعات م یلیکه خ هیباشه اون قلبش زخم ادتیبهتر بود. فقط 
 .ینکرده باش رشنکرده ناکا

بکش کنار، که همزمان  نویمرجان ا گفتیبلند م کهیدر حال دمیسرِ بابا هوار شدم خبر ندارم. فقط د یرو یجور چه
 . دیبوس یو صورتمو م دادیآغوشش فشار م یخودشم منو تو

 یمردم چ ؟یچــــــــــ یعنی م؟یجمع شده فقط آزرده گفت: بابا جوون داشتــــــــــ یبا صورت اردالن
 گن؟؟یم

 الیخی! پس مردم رو بننیش ینم کارمیه بک زننیحرف م شهیباشه مردم هم ادتیتکون داده گفت: پسرم  یسر بابا
 نیبکنه! وگرنه باور کن تونهیآراز م یبرا یباشه و چه کار تونهیم یدخترم چطور پرستار نمیبب خوامیشو!!!! خب منم م

 دیپسر مردم که با نوای!!! بادین رونیاز اون اتاق سالم ب ترسمیآراز م یبرا یلیبهش ندارم و خ یادیز دیمنم ام
 مثل آهو داشته باشه!!! یپرستار

آماده شدن به  یچشمامو بطرف اردالن لوچ کردم و برا ده،یدوباره خوشحال بابا رو بوس دندیخندیهمه م کهیحال در
 اتاقم بودم. یکه تو دمیرو د ینرفتم پرواز کردم!! چون فقط زمان دیاتاقم رفتم. ببخشــــــــــ

کنم و  کاریچ خواستمیمن م ی. خدادیلرزیتازه دست و دلم بشدت م تهفیب خواستیکه م یاز اتفاق دمیبه اتاقم رس تا
پس االن  م؟یبود یمراقب حالش م یلیخ دیبود وبقول بابا قلبش زخم داشت که با یبه آراز بگم؟ اونکه زخم یچ
  ارم؟یاز روزگارش درب ردما یدعواش کنم؟ چه جور یبگم؟ چه جور یبرم بهش چ خواستمیم

که  یی! از کارها و حرفها و عکس العملهاکردمیم دیبا کاریفکر کردم: اگه به حرفام جواب سرباال بده چ یا لحظه
 چشمام زل بزنه یحرفام، تو دنیبا شن دمیترسی. مکردمیوترس م یممکن بود نشون بده بشدت احساس سرخوردگ

 کنه!  دییذهنم رو تا یتو یو تمام چرت و پرتها

و  مدونستیم نوی. فقط ادارمیبرم یلیخودم چه وسا یبرا دونستمیردرگم بودم که اصال نمهراسان و لرزان و س یبحد
 !ـنی! همـــــــــدمشید ی..... هرچه زودتر ...... مدی...... من بادمیفهمیم

چشماش پراز  دهیچنان خوشحال شد که منو بشدت در آغوشش کش دنمیآراز گذاشتم خاله با د یپا به خونه  یوقت
 نبود.  یاالن فرصت یبودم. ول قشیخونه و آالچ نیاشک بود. چقدر دلتنگ ا

 خاله رو تحمل کنم.  یحت یکس تونستمینم گهیکه د شدیم دهیبشدت بطرف خونه و آراز کش دلم
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 ـــــهآخـــــ هیچه وضع نیبرات افتاده! ا یها دختر، صدرصد اتفاق یزنیخودم گفتم: آهو تو واقعا پنج شش م با
 مدل نیو ا یریکاش نَم ؟؟؟یری..... که از آراز انتقام بگ یریحال آشفته و دل لرزان م نی! مثال با ایریزنج ی وونهید

 !یاله شهدلت موندگار ن یتو یزیکه چ ینیانتقام گرفتنم بب

 کنه؟ی: آراز کجا استراحت مدمیازش پرس دهیخاله کش یبه بازو یدست

 خاله اتاق آراز رو نشونم داد.  که

. فقط بشدت دلتنگ آراز بودم. دسته گلم رو هم از دمیدیجارو نم چیو ه زیچ چیبسمت اتاق آراز راه افتادم. ه عیسر
 !موندینم یازش باق یزیفکر کنم تا بدست آراز برسه چ دادم،یفشار م یبس عصب

: به در وارد کنه! آهسته گفتم ینداشت فشار ری دستم گدراتاق گذاشتم، اصال ی رهیدستگ یبسته مو رو خیدستِ  تا
کامال مشخصه حساب  تتیوضع نیبا ا ؟یحساب آراز رو کف دستش بذار یها! مثال اومد یخل شد یلیخ یلیآهو خ

 بدردنخورِ چلمن! یدختره  ش! بخودت مسلط باچارهیدستش که اول از همه شامل خودته ب ادیم یک

 یبدست که سرشو بطرف یو سرم دهیبشدت پر ییدرو باز کردم که چشمم به آراز افتاد. با رنگ و رو صدایو ب آروم
 م حبس شد.  نهیس ینفس تو یخم کرده بود، لحظه ا

 یکه سه چهار جوان حدودا همسن و سال خودش که حتما هم از دوستاش بودند، نشسته ول دیاتاق چرخ یتو نگاهم
 . ردکیآراز رو چک م تیداشتن که با ناز داشت وضع ییباید، بلکه چشم به پرستار زاصال حواسشون به طرف در نبو

 . کردیصحبت م ینشسته بود و با آراز به نرم یصندل یهم کنار آراز رو یانسالیم دکتر

 به سرووضع خودم انداختم.  یموجود تند نگاه تیوضع دنیچرا با د دونمینم

زرگ گرفته ب یها یلیپ ییبایبز نییکه تا کمر تنگ و چسبان، از کمر به پا یانقرمز مرج ییبا مانتو اهیتنگ و س شلوار
ال . شکردیم رشیچشمگ یلیکار شده بود که خ ییجلو یلیدوسه پ یرو ییبایز یهایو تا سرزانوهام بود. تکه دوز

بودم. خدارو شکر کردم بحرف پونه گوش داده  ردهداشت سرم ک یقرمز که با مانتوم همخوان یبا راهها یمشک
 تودلبرو بودم، وگرنه االن ........ یلیخ دهیمتانت رس تیقشنگ آماده اومده بودم و به سرو صورتم هم در نها

گوش به  کهیهم در حال هی. دو نفر بقکردندیبا هم صحبت م یکه دونفر دیدوستان آراز چرخ یدوباره رو نگاهم
 دوخته بودند که مشغول کارش بود. باین داشتند چشم به پرستار زطرف مقابلشو یحرفها
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 یدلم داد زدم: پونه اله ی!!! تو یافتاد!!!! وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ادمیببند آراز  ریبگ تازه
بخودم  ینجوریخنگ، که بحرفت گوش دادم و ا یخــــــــــــــــــــاک تو گور نداشته ات بکنن روان

 ! کنهیسکته رو م شیسرتاپامو سرچ کنن که آراز با اون قلب زخم دهیآدم ند یپسرها نی!! االن اگه ادمیرس

 وقت برگشت نداشتم.  گهیاز کارگذشته و د کار

 . فکر کردم:دیخورد که قلبم بازهم بشدت لرز دیصورت زرد آراز کل یدوباره رو چشمم

 

 که آدمهـا... یروز

 افتنـد... یاز چشمانت م ـشهیهم یبرا کبـاری

 

دل لرزان من بود  نیاز چشمم افتاده بود؟؟؟؟ امکــــــــــــــــــــان نداشت!!!! ا شهیهم یواقعا آراز برا ایآ
 !!گهیکه تنها خودم ازش خبر داشتم نه کس د

 خوندم: براش

 

 دوستت دارم  آنقدر

 دانمیخودم هم نم که

 دوستت دارم! چقدر

 

 چقدر؟ ،یپرسیبار که م هر

 :کنمیخودم فکر م با
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 چطور  ایدر

 را نگه دارد؟! شیهاموج حساب

 از کجا بداند  زییپا

 !دهد؟یبار چند برگ از دست م هر

  دانندیم ابرهاچه

 !اند؟دهیقطره بار چند

 مانده  ادشیمگر  دیخورش

 بار طلوع کرده است؟! چند

 

 من و

 میبگو چطور

 چقدر دوستت دارم؟!!!! که

 

 !بتیبده یوالیبداخالقِ ه ییِایماف رسمیآآآآآآآآآآاآرررررااااااازززززز باور داشته باش حسابت رو م یول

 

لرزان و  یدسته گل رو در دستم جابجا کردم و وارد اتاق شدم..... با دل دهیکش یقیجمع کردم و نفس عم لبخندمو
 وارد اتاق شدم و آروم سالم دادم. صدایب خزدهی ییدستا

 اهها بطرفم برگشت. نگ ی همه
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 دمید نهیلحظه به ع کیشد که در  زیخ میتخت ن یچنان رو دنمیکه آرام سرشو بطرفم برگردونده بود، با د آراز
 صورتش از درد کبود شد. 

 از آمازون برگشته!  ی دهیآدم ند یکنیم ینجوریتو چرا ا یکه کم مونده بود داد بزنم: ووووووو دیقلبم لرز چنان

شون پرستارو ول کرده چشماشون رو بصورت من دوخته بودند که مجبور شدم  دهیورقلمب یآراز با چشما دوستان
 بندازم!  نییسرمو پا

 شناسه که خواهر اردالن هستم.  یهست منو م یهرک دمیآروم اسم اردالن بگوشم خورد. فهم کنفری از

 کردم. گفت: حالتون خوبه خانم توانمند؟  بلند شد که بطرفش نگاه یحاضر در اتاق به آرام ونیاز آقا یکی

از  ییافتخار آشنا یول شناسمیگفت: دوست اردالن و ارسالن هستم. من شمارو م ینگاش کردم که با لبخند متعجب
 رو نداشتم.  یبا جنابعال کینزد

 .دیی. بفرمانیگفتم: ممنون. لطف دار آهسته

 کوبخیم دنشیرو به آراز کردم که با د دیکوبیم م نهیقلبم خودشو به س کهیبراش تکون دادم و آهسته در حال یسر
 شدم. 

از خواستن و خواهش، نگاه جذاب و کهربا مانندش رو  یاقیو اشت یدلتنگ یبرام متوقف شده بود و آراز با همه  زمان
 به نگاه وصورتم دوخته بود. 

 فیحن نهمهیکه چشم بمن دوخته بود آراز من بود که ا ینیا یعنیو کبودشده اش قلبمو بدرد آورد.  دهیرنگپر صورت
 تمتونسیشده بود؟ اصال نم نیگزیآراز بجاش جا نی. آراز هرکول و پهلوان من کجا رفته بود که ادیرسیو نزار بنظر م

 که.... میتصورم بود. دلتنگ ی...... سوزش قلبم ماوراسوختی! چقدر دلم منمشیحال و احوال بب نیا یتو

 . ستادمیخودمو کنترل کنم کنار تختش ا یحالیب تونستمیاصال نم کهیتخت آراز رفتم و در حال بطرف آروم

 خواستم دهنمو باز کرده حالشو بپرسم، اشکام سرگرفتند.  تا

و حال بدش منو  دهیپر یرنگ و رو دینبا دادم؟یم تیبهش اهم دینبا اوردم؟یکم م دیشکستم؟ نبا یم دینبا ایخدا
 االن..... یکنم ول کسرهیتمام عمرم باهاش  یبرا فمویمن اومده بودم حرفامو بهش بگم و تکل کرد؟یداغون م
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 و دلتنگ دستشو داشتینگاهشو از صورتم برنم دیدرخشیهم درونشون م یغم گرفته که برق اشک یبا چشمان آراز
 بطرفم دراز کرد.

 ؟یکرد رید نهمهیا آهوجان. مدتها بود چشم انتظارت بودم! چرا یگفت: خوش اومد آروم

آراز با اون همه دبدبه و کبکبه، با اونهمه عزت و جالل عاجزانه  کرد؟یم نکارویآراز من بود که ا نیا یعنیمن،  یخدا
 بود؟ یدستاشو بطرفم گرفته؟ اصال مگه باور کردن

  فم دراز بود.. هنوزم دست آراز بطرکردندینم یو حرکت ومدیدرنم ییصدا چکسیکردم بخودم مسلط بشم. از ه یسع

به بعد  نیدلم داد زدم: از ا یدستاش گذاشتم و تو یشدم. خم شده دسته گل رو تو کیکامال نزد واشیمکث و  با
 !ی! تو هنوز منو نشناختارمیرو سرت درم راتتیتمام کارها و تحق یآقا آراز، دارم برات صبر کن!!!! تالف نهیا

چ م عیبعداز گرفتن گلها سر کدفعهیفکر بودم و آراز هم با زور نشسته خودشو نگه داشته بود،  یتو همچنانکه
 . دیبود، منو بطرف خودش کش حالیبشدت ب نکهیگلها گرفت و با ا ریدستمو همون ز

پ کاش که چشم بصورتم دوخته بود کردم و کامال  دهیآراز، بعد صورت رنگ پر یبه دستا ینگاه جزدهیتعجب و گ با
 نشون بدم.  تونستمینم یعکس العمل چیکرده بودم. ه

 دستمو رها نکرد.  یتخت نشوند. ول یو کنار خودش گوشه  دیمنو کش آهسته

 .....ای کردمینگاه م ونیآقا گریو به د گشتمیبرم ایکنم! آ کاریو بلد نبودم چ دونستمینم اصال

 . داشتیلرزان چشم از من برنم یا نهیچشمم به آراز بود که با س فقط

 ینکه بتو یستین یحال یتخت گفت: پسرم آراز آروم باش! تو تو ی گهیدکتر توجهمو جلب کرد که از طرف د یصدا
 نیو ا ادهیز یلیها! دراز بکش زود که ضربانت خ شهی. االن حالت دوباره بد میداشته باش جانیه نهمهیا ای ینیبش

 برات خطرناکه!!!

و لرزان زمزمه  فیضع ییبا صدا ،ختهینگاهش و صداش ر یاحساساتش رو تو یدون توجه به دکتر همه آراز ب یول
 جانم بقربانت..... یکرد: آمــــــــــد

ن تو اال یخودمو گرفتم که داد نزنم ووووووووووو یفشارم چنان باال رفت که کم موند سکته کنم. بزور جلو یا لحظه
 آبرو!! یب یپسره  رهیازمون م ییباشن عجب آبرو دهیشن هیاگه بق ؟یگفت یچ
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 آراز زنهیکه داره عاجزانه با من حرف م شونیتن صدا و حال پر نیمرد نزار و مظلوم با ا نیا کردمیباور م دیبا یعنی
 یوجهه عوض کرده! اصال باور کردن ینجوریبراش افتاده که ا یخورده و اتفاق ییسرش بجا نکهیمن مثل ا یمنه!! خدا

 نداشتم!!  برکه من خ دهیسرش کوب یتو میکیبود!!! نکنه منصور ن

 یینگاهشون با ابروها یاتاق کردم. از حالت چهره و نحوه  یتو یسردرگم به مهمونا یبرگشتم و نگاه میتصم بدون
 یشناخت از تعجب چشماش قد نعلبک یلب، خنده ام گرفت. دوست اردالن هم که منو م یگوشه  یباالرفته و لبخند

 که دهنشم باز مونده بود!  یشدستیهم پ دیشده بود، شا

واالاااااا!!! آخه  دونستنیم دیابوالهول بع یحرفا و رفتارا رو از مجسمه  نیو ا دنیکردم: حتما حرف آراز رو شن فکر
متعجب همه بستم و بطرف آراز  یصورتها یرفته بود....... چشممو رو ادمی دنیدروغ نباشه خودمم نفس کش

 برگشتم. 

و  فتهیم یمن اتفاق یبرا ینگفت ؟یچشم انتظارم گذاشت نهمهیآراز چرا ا زدلِیبدون توجه به همه گفت: عز آراز
 بخودم ندارم؟  یادیز دیلحظه به لحظه زنده ام و اصال ام یدونیمگه نم زدلم؟یعز برمیرو به گور م دنتید یآرزو

........... دلش زیمن عز یعنیگفته بود؟  یاالن چ نی! ازدلمیعز یکلمه  یط انگشت گذاشتم روحرفاش فق یهمه  از
 ؟ بودم

که با زور خودمو  شمیم دهیاحساس کردم کم کم دارم بطرفش کش ی. در آنکردمیدهن باز فقط نگاش کرده فکر م با
همشون  نایا ؟یشد وونهید وال؟یه یکنیم کاریچ یراست نگه داشته آهسته گفتم: آآآآآرررررراااززز آبروم رفت دار

 که آشنا هستن!

 و دور برمون مهمون نشسته، آروم دستمو ول کرد.  هیبود موضوع چ دهیتازه فهم نکهیمثل ا آراز

 خودمو کنترل کنم.  تونستمیاز خجالت به تنم نشسته بود که اصال نم یلرز

 !!!شنیهمه دارن با خنده از اتاق خارج م دمید و گر گرفته صورتمو از آراز برگردوندم که یشرمندگ با

 دمیکوبیآراز م یکله  یهم تو یکی دیبه کله ام بکوبم و شا یگرومب یدستامو بلند کردم دو دست یا لحظه
 ! راه نندازه یزیآبرور گهیو د ستهیایباره از کار ب هی دمیکوبیقلب آراز م یرو هم رو یکیکه............... نــــــــــه، 

بطرف آراز برگشته گفتم:  زدیو چشمامم دو دو م ختیریم رونیبدنم آتش ب یجا یاز تمام جا کهیشده در حال سرخ
 نیآبرو برام بمونه! ا ینوک سوزن ی! گذاشتایح یب یِفکره چلمنِ خرزهره  یب یپسره  یآآآآآآآخخخخخخ که بترک
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تم: گف دهیدادن؟ بلند و کش حیفرار رو برقرار ترج نامهمو چارهیکه ب یبرام درست کرد هیچه اوضاعِ مثال عشقوالنه ا
فکر و  یب نهمهی! پسر هم انیهم رمیمیداررررررم از خجالــــــــــت م ــــــــــگهیمنــــــــــکه د

 راحــــــــــــــــــــت!!! نوبره بخدا!!! 

آروم  رهیخنده شو بگ یجلو کردیم یو سع فشردیاش م نهیدستشو به س حالیب یکه لباش بخنده باز شده بود ول آراز
چندوقته  یدونیدلتنگت بود! م یلیخ ایح یب یپسره  نیمـــــــــــــــن، باور کن ا یگفت: آهو دهیو کش

 منو ببخش عشق کوچولو و وروجکم!  یگیو ..... راست م رمیلحظه دستاتو بگ هی! دلم فقط لک زده بود دمتیند

وجودش  یبا هردو دستش صورتمو قاب گرفت. با تمام عشقِ تو دهیکشدراز کرد و سرمو بطرف خودش  دستشو
 بود به صورتم دوخت.  یاز هرگونه غرور و خودخواه یمهربون که خال ینگاه

 بود. مــــــــــن گفته یفکر کردم: چقدر با تمام عشقش منو صدا کرده آهو یا لحظه

 

 تو را... یکسـ یوقتــ

 ...عاشقانـه

 دارد... دوســت

 اســم تـو... ـانیب ی هویش

 او متفاوت است ! یصدا در

 تــو... و

 که نامت... یدانــ یمـــ

 است...! ــمــنیاو ا یلبهـا در

 

 بودم؟ منیخود منهم در قلبش ا ایآ
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اصال هم  کردم،یبچه کوچولوها نگاش کرده فکر م نیمقابلش نشون بدم، ع یبتونم عکس العمل نکهیا بدون
از  یتقسم یدلتنگش بودم، ول اهامیدن یهستم. فقط برام آشکار بود هرچند به اندازه  یتیچه وضع یتو دونستمینم

 دونستمیخنک بشه! فقط م یدلم کم کهکنم کارستون، بل یزخم قلبش بکنم و کار یانگشتمو تو رفتیقلبم ضعف م
 !رهینم ادمیاز دست خودش و کاراش کالفه ام و تا عمر دارم کار و نقشه ش  یلیخ

چقدر چشم براهم بوده و  میاوضاع وخ نیکه با ا گفتیآروم نگاهشو بصورتم دوخته از حالِ بدش م ییبا صدا آراز
همه رو پشت سر بذاره! بعد  یبراحت تونستیبودم، م یکه بدون وجود من تحمل کرده، که اگه من کنارش م ییدردا

و  کردیم ینیم سنگ نهیس یمرگ تو ی هیمثل سا دنتنبو یول خواستم،یزمزمه کرد: اونقدر تنها بودم که فقط تورو م
 حالم بهتر که نه ، بدتر هم بشه! شدیباعث م

نفس بهش دست داد و شروع به  یمثل تنگ یحالت یچون لحظه ا زدیحرف م ادیز دینبا نکهیمثل ا یو گفت ول گفت
 خشدار کرد. یسرفه ها

شده، از جام بلند شدم و دکتر رو صدا زدم که  شده از دردش باعث شد بشدت دستپاچه دهیجمع و کش صورت
 از اتاق رفته بود.  رونیب

بخاطر مراعات نکردن حال آراز کم  کردند،یم قیبهش تزر یآمپول کهیبا پرستار وارد اتاق شدند و در حال عیسر دکتر
 مونده بود با من دعوا کنن! 

ف حر یادیدکتر گفت: اصال گناه آهو نبود، خودم ز حالش روبراه شده سرفه هاش قطع شد روبه یکم نکهیبعداز ا آراز
 زدم.

 یرو از آراز کرده ترکش کنن، ول دارشونید نیآخر خواستندیاومدم که دوستان آراز هم م رونیاز اتاق ب آهسته
 نخاله ها بمن دوخته شده بود.  یرکیرزیز ینگاهها

 نداشت. اصال برام یتیاهم گهید یول دم،یخجالت کش یلیگفتن داشتند خ ینگاهشون که هزاران حرف برا ینحوه  از
 !کننیم یمهم نبود در موردم چه فکر
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بعد بخواب فرو رفت. منهم سردرگم کنارش  یقیکرد که دقا قیبهش تزر یرفتن دوستان آراز، دکتر آمپول بعداز
 یارک چیومده بودم که هآراز ا دنیبد یچ یاصال برا ه؟یمن چ فیتکل انیم نیدر ا دونستمینشسته بودم و اصال نم

 ! یچیبلد بودم که بتونم براش انجام بدم؟؟؟ تا حاال که ه یبراش بکنم! بقول مامان چه کار ومدیهم از دستم برنم

ش کردن تیاذ یدلم برا گهیعاشقش بودم و از طرف د کطرفبشدتیاز  کهیآراز دوختم. در حال دیبصورت سف نگاهمو
 . براش خوندم:کردیغش و ضعف م

 

 که شب خسته خواب را چنان خواهمتیم

 که لب تشنه آب راچنان  متیجویم

 

 که ستاره به چشم صبحتوام چنان  محو

 دمان آفتاب را دهیشبنم سپ ای

 

 باد یچنان که درختان براآن تابمیب

 کودکان خفته به گهواره تاب را ای

 

 دل یبرا دنیچنان که تپ یاستهیبا

 قاب راع دنیچنان که بال پرآن  ای

 

 نمتیآفریم ،یاگر نباش یحت

 سراب را ابانیکه التهاب ب چونان
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 یز پاسخ تریکه خواستن یخواهش یا

 جواب را یازیچه ن یچون تو پرسش با

 

 

 چهل و دوم قسمت

 

نگاهمو بصورتش دوخته فقط و فقط نگاش کردم. چقدر دلم آرازمو  نیو آروم گرفتن آراز، غمگ دنیخواب با
پشت سرمم نگاه  گهیرو بگم و برم! د کردیکه قلبمو بشدت سوراخ م ییاومده بودم حرفا فیح ی.......... ولخواستیم

 نکنم. فکر کردم:

 : یعنی یزندگ

 

 آمدن ایبه دن ناخواسته

 

 ستنیگر انهیمخف

 

 دنیوار عشق ورز وانهید

 

 مردن . رد،یپذ یو منطق نم خواهدیعاقبت در حسرت آنچه دل م و



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

471 

 

 

. پــــــــــس ومدیخودش با عشق و کاراش اصال با منطقم جور درنم یول خواستیدلم بشدت آرازم رو م منم
 یمنِ تنها رو دست منصور نم چوقتیو بشدت خواهانم بود ه خواستیاگه منو م دونستمیم نویبودم. فقط ا یرفتن

 سپرد. 

مشمئز کننده کل  یافتاد و باعث شد انزجار ادمیبود  دهیمنصور که محکم منو در آغوشش کش یدستها یا لحظه
 . تمـــــام.رفتمیکرده م هیبکشه! من حسابمو با آراز تصف ریو دلم بدتر ت رهیبدنمو فرا بگ

منو دعوت به  کردیبدقت نگام م کهیشده وکنجکاو در حال زیر ییبا نگاهها دهیکش یپس از کنترل، نفس دکتر
 نشستن کرد.

 بدنش در یکه برداشته و کجاها یآراز و زخم یکتر هم کنارم نشسته آهسته حالتهامبل نشستم، خود د یرو یوقت
خبر  زایچ یعنوان خوب نبوده، من فقط از بعض چیمعرض خطر بودند رو برام شمرد که متوجه شدم وضع آراز به ه

 رفع نشده بود!!! دیو شا دیداشتم. خطر هم که با

 مواظبش باشم.  یلیخ دیخطرناکه و با یلیکه خ ادیش وارد ببه یاسترس ایفشار  چگونهیه دیگفت نبا دکتر

 یسبه ک ناروی!!! خواهشا استمیبلد ن یزیمواظبش باشم؟ منکه چ تونمیدکتر چرا من؟ مگه من م یگفتم: آقا آهسته
 امروز به خونه مون برگشتم!!! دیکنه! من شا کاریکه بلد باشه چ نیبگ

حتما  زنمیحرفارو به شما م نیا نکهیگفت: خانم توانمند از ا یو بدون پرده پوش حیصر یلیبه چشمام کرد و خ ینگاه
 . مننیکمک کنه آراز خوب بشه فقط و فقط شما هست تونهیکه م یمدنظرمه! مطمئن هستم تنها کس یخاص زیچ

ش کرد و مهموناشو فرامو یبا اومدن شما چطور همه  نیدیند شد؟یم دهیچطور بطرفتون کش نیدیپدرتون، ند یجا
. حاال که خدا واقعا لطف نیبکن یدگیوجودشم اول دست خدا، بعد دست شماست که بهش رس ی......... پس سالمت

ه و باش دیتحت مراقبت شد دیرحم کرده با شیکه داشت به جوون یتیدوباره به آراز داده و واقعا با وضع یداشته عمر
 . بشهبشدت کاراش کنترل 

حد  نیآراز تا ا تیوضع یعنیسکته رو هم زده بودم!  یدلم غنچ رفته بود، ول نکهیدکتر، عالوه بر ا یحرفها دنیشن با
نه امکان نداشت!  سته؟یبا دنیستبرش از تپ ی نهیاون س یممکن بود قلب آرازِ من تو یعنیخطرناک بوده! 

اتش و مجاز هی! تنبنمیو ببر میدستش عاص از یلیدست بذارم و پرپر شدن عشقمو هرچند خ یدست رو تونستمینم
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 مونمی!!! پس تا اون وقت کنارش موالشیو خودِ خودِ ه دونمیبهتر شد، که من م یکه حالش کم یوقت یبرا ذارمیرو م
 . کنمیو ازش مواظبت م

. ستین ینگران ادیز یسفارشات الزم رو کرد ادامه داد: البته پرستارمون هم به کارش وارده و جا نکهیبعداز ا دکتر
 دمونیو ام زنمیبهشون سرم شهیشماست. منم که هم یبه عهده  یده هیو روح یدگیرس یاصل تیمسوول یول

 بخداست که زودتر حالشون خوب بشه سرپا بشن!

 ریسرم هوار شده بود! مثال خ یکه رو تیمسوول ایدن هیبه آراز زده خونه رو ترک کرد. من موندم و  یدکتر دوباره سر 
 یکه جا کردمیم شیعاص یوسطم کم نیبرم، حاال ا میکنم و دنبال زندگ یسر آراز خال مویسرم اومده بودم دق دل

آقا  دیهچل فرورفته بودم و حاال با یکه با دوتا پام تو الفع یول شدم،یقلبم خوشحال م میو از صم رفتیهم نم یدور
 . کردمیرو ترو خشکشم م

 و بطرف آراز برگشتم. دمیکش قیعم ینفس

 ازش راحت شد.  یکم المیخ دیکشیکه م یآروم یخواب بود و با نفسها یتو قایعم آراز

 کیمبل نزد یبه پرستار کردم که رو یکرد از اتاق خارج بشم. نگاه یآروم خاله بطرفش برگشتم که اشاره ا یصدا با
 در دست داشت. یآراز نشسته مجله ا

دست نخورده نگه  یاشتن. اتاقت رو همونجوراتاقت گذ یگفتم چمدونت رو تو زدلمیاز اتاق خاله گفت: عز رونیب
که  یهست یموندن شمونیپ یمدت دمیدکتر شن یکه از حرفها ی. چون اونجوریلباساتو عوض کن یبر یتونیداشتم. م

 خوشحالم. یلیخ یلیخ

! نهکیدوا نم یاز کس یبکنم ، پس موندنم هم بجز زحمت درد یکار ستمیرو بغل کرده گفتم: آخه منکه بلد ن خاله
 !نیبرداشته مطمئن باش االتیدکتر رو هم خ

کتر به حرف د یک نی. ببزمیباش عز نجایخودت ا یول میکن ریس االتمونیخ یخندان گفت: باشه پس بذار ما تو خاله
 !یرسیم

 به اطراف کردم. همونطور بود که بود!  یبطرف اتاقم رفتم تا لباسهامو عوض کنم. دلتنگ واردش شده نگاه خندان

روش کار شده مامان برام تازه سفارش داده بود رو با  پوریکه با گ یکوتاه نیو آست بایز یآجر رهنیانم پچمد از
 سرم انداختم و از اتاق خارج شدم.  یشال رهنمیپ یتنم کردم. همرنگ گلها یاهیساپورت س
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ط مامانم از ماجرا خبردار . توسدمیپله ها نشستم و آروم باهاش حرف یپله ها بودم که پونه زنگ زد. همونجا رو وسط
دست بدست هم داده کار آراز  کدفعهیکله پا کردن آراز الزم دارم خودشو برسونهو  یبرا یبود اگه کمک دهیشده زنگ

. حاال میمراسمش آماده ش یبرا یدفعه ا هیو  میکن کسرهیعنوان نمک نداره رو  چیرو که دستشم به ه چارهیب
 هم سفارش بده!! اهیس راهنیاز عوض من پ خواستیم

ه کنم و بعد نقش یشده از آقا آراز پرستار یهرجور دیهچل افتادم و با یبهش گفتم که فعال تو دمیخندیم کهیحال در
 هامو اجرا کنم. 

خنگ!! بنظرت اردالن به  یِتو یبش یجااااااان که چه پرستار یکه گوشمو کر کرد گفت: اِاااااآااااا یغیبا خنده و ج فقط
 اش هستم! فتهیرو که ش ینداره؟؟؟ من بلدم ها!! مخصوصا نفس مصنوع ازین یپرستار

 ! دمیخندیپله ها غش غش م یباال گهید

هم خنده بهمراه داشت وارد اتاق آراز شدم...... بطرف آراز رفتم که  یکه کل یور یدر یساعت صحبتها مین بعداز
 بود.  یگذاشتم که دماش خدارو شکر معمول شیشونیپ یهمچنان خواب بود. آهسته دستمو رو

چشم نگاهش به  ریاحساس کردم از ز یهمچنان در حال مجله خوندن بود، ول کلشمیو خوش ه پیخوش ت پرستار
 منه!

سرگرم شدم که طبق معمول شبها پاتوق  می. با گوشنمشیشد بب داریب یآراز باشم و وقت ینشستم که روبرو ییجا
 بودند.  نیدوستان گرم بود و همه آنال

 . کنهیچقدر گذشته بود که احساس کردم آراز داره نگام م دونمینم

لبش داره. مخصوصا  یهم گوشه  یلنده هور که چشماش بازه و لبخند یپسره  یوووووووو دمیسرمو باال آوردم د تا
 ! خورهیداره با چشماش منو م

 ادشیچشمش فرو کنم که  یگونه اش بکارم، بعد انگشتمو تا ته تو یرو یبرم و اول بوسه ا خواستیدلم م چنان
ه چ گهیکه د دیکشیم یتازه ا یداشت برام نقشه  دمینگاه نکنه با اون نقشه هاش! شا یبه من اونجور گهیباشه د

 و .... ارهیسرم در ب یباز

شدن آراز شده بود و چنان با ناز و کرشمه بلند شده دور بر آراز شروع به  داریبه پرستار افتاد که متوجه ب چشمم
 کفرم دراومد.  یکرد که در آن یدگیگشتن و مثال رس
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ات  فهیبرم چپ و راستش کنم هااااااآ! خب وظ گهیم طونهیپررو رو نگاه تورو خدا! ش یدلم داد زدم: دختره  یتو
 ه؟یچ یارها براادا اطو نیهستش، پس ا ضیبه مر یدگیرس

آراز نسناس هم بدون توجه به پرستار خوشگلش،  دمیو آروم سرمو تکون دادم که د دمیکش ینفس یکالفگ با
از حاالتم ماجرا دستش اومده بود. چون چشماش  نکهیمثل ا ی! ولدارهیهمچنان چشم بمن دوخته نگاهشو ازم برنم

 لبش داشت.  یگوشه  بایز یو لبخند دیخندیم

 ریگلوت گ یدفعه تو هی مون،یزبونم گفتم: آراز خانِ م ریخودم ز یبراش غنچه کردم و چشمامو جمع کرده برا لبامو
از  یمات بمون رمیازت بگ یحال هیمارمولک، دارم بــــــــــرات!  ی پهیها! حاآلاآااآ صبر کن آقا خوشت کنمیم

که نه عشق  لیهردمب یو تو دونمیخوب بشه و من م خورده هیخورده، ..... فقط  هی!! فقط منتظرم حالت یکجا خورد
 دونمیهستم. م نهیننه سک یآهو که دست پرورده  گنی! به منم متییایماف یو نقشه ها یمعلومه نه دشمن تیو عاشق

 کنم!!! کاریباهات چ

 خاله بخودم اومدم.  یتکون خوردن لبام بود که باصدا دیبا لبخند فقط چشمش به من و شا آراز

شامتون آماده  زمیرو بمن مهربون گفت: عز دیپرس یبطرف آراز رفته حالشو م کهیارد اتاق شد و در حالو خاله
 . یکه حتما گرسنه ا نیاریب فیهستش. لطفا تشر

 خورن؟یغذا که م شه؟یم یگفتم: پس شام آراز خان چ رفتمیبلند شده بطرف آراز م کهیحال در

 . میسوپ سفارش داد انپوریشام جناب ک یبا ناز گفت: برا کردیسر آراز رو مرتب م ریز کهیدر حال پرستار

تم دستم گرف یبه جانم نشست که آروم کنار تخت آراز نشسته، دستشو تو یشیاز ناز حرف زدنش چنان آت یا لحظه
 الیبا خ دیتونیبخوره! و رو به پرستار ادامه دادم: شما م دمیمن سوپش رو م نطورهیو آهسته گفتم: پس حاال که ا

 !نیکن لیشامتون رو م نیببر فیراحت تشر

 رو گرفتم تموم. ممیپرستار خواست دهنشو باز کنه آروم گفتم: من تصم تا

م مزاح خوامیآهو نم یپوشونده بود که زمزمه کرد: ول یآراز رو لبخند گل و گشاد حالیکمرنگ و ب یچرا لبا دونمینم
 شام خوردنت بشم! توراحت باش!

تو  و از دست یتنها آرزومه تو کنارم باش یاز ته دلم بدستش داده دندونامو بهم فشردم که تند گفت: ول یفشار چنان
 غذا بخورم خانوم گلم.
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واقعا خوشحال شده بودم. با عشوه رو به خاله گفتم: خاله لطفا  ایلبم اومد  یاز حرص رو دونستمیزدم که نم یلبخند
 . ممنونم.خورمیکنار آرازجان م نیاریب نجایشام منم ا

که شام رو در خدمتتون  دییلطفا بفرما یرو به پرستار گفت: خانم رحمان کردیخنده شو جمع م کهیدر حال خاله
 کار شما سبک شده! نکهی. امشب مثل امیباش

 یو نگاهش رسما نورافشان کردیم زیسرر رونیداشت ب یاز چشمان آراز برق خوشحال یول هیماجرا چ دونستمینم
 بشه! ادیسوزش دلم ز شدیفقط باعث مداشت که 

 کیخوشحال آراز نزد یکه بطرف در اتاق حرکت کردند، صورتمو تند بطرف چهره  زِدلیعز یِو خانم رحمان خاله
وامونده رو که کم مونده رقص نور بپا کنن! چه  یجمع شده و خشم گفتم: جمع کن اون پروژکتورها ییکرده با چشما

 نه؟ یریغنچ م یدار یشلوغ کرد یلیخ ایخبرتــــــــــه؟ دور و برت رو با حور

 بخند! یهاش بود و حاال نخند پس ک هیبخ یش که فک کنم جا نهیس یآراز دستشو گذاشت رو گهید ندفعهیا

شما در  انپوریک یرو بمن و آراز گفت: آقا یعصبان دمیردم که دآراز باال آو یپرستار گرام سرمو از چهره  یبا صدا 
که  زنمیمن حتما با دکترتون حرف م نیتکرار کن نکاراروی! اگه قرار باشه انیبخند ینجوریکه ا نیستین یتیوضع
 ! و با خشم اتاق رو ترک کرد. کنمیرو قبول نم ینینچنیا تینوع مسوول چیبکنه! چون من ه ضشیبحال مر یفکر

 هندفعیا یو گفت: باور کن آهو مراعات حال منو نکن رهیرو بگ دنشیخند یلباش گذاشت که جلو یدستشو رو آراز
رخ که س دمیرو د ی! از من گفتن بود! فقط لحظه اکنهیو شبانه اخراجت م یریگیکارت قرمز م یاز خانم رحمان ییهوی

مشخص بود گذاشتم و فقط دلم  شیلباس راحت ریزآراز که کامال از  ی نهیپانسمان س یدستمو رو یشده و عصبان
 کهیدستم قرار گرفت که محکم فشارش داده، درحال یفشار محکم بهشون بدم!!...... دست آراز تند رو هی خواستیم

 خونه به شما کارت قرمز بده که نیا یحق داره تو یاشتباه شد، مگه کس دیگفت: ببخش کردیش بلند م نهیس یاز رو
 یلیهام خ هیبخ یجا ،یدیفشار م یباور کن اونجور یداشته باشه اخراجتون کنه. بازم معذرت! ول وجرات نیحاال ا

 !کنهیم تیاذ

 یهاتم بمن ربط هیکردن بخ تیاذ ،یکن هیگر ای یندارم بخند یگفتم: من کار یبطرفش خم شده آروم و جد کامال
پا از  یمطمئن باش بخوا نویفقط ا ،یل کنو تحم یستیپاش وا دیرو با یکه خودت شروعش کرد ینداره چون کار

 !نیسرت هستم هم یباال لییمثل عزرا یبذار رونیب متیگل



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

476 

 

ش فشرد!  نهیبا خنده دستاش دورم حلقه شد و منو آهسته سمت راست س دمیخودمو تکون نداده بودم که د هنوز
 چنان داغ شدم که فکر کنم عرق از بدنم شره کرد! یبود و لحظه ا دهیصورتم بصورتش چسب

گفت: آهوجان  دمیخاله رو شن یخواستم دهنمو باز کرده دعواش کنم که صدا دهیبخودم اومدم، تند کنار کش تا
 ن؟یشام راحت باش یبرا میرو کنار تخت بذار زیم نیا یدیاجازه م

 بودند دهیچ یکیکوچ سیچرخ سرو یشام رو که تو لیو وسا ستادهیا یکه همراه مستخدم دمیو خاله رو د برگشتم
 چشم بمن دارن.  

 با تعجب چشم بصورت سرخ و سوزانم داشت.  یبود ول دهیخاله تا چه حد از ماجرارو د دونمینم

 شد.  دهیچ زیم یکنار تخت گذاشتند و شام رو یزیحرف بلند شدم که م بدون

هستم حالت خوب بشه! انشآ... که تا اون  یگفتم: فقط منتظر روز دهیسوپ کش یآراز کم یشدن اتاق، برا یخال بعداز
 دهنش گذاشتم.  یتو ی! و سوپ رو قاشقیمونیوزنده م یبریموقع جوون سالم از دستم درم

 ...... ی! ولیاومد شمیپ یتیقاشق رو آرام خورده گفت: کامال از حاالتت مشخصه با چه ن نیاول

 دهنش گذاشتم.  یتوقاشق رو  نیادامه بده و دوم نذاشتم

از ته  یپاره بشه! و لبخند کهیگلوش فرو کن که گلوشم مثل قلبش ت یقاشق رو چنان تو گهیم طونهیکردم: ش فکر
 دلم زدم.

لطفا بمن رحم  یول گذرهیاز فکرت م یچ دونمیگفت: نم خوردیسوپ رو م یکه چشم بمن داشت و با آرامش خاص آراز
 گناه دارم!!!! یگیمگوش نکن. ن طونهیش یکن و به حرفا

درندشت  یایدن نیا یگفتم: گناه رو خودم تک و تنها دارم که همه....... تو ذاشتمیدهنش م یقاشق رو تو کهیحال در
 کردند نه تو که ..... یباهام باز

و دلم  دمیترس یرفت که لحظه ا نییش بشدت باال پا نهیاز خواهش و التماس گرفت و س یچنان رنگ چشماش
 من اشتباه کردم.  ستیحرفا ن نیآروم باش. االن وقت ا کنمی. خواهش مخوامیبشدت سوخت. ادامه دادم: معذرت م

 .ستی! االن وقتش نادهیدستش گذاشتم که سرد شده بود. گفتم: بمونه بعدا که کارمون ز یدستمو رو تند
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 ستی! حالم اصال خوب نیکنیم که درکم ملباش نشست و آهسته چشماشو بسته گفت: ممنون یشرمزده رو یلبخند
 شروع شده وگرنه... یکه تو اومد ی! البته خنده هامم از موقعزانهیاوضاعم نام یلیبه خنده و حرفام نگاه نکن. خ

وباره و د یشیم زانیخدا رفته رفته م دینترس. به ام یچیبطرف دهنش گرفته گفتم: باشه فقط بخند و از ه یقاشق
 ! یریگیکاراتو از سر م

 خوردم و کنارش نشستم.  یزده نشد و در سکوت کامل بعداز شامِ آراز، منم چند قاشق یحرف گهید 

 بفکر فرو رفته بود.  کردینرم نرمک نوازشش م کهیدستش گرفته بود و در حال یتو دستمو

 و کجاها مشغول گشت و گذاره! کنهیفکر م یبه چ دمیفهمیم کاش

 سِرم رو عوض کنه.  خواستیم نکهیسر آراز اومد. مثل ا یباال کراستیوارد اتاق شده  پرستار

 شد.  قیدرونشون تزر ییمبل نشستم که سرم عوض شد و آمپولها یکنارش برخاستم و رو از

 یآمپولها انشاا... تا صبح براحت نیبا ا انپوریک یآراز اومده گفت: آقا یبرا ییناز، با ادا چشم ابرو یِرحمان خانم
 !نیدار ازیبهش ن یاز همچ شتریکه ب نیکنیتراحت مو اس نیخوابیم

 سفارش یلیکرد که خاله هم وارد اتاق شده رو بمن گفت: آهوجان فکر کنم وقت خوابته. چون مامانت خ یتشکر آراز
 گلم.  کنمیم یادآوریکرده مواظبت باشم. دارم 

. کردیبه آراز انداختم که چشم به من داشت و نگام م یواقعا وقت خوابه. نگاه دمیبه ساعت انداختم که د ینگاه
 منتظره اتاق رو ترک کنم و تنهاشون بذارم.  دمیکه د ستادیپرستار ا ینگاهم رو

 خوامیم خوابه،یکردن و تا صبح م قینداشته باشه، االن که به آراز آمپول تزر یبه خاله گفتم: خاله جان اگه اشکال رو
 . هیکاف نیبالش و پتو بمن بد هیکاناپه راحتم. فقط  یاتاق بخوابم. رو نیهم یتو

 هستم و انپوریک ی. من خدمت آقانیحال بهم زن پرستار بلند شد که گفت: آهو خانم شما اصال نگران نباش یصدا
 . دیی. شما لطفا بفرماکنمیم یدگیبهشون رس

رو هم  مهینصفه ن یدوقاشق غذاکم موند اون  زد،یحرف م ختیریم رونیکشدار که عشوه ازش ب ییبا صدا نیهمچ
 . ارمیباال ب
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 !بمون یعنیخم کرده تکون داد  یبه آراز انداختم که چشماشو ملتمسانه برام جمع کرد و آروم سرشو بطرف ینگاه

ودم . خیبخودم گرفته گفتم: نه خانم رحمان یسرد و محکم ی افهیاالن جاش نبود. ق یمونده بود بلند بخندم، ول کم
مم هستم. الز ششی... که خودم پ نیاستراحت بکن نییبفرما نی. االن که شما کارهاتون رو انجام داد مونمیم ششیپ

 شعوررررر(  یب یدختره  نگفته بودم شرّت رو کم ک ی. ) علنکنمیشد حتما خبرتون م

 انپور؟یرو به آراز گفت: آخه جناب ک پرستار

 حالم خوبه. نیآروم گفت: نگران نباش آراز

 .دیو راحت باش دیی. بفرمامیکنیصداتون م نیستیکه ن یدور یشد جا ازین

 گفتن اتاق رو ترک کرد.  ریبه سرم زده بعداز شب بخ یدوباره سر زونیآو یبا لب و لوچه  دختره

باعث  دیکش یا دهیبلند و بر یخوابم بپوشم که آراز نفسها یبرا یشدم پشت سرش به اتاقم برم و لباس راحت بلند
 شد زهره ترک بشم. 

 رونیقلبم داشت ب کهیبخورم....... در حال نیبطرفش هجوم بردم که کم مونده بود کله پا شده زم دهیترس چنان
شد  یچ ؟ی: آرازجان خوبوحشت زده خودمو بهش رسوندم. دستشو گرفته بطرفش خم شدم. آروم گفتم ومدیم
 م؟یدکترو خبر کن تسیحالت خوب ن ؟یکشینفس م ینجوریچرا ا دفعه؟ی

شو برگشت. دست یگرفته رنگ و روش کم کم بحالت معمول قیعم یداد و دوباره نفس یآهسته سرشو تکون دمید که
خوب  جی...... دکتر گفته بتدریول شمیم ینطوریا یدستاش گرفته گفت: نترس خوشگلم. گاه یباال آورد و دستامو تو

 . دی. بعد آهسته منو بطرف خودش کششمیم

 شیرها! ولم کن س یکنیم نکارارویا کنهیم ریو نفستم گ یپسر، حاال خوبه جوون ندار یگفتم: بتــــــــــرک تند
ه خرابه، منک یلیکله ات! حالت خ یخورده تو دنیباور کن فک کنم دکترا نفهم یقلبت خورده ول یمحل!! گلوله تو

 دادم!!! صیتشخ ینجوریا

 ! یکشیمنو م یحرفا و اداها و جبهه گرفتنهات دار نیکن آهو با ا گفت: باور دیخندیم زیر زیر کهیحال در

داره  یچه معن گفتیم چارهی!! اردالنِ بوووووووونهیشدم که کالفه گفتم: زده به سرت د دهیجلو کش شتریهم ب یکم
 !! کردمیمرد عذب بمونه، من قبول نم هی شیدختر بره پ
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 !!! خاک تو گورت! هههههههههههادیبدت م یلیتو هم خ نکهینه ا ده،یورپر یدلم داد زدم: آهو یتو

ول کنم نبود،  چیو آراز اصال به ه میکردیبه هم نگاه م سیتو ف سیکه ف نطوریبا خنده ام جمع کردم و هم خودمو
 صورتم نشست.  یدستش باال اومد و رو

چقدر چشم انتظارت  یدونیمنازم!  یتنگ شده بود آهو یلیکرد که گفت: دلم برات خ شیآرومش دلمو ر ی زمزمه
 !.....یبودم از در وارد بش

 !کردمیلبام زوم شده که داشتم خودمم فراموش م یو چشماش رو ادیم کتریکردم سرش داره نزد احساس

 یو نگاهمو به چشمان ملتمس آراز دوخته گفتم: پسره  دمیتند عقب کش خواستیمنو م رونیخاله که از ب یبا صدا 
 ضیمر ! توکنمیکه فردا صدرصد خونه تو ترک م یمشخصه نه سالم بودنت، همشم به فکر خودت تیضیکه نه مر والیه
 تو که ... شیپ دممنم که بلند شدم هلک و هلک ، تلک و تلک  اوم ضیکه، مر یستین

 دست و پنجه نرم لییبا عزرا یکه دار تمیوضع نیاتاق گرفته غرغرکنان گفتم: تو ا ی گهیبا ناز بطرف د صورتمو
 !!!یبازم بفکر خودت یکنیم

 ... آآآهوووووووو... یخانوم کنمینکن .... خواهش م وونمیصداش بگوشم نشست: آهووووو د که

 پردردت!!    یاون صدا یبرا رمیدلم داد زدم: دردت به جووووونِ تمام قدِ آهو! بم یبا درد صدام کرد که تو نیهمچ

 عی. و سرگردمیخونسرد به خودم گرفته گفتم: االن بر م یاو چهره  دمیکش قیعم یکنترل کرده نفس احساساتمو
 اتاقو ترک کردم.  

محکم باشم و مقاومت کنم! فکر کردم:  دیبا یبراش،.......... ول رمیبم یبودم. اله نیچقدر دلم گرفته بود و غمگ ایخدا
کارِ  نیلبام نشست( االن هم با ا یرو ینداشت ) لبخند یبا هم سازگار امیاال میما دوتا که کال اخالقمون از قد

 یتو ییجا ی! پس عشق و محبت و دلسوزکردمیم هیتصف شحسابمو باها دیکه عشقمون کرده بود با یکارستون
 نداشت.  ممیتصم

 اومدم.  نییزرد بود تنم کرده پا یبا گلها دیسف یکه بلوز شلوار نخ یا دهیپوش یاتاقم رفتم و لباس راحت به

 یایدختر که ب ییزمزمه کردم: پونه کجا ؟یآخرش که چ یلباسام وارد اتاق آراز بشم، ول نیبا ا دمیکشیخجالت م اول
 ! یبا بابام خال امیداداش یوقت شب! جا نیشده ا ایحیچه ب تییدختر دا ینیبب
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 .کردیو آماده اش م نداختیکاناپه مالفه م یوارد اتاق شدم. خاله داشت رو 

 بطرف آراز برگردم.   تونستمیو نگاش کردم. اصال نم ستادمیکنارش ا منم

 فقط به من چشم دوخته!  دهیرنج یمدت آراز با چهره ا نیدرتمام ا گفتیاحساسم بهم م یول

 رکایچ ؟یکنینگام م ینجوریآرازخان هااااااا؟ چرا ا هیرو به آراز کرده گفتم: چ یعصبان یاز رفتن خاله با چهره ا بعد
دختر خوب کنارشون الال کنم  هیمثل  امیب خوادینکنه آقا دلشون م ؟یرده چشم بمن دوختآز نهمهیکردم که ا
 هااااآااان؟

م دهن یگفتم من!!!! که محکم دستمو جلو یچ یخدا چ یزده بودم! فقط بلند گفتم: وا یمتوجه شدم چه زِر کدفعهی
 گرفتم!!!

 دهیو خند فشردیش م نهیس یبود، دستشو رو دهیپر شیآزردگ یتمام که همه  یخدا، آراز با سرخوش یوااآآآآآاا
 . کردینگام م

!!! جا هم که یخانوم یحرفم هم خوشش اومده باشه خندان گفت: آآآآآآآاخخخخخخ گفت نیاز ا یلیکه خ انگار
 ! یبخواب یتونیهست و تخت بزرگه. کامال راحت م

ظلوم شده گفت: آخه من که عمل قلب م یبندمش، با چهرها یجمع شده ام به توپ م یدارم با چشما دید یوقت
 هنهمیخواب که ا هیخب  ؟؟؟؟یکنینگام م ینجوریپس چرا ا ادیهمکه از دستم بر نم ی!!! کارحالمیو ب ضیداشتم، مر

 دنگ و فنگ و دعوا و چشم غره نداره!!

چشم بصورتش دوخته بودم فکر  کهی..... در حالایح یپسره ب رفتیاز رو هم که نم ریخــــــــــ نــــــــــه
 .دیکه کمر به برانداختنش کرده بودم به کجا خواهد رس میدشمنِ خون نیآخر عاقبتم با ا کردمیم

نگاهش  یکه بدنم رسما مور مور شد. ول کنهیبرانداز م یلباس راحت یخندان چنان سرتاپامو تو ییبا چشما دمید
 دم نتونستم بهش بتوپم و دعواش کنم. کر یمظلوم و مهربون و عاشق بود که هرکار یبحد

که  هیوضع چه نیا ،یتا زودتر سرپا بش یاستراحت کن دهیخواب شتریب دیو با یضیجلو رفته گفتم: مثال تو مر آهسته
 ،ینداشته باش یباشه و استراحت ینجوری!!! اگه وضعت استین التیخ نیو تو اصال ع ادیاز تو خوابم م شتریمن ب

از سرزنش دکتر و پرستارت که کم مونده منو دار بزنه،  دموبه خونه مون برگردم و خو فتادهیبرات ن یمجبورم تا اتفاق
 !!!گهینه کس د رنیگیدور کنم. چون حتما خِر منو م
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 چیلباش نشست گفت: نگران نباش تا تورو دارم ه یاز درد رو یهاش گذاشت و لبخند هیبخ یدستشو رو کهیحال در
 . سوزمیتب دارم و از درون دارم م کنمیفقط احساس م! فتهیبرام نم یاتفاق

رکار س دمیگذاشتم. خنک بود. چنان با لذت چشماشو باز و بسته کرد که نفهم شیشونیپ یرفتم و دستمو رو جلو
 واقعا از درون تب داشت.  ایبودم 

و  یخوابیخوب م یبچه  هی! مثل یو از منم خنکتر ستین تیچیگفتم: ه زدمیم یلبخند طنتشیاز ش کهیحال در
 !یزنیشد صدام م ازیهرزمان ن

 کهیمرتب کردم، در حال دهیش باال کش نهیس یبرداشتم و بطرفش خم شده پتو رو تا رو شیشونیپ یاز رو دستمو
 . کردیم وونمیو عشق نگاهش داشت د ینیسنگ

 ! شدمیچرا بشدت بغض کرده بودم و داشتم خفه م دونمینم

سرنوشت خودم برم، نه  یازش دل بکنم و تنهاش بذارم که سال تا سال پشت سرمم نگاه نکنم وپ تونستمیم نه
ر که منو د یاونجور تونستمینم یلحظه ا چیکه با من کرده بود رو ببخشم! ه یاز گناهش بگذرم و کار تونستمیم

و باعث شده بود از  شدیم کیزشت و ترسناک منصور که بمن نزد یآغوش منصور انداخته بود رو فراموش کنم. لبها
فراموش نکرده بودم، تا آخر  چوقتیمو به صورتش بکوبم و اون مشت و لگدها رو ه یلیگذاشته س هیتمام وجودم ما

 بود. ثیکه باعث همه شون آراز خب کردمیعمرم هم فراموش نم

کاناپه دراز  ی. شبتاب رو روشن کرده لوستر اتاق رو خاموش کردم و رودمیدرد کش یاز رو یدور شدم و آه ازش
 .دمیکش

 گفت.  ریآروم شب بخ داشتیچشم از من برنم کهیدر حال دهیکش یقینفس عم آراز

 همان!  ختنیندادم چون واقعا دهن باز کردن همان بود و اشک ر جوابشو

 

 تو پدر شعر های من است قلب

 که میشوی  دلتنگ

 سینه ام سقط میشویدر  شعری
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 تن به باران زده ی من  معشوق

 بیت های بی قافیه شعر نیست ! این

 ی نکاح قلب تو با سینه ی من است صیغه

 به زفاف آغوشت در نمی آوری ؟! مرا

 است دیگر دلتنگی

 را ندید می کند، تا ندیده ها جان را به لب نرسانند ! دید

 دلتنگ بودم! چقدر

 

 یلو راحت بود. و دیکشیآروم نفس م یلیکنترل کردم. خ تشویسرش رفتم و وضع یشده باال داریصبح سه بار ب تا
 و بدنش گرمه! یشونیتب داره و پ یبار سوم احساس کردم کم یبرا

 کهیبود. در حال دهیاومد. آماده خواب نییدادم. از تختش پا حیبه اتاق پرستارش رسوندم و حال آرازو توض خودمو
کرد و فقط  قیداخل سرم تزر یبدنش آمپول یدما یریسر آراز اومده بعداز اندازه گ یبمن نداد باال یچندان تیاهم

 شد.  خارج. و بدون حرف از اتاق دینگران نش هیعیگفت: تب کردنش طب

بعد که بشدت  یبازم گرم بود. مدت یول ذاشتمیم شیشونیپ یدست رو یبه آراز که خواب بود نگاه کردم. ه یکم
کنار آراز گذاشتم و چشمامو بستم  یِبالش اضاف ینشسته بودم سرمو رو یصندل یهمچنانکه رو ومدیخوابم م

 استراحت کنم.  یلحظات

صورت آراز نشست!!  یگوشم چشمامو باز کردم که نگاهم رو یکنار الله  یکشدار و گرم ینفسها یصدا با
 دستم قفل کرده بود در کمال یدستشو تو کهیالبععععععععله آراز خان فرصت طلب خودشو کنار سرم کشونده، در ح

 داشتن!!!  فیخواب ناز تشر یآرامش صورتشو کنار سرم گذاشته تو

، اکم و کسر نباشه ه یزیدفعه چ هی زمیعز یبردم گوششو گرفته محکم بکشم و با تمسخر بگم: وووووووووو دستمو
 !!! شعوووووووووووووورینره غول نکبتِ ب یپسره  نیدلتون خواست انجام بد یتورو خدا هرچ
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تکون داده گفتم: باشه حاال صبر کن  یکنم! فقط سر تشیاذ ومدیبود که دلم ن دهیچنان آروم و مظلوم خواب یول
 به وقتش!!! دارم که برات نسناس! یهمچ

 رفتم.  سیبطرف سرو دهیکش رونیدستمو از دستش ب آهسته

 ! کنهیداره با لبخند منو نگاه م دهیلم یبطرف کهیشده در حال داریآراز ب دمیاومدم د رونیب نکهیهم

 پراز عشق و لرزان جوابمو داده گفت: حالت خوبه غزال کوچولو؟ یسالم دادم که با صورت آروم

پسره  نیباال رفته فکر کردم: بخداااااآ ا یجوابشو بدم صورتمو برگردوندم. با ابروها نکهی!!! آهسته بدون ایاسم عجب
 محلش نذارم.  ادیبخودم مسلط باشم و ز دیبه سرش! فقط با زده

با  یمنو شادمانه ول نییآقا داره چنان از باال تا پا دمیهمچنان منتظر جوابه فقط گفتم: بله خوبم. د دمید یوقت یول
 ــــــــــضی... مر یباااابااا بازم شروع کرد یکه کم مونده بود داد بزنم: ا کنهیاسکن م دهیپر یرنگ

 !!!! ایح یب یپررووووووووووووووو

برا خودش کم  یچیو از ه کنهیکار م یبدنش داره بخوب یبجز قلبش همه جا هیضیچه جور مر نیبودم ا ریمتح فقط
 !!!.... ذارهینم

 

 

 چهل و سوم قسمت

 

بودن  احساس لخت دوختیآراز از بس چشم بهم م ،یراحت یلباسها نیاتاقم رفتم لباسهامو عوض کنم. با ا بطرف
 بود!!!!  دهیهمه جام پوش کردمینگاه م یهرچ ی. ولکردمیم

بصورتم  میمال یهمرنگ بلوز داشت تنم کردم و دست یلوفرهایکه ن ییبایگلدار ز یرنگ با دامن شلوار یصورت یبلوز
 اومدم.  نییقرمز خوشرنگ که سرم کرده بودم پا یبرده با شال

 . دادیرو نشون م شیتابیآراز نشست که چهره ش بشدت ب یاتاق آراز رو مرتب کرده بود و چشمم رو خاله
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 نشه.  ییبچه مون هوا نیاز ا شتریبرخورد کنم تا ب یآروم و معمول یلیکردم خ یسع

صورتش و  شیبگردم! آقا با ته ر یاله یلباساشم عوض کرده بود!! آآآخ نکهیمثل ا دیآراز چرخ یدوباره رو نگاهم
باز  ی. ولدیرسیهمرنگش بود چقدر جذاب بنظر م یرنگ و شلوار راحت یشرت آب یکه شامل ت ییها یلباس راحت
 چشم بود! یضعفش تو

 نبود.  ی. از پرستارشم خبردیچ یداشت صبحونه شو م زیم یبود و خاله هم کنارش رو دهیتخت دراز کش یرو

که  ی. و لقمه ایصبحانه نون بخور یبرا یتونیتخت نشسته گفت: آرازجان دکتر اجازه داده م یکنارش رو خاله
 دستش آماده کرده بود رو بطرف آراز گرفت. 

 بخورم!  تونمیتخس سرشو تکون داده گفت: اصال اشتها ندارم خاله نم یمثل بچه ها آراز

 نه؟ ای یبخور یزیچ دیاب یاول صبح ،یکه گرسنه بمون شهیدوباره گفت: پسرم نم خاله

 برگردوند و ازخوردن گهی. و صورتشو بطرف دخورمی. بعدا متونمیتکون داده گفت: اصال نم یدوباره سر آراز

 امتناع کرد.  

ش ناخوش یِ وضع جسمان نیتخت موندگار بشه! با ا یرو دیبا نطوریبره آقا هم شیپ ینطورینه، ا دمیکردم و د یفکر
 آمپول و قرص نوش جان کنه!! دیبا یهم که ه

 بطرف تخت رفتم. از خاله خواستم جاشو بمن بده!  یعصب یسخت و محکم و کم یا افهیق با

 ریخوب و سربز یبچه  هیحرص آلود که بصورت آراز انداختم گفتم: مثل  یرو از دست خاله گرفتم و با نگاه لقمه
بگردونه!! و لقمه رو  لچریو یداشته باشه تورو رو یفکر نکنم وقت و فرصت چکسی! هادیو صداتم درنم یخوریم

 محکم بطرفش گرفتم. 

لحظه هنگ کردم و از خجالت رنگ برنگ شدم.  کیو دهنش گذاشت که  دیچنان با ذوق لقمه رو از دستم کش آراز
 !!هستادیسرش ا یشده بود! انگار نه انگار خاله باال الیخیخجالت مجالتم که اصال ب گهیلنده هور د یپسره 

 !!!ینداشت لیو متعجب فقط گفتم: تو که م آروم

 اشتهام باز شد! ییهویخنده گفت: اتفاقا االن  با
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 !!دیرو لطف کن گهید یلقمه  یعنیمنتظر، چشم بصورتم دوخت  یخورده با لبخند یلقمه رو فور ی هیبق

وم رو آه یگفتیباره م هیو نه گفتن،  خورمیخندان گفت: پسرم عوض اونهمه نم رفتیبطرف در اتاق م کهیدر حال خاله
 من!!  طونکیش کردیهم م ی! حاال چه نازخوامیم

 کارها و یلیما با هم خ یصورتش بکارم! ول یرو یآراز ضعف رفت که کم مونده بود بوسه ا یلحظه چنان دلم برا کی
 !!شدیانجام م دیکه به موقعش با میها داشت یحسابرس

 از فکرم گذشت: کرد،یخاطر و اشتها نوش جان م بیو آراز هم با ط گرفتمیم کیکوچ یبراش لقمه ها همچنانکه

 

  کــــــــــاش

 که عاشق است  یبه زن   

 آموختند  یم       

 ! ردیچگونه انتقام بگ           

  نمیغمگ                

 که عشق                     

 مهربان است... نهمهیا                         

 

شم و تا بپا ب کردیم تمیاذ شتریدرب و داغون که ب یفکرا الیخیکار از کار گذشته بود. پس بهتر بود منم فعال ب گهید 
 بذارم.  گریج یدندون رو یکم یماریخاستن آراز از بستر ب

 زد،یبصورتم م یلبخند کهیحرف گوش کن درحال یآب پرتقالش قرصهاشو هم بخوردش دادم که مثل بچه ها همراه
که  ینشسته بود ازم تشکر کرد. آرامش رنگشیب یلبا یکه رو بایز یدستم گذاشت و با لبخند یآروم دستشو رو

 نگاهش بود حد نداشت.  یتو
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و خودم یبا تمام وجودم تالش کردم حاالت روح یدستم بدم. ول یکه کم مونده بود کار رفتیدلم براش ضعف م چنان
 زدم که در اتاق باز شد. یلبخند کمرنگ کنترل کنم و بقول معروف گاف ندم! پس

آراز  ادتیع یخودم که برا یایفرما شده بودند. بابا و مامان و داداش فیتشر یخونواده محترم توانمند همگ بعععععله
 بود. 11حول و حوش  بایاومده بودند. ساعت هم تقر

 کردم که مامان یباهاشون احوالپرس اقیبودمشون! با عشق و اشت دهیپرواز کردم. انگار سالها بود که ند بطرفشون
 یعوروجکم هرکدام بنو یای. داداشدیبوس مویشونیو پ دی. پدرم دلتنگ منو در آغوشش کشدیمحکم بغلم کرد و بوس

 مو براه کرده بود.  ندهحالت سربسر گذاشتن داشت که خ شتریکه ب کردندیابراز محبت م

زار و نزارتر شده؟  روزیاز د یسرش آورد ییچه بال ه؟یچه وضع نیاتا کنار آراز نشست گفت: آآآآآهههههههو  اردالن
 نون پروردنش!! فیح نیدرد نکنه با ا نهی! دست ننه سکیخوریساده هم نم یهمراه هیتو بدرد  یعنی

م ه یکل روزیگفته؟؟؟ اتفاقا آراز از د یحرفو ک نیبراش جمع کردم و لبامم غنچه کردم که ارسالن گفت: ا چشمامو
نه با درد نک نهی! دست ننه سکیشده آراز تپل ضمونیبهت! االن مر کنمی! افتخار مکهیکوچ یآبج نیشده! آفرچاقتر 

 پرستار پروردنش!

اشته د یبا دخترم کار یخندان گفت: هرک کردیبا نگاهمهربون و مغرورش نگام م کهیو بابا در حال میدیخندیم یهمگ
ما که اومده با کمک بهت  ی! آراز جان از کوچولوینیب یباشه فقط با خودم طرفه! اردالن مواظب خودت باش که بد م

  ؟یهست یرو ادا کنه راض نشید

بمونه! اگه بگم با اومدنشون حال و  نجایآهو خانم ا نیآهسته گفت: واقعا ازتون ممنونم اجازه داد یبا لبخند آراز
 !نیمحبت کرد یلی! خنیکنیشده باور نم خونه عوض یهوا

مشکوکم ها! حواست باشه!  یلیادا کردن آهو خ نیدِ  نیمن به ا کنمیرو به آراز گفت: آراز جان از االن اعالم م اردالن
 از من گفتن بود!

زخمم بکنن که اونم  یبا خشم انگشت تو مونهیکم م یراحت باشه، فقط گاه التیخندان گفت: نه اردالن جان خ آراز
 مواظبم! فقط از ترسشون خواب ندارم!

 . دندیخندیم هیبق ی. ولدیفهم یاز ماجرا نم یزیو چ کردیمتعجب نگاه م مامان

 بطرف آراز رفت.  یپرستار نازدار وارد اتاق شد و بعداز سالم نیح نیهم در
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 یم که نوربارون بود! کم مونده بود باصداافتاد که هردو تمام حواسشون به پرستار و چشماشون امیبه داداش چشمم
 هم تا بناگوش باز بود!  ششونیو ن کردنیم ارتیتازه پرستار رو ز نکهیبلند بخندم. مثل ا

 یلیخ یدخمل یدم گوشم گفت: آهو یبه پرستار و آراز کرده با لبخند مرموز یبمن و نگاه ینگاه یگریبا موذ اردالن
! از من گفتن بود!!! بعد همچنانکه دهنش دم گوشم بود دهیدفعه کار دستت م هیپرستار خوشگله  نی! اایمواظب باش

 ایبه اطالع بعض اشویآواز خوندن و شلوغ نیا خوردمو قسم  دمیخندیکرد که فقط م یآروم شروع به خوندن آهنگ
 برسونم. 

بود جبهه  دهیکه برام کش یکه گذشت متوجه شدم خونواده ام مخصوصا بابام اصال در برابر آراز و نقشه ا یمدت
بترکم! البته مامان کال از ماجرا خبر  تیاز عصبان موندیو کم م سوختیخوشحالم هستن که دلم م دیشا رن،یگینم

. از بابا هم درجا طالق کردیاز شناسنامش پاک م مو اسمشون کردیاعدام م اموینداشت، وگرنه فکر کنم در جا داداش
 از مونهیکم م کردمیبودند و ............ احساس م الیخیکال ب ونیآقا ی! ولکشتیخودش م یآرازم با دستا گرفت،یم
 !!! ادیاشکم درب یتفاوت یب نهمهیا

م دل کردیم یدگیو انقده راحت بهش رس دیچرخیآراز بودند و پرستار هم چنان دور بر آراز م شیپ یام ساعت خونواده
 کنم...... رونشیبلند شم از اتاق ب خواستیم

 

 

 قسمت چهل و چهارم 

 

اردالن و ارسالن که پرستار هم با ناز براشون خنده  یو خنده ها یآراز بودند و با شوخ شیپ یخونواده ام مدت اونروز
 آراز اصرار کرد ناهار رو بمونن، قبول نکردن و رفتند.  یهر چ داد،یم لیتحو

 خوش و بش با بابام بطرف اتاق آراز رفت. و بعداز  دیکه دکتر آراز هم سررس کردمیم یخونواده مو راه تازه

 .  کردیش م نهیبعداز رفتنشون وارد اتاق شده بطرف آراز رفتم که دکتر داشت معا منم

 شد.  کیپانسمان به تخت نزد ضیپرستار با لوازم تعو دمید
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نره غولِ  یها پسره  یباش یبود که کم مونده بود داد بزنم: مبادا ناراحت و ناراض دهیتخت لم یچنان راحت رو آراز
 مزمن! 

کم مونده بود  گهی! ددمیجوشیچرا داشتم از درون م دونمیپانسمان آراز رو عوض کنه! نم شدیداشت آماده م پرستار
 کارش رو دیهستش و پرستار با یعیامرطب هی نیآهو! خب ا الیخی: بگفتمیبخودم م یکنم! ه زیغل غل کرده سرر

 بکنه! 

 یراست اومد تو ییهویگرفتم که قلبم  یآراز رفت، چنان گر راهنینبود. تا دست پرستار بطرف پ یاصال شدن یول 
 پرستار رو کنار بزنم! یچه جور دونستمیدهنم! فقط نم

خانم  دیآراز بگوشم خورد که گفت: ببخش یصدا نیح نیآراز رو گرفت. در هم راهنیبا ناز و آرامش پ پرستار
خواهش  یول ستین شونیا ی فهیوظ دونمیبکنه؟ هرچند م نکارویدکتر خودش ا یقاآ نیاجازه بد شهیم ،یرحمان

 .....کنمیم

 لبش اومد. یرو یبه صورت دکتر افتاد که راست راست چشم بمن دوخته بود و آهسته لبخند نگاهم

 شرشر عرق از بدنم راه افتاده! دونستمیتابلو بودم!! فقط م نهمهیا یعنیفرو برم!  نیزم یمونده بود آب شده تو کم

 !!نجام؟؟یمن چرا ا نیکنیمنه!!! فکر م ی فهیوظ نیا انپوریک یآقا یگفت: ول پرستار

 !!کنمیخواهش م ی. ولخوامیو واقعا معذرت م دونمیگفت: م آراز

ودم خ خواستمینداره! اتفاقا م یبی. عیخانم رحمان کنمیم نکارویچشم از صورتم برداشته گفت: خودم ا دکتر
 بدم! شنهادیپ

 دمیشکیم یبه آسودگ ینفس کهیآراز نازک کرد که کم موند حالم بهم بخوره! در حال یبرا یچنان پشت چشم پرستار
 خداروشکر کردم. 

و کرد و لباش زیچشماشو ر دیلب نگاهش بطرفم برگشت که تا نگاهمو د یگوشه  یخندان و لبخند یبا چشمان آراز
 سکته ی!! داشتستین میحال یچیه یکنیکه احساس م ی: خــــــــــر خودتگهیبزور جمع کرد. احساس کردم م

 !!  خورهیمنو نم ینه؟؟ نتــــــــرس رحمان یکردیم
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بود دوست  دهیفهم والمیشده بودم هاآااآا! ه یگذشت و قشنگ قهوه ا یرنگ صورتم از سرخ گهید یووووووووو
 ستبر عشقمو نگاه کنه! ی نهیس زشیه یبا اون چشما ایدست پرستار به بدنش بخوره ندارم 

 . کردیم یبود! چون با چشماش داشت منو قصاب دهیکنم پرستار هم موضوع رو فهم فکر

 !یمونده تو برام خط و نشون بکش نمیدلم داد زدم: برررررررو باااااابااآاا! فقط هم یتو

دن ب یکه برداشته شد، واقعا حالم دگرگون شد! از کجا تا کجا هایچیباندپ دنیآراز رو کنار زد، از د رهنیکه پ دکتر
 رفته بود!!!  یجراح غیت ریآراز ز

رو  ونزششیر یرفتم و نشسته صورتمو برگردوندم. چشمام پراز اشک بود که بزور تونستم جلو یبطرف مبل آهسته
 ن بدبخت قلب لرزان من!!آرازِ من! بدتر از او چارهی! برمیبگ

 

 ..یکه لعنت ستین قلب

 

 یبه بند ختهیاست در دلم آو یزیچ

 من  یبغض ها نیب خوردیتاب م      

 یزندگ یو درد ها            

 که مرا راحت کند  ستدیا ینه م               

 تپد که درد و غم عشق را کم کند ینه م                   

 

اشتها ندارم و  گفتیخوردن کنارش نشستم در خوردن کمکش کنم که شروع به هزار ناز و ادا کرد. فقط م سرناهار
 ! تونمینم
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ازش برسم اونورش  یحساب خواستمیمنکه م یباشم! ول دارینازشو خر یکم دادیانجام م یعمد شترشمیکنم ب فکر
 نازکشش باشم.  خواستمینم دا،یناپ

 چشمامو ذاشتم،یپانسمان شده م یجاها یش درست رو نهیس یانگشتمو رو کهیگذاشتم و در حال یرو کنار بشقاب
 نهیس ینکن انگشتمو راست تو یکار ال،یآرازخان گودز نیبرده آهسته گفتم: بب کتریبراش جمع کرده، صورتمو نزد

 ت نهیقلبت رو از س خوامیم که فقط هیدلمم آشوب ی! باور کن تویندار یناخنام خالص نیت فرو کنم که از دست ا
!! فکر نکن هلک یلیزخم و ز یِو تو دونمیمن م ای یخوریخوب و سربراه غذاتو م یمثل بچه ها ایبکشم!! حاال  رونیب

 باشم!!  داریبدردنخورت رو خر یو تلک اومدم فقط نازها

 ؟نیو خودتونو به زحمت انداخت نیچرا قدم رنجه کرد ن،یومدین دنیناز کش یبپرسم اگه برا شهیگفت: م خندان

ازت برسم بلکه دلم خنک شه!!  یحساب هیکنم!  یرو برات باز لییجمع کرده گفتم: فقط اومدم نقش عزرا صورتمو
 !!!آقاهه ینیصبر کن تا بب

 تخسِ نسناس دهنشو باز کرده بلند گفت: خــــــــــانم رحما.....  یپراز خنده بود ول چشماش

دستم گذاشته بازور و خندان و  یدهنش فشردم! چنان محکم فشردم که تند دستشو رو یرو ناخواسته دستمو که
 کشنیکمک که دارن منو م ادیبگم ب خواستمیفرو داد و گفت: بابا فقط م ینفس ده،یکش یکشان کشان دستمو کنار

 مطمئنم! یبست چارهیکمر به قتل من ب گهی! تو امروز دنیهم

 ی. بوسه اش که رودیبکشم که پشت گردنمو گرفته بطرف خودش کش رونیب خواستم دستمو از دستش خندان
 ز،یه یخودمو از دستش خالص کنم فقط گفتم: پسره  کردمیزد. همچنانکه تالش م شیچشمم نشست تمام بدنمو آت

 ! رنیم رات هم د مهینصفه ن یها هیباور کن اون چندتا بخ یاریدرم یکه تخس باز نهمهیا

و رو گا هی تونمیکه آروم و عاشقانه گفت: باور کن االن گرسنمه و م دمیو لبامو محکم ورچ دمیزورخودمو کنار کش با
 هم بخورم! لطفا کمکم کن!

 بکنم.!!.... یبصورتش نگاه یحت تونستمینداشتم بگم و از خجالتم نم یچیه

 

 بخشد می هیجان ،صدایت دریاست جنس
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 بخشد می روان و روح من ی خسته تن به

. 

 خداست الطاف از رمگ ای معجزه نفست

 بخشد می جوان و پیر دل به بودن شوق

. 

 دارد شنیدن ایااااو...  دهنت از من اسم

 بخشد می ضربان چون مرا بیمار قلب

. 

 پیچد می فضا به تا تنت زیبای عطر

 بخشد می زمان به محبت،  عشق زمین به

. 

 لغزد می تنت به خوش پیرهنت آبی

 بخشد می روان های غزل مفهوم به جان

 

 

 چهل و پنجم قسمت

 



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

492 

 

 یکم خواستیم نکهیآراز پرواز کرد. آراز هم شیگل انداخته ام کردم. فکرم پ یبه لپها یحموم نگاه ی نهیآ یتو
، فقط حالتشم خوب بشه نیا کشهیطول م یمدت گفتی. دکتر مشدیبکنه، صورتش کبود م یسرفه ا ایراه بره  شتریب

 . ادیودش باشه و مراقبت کامل ازش به عمل بمواظب خ دیبا

آراز فکر کنم و بعدا که حالش خوب شد  یو جسم یبه آرامش روح کردمیم یگرفته سع یخاطر اللمون نیبه هم منم
 نیدارم برات! ا زایچ یلیچشمش بذارم. با لبخند بلند گفتم: صبر کن آقا خوشگله، خ یپدرشو درآورده راست جلو

 !!!ادیم رونیبکه به وقتش ذره ذره از دماغت  گذرهیبهت خوش م یلیخ یلیروزا خ

بخودم قول دادم کامال خونسرد و آرام رفتار کنم و از کوره در نرم. بلند  نهیآ یو همونجا تو دمیکش یقیعم نفس
 !!یتونی!! تو میتونیتو م یدخمل نهیگفتم: آآآآارررره هم

که خبر داده بودند  کردمیفکر م شیپ کساعتیس داشتم به لبا دنیپوش نیاومدم و درح رونیاز حموم ب عیسر
 ! شنیفرما م فیآرازِ دربدر تشر نیا ی ژهیو یمهمونها

 کردم: گوربگور شده ها واالااآااااااا!!!! زمزمه

 بود.  نویم شونیو لوس و از خود راض ختیریدکتر با اون دختر ب یهمون خونواده  منظورم

من خونه  دنیبندازه جوابشو بدم! چون مطمئن بودم با د کهیبخودم قول دادم اگه دختره خواست برام ت نهیآ یجلو
 . شدیدکتر الزم م دمیبکنه! شا دایپ یچه حال دونهیو خدا م شهیآراز چشماش هزارتا م ی

شست. آرزو کردم فرهاد لبام ن یرو یحرفها و حرکات خواستگار کوچولوم فرهاد لبخند یادآوری! با واه خدا بدور واه
 کردم و مشغول شدم.  یپوف کردم؟؟؟یم کاریچ دیاونو با یآراز وااااااااااااا یبخندم. ول یو کم ادیهم ب

باسنم بود تنم کردم و  یکه تا رو یرنگ گلدار یجگر راهنیهمراه با پ دیبرنگ سف یلخت و خوش طرح بلند دامن
 یجگر عینداشتم و فقط رژ ما شیبه آرا یازیهم کنار گذاشتم که بعداز جمع کردن موهام سرم کنم. ن یدیشال سف

اااااا! شدم ه یگریبلند گفتم: به به عجب ج زدمیبخودم م یلبخند کهیشدم! در حال ریچشمگ یلیهم زدم که خ یرنگ
 هم حواله ام کردم.  یفرستادم و چشمک نهیآ یخودم تو یبرا یکه بوس

رنگو عمدا زدم عکس العمل  نینگاهمو به رژ تندم دوخته فکر کردم: ا زدمیگل وگشاد بخودم م یلبخند کهیحال در
حالت جا  یآقاااااااااا! بذار کم یکور خوند یجلب توجه کنم! ول ادیکه اصال دوست نداره ز نمیآراز رو بب
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 ی. اگه هم خواست حرفخوادیم ــــــــــــــــــملــ......................... اصال به اون چه؟؟؟ دادیبــــــــــ
 !! .....ارمیبزنه چشماشو درم

زودتر  یخاله وارد اتاق شده ورود مهمونارو اطالع داد که بخاطر کارداشتن دکتر کم کردمیموهامو جمع م داشتم
 آراز برم. شیپ عتریاومده بودند. ازم خواست هرچه سر

 آماده ام. گهید یگفتم: چندلحظه  آروم

ازش  یدوساعته آهو کجا رفته خبر گفتیصبر و تحمل نداشت. م گهیآراز د زمیگفت: عز یبا لبخند مرموز خاله
 . ستین

 کردم بخودم مسلط باشم و بطرف اتاق آراز راه افتادم.  یزده شالمو سرم کردم. سع یخجالت لبخند با

مبل دونفره کنار  یدکتر و خانومش رو یشود!!! آقا بــــــــــه بــــــــــه چه دمیتا وارد شدم د آهسته
تخت کنار آراز نشسته که  یهم قشنگ رو دهیورپر یدختره  نیهستش. ا ییرایدر حال پذ یهم نشستن و مستخدم

دنِ از بو ختیریب ینویم نیبود ا خصقشنگ مش ی! ولکنهینشسته داره نگاه م یصندل یرو گهیپرستار هم طرف د
فقط خدا  کردیم کاریچ فتادیمثل مــــــــــن!!!!! حاال اگه چشمش بمن م خوره،یحرص م پرستار خوشگله داره

 عالم بود!

خواستگار  نیا ی. ولکردیداداشهارو نگاه تورو خدا! راد که کامال آقا منش داشت با آراز صحبت م یووووووووووو
پرستاره حتما  گذشتیهم م یکه اگه کم خوردیکوچولوم فرهاد چنان چشم به پرستار دوخته بود و با نگاهش اونو م

 . شدیتموم م

 !کنهیبزرگ بشه چه غلطها که نم نیهم نداره ها! ا یخنده ام گرفته بود. حاال خوبه سن و سال بشدت

 معطل نکردم و جلو رفته سالم دادم.  گهیمتوجه من نبود. د چکسیه

که رسما اول زرد شد بعد به  نوی! مدمیدهمه شون  یچهره  یکه بطرفم برگشتن تعجب رو با شدت تمام رو همه
 زد!  یکبود

 هم به آراز انداختم.  ینگاه میکردم و ن یهمه شون سالم احوالپرس با
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ازت  حموم رفتنم هی یبه اندازه  تونمینم یعنیدلم گفتم: بروووو بابا!  ی! توخوردیش به دلخورها م افهیق نکهیا مثل
 کوچولو به خودم برسم!! به تو چه آخه!  ایدور بشم 

با  کرد،یکنار خودش اشاره م ینشستنم انتخاب کنم که با چشم و ابرو اومدن فرهاد که به مبل یبرا ییتا جا برگشتم
 ما نبود!  یبرا ییبود و فعال جا یلبخند به همون سمت رفته نشستم. خب هردو طرف آراز پراز حور

و  مخش رو بزنم یکنیماهه، کمکم م یلیاز دست فرهاد! تا نشستم کامال به سمتم خم شده گفت: پرستارتون خ امان
 باهاش بچرخم!!  یکم

و خنده مو با زور نگه  زدمیم قیعم یبازم لبخندها ینخندم ول یادیخودمو نگه دارم و ز کردمیم یسع کهیحال در
 . داشتمیم

دلش گذاشت که بجلو خم شد. تند  یدستشو رو دمید کدفعهی کرد،یم فیرد که آروم برام چرت و پرت همچنانکه
 شد؟؟؟ ی: چدمیپرس

شتم گرفته دا چیدوتا ساندو امیب نجایا نکهیگفت: واال قبل از ا دادیسرشو به چپ و راست تکون م کهیدر حال وروجک
 که بابا جان گرامم هم اومد نشست.  خوردمیخونه مون م قیآالچ یتو

 چیوو ساند ارمیادب رو براشون بجا ب تیکرد که مثال منم خواستم نها چهامیبه ساندو ینگاه خوردیم ییچا کهیدرحال
 پسرم، نوش جوونت! ستمیتعارفشون کردم! برگشته سرراست بهم جواب داد نه من آشغال خور ن

 . دمیبلند خند ینتونستم خودمو نگه دارم و با صدا گهیگفت د نویا نکهیهم

 آراز نشست.  یکه چشمم رو دمیکه از خجالت سرخ شدم! لبمو گز کننیهمه دارن مارو نگاه م دمید کدفعهی

 .  کردیم فیسرِ منِ بدبخت رد یچشماش خمپاره و توپ و مسلسل بود که رو از

هکار بد نهمهیکه االن ا میگفت یزیچ یجنابعال یحسود! اصال ما به کارا یِزورگو یداد بزنم: به تو چه پسره  خواستم
 !! خندمیو م ادی! اصال خوشم ممیهست یجنابعال

هم با ناز و  ختیریب ینویدکتر با خنده شروع به حرف زدن با آراز کرد و م یصورتمو برنگردونده بودم که آقا هنوز
 دست آراز رو گرفته نگاهشو بصورتش دوخت.  ییکرشمه، در کمال پررو

 براش متصور نبودم.  یکنم که حد رونیدختره رو از خونه ب خواستیو چنان دلم م دیلبم ماس یرو لبخندم
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 . کردینبود و با دکتر صحبت م نویآراز اصال حواسش به م یول

 رو خبر داد.  یا گهیمشغول کنم که خاله ورود مهمون د یا وهیکردم خودمو با م یسع

خودت بهم صبر بده بتونم تحمل  ای!! خدامیکم داشت نویدلم داد زدم: به به فقط هم یورود مهمون شامپانزه تو با
 ..... کردمیتحمل م دیبا یکرده امروز رو بدون سکته به غروب برسونم! ول

 در دست وارد شدند.  یخانم با دسته گل بزرگ ایپرن

شو اگه دست بصورتش  افهیق  ن؟؟؟؟؟یا ــــــــــهینگاه کن! ک نویگوشم نشست که گفت: ا یفرهاد تو یصدا
بودم که امروز چشمم بهش  دهیند ی! خداجووونم من تا حاال رژلب اناریریکرم صورتش فرو م یتا آرنج تو یبزن

 روشن شد!

 کنم!!! هیگر ایفرهاد بخندم  یاز حرفها دونستمینم واقعا

 زمزمه مانند، دسته گل رو بدست خاله داده بطرف آراز راه افتاد.  یبعداز ورودش با سالم ایپرن

...... دست و پام که سهله دیبوس نهیصورت آراز خم شد و قشنگ آراز رو با طمان یپروا رو یکه ب دمیرو د یزمان فقط
ت کاشته شد داش شیشونیکه دوطرف صورت آراز و پ ایپرن ی! بوسه هادیتپ یبود. قلبمم بشدت م خزدهیتمام بدنم 

 . کردیم وونمید

آراز باشم و االن فقط غل غل کنم؟؟؟ خاک  لیفک و فام یرفتارها نیکه شاهد ا کردمیم یچه غلط نجایمن ا اصال
 آخه تو دختر!! ی! چقده خنگیهاتو بخور یفکر یب نیچوب ا دیهم با شهیفکرت آهو که هم یتوسر ب

نگ که تنش کرده بود قش یآراز خم شده بود که اون مانتو..... نه بلوزش کامال باال رفته، با شلوار تنگ یچنان رو ایپرن
 همه جاش مشخص بود.

 داشت دیبهشون کش یبورش که دست یانداخته با موها یهم سرش انداخته بود که افتاد و اونم کنار یکوچک شال
 نبوده!  نجایزود نتونسته بهش سر بزنه. چون ا کردیم یو معذرت خواه دیپرس یحال آراز رو م

 ششیو ن یماش قلبتلگرام چش یکرهایمثل است دمیو سرخ شده بطرفش برگشتم که د حالیتکان دست فرهاد ب با
 تا بناگوش بازه. 
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: آهوجووووووووونم، چه دیپرس اوردهیکم ن یشد ول زیخ میجاش ن یبهش زدم که تو یحرصم چنان سقلمه ا از
به آرازخان چسبوند! خوش  ییمن چه بوسه ها یها! خدا رمیبااااباااا! دارم از هوش م هیک گهید یلینگیف نیخبره؟؟ ا

 یبوسها ی! اونم اونجوردنیبوس یمبالغه م یمنو ب خوردمیبحال آراز، کاش من بجاش بودم و گلوله م
 خواست!   میلی! باور کن دلم خواست! خییییییییطوالننننننننن

 فرهاد خنده م گرفته بود! یهم از حرفها ،یهم عصبان خزده،یماتزده و مبهوت و  هم

 یکیشو! خودتو کنترل کن که فقط  الیخیزردنبو رو ب یریکبیا یدختره  یدادم: آهو کم یدواریمبخودم ا فقط
 !!رهیو م کنهیو بعد گورشو گم م نجاستیدوساعت ا

 !!! رمیآروم بگ تونستمیمگه م یول

بازار ماچ و بوسه راه بندازه!  یاونجور ایپرن دادیاجازه م دیصورتمو از آراز برگردوندم. آراز نبا دهیکش یقیعم نفس
 جووووووووووونش کنه! ایپرن ینگفت. مگه کم نمونده بود منو فدا یزیکه چ خواستیحتما آقا خودشم دلش م

وتا د کهیدر حال ایپرن دمیکنار راد نشست. تا بطرف آراز برگشتم د نویم دمیکه د کردمیفکر م ینجوریهم داشتم
و با آقا و خانم دکتر در حال خوش و بش هستش. اونم با چه ادا و  کنهیزشش مدستاش گرفته، نوا یدست آراز رو تو

 هم بهمراهش داره.   یکه لبخند ندازهیبه راد و فرهاد م یهم نگاه ی!! گاهیاطوار

 یدختره  زدیداد م نکهیدوخته بود مثل ا ایلبش، چشم به پرن یگوشه  زیاستهزاآم یدکتر چنان با لبخند یآقا
 صاحب مونده هاتو! یسر، چرا چشمات هرلحظه در حال کنکاشه!! جمع کن اون ب رهیخ یایحیب

کنار  و استیافتاده بود دستش تو دست پرن ادشی شعورخانیتازه ب نکهی. مثل ادیآراز دستاشو عقب کش یا لحظه
 بکشه! 

 کم مونده بوداز حرصم بلند بخندم! فقط

 فیز کرو ا یاش هم الک زده بود گوش هیکه برنگ رژ گرانما رشدهکویمان ییزنگ خورد. با ناخنها ایپرن یگوش کدفعهی
 آورد و با ناز و خنده شروع به صحبت کرد.  رونیب کشیکوچ

ن بم ینگران نگاه یبا چشمان ایآراز بدون توجه به پرن یآراز داد ول لیلبخند ژوکوند هم تحو هیتموم شدن  بعداز
 برگردوندم.  یانداخت که صورتمو بطرف
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  ن؟یخانم، شما اَپل دوست دار ایخــــــــــانم پرن دیپاره بخودم اومدم که گفت: ببخش شیفرهاد آت نیا یصدا با

اسه ک هیدستم اومده بود مطمئن بودم  یفرهاد کم اتیکه روح ییاز اونجا یول ه؟یچه سوال نیتعجب کردم که ا یلیخ
 چموش هستش. پس منتظر موندم.  یپسره  نیا یکاسه  مین ریز یا

 دمیم حیترج ادیاپل خوشم نم یخمار شده گفت: نــــــــــه من از گوش ییبه گردنش داده با چشما یقر ایپرن
 به فرهاد نشون داد. شویاستفاده کنم. و گوش ایگوش نیاز ا

 دست صاحب مرده ش بود.  یخوشرنگ یگوش یول اوردمیسردر نم ایکال از مدل گوش منکه

گفت:  دهیکش ایبه همه کرد و رو به پرن ینگاه هیلنگه ابروشو باال داده  هیدر کمال آرامش  فرهاد
 یسیبلدن و دارن ور ور انگل یهم خارج سیانگل یگداها یحت ه؟؟؟یاپل چ یخــــــــــــــــــــانم گوش

منظورم  نیمتوجه نشد کا،یمخصوصا آمر نیسال خارج بود نیچند شهی! اونوقت شما که ادعاتون مکننیصحبت م
  به؟یس ی وهیم

 جووووووووونم! ایپرن نیتر سوادیلحظه من خودمم هنگ کرده بودم که فرهاد ادامه داد: شما که از منم ب هی

. منم آروم شدیم هوشیمجلس از خنده که راد علنا داشت ب دنیترک کدفعهیجمع و بعد  یلحظه سکوتِ تو هی
 ! یچموش، خوب حالشو گرفت یبفدات پسره  ــــــــــول،یکم مونده بود داد بزنم: ا یول دمیخندیم

 شدیداشت از خودش خارج م یلیبطرفم برگشته خندان و آروم گفت: خوشت اومد نامزد جوووووووونم؟؟؟ خ فرهاد
 خوابوندم!!!ا سشویکه ف

 بشم.  هوشیواقعا نوبت من بود از خنده ب گهید ندفعهیا

 زدیم یاهیهم به س یسرخ که کم یافتاد. با صورت ایگاهم بصورت پرناز ته دلم ن یبود!!!..... با خنده  یدنید ایپرن حال
نشون  یبرا منم خود گهیوروجک، االن د یکه گفت: پسره  کرد،یبدون حرف با خشم چشم به فرهاد دوخته و نگاه م

کنم. و خودشم شروع به  کاریباهات چ دونمیکه م میسبهم بر ی! فقط دوست دارم روزیپرون یو متلک م یدیم
 کرد.  دنیدخن

. نیارگفتم پس اپل دوست ند نیبرنداشت بیها س وهیم نیاز ب دمینداشتم. د یمنظور نیزبل تند گفت: باور کن فرهاد
 در خدمتتونم! نیتک زنگ بزن هی ن،یحسابمو برس نیهروقتم خواست



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

498 

 

آروم  و رهیبگ دنشویخند یجلو تونستینم نحالیبا ا کشهیدرد م یلیخ دونستمیها که براه بود. آراز هم که م خنده
 . دیخندیم فشردیاش م نهیس یدستشو رو کهیآروم در حال

 بردند.  فیتشر نویم یکه به دکتر شد، بهمراه اخم و تخمها ینگذشته بود که با زنگ یساعت

 لمیخوب تحو یلیقبل خ یبدرقه شون از اتاق خارج بشم، چون خانم دکتر مثل دفعه  یشدم همراه خاله برا مجبور
 الیبرم که با ورود پرستار به اتاق، با خ رونیرو با آراز تنها بذارم و ب ایپرن یچطور دونستمیاصال نم یگرفته بود. ول

 راحت خارج شدم.

راد هم که اصال  چارهی. بخندوندیبشن فرهاد ول کنم نبود و همچنان با اشاره منو م نیکه سوار ماش یتا موقع مهمونا
 .کردیفقط نگام م دایب کترینتونسته بود نزد

 رفتن مهمونا بطرف اتاق آراز رفتم که هنگ کردم.  بعداز

ت داش ییقشنگ کنار آراز نشسته پاهاشم دراز کرده بود. با چنان ناز و ادا ایدفعه پرن نیآراز که دونفره بود، ا تخت
 . کردمیکه سرپا داشتم سکته م کردیم فیرو تعر ییماجرا

 ایلطفا جلوتر ب ،یستادیگفت: آهوجان چرا اونجا ا ی. بعداز لحظاتدیمن ماس یران روبطرفم برگشت و نگاهش، نگ آراز
 !ستین ادمینگو  یازم دور بود یلی! امروز خزمیعز نیکنارم بش

 از حوروشان!  یرو پر کرد سارتیو  نیمیها، که  کنهیم تیدفعه سرد هیبگم: آراز خان  خواستم

 دستم گرفتم.  لموینشسته موبا یمبل ینگفتم و آروم بدون حرف رو یزیچ یول

 تو!!! یکنیم یبیغر کنمی! احساس مایب کترینزد ،ینیکنارم بش خوامیدوباره صدام کرده گفت: آهوجانم م آراز

بعد رفتن من، حتما  کشهینکن آراز! بذار راحت باشه! االن خجالت م تیکوچولومون رو اذ یخندان گفت: دخمل ایپرن
 ماجرا گوش کن.  ی! بعد صورت آراز رو گرفته بطرف خودش برگردوند و گفت: حاال به ادامه خورهیاز کنارت جم نم

بخونه مون  کردمیاز دست هردوشون حالم گرفته بود که فقط آرزو م یبحد دونمیداشتم. فقط م یچه حال دونمینم
 . نمینب یزیبرگردم وچ

لحظه!  نیدست و پا بودم! چقدر بدردنخور بودم ا یب کردم،یرو از عشقم دور م ایپرن دیلحظات که با نیدر ا چقدر
 نوبر بود!!! یزپرت نهمهیدختر هم ا
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 . سوختیو ........ م سوختیبحال خودم م دلم

 رو تحمل کنم. بلند شده بطرف در اتاق راه افتادم.  ایبلند پرن یخنده ها تونستمینم گهید

 ........شمیپ ایب ؟یریم یآراز از پشت سر بلند شد که گفت: آهوجان کجا دار یصدا

 برگردم از اتاق خارج شدم و بطرف پله ها راه افتادم.  نکهیا بدون

 دهنمو باز کرده جوابشو بدم.  یتر از اون بودم که بتونم حت دهیمن رنج یول ومدیآراز همچنان از پشت سرم م یصدا

که  یحساب آراز رو کف دستش بذار ی! مثال اومده بودولیآهو! واقعا ا ولیتخت افتادم. فکر کردم: ا یاتاق رو یتو
! یکنیم یچه غلط نجای! آخه تو ایحرفاتو بزن یحت یبتون نکهیبدون ا ذارنیکف دستت م ینگیدارن حسابت رو جر

و  یپس بهتره خبر مرگت به خونه تون برگرد ،یعقب بزن زرو از  وردلِ آرا ایو پرن نویلحظه م هی یتونینم یتو که حت
 تموم!   یمگس مزاحم بدردنخور هیوسط فقط  نیکه زرنگترن به کارشون برسن! تو ا گرانیالاقل د یبذار

د که و بع کردمیصبر م دی. الاقل تا رفتنش باشدیبرام بد م یلیخ کردمیترک م نجارویا ایپرن شیاگه االن پ یول
 مینشویپ یاز آراز رو یراه بود. حداقل مارک پرستار نیبهتر نی. اگشتمیخودمونم برم یگورشو گم کرد منم بخونه 

 .شدیحک نم

 باهات کار داره! نکهی. مثل اکنهیبه اتاقم زده گفت: پسرم صدات م یسر خاله

 خسته ام.  یلی. خششیپ امیاستراحت کنم م یکم نی: لطفا بهش بگگفتم

 اومده صحبت شیدر مورد اوضاع پ یکم دهیبا آهنگام خودمو سرگرم کردم که پونه هم زنگ یرفتن خاله دلمرده کم با
 به صحبت کردن داره!  ازیو خودش ن ستیچرا احساس کردم حالش اصال خوب ن دونمی. نممیکرد

 شده؟ یزی: پونه چدمیپرس ازش

 .ستین یمهم ی. مساله میزنیباهم حرف م نمتیبب کیاز نزد یگفت: نه وقت آهسته

 !دهیو راهکار ارائه نم کنهیبه حرفام گوش م زونیآو ینجوریافتاده که ا یمطمئن بودم اتفاق یول

 رفته بود.  ایحتما پرن گهیباال گذشته بود. االن د یاز اومدنم به طبقه  یساعت
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دفاع از خودم  یحت یچکاریه یکنم و بخونه مون برگردم. منِ چلمن برا یرفته از آراز خداحافظ نییشدم پا بلند
 ساخته نشده بودم. 

 دمیمنبع کامال مطمئن شن هیاز  یوقت زدلم،ی: آراز عزگفتیبگوشم نشست که م ایپرن ی. صدادمیرس در اتاق آراز دم
 ی.... و چطوریدیکش ییچه نقشه ها ،یریمنصور که با من و الهام کرده بود رو بگ یانتقام کارا نکهیا یچطور برا

 ی. وقتمونمیباهات کردم پش یو نفهم یو جوون یعقل ین بیدر ع یکه زمان یواقعا از رفتار ،یجوونتو بخطر انداخت
هم ناراحت! که امروز اومدم ازت بابت  مون،یهم خوشحال شدم و هم پش دمیشدن و انتقامت رو شن یزخم یماجرا

حاضرم  یبگ یجبران تمام گذشته م، هرکار یکنم. االنم برا یدر حقت کردم معذرت خواه یکه زمان ییتمام کارا
 ؟یکردیم کاریچ فتادیبراش م یاگه اتفاق ،یکه آهو رو دست منصور داد ینجوریا یگ، تو نگفتپسر زرن یبکنم. راست

 ! سوزهیدلم براش م یلیدختره!!! خ چارهی! بیشناخت یتو مگه منصور رو نم

 رسوندن که....... یکامال هم به اطالعت عوض ،یکنیاشتباه م یتو دار یتند گفت: ول آراز

 یکه ازت برا خودم درست کردم تو یتیهمون ذهن خوامیبشنوم، م یچیه خوامینذاشت ادامه بده گفت: نم ایپرن
 نگو. یزیذهنم موندگار بشه! لطفا چ

م  خزدهیبدن  یلرزشها یرو ی. کنترلمردمیو ................. نــــــــــه فقط داشتم م مردمیداشتم سرپا م فقط
بوق و سرنا داشتن در موردش حرف  یبا من کرده بود که همه تو یمن بود کار یایننداشتم! آراز که تمام عشق و د

 !کردنیم ی! چقدرم برام دلسوززدنیم

مراعات  گهیزده وارد اتاق شدم که جواب هردو رو کف دستشون بذارم. د خیبشدت  ییو دست و پا تیعصبان با
 !کردمیحال آراز رو نم یحت یچیه

مــــــــــردم  ی............. همون بهتر که مــــــــــ فتادیکه مقابل چشمام داشت اتفاق م یزیچ دنیبا د اما
 ....... شدمیداغــــــــــون نمــــــــــ ینــــــــــجوریا یمردم، ول یمردم و م یو م

 

 

 قسمت چهل و ششم 
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 دیچشمامو با هزار ترس بازو بسته کردم که شا دهیبر دهیبر یبه چشمام اعتماد کنم. با نفسها تونستمیمن نم یخدا
حظه ل نیچرا هم دونمیشکستنم به وجودم چنگ زد. نم یداشت. شکستم و صدا تینباشه. اما نه واقع  شتریب یتوهم

 نمرده بودم که بشدت هم آرزوشو داشتم. 

با تمام  شویرنگ انار یبود و دوطرف صورت آراز رو گرفته، لبا دهیآراز کش ی نهیس یتخت خودشو رو یرو ایپرن
 . فشردیآراز م یتوان به لبها

که دست از  یاالتیاوهام و خ دیتکون دادم شا نی......... سرمو محکم بطرفدینبا نیمن نــــــــــه........ ا یخدا
 .....یتموم بشن ول داشتیسرم برنم

دلم داد زدم: آراز دست  یبا تمام وجودم حسش کردم و همون جا نابود شدم. فقط تو یشدنمو لحظه ا ریتحق
 !!!یبکن نکارارویبا من ا ی!!! چه طور تونستزادیمر

که بعد  د،یعقب کش یعقب زد و خودش کم ارویمشخص بود آراز شوکه شده، چون چنان با سرعت و فشار پرن کامال
 ش گذاشت. نهیس یآخ بلندش بگوشم خورد که دست رو یصدا

من نشست! کبود شدنش رو که  یبطرف در برگشت و چشمش رو کردیم دادیتوش ب یکه خشم و نگران یچشمان با
من تموم شده بود! همون لحظه  یبرا ی....... همچی......... ول ی. ولدمید نهیش گره خورد رو به ع نهیس ینفسشم تو

 هم ...... خورد کرده بود!!! یخورد کرده بود!! بدجور پاهاش ریهم تموم شده بود! آراز منو از هرلحاظ ز

 کنان دستشو بطرفم دراز کرد و نصفه صدام کرد: آآآآا........ه......وووووو سرفه

ه در ک یو دلشکستگ یزاریبا تنفر و ب م،یدیهمه جارو غبارآلود م یلعنت یاشکا نیکه بخاطر ا ییمن با چشما یول
 دم. از اتاق خارج ش دادمیسرمو براش با تاسف تمام تکون م کهیقلبم النه کرده بود، نگاهمو بصورتش دوختم و در حال

ل براش مسائ نجوریمطمئن بودم ا یداره! ول یتیچه وضع نمیبود ننداختم بب دهیتخت لم یکه رو ایبه پرن ینگاه اصال
 کرده! کاریکه چ خورهیهم برنم شییجا چیهپا افتاده هستش و اصال به  شیپ یلیخ یلیخ

فتن راه ر یبرا یبود. پاهام توان تیاهم یبرام ب گهید یول دم،یآراز رو شن یشکسته  یپله ها رفتم. دوباره صدا بطرف
 . ومدیم رونیب نهیو قلبم داشت از س رفتیم یاهیدر خود نداشت. چشمام س

 تنم کردم.   حالیچنگ زدم و ب دیکه دستم رس ییمانتو نیهزار مکافات و لرزان وارد اتاق شده اول با
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 در بدنم نداشتم.  ییچون واقعا کور شده بودم و نا دمیدیرو نم یزیچ اصال

 به ییرایپذ  یچشمم اومد. تو یآراز جلو یاومدم که صورت درهم و کبود شده  نییو با عجله پا حالیپله رو ب دوسه
 درست نفس بکشه.  تونستیو نم دهیخم یکم فشرد،یاش م نهیشو به سدست کهیداده در حال هیاتاقش تک وارید

 هکیبا عجله از اتاق آراز خارج شده در حال نداختیدستشو به شونه اش م یتو فیک کهیدر حال ایلحظه پرن نیهم در
 یکیتو  یدارم برا یکنینفهم! فکر م یداد زد: به دَرک پسره  رفتیخونه م یبطرف خروج تیبا عصبان

 !!! و از خونه خارج شد.ــــــــــرمیمیم

 راه افتادم. ییرایاومده بطرف در پذ نییبدون توجه اضافه به حاالت آراز از پله ها پا منهم

 . کردیآراز بگوشم خورد که صدام م یو خفه  دهیبر دهیبر یبرسم که صدا یدم خروج خواستمیم تازه

 دونستمیم نویرفتارهامو کنترل کنم! فقط ا تونستمی نم. بشدت حالت سکته داشتم که اصالدمیفهمیخودمو نم حال
 که ...... خوادیو فقط دلم اتاقمو م دهیاشکام خشک

رش و تمام ناگفته هامو به س ختمیریم رونیعقده هامو ب دیبطرفش برگشتم. قبل از رفتن با عیسر یآن میتصم کی در
 !  کردمیترکش م دهیکوب

آراز  دادمیاجازه م دی! نبادیدیمو م هیگر دی! نبادیدیشکستم رو م دیکردم محکم باشم! نبا یقرار گرفتم. سع روبروش
همه راست  یجوووونش دلش بحالم بسوزه! آراز مقتدر و قَدَر، که با اومدن اسمش موها ایمثل پرن ه،یهم مثل بق

عشق و خونه شو ترک کنم و تا  یایبود آرزو بدِل دن هرو در حقم تموم کرده اجازه نداد یمرد و مردونگ شد،یم
 له کرده بود.  رپاهاشیمنو ز تیکه تونسته بود شخص ییاونجا

. تمرفیو م زدمیحرفامو م دیاالن فقط با یکنم. ول هیفرصت داشتم بحال زار خودم خون گر یبه بعد بقدر کاف نیا از
 ییجا هایحور نیا نیخودش بودند که ب قیکه فقط ال یو منو بسالمت! دور بر آراز پر بود از حوروشان ریآراز رو بخ

 منِ تنها نبود.  یبرا

رفته آتش گ یسرد و قلب یسرد چشم بصورتش دوختم....... همچنانکه با صورت یرو با غرور باال گرفتم و با نگاه سرم
 لرزان، آروم دستشو بطرفم دراز کرد.  یمنقطع و دست یبودم، با نفسها ستادهیروبروش ا
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شما  ن؟یکنیصدام م یکه ه انپوریجناب ک نیداشت یکه دستش بمن نرسه. محکم گفتم: امر دمیعقب کش یکم تند
و؟ ت یکرد الیخ یموندگار شده بودم؟ چ نجایا یچ یچندروز برا نیاصال ا نیدونیم ن؟یکرد یخودتون چه فکر شیپ

 !!ماستخدمت کردن به ش فمیکه وظ میجنابعال دیمن پرستار و زرخر یکرد الیخ

 وونمیکه تمام مدت  د ییجناب! من فقط اومده بودم سوالها و چراها دیکور خوند ریخ نــــــــــــــــــــه
که هرلحظه به قلبم چنگ  ییدهایکنم. اومده بودم اون ترد دایپ نیقیو بهشون  رمیکرده بود رو جوابش رو ازت بگ

ر رو د یو با تمام وجودم بهم ثابت شد نامرد دمیفهم هخون نیا یکنم. امروز تو نانیرو بهشون با چشم باز، اطم زدیم
 یعقده ها یبرا یاستفاده کرد زیاز من بعنوان طعمه و دستاو نکهی! اانپوریآراز خان ک یحقم تمام و کمال تموم کرد

از دست داده و فکر  یکه زمان یعشق پوشال یبرا ،یقلبت سالها تلمبار کرده بود یتو کهییها نهیک یدلت، برا
 !!!! دهیبرات به آخر رس ایدن یردکیم

 ! ارمیاالن وقتش نبود کم ب یول د،یتپ یو قلبم وسط دستام م کردیم یبشدت تنگ نفسم

دچار  یو به چه سرنوشت یانداخت یمنو به چه روز نیاز عمق جانم گرفتم و ادامه دادم: بب یتکون داده نفس سرمو
به  یلحظه ا ی!! اون هرزه حتکنهیو ابراز تاسف م خورهیس مبه حال و روزم افسو ایمثل پرن یجونور یشدم که حت

 خبریاز خداب یِتو یول ،یکن کاریو چ یبه همه بد یوابچه ج یخواستیتو م فتادیبرام م یفکر کرده که اگه اتفاق نیا
که  باشیز یو آرزو دیکه با هزار ام یدختر یدیهم نفهم چوقتی! هیات فکر کرد نهیفقط به خودت و قلب پراز ک

 تو بنا کنه که در کمال یاهایرو یرو شوینامرد کرده و خواسته تمام زندگ یِتو میعشق و دلشو تقد سازه،یم اهاشویدن
 هشیمثل منصور فرستاده م ییدهن آشغالها یتو یبدردنخور واضاف ی لهیوس هیقشــــــــــنگ مثل  یباورنا

از  یلیخ یلیدارم منصور خ نانیفهمم و اطم ین م! که االشهینم یش فکر ندهیلحظه هم به خودش و آ هی یوحت
 !!! ارهیرو درنم یمردونگ یمردتره، چون هدفش مشخصه و ادا یکشیم دکیکه فقط اسم مرد بودن رو  ییتو

م حالش اصال برام مه یچشم بمن داشت. ول فشردیقلبش م یو دستشو رو دیکشیو کبود که بزور نفس م حالیب آراز
نم اشک رو بخودش احساس کرد چون  یحاال به دَرک واصل بشه. ) چشمام لحظه ا نیهم تونستینبود. م

 انِ یراهمون به پا گهید ی........... ولدیتپ یم راش! بازم.......... قلبم بخواستمشیبازم.............. بازم.............  م
 ...... خواسته بود.(ینطوریبود. چون آراز ا دهیخودش........... رس

ر دخت نیبه قلب و روح ا یچه ضربه ا یکردیلحظه فکر م هی ،یدیکشیکه برام نقشه م یدادم: اصال اون لحظه ا هادام
دختر  نیچون اصال ا ینــــــــــه فــــــــــکر نکرد ؟؟؟ادیسرش ب ییو ممکنه چه بالها یزنیم یزخم

 برات مهم نبود!!!
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رم غرو یته مونده  یپاتو رو دمیاجازه نم گهی!! دیکن رمیتحق نیاز ا شتریب دمیاجازه نم گهید انپوریجناب ک یول
 ! یهرزه ت برس یتا به عشقا یبساز یخودت پل یو از من برا یبذار

 یغــــــــــــــــــــروب، آراز برا نیا یچشماش زل زده داد زدم: تو یتوانمو جمع کردم و تو تمام
اسم خودت رو از دهنم  ینداشته و نداره!!! اگه فقط روز یبرام وجود خارج گهیمــــــــــن مــــــــــرد! د

 ! نمتی....... ببخوامی...... نم گهی! دیبکن یخواست یهرکار یآزاد یدیشن

 با اون حال خرابش گرفت.     حالیآراز مشتمو ب یمشت کردم که لحظه ا تیدستمو با عصبان بعد

بگه!  یزیراه افتادم . اصال اجازه ندادم دهنشو باز کرده چ دهیکش رونینفرت تمام، دستمو محکم از دستش ب با
 دمیآروم آراز رو شن یپله ها چشم به ما داشت! از پشت سر صدا یباال دهیچشمم به پرستار افتاد که رنگ و رو پر

 :گفتیکه م

 .........هههههههههههووووووو.... آآآآآآآآآ

 ان براش خوندم:بلند و لرز رفتمیم یبطرف خروج همچنانکه

 

 یتو بمن بد کرد نهمهیا نکهیاز ا ممنونم،

 یبود، به روم سد کرد یهرچه شاد نکهیا از

 

 یاول باهام خوب تا کرد یکه فقط روزا ممنونم

 یهامونو تو کوتاه کرد یشاد ریمس

 

 کوله بارم یسختو رو یروزا یگذاشت ممنونم

 خونــــــــــه، دارم.. یلیکه خ یدل هی ادگار،یتو به  از
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رو باز کرده پشت بهش بلند گفتم: فــــــــــقط ازت متـنــــــــــفــرم.....  یخروج در
 متنــــــــــفر!!!

 پله ها هق هقم بلند شد واشکام راه افتاد.... ینبود. باال یخوددار یجا گهید

 تونستینم یفقط مبهوت چشم بمن دوخته بود. حت دیحال و روزمو د یوقت ومدیکه تازه از پله ها داشت باال م خاله
 زده بود.  خی! فقط دستاشو باز کرده ادیجلوتر ب

 اومدم.  نییبگوشم نشست که هرچه تندتر از پله ها پا کردیگوشخراش آراز که صدام م ادیفر یا لحظه

زه . تارفتمیم دی! فقط باافتاده ینداشت چه اتفاق یتیکه برام اهم دیرسیبگوشم م یبلند یداخل خونه صداها از
 آراز با راننده کنارم توقف کرد...... یها نیاز ماش یکیبودم که  دهیرس الیو لرزان به در و انیگر

 

 ...  کردی پاک را نامم

 ....؟میکنی چه را یادم

 ...  کنی پاک را یادم

 .....؟میکنی چه را عشقم

 ...کن پاک را همه اصال

 ...داری من از آنچه هر

 ... نمیشود کم چیزی که من از

 ....؟میکنی چه وجدانت با بگو فقط

 ...؟ای کرده پاک هم را آن نکند

 ... نیست شدنی!  هــــــــــــن
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 کنی پاک را نداشتی که آنچه نمیتوانی

 

 

 چهل و هفتم قسمت

 

 یلی! وضعم خشدیجا جمع نم هی. حواسم که اصال کشونمیفضا خودمو م یتو ای رمیراه م نیزم یرو دمیفهمینم اصال
 . نمیرو بب ییدرست جا دادی! اشکامم که اجازه نمیــــــــــلیخراب بود خ

ا تمام چرا ب دونمیراننده افتاد نم یمات بطرف راننده برگشتم. چشمم که به صورت مسن آقا ستادیکه کنارم ا نیماش
که بعدش هم بغلش فشارم  یلیس هیشده با  یقلبم آرزو کردم کاش االن آراز پشت فرمان بود و منو با زور و حت

 و ......... کردیم نیسوار ماش کاشت،یموهام م یرو یو بوسه ا دادیم

منِ  کردمیبازم آرزوشو م یداشت بخدا، االن باهاش دعوا کرده داد زده بودم ازش متنفرم، ول یهم حد یوونگید
 چلمن!

خانم، خاله خانم دستور  دیشده گفت: ببخش ادهیبزنم که راننده با احترام پ نیبه ماش یخواستم لگد یا لحظه
 فرمودن شما رو برسونم. 

خلوت خطرناک بود  یجاها نیا یچادرشو همه جا پهن کنه! برام تو یاهیکم مونده س دمیبه آسمون انداخته د ینگاه
 نور بشه! یچندتا مزاحم کم داشتم که نورعل ریو و ریه نیا ی. فقط توفتمیتنها راه ب

 .میاز شده بود که سوارشدم و راه افتادبرام ب نیماش در

 نداشتم! چقدر چقدر خورد شده بودم!! از فکرم گذشت: ییتنها بودم! چقدر دلمرده بودم و راه بجا چقدر

 

 اثرم را.. ینیشهر، نب نیرفتم که در ا 

 ترک خورده و چشمان ترم را.. یها لب
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 ..ستیبه رها کردنم از کنج قفس ن حاجت

 بال و پرم را.. نیمچ ر،یتقد یچیق یا

 

 شدم آن قدر که انگار، نه انگار.. تنها

 آراسته ام دور و برم را.. نهیآ با

 

 ..روزیکه د "اری"کند آن  یچه طلب م فردا

 را.. "سرم"برده و امروز، طلب کرده  "دل"

 

 تُنگ.. ن،یو دل تنگم از ا میایدر یماه "من"

 سفرم را.. فکنیم ق،یمرگ! به تعو یا

 

 رمیچشم و چال سرخ دارم بخونه م نیافتاد با ا ادمیتازه  شد،یوجه دلم خنک نم چیکه به ه ختنیاشک ر یکم بعداز
کنم و بگم منم  فیماجرا رو تعر یدارم بگم؟؟؟ چطور یهستم چ یشکل نی!!!!! اگه ازم بپرسن چرا ایکه وااآاااآااااآ

م به تنم نشست که ک یفکرم چنان لرز نیبرگشتم!! از ا بخونه دهیچیکفن پ یتو دینکردم و آراز رو شا یاصال نامرد
 موند سکته کنم! االن حال آراز چطور بود؟

 شستم.  یدست و صورتمو م ییجا دی. بادیترسم اشکام خشک از

 هوا بخورم! یکم خوامیم دینگه دار یآقا، کنار پارک دیگفتم: ببخش آروم

 داغ و سوزانم. یتا چه حد دمیتازه فهم کردم که یخنک به سروصورتم خورد چنان لرز یآب یوقت
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آهو!!! بدشانس  ــــــــــــــــــــچارهیب ایصورتمو رو به آسمون گرفته بلند گفتم: خدا فقط
بدونم  خوامی! فقط مکنهیتحمل م بتیمص نهمهیسن کمش ا نیبا ا سوزهیدلت بحالش نم یعنیآهــــــــــو! 

 بوده!!! یچ دنشیهدفت از آفر

 بودند.  یآب جار ریبازم ز یآب سرد گرفته جلوشو گرفتم. ول ریاشکام سر گرفتند که باز صورتمو ز دوباره

 ! دمیم یجواب مامان رو چ دونستمیخونه گذاشتم و فقط نم یهراس پا تو یکم با

 شانس آورده بودم و مامان خونه نبود!  نجارویشکر ا خدارو

ذهنم جان گرفت که چگونه اول آروم و رنج  یآراز تو یم فشردم! صداتخت افتادم و چشمامو به یتنم رو یلباسها با
 هم بودم! ریازش دلگ یهمزمان بسخت یصدام کرده بود! نگرانش بودم ول یزخم یادیبعد با فر ده،یکش

خدا گناهکار خودش بود و از بس به عشقاش  ی شهیمن چقدر ........ نــــــــــه دلتنگش نبودم! هم یخدا
 ! کردنیهم حواله اش م یو حاال چه بوسه ا چسبوندنیخودشونو بهش م نگونهیا ددایپروبال م

 شم!ب وونهیافتاده بود! کم مونده بود د یاتفاق یعنیکه از داخل خونه بلند شده بود رفت!!  ییفکرم بصداها یآن در

 که در اتاقم باز شده لوستر اتاقم روشن شد.  دمیرو د یگذشت فقط زمان یاون ساعتهام چه جور دونمینم

 !نیصورتم گذاشته گفتم: خاموشش کن یدستمو رو تند

! میشینگرانت م یگینم یدیاتاق خواب یو تو یاومد خبریاردالن بگوشم خورد که گفت: ب یکه خاموش شد صدا چراغ
به اون حال افتاده  چارهیآراز ب یندسوزو یشیچه آت نمیو خوابِ اول شب جوجو؟ بگو بب یکیتار یتو هیچه وضع نیا

 حسابشو صاف یکه رفت یدار چارهیبا اون ب یکشتگبه زور پسش گرفتن!! اصال تو چه پدر لییدوباره از دست عزرا
 ؟یبرگشت یکرد

 !!نمینشسته گفت: بلند شو بب کنارم

 داشتم ازین لیوسا یبود آهسته گفتم: منکه اومدم حالش خوب بود. کم یچشمام جار یاشکام از گوشه  کهیحال در
 م!و مزاحم شمیخسته م یبراش بکنم! فقط الک ادیاز دستم برنم یاونجا! کار رمینم گهید یکه برگشتم خونه! ول
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هش اهمر یخونه! تو رفته بود یبرگشت ینجوریو خودت هم فتادهین یاتفاق چیه گهیگفت: صدات م دهیو کش دلخور
عا ازت واق گهی!!! منکه دووووونهید یدختره  یقبرستونش کن یروانه  یرفته بود ایکه زودتر خوب و سرپا بشه  یباش

 گرفتم!!! لیتحو یچ کردم،یفکر م یشدم! در موردت چ وسیما

 !کنمیدعوا هم ندارم !! خواهش م یحت یچیگفتم: اردالن ولــــــــــم کن تورو خداااااا، االن حال ه زانیر اشک

وده! نب یاصال کار درست یکرد ی! فقط بدون هرکاریایبا خودت و وجدانت کنار ب کنمیشده گفت: باشه ولت م بلند
هرزمان دلت خواست باهام حرف بزن. فقط االن  یول رم،ینبود بتونه اونهمه تنش رو تحمل کنه! من م یآراز در حال

 از ماجرا ببرن.  ییبو خوامینم اد،یبابا م گهیساعت د هیا خودتو جمع و جور کن که ت

 افتاده!!!  یچه کس ریآراز که گ نوای! بدیکشینفسهاشو م نیآرازه که داشت آخر یخونه  بابا

 و رفت.  دیدرو هم محکم کوب یاتاق خارج شد، حت از

 ! ستمیصورتم گذاشتم و زار زار گر یرو دستامو

 آراز! نوایآهو، ب چارهی! بزنمیزار م بحال کدوممون دارم دونستمینم

  

 دیقلم زد و شب را ادامه دار کش خدا

 دیانتظار کش یمسافرِ شب ها مرا

 

 را شکفته و مغرور و سنگدل ، اما تو

 دیقرار کش یتاب و ب یشکسته و ب مرا

 

 یروزیرا کنارِ سحرگاهِ شاد پ تو

 دیشمار کش یاندوهِ ب یِحوال مرا
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 غم غایخنده و غم جنگ شد، در انیم

 دیشد و دورِ من حصار کش رهیخنده چ به

 

 است انیکه بر سرم آمد از آشنا یغم

 دیکش اریست که هر لحظه شهر یغم همان

 

 کجا رواست که از دستِ دوست هم بکشد 

 دیهمه از دستِ روزگار کش نیکه ا یکس

 

 

 چهل و هشتم قسمت

 

براش افتاده بود؟؟؟  یچه اتفاق یعنیواقعا نگران آراز شدم!  یبودم، ول دهیرسازش نپ یزیاردالن هرچند چ یحرفا با
 نبود و امکان نداشت!  یشدن یبشم ول الشیخیهر چقدر خواستم بهش فکر نکنم و ب

 ادیافتاده!! فر یبعداز من چه اتفاق دمیفهمیو م رسوندمیم نییخودمو پا دیبدردنخورم رو پاک کردم. با یاشکا
 .دیچرخیمغزم م یدردناک آراز هنوز تو

داشته باشه و بتونم از  یریبودم توف دواریدوش آب خنک، صورتمو به آب سپردم. ام ریبه حموم رسوندم و ز خودمو
 سواالت و نگاه متعجب خونواده م در برم.  ریز

 . امیم نییو زود پا که سروقتم اومده بود. از داخل حموم گفتم کم مونده تموم بشم دمیمامان رو شن یصدا
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اش بکنم! ک ومدیازم برنم یچشمام رو کار یپف یمونده رو پوشوندم ول یباق یها یسرخ دکنندهیو سف شیآرا یکم با
 .دادنیامشب منو لو نم هیفقط 

مامانم  و دینازمو کش یلیکه بابامم خ دنمیو بوس یکه اومدم بابامم اومده بود و همه جمع بودن. بعداز احوالپرس نییپا
 ؟؟؟یکرد هی: آهو چرا چشمات پف کرده! گردیبوسم کرد با تعجب پرس یلیخ

 ! صدامم گرفته!هیچ هیسرما خوردم گر کنمینشستم گفتم: نه بابا! فکر م یم کهیحال در

 !یمونیمدت م هی کردمیدخترم! فکر م یبرگرد یزود نی: اصال انتظار نداشتم به ادیپرس بابا

 یخدا ده،یشد میسرماخوردگ دمید یبمونم، ول خواستمیگفتم: اتفاقا م کردمیدلم حس م یتو یسوزش کهیحال در
 یدفاع ستمیدکتر س یکنه و حالش بدتر بشه. آخه طبق گفته  تینکرده آرازخان با اون وضعش ممکنه بهش سرا

 شده، فیضع یلیبدنش خ

هم قوز باال قوز شدم.  یبه عنوان مهمان کم کردمیاحساس م ومد،یاز دستم برنم یادیکار ز میکیمواظب باشه!  دیو با 
 برگردم؟؟؟ نیاز دستم خالص بش نیخوایبابا، اگه م نیخاطر به خونه برگشتم. راستشو بگ نیبه هم

متعجب، چشم بمن و بهونه آوردن هام دوخته بود  یباال رفته  و نگاه ییو اردالن با ابروها دنیخندیهمه م کهیحال در
جوجو! عجب سرو  میکه خودمونم الزمت دار یشیم یزبردست لیصدرصد وک یخوب بخون گفت: مطمئنم درساتو

 !یزبون

 ؟یحال آراز بد شده اونجا نبود یخانوم خودم بگم، پس وقت لیرو بمن گفت: خدمت وک بابا

چشمام باز شده بود گفتم: مگه حالشون بد شده؟ منکه تا اونجا بودم حالش خوب بود!!! نکنه  یمجبور کهیحال در
 کرده؟؟؟ تیبهش سرا میسرماخوردگ

که پرستاره  هفتیقلبش کم مونده بود از کار ب ست،ین تیگفت: نه بحث سرا دادیبا تاسف سرشو تکون م کهیدر حال بابا
، دکتراش دنی! خداروشکر اونجا بوده و تا رسکنهیآماده داشتن کمکش مکه  ییآمپوال قیو با تزر رسونهیخودشو م

رسوندم حالش اصال خوب نبود! دکترش چنان به اهل  موبمن خبر دادن که خود ی! وقتکنهیم کاریداره چ دونستهیم
 ! دیچرا مراعات نکرد مونهیمن مثل سم م ضِیمر یکه مگه نگفتم استرس برا دیخونه توپ
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و اومدن مهمون به خونه رو  کنهیباز نم یتنابنده ا چیه یبه بعد در خونه رو برو نیخورد از ا خانم هم قسم خاله
 یا هیچه گر چارهیکنه! ب رونیاز خونه ب نکاریبزار آرازخان بعداز خوب شدن منو بخاطر ا گفتی! مرهیگیجلوشونو م

 !!!کردیهم م

 : االن حالش خوبه؟دینگران پرس مامان

 نمیبهش بزنم و بب یاومدم سر ستیآهو هم اونجا ن دمید ی! خونه شون اوضاعش خوب نبود. وقتستیگفت: بد ن بابا
اره دوب رمی! منم االن بعداز شام میخدارو شکر خبر نداشت یشده!  ول ینجوریکرده که آراز ا یچرا برگشته! نکنه کار

 باشه! حترا المیتا خ مونمیم ششیباشه پ ازیبهش سر بزنم. اگه ن

 نگران آرازم!  یلیخ شتون،یپ امیند گفت: باباجان منم مت اردالن

 .زنمیبشه زنگ م ازی! نیپرستاره شعر و غزل بخون یاونجا و دوباره برا یایتو ب خوادیگفت: نه نم بابا

گفت: مامان جان از ما گفتن باشه، امروز بابا دوسه تا آهنگ خوشگل  زانیکه اردالن آو دنیخندیم حالیهمه ب 
شوهر تازه  نیو ا دیخوددان گهیبه بعدش رو د نیبه اونجا بره!  از ا ییتنها دمی! من باشم اجازه نم کردهایم نیتمر
 شده تون! تیآپد

 دارم.  نانیمن به بابات اطم زم،یخندان گفت: تو نگران خودت باش عز مامان

 . زدیگوشم زنگ م یبابا و اردالن فقط تو یبودم و بشدت نگران و دلتنگ! گفته ها کالفه

 د،یچیداخل پ ییاومدن من که صداها رونیو مطمئن بودم بعداز ب شدیاز ذهنم خارج نم یدردناک آراز لحظه ا ادیفر
 آراز حالش بهم خورده که ......

اه من اشتب یعنیگناه کدوممون بود؟  ایبود!!! خدا ختهیبخاطر اون بهم ر یکه همچ یچ ایمن مقصر بودم؟ پس پرن ایآ
 نایا یاصال همه  دم؟ید تیاون وضع یهرزه تو یآراز رو با اون دختره  یبکنم وقت تونستمیم کاریکرده بودم؟ اصال چ

 ببوسه؟؟؟ یکه حاال بخواد آراز  رو اونجور نهیکنارش بش تیضعبه کنار، چرا آراز اجازه داده بود دختره با اون و

 حاال........ یتا حرفاشو بشنوم! ول ستادمیا یم دیکرده بودم وبا! اشتباه دادیبمن جواب پس م دیبا آراز

ه نداشتم! همون بهتر ک یراه برگشت گهیکروم فکرمو متمرکز کنم! کار از کار گذشته بود و د یتکون دادم وسع یسر
 یبود که براش سرو دست م یی! آراز دور و برش پراز دختراکردمیو کم کم فراموشش م دمیکشیعذاب م یمدت
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. شدیباز م نویو م ایپرن یو جا برا دمیکشیشکستن ... و با اون اخالق گندش قبولش داشتن! خب پس من عقب م
 عشق و عشق و عشق...... الیخیوجه با آراز سازگار نبودم پس ب چیمنکه به ه

 فکرم گذشت: از

 

 شدم بعد تو ... نقاش

 

 ...دمیبس که کش از

 

 دستِ تو و دستِ غم... از

 

 و دستِ زمانه... 

 

 فالِ من از شوقِ... در

 

 ...ستین یخبر دنیرس

 

 تواَم... ریدرگ

 

 شعر و ترانه...  نیتر تلخ
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 چهل و نهم قسمت

 

رو پشت  یسخت یبشم. چه روزها وونهید موندیکم م یکه گاه شدمیدلتنگش م ی. بقدرگذشتیبدون آراز م روزهام
 جا مونده بود.  ششیاز ذهنم پ یا نهیزم یبهش فکر نکنم، ول کردمیم ی. هرقدر سعگذاشتمیسر م

 دایبا تالش دکترا و پرستارش حالش رفته رفته بهبود پ زدن،یکه اکثرا بهش سر م ایبابا و داداش یگفته ها طبق
رو  علتش یکس شد،یتر م فیچرا روزبروز نح ینبود، ول ینفسها و کم آوردن قلبش خبر یدگیاز بر گهیو د کردیم

 . دونستینم

 یو عصب یچپک یحاال چرا اهلل اعلم!!!! بعد نگاه کنه،یرو داره تجربه م یافسردگ یدوره  هی: آراز کال گفتیم اردالن
 !نداختیبمن م

کمتر از اتاقم  خوردم،یکمتر م زدم،یخودمم. کمتر حرف م یشدم و همش تو ریمنم مثل آراز گوشه گ دمیدیم االن
با تمام  یوقت ی. ولشدیم یچشمام و آهنگام سپر یتختم با اشکها یزهام پشت پنجره و روو رو ومدمیم رونیب

فکر  نیتا عمر دارم نبخشمش! فقط به ا دمیو شا دمیهنوز آراز رو نبخش دمیدیم کردم،یبه قلبم مراجعه م امیدلتنگ
بود چشم از گناهم برداره و  ایدن ایتا دن تونستیم بوسه،یم یمنو اونجور یکس دیدیم نهیاگه خودش به ع کردمیم

 باشم!! ریتقص یهم ب یمنو ببخشه! هرچند که کم

 یامیاز آراز پ دمید کدفعهیکه  میدیحرفیتلگرام م یتو میاز نصفه شب گذشته بود و با پونه داشت یساعت اونشب
 دارم!!!!

 خره که چه!!!باال یشو باز کنم. ول PV تونستمیلرزان اصال نم یکردم! با انگشتان یقلب ستیا درجا

 بود: نوشته

 

  یکنارم باش تو

 هم مرگ

 دارد! یکمتر درد
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  یریگ یرا م دستم

  یبند یرا با انگشتانت م چشمم

 تیشانه ها و

 آخرم را  ینفس ها بارِ

 کشد...  یدوش م به

 

 بماند آن روز  ادتی کاش

 ! یام را سر کن دهیخر تیکه برا یدیسف شال

 

 ؛ یرا بکِش می.....با همان روبعد

 همه بدانند تا

 بود یمرد عاشقت

 هر چند که

 اما یبه خانه اش نرفته بود دیلباسِ سف با

 تو دیلباس سف با

 سپرد.        ادهایرا به  روزگارش

 من  یآهو

 نکن، نگونهیمن ا با
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 یبار هم مرا از خود بران هزاران

 هم دوستت دارم باز

 هم دوستت دارم باز

 ....میاهایدن انیدوستت خواهم داشت تا پا و

 نکرده مجازاتم نکن!! یگناه به

 

 برو ییگویو م یام را غرق غم کرد نهیس

 بـرو ییگویو م یدلـم درمـان هر درد بـر

 

 نگـاه کینـگاه گرم تو عاشـق شـدم در  با

 بـرو یـیگویو م یامـا با دلـم سـرد نکیا

 

 اصرار چون یکنیبر رفتن من م یا رفته

 برو ییگویو م یکه برگرد یدار نیا ترس

 

 ام ییتـنـها برو ، با خود مبر دارا یرویمـ

 بـرو ییـگویو م یرا کـجا بـرد خـاطراتـم

 

 و یبـهارم بـود یبـایز یگـل ها یسـرخـ
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 بـرو ییگویو م یرفـتن عـجب زرد مـوقـع

 

 را بـهر تـو کردم فـراوان عاقبت مـعرفت

 برو... ییگویو م ینـامرد یمـرامـم کرد بـا

 

 و زنده شوم، باز هم تورا دوست خواهم داشت و عاشق تو خواهم بود. رمیهم اگر هزاران بم باز

 

 فرستاده بود. میبرا یو آهنگ 

ساعت  هیپونه متوجه شدم  دنیبا زنگ ی. زمانکردمیو آهنگشو گوش م خوندمیو هق هق شعراشو بارها م هیگر با
 فراموشش کردم! شترهیب

 . دمیجوابشو نم یول نمیه بود که چرا هر لحظه آنالنگرانم شد یلیاونور خ چارهیب

دختر  دونهی یکیگفت: آهــــــــــو، جوووووووووووون من  یآراز رو براش فرستادم که خونده عصبان یامهایپ
باره آرازِ بدردنخور دک و پوزش رو جمع کنه و بره دنبال  هیبراش بفرست که  نویا فرستمیآهنگ برات م هیعمه ت، 

 !فرستادبرام  یوالسالم! و آهنگ خورهی! اون بدرد تو نممشیقد یعشقا

که با  ره،یو دنبال کارش م کنهیبساطش رو جمع م دنشیکه آراز با شن هیچه آهنگ نیتعجب کرده بودم ا یلیخ
وروجک زلزله عجب  نی! ادمیخندی. از ته دل هم مدمیخندیشد ناخواسته م یاشکام جار نکهیعالوه برا دنشیشن
 !!!فرستادمیآهنگو برا آراز م نیعمرا ا یداشت! ول ییزایچ

 و برنامه هاش افتاده بود.  یحالش بهتر بود که بفکر گوش نکهیبود. خدارو شکر مثل ا نیهرلحظه آنال آراز

فرستادم، بدون  یبود خوشحال بودم. براش آهنگ ادمیهنوز  نکهیو ته ته دلم از ا دیلرزیدست و دلم م کهیحال در
 انیآراز ب یو دوست آشناها ایپرن ی. اگه قرار بود گاهمیخوریمطمئن بودم بدرد هم نم نوی! فقط ایشعر اینوشته  چیه

 !شدیشروع نم یزندگ نیجا بلرزونن، همون بهتر که ا هیو تمام بدنمو 
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 بعداز آهنگم که حتما آراز بهش گوش داده بود، برام نوشت:  اونشب

 "کن.ن نکارویدار و ندارم، با من ا یهمه  "

 برام فرستاده بود که تا عکسش برام دان شد دلم ضعف کرد.  یعکس نوشته ا و

 بود. میکه تونستم بکنم خاموش کردن گوش یکار تنها

 

 ترسم از آدم ها ...  یم

 ات ... ییتنها یگذارند رو یکه دست م ییها آدم

 ...  رندیگ یورود م مجوزِ

 کنند ...  یتنهاترت م و

 سرت ... یاندازند رو یم هیکه سا ییها آدم

 کنند ...  یم نیسنگ هیتفاوت، سا یب و

 بودنشان را ... یریگ یکه ساده م ییها آدم

 را ...  تیکنند گذرِ لحظه ها یسخت م و

 ... شانیبرا یشو یکه کوهِ معرفت م ییها آدم

 هاشان ...  یمعرفت یلرزانندت با آتشفشانِ ب یآنها مدام م و

 …یشو یشان م ۀخاطره، دلبست کیکه به هزار و  ییها آدم

 نداشتم.  یاز آراز خبر گهیانها بی تفاوت میگذرند و میروند... اونشب گذشت. د و

و من چقدر گرفتار دل خودمم که کال  ستیمتوجه شدم اوضاعش اصال خوب ن یزمان زد،یبمن سرم یپونه که گاه فقط
 !پونه مو فراموشش کردم. دقت که کردم وضعش از من بدتر بود
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که  مستیحال خودم ن یاصال تو ینیب ی: چته پونه؟ منو واقعا ببخش. خودت که مدمیتخت روبروش نشسته پرس یرو
 افتاده؟ یچه اتفاق یبگ شهی! مستیاصال حالت خوب ن نمیب یاالن م یبه تو هم برسم، ول

داره  ییایابیبابام که ک یمیپسر دوست صم هیاالن مدت ،یچیچشماش پراز اشک شده بود گفت: ه کهیحال در
 یبده! االن که پسره  لیادامه تحص خوادیپونه م گفتنیچون فقط م دادن،ینم یتیخواستگارمه. اول مامان بابا اهم

 گهید کنه،یموضوع نداره حاال کمکم هم م نیا اب یهمچنان به درسش ادامه بده و اصال مشکل تونهیچلمن گفته پونه م
 ! چون مثال خداروشکر پسره بشدت عاشقمه. ستنیون و اصال دست بردار نلحاف تشک انداختن دم خونه م

حظه ل هی یحت یکه تو منتظرش یکالم گفت: اون کیمامان فقط  روزیازدواجن! د نیبه ا یمامان بابا کم کم راض گهید
 یشقو بخاطر ع یات باش ندهی! پس بهتره به فکر آیکشیبخاطرش خودتو م ینجوریا یکه تو دار کنهیبهت فکرم نم

 یحواست باشه که دار گمیم یول یرو انتخاب کن ارتخواستگ نی! البته اصرار هم ندارم ایعمرت رو هدر ند کطرفهی
 !  یکنیم کاریچ

سربه سر منم  گهیاردالن از ماجرا خبر داره و بشدت کالفه هستش! د کنمیپونه احساس م ی!! ولنهی: پس ماجرا اگفتم
!!!.....اونروز هرچند بشدت کنه؟؟؟؟یداداش گاگول چرا دست دست م نیا دونمیدشه! فقط نمخو یتو یلیو خ ذارهینم

 یالیخیو ب مشیدر مورد تصم یو دل به دل پونه داده کل اشمآروم ب یکردم کم یسع یآراز رو کرده بود، ول یدلم هوا
گفتن ماجرا به اردالن بود، که اونم  ومدیکه از دستم برم ی. تنها کارمیدیهم نرس ییبجا یول م،یاردالن صحبت کرد

 شدکنه! همون بهتر که تا اردالن بخو ییرو گدا زهیبراش عز نهمهیکه ا یعشق خوادیپونه چنان قسمم داده گفت نم
 عقد نشسته باشه!  یبخودش بده، پونه سرسفره  یعاشق من بشه و تکون ادیب

ه به ک ینگاه یتر شده بود، ول قیاردالن به پونه عم یگاههاچرا ن دونمیهمه بودند. نم میاومد نییناهار پا یبرا یوقت
 . اوردمیسردر نم کردیفکر م یمن به چ الیخیداداش ب نیبود. حاال ا یهمراه با افکار دور و دراز شدیپونه دوخته م

اردالن  بطرف یحت گهیشده، د ریو دلگ یبشدت عصبان نکهیمثل ا د،یاردالن رو د الیخیفکور و ب ینگاهها یوقت پونه
 . کردینگاهم نم

 دورهم یما همگ یانجام کاراش به اتاقش رفته بود ول ی. بابا براکنمیعنوان فراموش نم چیاونروز رو به ه بعدازظهر
خواستگار  هی نکهیمثل ا گفتیپونه جان، مامانت م ی: راستدیاز پونه آروم پرس هویکه مامان  مینشسته بود

 ؟یکنازدواج  یزود نیبه ا یکه ندار میتصم ؟؟یپروپاقرص رو افتاد

 نگفت. یزیانداخته چ نییسرخ شده بود، آزرده سرشو پا کهیدر حال پونه
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 چشمم به اردالن افتاد که سراپاش گوش شده چشم به پونه دوخته بود!  یا لحظه

 تو!! دی! به امرهیخداااااااااآاآا، خودت کمکمون کن که االن تنور داغه و وقت چسبوندن خم ااااایفکر کردم:  یا لحظه

! نهکیخجالت نوش جان م یگون ینداشته باش که داره گون شیخوشگلمونو کار یلبخند گفتم: مامان جان دخمل با
با  یدامادِ خوشبخت مالقات یحرف زدن با آقا یاطالع بده جمعه برا خوادیرو گرفته و امروز م مشیخوشگل من تصم

 نکهی! نه اخوادی. دلم بشدت بزن بکوب ممیافتادرو  یعروس هیخدا چقدر خوشحالم که  یهم داشته باشن! واااااااا
 خاطر!! نیرقص بلدم به هم میلیخ

 هافیق ی! مامان فقط ماتش برده بود. پونه چشماش درست اندازه بشقاب شده چشم بمن داشت. ولدینخند چکسیه
 بود.  یدنیاردالن واقعا د ی

سکته بود!! البته زبــــــــــــــــــــونم  یکامال آماده  نکهیدلم بحال خرابش سوخت. مثل ا یا لحظه
 الل!!!

حظه ل هی! خب خوامیاالنه که نگاه متعجب پونه تمام بافته هامو پنبه کنه گفتم: پونه جوووونم واقعا معذرت م دمید
ازدهنم  دیدرسته قورتم ند نهمهیو ا دیرو ببخش نجانبیرو لو دادم. حاال ا متیو تصم نتونستم خودمو نگه دارم

 !ستنین بهیکه غر ایکنم!! مامان و داداش کاریچ گهیدررفت د

دار مامان و پونه هم بدنبالش روان بود. منم که مثال  یبلند شده به اتاقش رفت. نگاه معن شیبدون خوردن چا اردالن
 زدم! االن اگه واقعا یکه فقط لبخند تلخ دم،یسنج یداشتم همه رو نگاه کرده عکس العملهارو م یمصنوع یبا آرامش

 زود! یبزود ونما دادیبخودش م یتکون دیبا خواستیاردالن پونه رو م

 . پونه هم به خونه شون برگشته بود!ومدیشام هم خونه ن یبرا یو حت دمیاردالن رو ند گهید اونروز

دعوتشون  یمامان عمد کردمیعمه مهمونمون بوده همه دور هم جمع بودند. احساس م یچهارشنبه خونواده  روز
 !!!دهیبه کجا رس یخواستگار یماجرا نهیکرده بب

فتن گر یداغون، تازه از شرکت بخونه برگشته برا یگرفته و حال یما نبود که اونم خسته با رنگ نیاردالن ب فقط
 رفت و بطرف اتاقش رفت. از همه اجازه گ یدوش

 . میبه پونه اشاره کردم و آروم از پله ها باال رفته بطرف اتاقم رفت یمدت بعداز
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 منو پونه نشست. یگذاشت. نگاهش رو رونیکه در اتاق اردالن باز شده، اردالن قدم ب میبود دهیبه اتاقم نرس هنوز

منقبض با صورت جمع شده و خوفناکش دلمو بخون نشسته ش ترسناک شده بود! فک  یچقده چشما یووووووووو
 من اومده بود!!! یسر داداش ییبه لرزه انداخت! چه بال

ان پونه رو گرفته کش یبازو یحرف چیبا سه قدم خودشو بما رسونده بدون ه هویبفکر رفت، بعد  یلحظات نکهیا مثل
 کشان به اتاق خودش برد. درو هم پشت سرشون بست! 

که خودم خنده ام گرفت و لبخند  کردمیمبهوت چشم به در اتاق دوخته همچنان به در بسته نگاه م یطور یقیدقا
 لبام اومد.  یرو یکم جوون

 که افتاده بود بطرفم اتاقم رفتم و منم درو بستم.  یاز اتفاق خوشحال

بودم عکس العمل نشون  مجبورش کرده ختهیحرف چطور اردالن روبه هم ر هیداده فکر کردم: با  هیدر اتاقم تک به
خاطرخواهاشو ازش دور  یخودم نگه دارم!! کاش بلد بودم و همه  یزرنگ بوده آراز رو برا یکم تونستمیبده!! کاش م

 ! فکر کردمدیرسینم یشکیبکنم و زورم به ه تونستمینم یچکاریه فیکه خودم بودم و خودش!!! فقط ح کردمیم
 کردمیم یو سع کردمیم یخال چارهیخارجش کنم، دق دلمو سر آراز ب دانیمبگم و از  یزیچ ایبه پرن تونستمیچون نم

 نبود! نیراه چاره ا دیشا کهیاونو فراموشش کنم! در حال

آراز از راه برسه و مثل اردالن دستمو گرفته کشان کشان با خودش ببره! هروقتم خواستم  خواستیدلم م چقدر
که نه آراز اهل  فی......... حفیح ی! ولیایو همراهم م یشیبگه فقط خفه م دهیبکنم، سرمو در آغوشش کش یاعتراض

 کنم!  یباهاش آشت کردمیبود.... نه من قبول م نکارایا

رفت و گ شیفکرم بشدت آت نیباشه منکه نخواستم! که دلم از ا گرونیو د نویو م ایفکرم گذشت: بذار آراز مال پرن از
 چشمام پراز اشک شد....

 بود. رونیهمون ب دمیدیکه نم ییفکر کنم تنها جا یدوختم. ول رونیاتاقم رفتم و چشم به ب یه پنجر بطرف

و  دیخوابیرختخواب م یخوب بود و کم کم کمتر تو یلیحد خبر داشتم که شکرخدا حالش خ نیاز آراز در هم فقط
رستاده برام ف ی! فقط چندروز قبل آهنگتیخاص یبهم نداده بود مغرور ب یامیپ گهید یبه کاراشم برسه. ول تونستیم

 ریبراه بودند. ز شهی! اشکامم که شکرخدا همدبو یتمام وجودم گر گرفته عرق از بدنم جار دنشیبود که با شن
  "آرازه  یقلب زخم یهات، بازم جات تو یرحم یبا وجود تمام ب "آهنگشم فقط نوشته بود:
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 ودم:خودم خونده ب یبرا ختهیآهنگش اشک ر دنیشن با

 

 یکس نه

 است، منتظر

 …چشم به راه یکس نه

 

 ما دارد ماه! یگذر از کوچه  الیخ نه

 

 عاشق شدن و مرگ نیب

 هست؟ یفرق مگر

 

 ینبر یبیاز عشق نص یوقت

 از آه...! ریغ

  

 در خود غرق شده بودم که با باز شدن دراتاق به عقب برگشتم.  ستادهیچقدر همونجا ا دونمینم

 از ته دل کنارم قرار گرفت. یسرخ و لبخند یاک، گونه هانمن یبا چشمان پونه

 . دمیدر آغوشش کش مانهیهام کردم و صم ییهمدم تنها نیاز سر مهر به ا ینگاه

 خودش بهم بگه. ستادمیبصورتش دوخته منتظر ا نگاهمو
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ه خواستگار بفرسته! گفته پون خوادیصبر و تحملش تموم شده و م گهیآروم و شاد گفت که اردالن بهش گفته د پونه
تمام و کمال مال  شتریهزار ر یکه زلزله  رهیحقو ازش بگ نیا یا گهیکس د دهیو اجازه نم خوادیوقته م یلیرو خ

 خودشه! 

ز ا نمیادامه داد: ا یچشمام زل زده عصب یحرفارو گفت، راست تو نیاردالن ا نکهیبا خوشحال گفت: آهو بعداز ا پونه
! اونموقع باورکن رسمیجا م هیکه خودم حسابتون رو  یخُلچه پسرِ بدردنخور حرف بزن هیبا  یبرکن  رونیمغزت ب

 !شدیقند آب م لویک لویدلم داشت ک یتو

 بود؟ یدست دست کردنش چ نهمهی: نگفت علت ادمیبه چشمام نشست. فقط پرس یاشک

 یبه عمه بگم دخترتو دوست دارم! آخه عمه چه فکر دمیکشیتکون داده گفت: چرا! گفت خجالت م یسر پونه
سپردم تا شماها  یداشتم که دخترمو آزادانه دست شما م نانیبرادرم اطم یمن به شما بچه ها گفتهینم کرده؟یم

دست و بالشو  زایچ نیهم ن؟یبه دخترم نگاه کرد گهید دید هیو با  نیکه االن خواستگارش دراومد نیبرادرش باش
 پرم و ..... یدارم م دهیبگه! باالخره د یزیکه چ خوردهیم رتشیو به رگ غ کردهیسرد م

دلم  میداداش یصدا دنیاردالن بگوشم نشست...... با شن یکه در اتاق زده شد و صدا میدر حال صحبت بود همچنان
 میشون آرزوم بود. اردالن آروم در اتاق رو باز کرده اول ن یو چقدر خوشبخت خواستمشونیچقدر م ایغنچ رفت. خدا

ت: آهو لبم داشتم گف یرو یبمن که لبخند یبود کرد و با مهربون ستادهیعاشقانه به پونه که سرخ شده کنارم ا ینگاه
احضار آروم گفت: خانم خانما شمام  کردیداشت فکر م ریبمن زده رو به پونه که سربز یمامان کارتون داره. چشمک

 نثار پونه کرده راه افتاد.  یزیآم طنتی. و لبخند شنیشد

 کردم،یرو باور نم دنشیخجالت کش نیبره و اصال ا نییپا دیکشیساعت کلنجار رفتن با پونه که خجالت م مین بعداز
 .چشم به پونه دوخته بودند یو با شاد کردیفوران م زیاز صورت مامان و عمه و عز یکه خوشحال میرفت نییپا

 دیاز عمه خجالت مجالتم نکش یعنیگفته!  یزیاردالن چ ایباال چه خبر بوده؟؟  دنیفهم یعنیفکر کردم:  متعجب
 کاریو چ گهیم ی!!!! حاال چقده هم مته به خشخاش گذاشته بود که عمه عشقشو بفهمه چایح یب یپررو یپسره 

 !!!!کنهیم

هولم به مامان ماجرا رو گفته و مامان هم به عمه اطالع  یِداداش دمیاز مامان کردم د یشکوایکه  یبعداز سوال یول
. چون خودش بدتر از همه عجله داره عروس دار میکنیو کارو تموم م میریم یداده که فردا شب رسما به خواستگار

 بشه!
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سرانجام اردالن و پونه بود. شب به  یخوشحال بودند. منم خوشحال بودم که فردا شب، شب آمال و آرزوها یهمگ
 آرزوهام بود.   تینها شونیدونفر بود که خوشبخت نیعاشق ا یدلها دنیرس

راحت  یبعد از کنکور پونه بمونه که همگ یبشه و تمام مراسم برا هیاول یعمه قرار شده بود صحبتها یبه گفته  البته
 به مراسم برسن و نگران امتحان پونه نباشن. 

که داشتم فکر  ییخودم و حال و هوا تیبه وضع ینداشت. وقت یدوام ادیز یخوشحال نیا یخوشحال بودم. ول یلیخ
 کنم.  هیخون گر خواستیدلم م کردمیم

روزها و شباش برام پراز درد و  یکه همه  یاومده بودم. چهار هفته ا رونیآراز ب یبود که از خونه  یهفته ا چهار
روگم کرده بودم که هرلحظه بدنبالش  یزیچ درونم کم بود. یزیبود و بشدت احساس خال داشتم. چ یدلتنگ

 ریکنم اشکام بود که سراز دایپ دلخواهمو تونستمیهم نم یکه چشمام هرآن در جستجوش بود. وقت یزی. چگشتمیم
وجه!!! اجازه  چیآراز نبود..........به ه یآراز نبود. اصال برا یبرا ایدلتنگ نی. اکردیو غصه بود که داغونم م شدیم

داشتم؟  مانیحرفم ا نیبه ا ایآ ی............... ول یقلب و مغزم جا خوش کنه! ول یلحظه فکرش تو هی یحت دادمینم
 نستمدوی! فقط مگفتمیچقده زرنگ شده بودم و بخودمم دروغ م گردم؟یم یا گهیقبول کنم دنبال کس د تونستمیم
 . نیهم زونمیو آسمون آو نیزم نیب

و  کنم! چه زود از زندان یسرپا بمونم و نشکنم. سرپا بمونم بلکه بتونم زندگ کردمیتمام تالشمو م نهمهیبا ا یول
 بود؟؟؟؟؟ نیا یزندگ یعنیشده بودم!  ریس میاز زندگ ومدهین رونیاتابک ب یریاس

خودم اصال اسمشو بزبونم  ی. ولگرفتمیم یحدودا از حال آراز خبر شدیکه خونمون م یگاهیگاه وب یحرفها از
 که حاال حالشم بپرسم.  اوردمینم

حال آراز به خاله زنگ زده که خاله ناراحت گفته حال  دنیپرس یبرا روزیکه د کردیم فیعمه تعر یداشت برا مامان
دوباره شده آراز  یول زنه،یم یو کم کم به شرکتشم سر رسهیخوبه و خداروشکر راحت به کاراش م یلیآراز خ یعموم

 یلبخند یسرد گذشته شو از سر گرفته و حت یها! دوباره رفتارادیدرب کشیج ششیحق نداره پ چکسیکه ه میقد
 . ومدهیلبش ن یمدت رو نیا یتو

هم  یزیچ یول دوختن،یپراز حرف و سوال بود که متعجب چشم به صورتم م امیمامان بابام و داداش ینگاهها
 و فقط و فقط منتظر بودند.  گفتنینم
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همش وردل  شدن،یکرده بودند که تا از در وارد م فیخود رد یبرا یبرنامه ا دن،یدیهامو م یکه دلمردگ امیو داش بابا
و منو  ومدیدر م یکیاون  یصدا زدم،یکلمه آروم حرف م کیاز دوقلوها  یکی. تا با شدندیمن بودن و ازم جدا نم

و محبت خونواده هم تکرار کنم. ت یکیاون  یرو برا رفهمون ح کردیبطرف خودش کشونده با هزار ترفند مجبورم م
 یمنتظر بود و در آتش هی. قلب و روحم هرلحظه و هرثانکردمیبازم احساس کمبود م یغرق بودم و خوشبخت، ول

 . سوختیناخواسته م

 . داشتیهم دست از سرم برنم یو دلمردگ یو نگران یافسردگ ی. ولزدمینم یسوختم و حرف یم

بودند که  یراض یخوااستگار نیاز ا یکن انجام گرفت. همه طوروجه مم نیاردالن و پونه به بهتر یخواستگار مراسم
 و کردنیم دایحالو پ نیهمه ا کردیم یفکر کردم: اگه آراز هم از من خواستگار یمن واقعا تعجب کرده بودم!!! لحظه ا

دند. بشدت عاشقش بو هیکنم تنها مخالف آراز من بودم و بق رفک یول کردند؟یمخالفت م ایبعض ایبودن  یراض نهمهیا
 لنگه نداشتم و ندارم!!!!!   ایدن نیا یمــــــــــــــــــــن که تو ووووووووووووووووووونهید

بعداز اون آهنگ که حرف دلشو باهاش بهم زده بود رو  یآهنگ ای امیپ چیه گهیو د گذرهیروز از قهرم با آراز م پنجاه
 ! کردیبمن فکر نم گهیو د دهیدم! صدرصد اونم از من دل بربو شعورشیبرام نفرستاده! چقدر دلتنگ خودِ ب

 هی کین کیبه پ شدیجمعه که دو روز بعد م نیگرفتن ا میتازه از اتاقم خارج شده بودم که متوجه شدمتصم امروز
 فتم. نگ یزیباال انداختم و چ یتفاوت شونه ا یب میتصم نیا دنیعوض کنن. با شن ییتا خونواده آب و هوا میروزه بر

 گفت:  دیرو د میتفاوت یب یوقت اردالن

 

  ینخور ترش کن مویل

 یفراموش کن منو

 .یبخور باد کن آدامس

 یکن ادیمنو  شهیهم

 

 ؟یچ یعنی ؟؟؟یشیم زونیخبرته آهو! چرا هرروز بدتر آو چه
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 هم بدتر بود.... هیلبم اومد که از گر یرو ینداشتم بگم. فقط لبخند یزیبصورتش دوختم و چ نگاهمو

 

 ستیبودن ساده ن ریتقد چهیباز سالها

  ستیبودن ساده ن ریدر زنج وانهید کی مثلِ

 

 است یسرنوشتِ ماه دیدر برکه شا یزندگ

  ستیبودن ساده ن ریگیقُالب ماه عاشقِ

 

 "ستین ریتدب را کرده خود" ٔ  مُرورِ جمله در

  ستیبودن ساده ن ریتهِ دل از خدا دلگ در

 

 ...یاُفتد ول یساده م یمثلِ اتفاق عشق

 ستیبودن ساده ن ریاز آن با درد و غم درگ بعد

 

 

 پنجاهم قسمت
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 نیخوای. آخرش گفتم مامان چه خبره؟؟!! مگه منوشتنیم ستیو ل کردنیم یزیفقط برنامه ر نایمامان ا پنجشنبه
رفتم،  !!! منکهنیراحتتر بود نیکه از ا نینداختیراه م ی! اگه جشن عروسنیخودتونو گرفتار کرد نهمهیا نیکن کاریچ

 !دیکن یزیو تا خودِ صبح برنامه ر دیشمام خوددان

 آراز پرواز کرد.  شیتخت ولو شدم. فکرم پ یرسوندم و رو امییبه اتاق تنها خودمو

 موننیب یاتفاق زننیحتما همه حدس م ی. ولادیب رونیباهامون ب کردنیفکر کنم ازش دعوت م میبا هم خوب بود اگه
 ! کننیو .............. پس دعوتش نم دمیافتاده که من کال دورشو خط قرمز کش

براش چشم  ،ییپا یدور و اطراف رو م کهیدورادور در حال یو گاه عتیطب یبا عشقت بر شهیم یکردم: چقدر عال فکر
 ! خودتمیدرست شده مهمونش کن یزمیاجاق ه یداغ و لبسوز که رو ییبه چا یو گاه ی! براش کباب ببریایو ابرو ب

 ینگاهت تو کهیدر حال یرو باهاش بخور تیچاو چشمت بهش باشه همزمان  یریرو دستت بگ وانیهمراه باهاش ل
 یدلتم داد بزن ی! تودینوش جان کن یوبگ یریبطرفش بگ یرو شتر یداره هندونه ا فیچشماش گره خورده! چقده ک

 من!گوشت بشه به تنت بچسبه عشق جان  یاله

 . کردمیفکر م ایبه چ دونمیبودم و اصال نم دارینصفه شب ب تا

 تمتونسیاصال نم یشم، ول داریسروقتم اومده بودند که ب یدوسه بار زیمامان و عز ینداشتم ساعت چند بود، ول خبر
 از رختخواب دل بکنم.  

. دیپتو رو از روم کنار کش کنفری دمیمامان و بازم خواب من گذشته بود که د یاز رفت و آمدها یکساعتی حدود
 کولش انداخت.  یبلندم کرد و رو

 و چشمام همچنان بسته!  شونیبازم پر یبودم. موها دهیپوش دیبرنگ سف یخرس دیو شلوار سف تاب

. حتما امروزم بدون ساختیم یملوس وخوردن یسرخم از من عروسک یگونه ها شدمیم داریاز خواب ب یوقت شهیهم
 بودم. ینجوریاستثنا ا

و داد کردم.  غیبسته شروع به ج یبا چشما رم،یم نییدارم از پله ها پا یغول آهن هی یشونه  یرو زانیآو دمید یوقت
نداد و احساس کردم داره  یتیخودمه، اصال اهم نیآهن یایاز داداش یکیکدوم  دونستمیآقا غوله که هنوز نم یول

 . رهیبطرف آشپزخونه م
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چشممو آروم باز کنم و  هیهمه بلند شد و باعث شد سرمو بلند کرده فقط  یخنده  کیشل میوارد آشپزخونه شد تا
 به اطراف بندازم.  ینگاه

 لبم اومد. یرو یخنده ها بلندتر شد که لبخند یصدا نکارمیا با

پراز  یو لب طونشیپراز محبت و ش یبایز یآقا داداشم ارسالن خان هستن که با چشما دمیبه نره غولم کرده د ینگاه
. همه همکه فقط ذاشتینم نمیبغلش نگه داشته و زم یآوردن. حاال منو همون تو نییکولشون پا یخنده منو رو

 ! دنیخندیداشتن م

 چنان دلم براش ضعف رفت که خم شدم و محکم لپشو گاز گرفتم.  یا لحظه

اردالن بلند شده منو از ارسالن  دمیشده بود، که د یهمه قاط یخنده ها یارسالن با صدا یظاهر ادیداد و فر یصدا
اصال شام نخورد. صدرصد االن گرسنشه و  دمیمن د شبید ،یشناس یوروجکو خوب نم نیگرفته گفت: ارسالن، تو ا

 میبرادر دار هی ایدار و دن یو زبلش باش. تو رسنهمواظب خودِ گ نه،یچ یخوردن تو نقشه م یاز دل ضعفه داره برا
 !ییعمر تنها هی و مونمیو من م خورنیاونم م

صبحونه  یتورو برا دیبا کنمیخوشگلم. احساس م یسرخت بشم جوجو یاون لپا یرو بمن کرده گفت: فدا بعد
 بلند شد.  ادمیفر یکه دهنشو باز کرده بطرفم آورد و صدا گه،ید زینه چ میخوردیم

بلند شده منو از اردالن گرفت و کنار خودش نشونده  زیکمک خواستنم باعث شد بابام با خنده از پشت م یصدا
!!!! دستشو دور شونه هام نیدی! مگه شما تا حاال آدم ندنیکنینصفه عمر م نیدخترمو دار یاول صبح نمیب یگفت: م

 آغوشش فرو رفتم. یچالگونه تو ینشوند که با لبخند شونمیپر یموها یرو یانداخته آروم بوسه ا

که چشم و چال کورمون خدارو  میدیند یو لپ قرمز یتخس نیبه ا یبچه ا م،یدید ادی آدم زآروم گفت: واال اردالن
 شکر روشن شده! بعد برام خوند:

 

 بچه ی مردنی تپل خواهد شد این

 

 نخورد شبیه گُل خواهد شد گاوش
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 ظاهر اگر چه خنگ و بی خاصیت است در

 

 مطمئنم مدیر کل خواهد شد. من

 

 !دنیخندیشد که با قهقهه مهمه بلند  یخنده  یصدا

 یدوتا گرگ گرسنه چشم بمن دوخته بودن و با ادا برا نیداشتم که ع امیاز همونجا با خنده چشم به داداش منم
 . دنیکشیخط و نشون برام م یو گاه دنیچیخوردن من نقشه م

که شما  ییکارا نی! با انینش مونیکه بعدا پش نیآهو رو کمتر نازشو بکش ت،یبا لبخند گفت: از من به شما وص زیعز
 یونه کجا؟ خ کنهیبخوره آهو خانم چمدون بدست قهر م یبه توق ی! تا تقّرهیبگ نویا ادیکه ب یکس چارهیب ن،یکنیم

 د!یخوددان گهیمامان باباش!!! د چارهیبابام! اونوقتم ب

 م،یاوردیهرمونو از سرراه نبگه! شکمش سفره! ما که خوا یزیجرات داره به آهوم چ یاردالن تند گفت: فقط اگه کس
 م؟یآورد

رو  یهرروز قشون کش یکاره. منکه حوصله  نی. بنظرم بهتردیخندان گفت: پس همون بهتر که اصال شوهرش ند بابا
 ندارم. 

 رفتم تا دست و صورتمو بشورم!  سیبدون حرف بلند شده بطرف سرو دمیخندیبا خجالت م کهیحال در

شده بود اردالن منو.... کشان کشان بطرف اتاقم برد و داخل اتاق هل داده  رینخورده بودم چون د شتریب یلقمه ا چند
 ! زود باش.یآماده ش یربع وقت دار هیدرشو بست. بلند هم گفت: جوجو فقط 

 ! بامونیمانتو رو دستم گرفته بودم که پونه درو باز کرد. چه خوشگل کرده بود عروس ز تازه

 اردالن از پشت سر براش بلند خوند: شدیاق موارد ات همچنانکه
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 جان، تو را خواهم چو عاشق دلبرش را پونه

 

 را خواهم چو شاعر دفترش را تو

 

 دوست دارم نمینازن یرا ا تو

 

 که صاحب خر، خرش را!! یطور همان

 

باز شده و متعجب که لباشم بخنده باز شده بود گفت:  ییتخت افتادم! پونه با چشما یبا قهقهه غش کرده رو منکه
 چش شده؟؟؟؟ یآهو، اردالن اول صبح

 شده بودم! رکلیمد یمنِ خنگم اول صبح دونمی. فقط مدونمیخنده گفتم: بخدا نم با

 شدم؟؟؟  هیتشب یکل که خوبه، من به چ ریخندان گفت: آخه مد پونه

 فقط!  نی! آماده باشستیمناقشه ن ینگرد در مَثَل جا هشیگفت: دنبالش تشب رونیخندان از ب اردالن

ر خارج شه یبصورتم ببرم! فقط مات مونده بودم برا یو سروصدا مجبورم کرد کوچولو دست یبا خنده و شلوغ پونه
 زبونش بشم.  فینتونستم حر ی! ولنیهم یفتیبدعکس م ی!! فوقش کمشهیم ینکنه چ شیآدم آرا

رو  مدویکه برنگ مانتوم م ی. شالدمیپوش یاهیکه داشتم رو با شلوار تنگ س یخوش رنگ و قشنگ یصورت یمانتو
 شد رو برداشتم. ریتوش سراز لمیکه وسا یانتخاب کردم و کاله لبه دارو و کوله پشت

کرده بود، در اتاقمو باز کرده داد زدم: چه خبرته اصال  وونمونیاتاق د رونیکه اردالن هم از ب قهیدق ستیب سر
 !!! میوقت دکتر که ندار ک،ین کیپ میریکردم!! خب م کاریچ دمینفهم
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 اطینبود بطرف ح ییرایپذ یتو چکسیاومدم. چون ه نییاز پله ها پا چرخوندمیبا ادا و اطوار که خودمو محکم م و
 رفتم. 

دت تعارف سکته رو زدم. لپهام بش یبدون استثنا و ب ندفعهی! استادیچهارم گذاشته بودم که قلبم ا یپله  یپا رو تازه
آراز افتاد که راننده ش پشت فرمان بود و  نیبه ماش نهایماش نیبه سوزش افتاده بود، ب یگر گرفت و چشمم که در آن

چشمش به من بود..... حتما توهم زده بودم! سرجام  یول کردیم تباهاش صحب ستادهیبابا ا کینزد نیآراز کنار ماش
 رفته بود!  ادمیهم که  دنیو نفس کش خوردمینم شده تکون که خکوبیم

 نیشده بودن ا ییخونه لو نداده باشن!! عجب زرنگا یهم تو یزیآراز رو دعوت کرده باشن و چ کردمیباور نم اصال
 اهل خونه مون!!!!

خود خودش بود که بعداز مدتها چشمم به جمالشون  یول ،دمید یم یاشتباه دیچندبار باز و بسته کردم شا چشمامو
 ! شدیروشن م

 و بایچشم به قامت ز رهیشو کرده بود. خ یگرم و خواستن ینفسها یدلم براش تنگ شده بود! چقدر دلم هوا چقدر
د و سخت گرم و مهربون نبود. سر گهی....... دباشی......... الغر! نگاه زیلیچقدر الغر شده بود! خ یبلندش داشتم. ول

 احساس و نامهربون! یب ی شهیش کهیشده بود، مثل دوت

 آهسته چشم از من گرفت و بطرف بابا برگشته به حرفهاش گوش داد.  یا گهیواکنش د بدون

!! یگذاشت ییآهو با خودت چه قول و قرارها ادتهیدلم داد زدم:  یباشم! تو یقو دینه، با یگرفت. ول یبسخت دلم
 باش. یحکم و قومحکم باش دختر! فقط م

بگم دست دور  یزیچ نکهیشونه ام نشست. نگاه نگران و مهربونش بمن بود. بدون ا یدست پونه رو نیح نیهم در
 شدم.  دهیاردالن کش نیبازوم انداخت و محکم به سمت ماش

  ؟یکنیم یدار کاریبخوره که گفتم: اِ اِ پونه چ چیپام پ دنشیمونده بود با کش کم

 یفکر کنم دار ؟یکرد دایپ ییچه رنگ و رو یدونیم ؟یبا تشر گفت: آخه احمق جوون، خبر از حال زارت دار پونه
 !!!یتا غش نکرد نیبش نیماش یتو ای. الاقل بیفتیپس م
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!! چرا یشده خانوم یکه اردالن از پشت، سرشو دم گوش پونه آورده گفت: چ زدیپونه داشت سرم غر م نطوریهم
صورت حالت به  نیبشه، که در ا داریب شیخواهرشوهر ثینکن اون روح خفته و خب یکار ؟یکنیممنو دعوا  یجوجو

 ! یسشنا یوروجکِ خواهرشوهرو خوب نم نیگرفته خواهد شد! تو ا یوجه یبدتر

 پونه زدم!  یرنگ گرفته  یآروم به گونه ها یلبخند

 نداشتن که!  یلحظاتشون رو داشتم! نگران نیحسرت ا چقدر

بهم  نهمهیاردالن چش شده که ا یِنازناز یِو گفت: جوجو دیبه سمت خودش کش یمنو گرفته با تک سرفه ا اردالن
 حالت ییییییبه آراز که همچنان کنار پدر بود انداخته گفت: آآآآآآآآآخخخخخخ ینگاه میهستش؟ بعد ن ختهیر

 طنتیبا ش دهیگونه ام کش یرو ی! نــــــــــوچ نــــــــــوچ. دستیداداشــــــــــ یگرفته ست آهو
 که حالش گرفته بشه؟ ارمیادامه داد: برم پدرِ پدرشو بهمراه پدر مادرشو درب

مهربونش نگاه کردم. چشمام پراز اشک  یو به چشما دمیکش یقیلبام نشست. نفس عم یرو یحرفاش لبخند نیا با
 شد. 

 ! شهیدرست م یهم  آورد و آروم گفت: دختر خوب نگران نباش. همچ یآروم چشماشو رو کردینگام م کهیحال در

 یچ یعنیناراحتم؟ چرا االن چشمام پراز اشک شد؟  نهمهیاصال من االن چرا ا شه؟یدرست م یخودم فکر کردم: چ با
 االن؟

ما  نیب یهمچ خواستمی! مگه نمخواستمینم نوی. مگه خودم انداختیحس متفاوت به روح و قلبم چنگ م نیچند
 و آراز رو بسالمت؟ پس االن چه مرگم شده بود؟ ریتموم بشه و مارو بخ

رو گرفته بود پس  شیکرده بود ناراحت بودم؟ مثال آرازخــــــــــان دست پ ییاعتنا یبه من ب نکهیاز ا چرا
 داشت؟ فیتشر نجایبدردنخور؟ اصال االن چرا ا ینره غول سنگ فتهین

 یدلم برا یخوشحال شده بودم و تو یلیخ یلیبودمش، خ دهیدوباره د نکهیشتم. از اندا یبا خودم که رودرواس اما
 !کردمیتاپ با نوشابه باز م یخودم ت

 یو کل یخونه ش تلپ بود یتو یزمان هی ی! ناسالمتیکیعل هی یسالم هیجلو،  یبر یخوایدم گوشم گفت: آهو نم پونه
 !!دیکشینازتو م
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چشم و رو  یدختره چقده ب نیا گهیم والیاالن آراز ه نیبه آراز کرده گفت: بب ینگاه طونشیش یبا چشما بعد
 ادب!!! یو ب الیخ یب نهمهیهستش آخه! دختر هم ا

در جوار بنده نشست و دم گوشم شروع به  دیخندیم زیزریشدم. پونه همکه ر نیحوصله کنار زدمش و سوار ماش یب
 یلیدلت براش اصال تنگ نشده و االن ق یعنی د؟؟؟یدار فیآهو جووووونم مثال شما االن قهر تشر نمیوز وز کرد: بب

 کنه؟ینم یلیو

 دراومد.  غشیج یاز پاش برداشتم که صدا یزیر شگونین چنان

گفت:  کردینگامون م کهیخودشو به ما رسوند و در حال کردیم یصندوق عقب جاساز یتو لویکه داشت وسا اردالن
 نیا منی: پونه شلوارتو بده باال ببگفت طونیشده و ش ثیخب یپاشه، با چشما یدست پونه رو دید ی؟ وقتشد یچ

نه؟  پونه جان، االن  یکرد؟ آهــــــــــو، خوشگل خانوم منو لت و پار کرد کاریباهات چ سیخواهرشوهرِ ابل
 نگران نباش!  شهیخوب م کنمیاونجا رو بوسش م

 بعد براش خوند: رسمیها، خودم حساب آهو رو م ینکن هیگفت: گر کردیخندان صورت پونه رو ناز م کهیحال در

 

 شعر ، کسی شبیه ماهش نکند در

 

 نگه روی سیاهش نکند کوری

 

 غیرتم و ، گرفته ام یک زن زشت با

 

 مرد غریبه ای نگاهش نکند ! تا

 

 حرفا و شعراش! نیبود با ا یزیعجب هداداش ما هم  نیمنو و پونه بلند شد. ا یخنده  یصدا که



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

534 

 

 صبر کن. کنمیم فیتو رد یبرا میکیبا خنده رو بمن گفت: خوشت اومد، االن  اردالن

 

 یبا آن رژ سرخ انار لبت

 

 یبهار یبایچون صبح ز رُخت

 

 دانم چرا در لحن و گفتار ینم

 

 خنده مون بلند شد. یدوباره صدا کهیمثل برج زهرمار شهیهم

 ! امروز توکننیضعف م خندنی!! االن از بس میاول صبح یدار کارشونیبلند گفت: اردالن دخترارو ولش کن چ بابا
 چته پسر؟  

 . میجا خوش کرده بود نیماش یرفت. ما هم که تو نایخندان از ما دور شده بطرف بابا ا اردالن

 . گرفتنیم مینبردن داشتن تصم یاضاف نیسوار شدن و ماش یبرا نکهیکنار هم جمع شده مثل ا یهمگ

 . نداختینم یآراز اصال بطرفم نگاه ی. ولکردمیاز فرصت استفاده کرده نگاهمو بصورت آراز دوخته نگاش م منم

منو و  !دمیهم حرص کش یرو ببرن که کل فشونیآراز تشر نیبا ماش زیگرفتند بابا و مامان و عز میتصم نکهیا مثل
 .میما دنبالشون راه افتاد نیماش یمه هم توپونه و اردالن و ارسالن با ع

ه . منم فقط چشمم بکردندیصحبت م گهیبودند که داشتن با همد نیعقب ماش زیجلو نشسته و آراز و مامان و عز بابا
 بود! باشیز یآراز و موها

دم: شستند. دعا کر یقلبم داشتند رخت م یتو یتفاوت نشسته بودم و چشم به جلو داشتم، ول یب یهم با ظاهر مثال
 رو بده! یسنگ یالیگودز نیبا ا ییارویبگذرون و بمن صبرو تحمل رو ریامروز رو فقط بخ ایخدا
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  ؟نیبش نیآنال یشعر بخونم اول صبح هیبراتون  نیدیگفت: عمه اجازه م اردالن

 بلده ماشاا... مییچه شعرا ؟یتند گفت: الزم نکرده برا مامانم بخون پونه

 من بود! پس تو فقط گوش کن.  یمامان تو بشه عمه  نکهیخودمه به تو چه؟ عمه قبل از ا یمه گفت: ع اردالن

 .دمیعمه گفت: بخون اردالن جان گوش م میدیخندیغش غش م کهیحال در

 !! از من گفتن بود!یحساب شهیتند گفت: مامان جان االن حالت گرفته م پونه

 توجه خوند: یب اردالن

 

 شود  ریپ یزن من کاش کم مادر

 

 شود  ریو همسر من س یزندگ از

 

  النیشرق گ یباصفا درجنگل

 

 شود.  ریش کی یوعده  انیم کاشیا

 

نه  م،شیم رینه س شم،یم ریخوشگل به اردالن زده گفت: نه پ یپس گردن هیعمه با دستش  میدیخندیم کهیحال در
 ها!! نیبرا خودت نقشه نچ دهی!!! از راه نرسشمیم ریش یطعمه 

بزرگ  یبا درختا ییسرسبز و باصفا یجا کساعتیحدود بعداز  باشیز یاردالن و خنده هامون و آهنگا یهایخشو با
 که دلمو بشدت لرزوند، توقف کردند.  یبکر و خداداد یعتیطب ده،یو سربفلک کش
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ل من، مث ی..... خدادمیپر نییپا ستادندیا نهایکه ماش یبخود بجنبه، لحظه ا یشدم که تا کس خودیاز خود ب چنان
م قلبم ه یتپشها دنشونیو درشت رنگارنگ که واقعا با د زیر یچمن تازه و سبز، گلها یآدما بود. بو یالیبهشت خ

انواع  یاصد گرفت،یکه با نگاه کردن به ابهتشون نفست م یا دهیکرده بود، درختان کهنسال و سربفلک کش رییتغ
 نشستند.  یبگوش م ییبایپرنده ها که بز

ورده بکر و دست نخ عتیطب نیا یآرزو کردم کاش آدم بتونه تو نداختمیعکس م عتیتند از طب میبا گوش همچنانکه
 استفاده رو بکنه! تینها شییبایچادر بمونه و از سکوت و ز یتو یدو روز

زود پهن شد و همه با  یلیو پتوها خ رهایرو جابجا کردند. حص الیبهم فشرده وسا یدرختها ریبا به به و چهچه ز همه
کردم نامحسوس آراز  یسع یکه هرچ گرفتمیازشون م ییعکسا یدر حال بگو بخند بودند. منم گاه اقیشتشور و ا

 و حرصمو درآورده بود.  کردیم لمیبه موبا پشتدستمو خونده بود، چون فقط  نکهیعکسها باشه، مثل ا یهم تو

  بلند خوند. ییبایاردالن بلند شد که بز یصدا

 

 دیبده میدر کافه نشست و گفت چا 

 دیبده میجانفزا بیدو س انیقل

 

 بر رگ دست.....عکس بگرفت و بگفت رُب

 دیبده میمرا  به دلربا یِسلف

 

برا  و دیازم بنداز ییهویعکس  هیلطفا  کنم،یجابجا م التونویو وسا کنمیشما دارم کار م یبرا ینجوریکه من ا حاال
 ! قابل توجه آهو خانمِ عکاس!دیخاتونم بفرست

زود دست جنبوند و  نهمهیاردالن که ا زدلم،یهمه بلند شد که عمه گفت: ارسالن عمه فدات بشه عز یخنده  یصدا
 پسر؟؟؟ یدار فیدست و پا تشر یساکت و ب نهمهیچرا ا گشیرو صاحب شد، تو قل د یکی طنتهاشیبا ش
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دلم نذار. لگد زدن که فقط مختص  یآخ عمه جوون دست رو گفت: دادیسرشو محکم تکون م کهیدر حال ارسالن
احترام کالهشونو برام  یبه بخت و اقبالم زدم که اسب و االغ به نشانه  یچنان لگد یخود من گاه ست،یاسب و االغ ن

 برداشتن!!  یدو دست

اصال  ی. ولخندهیآراز هم قشنگ م دمیچشمم د ی. با گوشه رفتیکه تا اوج م دیقهقهه ها چنان ترک یصدا نباریا
 تخس بدذات! گشتیبطرفم برنم

گرم کنم بلکه بتونم  شدنیم دهیدور و اطراف که دورادور د یو نگاه به آدما عتیهمچنان سرمو با طب کردمیم یسع
 نبود. ی!!؟ اصال شدنتونستمیمگه م یفراموش کرده بخودم مسلط بشم، ول ی..... فقط کمیحضور آراز رو کم

ه نشست امیتوجه بمن کنار پدر و داداش یسخت و البته ب یبا ظاهر دمیدیم کردمینگاش م یدزدک یگاه انکههمچن
 !گردونهیاصال صورتشو بطرفم برنم

 !کردمیحواسمو پرت م دیادامه بدم. با تونستمینم ینجوری! اری. نه خدمیکش یقیعم نفس

 درست کنه. سراغ اردالن و ازش خواهش کردم با طناب برامون تاب  رفتم

 یفتگیو م یکردیقبال فکرشو م دیبود گفت: جوجوم، با دهیآغوشش کش ینشسته محکم منو تو کهیدر حال اردالن
 یهوس تونم بخوابه؟ ارسالن مگه تو نیکنم که ا دایبرهوت برات طناب پ نیا ی! من االن از کجا تومیاریبرات طناب ب

  م؟یطناب دار نیماش

 یِدخمل نیحاال طناب و تاب بکنار! ا م،یباهاش خالل کن مینخ هم ندار کهیت هی ه؟یجواب داد: طناب چ ارسالن
 بفکر طناب باشه!!  شدیم داریمگه صبح از خواب ب رکلیمد

هست. زحمتشو  نمیدرآورده بطرف اردالن انداخت و گفت: تو صندوق ماش بشیاز ج چشویآراز آهسته سو دمید
 !ستیراننده اونجا ن نکهیخودت بکش مثل ا

 هوا گرفته بود بلند شده تا کفشاشو بپوشه خوند: یرو که رو چیسو اردالن

 

 دیترس دیبا ر،یش یچند که هست هر

 دیترس دیبا ر،یگشته پلنگ اس چون
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 دمیها فهم یمخ زدن بعض از

 !!!دیترس دیبا ر،یآنکه سرش به ز از

 

چرا زبونش  نیا ؟یهمه بلند شد. عمه گفت: مرجان امروز صبح به اردالن صبحونه تخم کفتر داد یخنده  یصدا که
 ! یدنیهم برا مادر زن خوند دبش و شن یکی نیماش یبه شعر باز شده؟؟؟ حاال تو یاز اول صبح

 از خنده غش کرده بودند.  همه

 دور شده بود برگشته عمه رو بغل کرده خوند:  یکه کم اردالن

 

 نازم، مثل هلو بود یخوشگلم، عمه  عمه

 و دلربا و آلبالو بود قشنگ

 

 یبدون صافکار دمیروز د هی

 مرگم بده انگار لولو بود!!! خــــــــــدا

 

 از اردالن گرفت که هوار اردالن بلند شد! یشگونیهمه به آسمون رفت. عمه چنان ن ی قهقهه

گرفت ها! تقاصش رو  شگونمین یمامان جووووونت چه جور نینگه دار ادتونیرو به پونه گفت: دلبرک خانم،  اردالن
 پس بدن!!  دیبا ایبعض

 . رفتیخوشحال بودم و دلم غنچ م دنشیچقدر از خند ای. خدادیخندیآراز هم از ته دل م ندفعهیا
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 شده از اول صبح!!!  تیزیچ هیتو  دونمیخندان گفت: اردالن اصال مراعات نکن ها! منکه م بابا

انداختم، همسرتون مرجان خانم چه خوش  کهیبه عمه ت نینی! ببگهید نیتند گفت: باباجونم دعوام نکن النارد
 سال جوونتر شده! ستیبحالشه االن، اصال ب

 . دنیخندیمامان و عمه غش غش م ندفعهیا که

افتتاحش رو اردالن و ارسالن برگزار کردن. بابا بلند  نیتاب ما جور شد که اول ایداداش یهایبا خنده و شوخ باالخره
 .نییپا نیای! بنیکه درخت رو بشکن ستیقرار ن نیتاب درست کرد هی. نیهرکول، خجالت بکش یگفت: پسرا

رو به پونه  نیراه افتادن، که ...... اردالن غمگ هیچشمشون گذاشته بطرف بق یاردالن و ارسالن همزمان دست رو که
 مظلوم خوند: یبا چهره ا

 

 ...  ـــــستین یـــــافڪ "پدرت"عشـــــق بسوزد  یا

 

 ... ـــــــــــــنیاَت سرخ و برشته، آم "فـهیطا" کلّـهُـم

 

 ارونیا ؟یشبه شاعر شد هی: اردالن چته تو؟ واقعا دیخنده ها تموم شد پرس ی. مامان وقتدیخندیکه سرخ شده م پونه
 تو؟ یاریاز کجا م

 ،نیآورد ایشاعر بدن یو بچه  نیزرنگ بود یادیکه ز دینش دواریبخودتون ام یلیگفت: مامان جان خ خندان اردالن
 گروه شعر طنز عضو شدم از اونجا حفظ کردم.  هی یتو روزیاصال! د ــــــــــرمینه خ

و البته اردالن هم خودشو  دادمیسوار تاب شد که من هلش م یو شلوغ طنتیپونه با ش ،یهمگ یبا خنده  همراه
 راز بود!!آ نداختیبطرفم نم یکه اصال نگاه یتنها کس یول میکردیم فیک یلیخ ی. نوبتکردیدوباره رسونده کمکم م

 خوندم: نی. با خودم غمگسوختیچقدر دلم م چقدر
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 دیدادم و دل بستم و دلدار نفهم دل

 دینفهم اریجهان گشتم و آن  یرسوا

 

 غـــم گســـارم یکه بر انجمن ستیعمر

 دیوغم خوردم وغمخوار نفهم دمید غم

 

 ثابـت چشـمـــان خـمــارش ـرهیدا بــر

 دیو آن عاشق پــرگار نفهم مجـــذوبم

 

 است ز اشکم  دفتــر شعــرم ــسیخ

 دیو زنـــهار نفهم دهیغــزلم د حـــزن

 

 

 و نگاه و نفسش جمله همه گل لبخند

  دیشدم و صاحب گلزار نفهم باغبان

  

که  یخنده دار یماجرا فیشروع به تعر داد،یحالمو احساس کرده بود. چون همچنانکه آروم هلم م نکهیمثل ا پونه
برن بگردن. اردالن  یدنبالش که کم رهیدو روز قبل براش اتفاق افتاده بود رو دم گوشم کرد. اردالن با اجازه از عمه م

ه داشت یکه نگو عمه گوشه ا کشهیرو گرفته بطرف خودش م نهپو یوباز ه،یخونه خال نکهیا الیبه خ شهیتا وارد م
 ! کردهینگاه م
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ونه باباش خ ایبه اطرافت بکن. اگه پارسا  یمرده الاقل نگاه لیکرده گفت: ذل ی: مامان سرفه اگفتیبا خنده م پونه
ابا ب ن؟؟؟؟ی: واااا عمه شما خونه بودگهیم ارهیکه بازم کم نم شهیم دیسرخ و سف یاردالن هم بقدر شد؟؟؟یم یبودن چ

الاقل بحال  سوزهیبشه ها!! دلتون بحال من نم وهیبود دخترتون ب دهزهره ترک شدم آخه! کم مون یاوهون هی ،یاِهِن هی
 دخترتون بسوزه!!

 رو حس کردم!  ینگاه ینیکه سنگ دمیخندیاز ته دل م نباریاز خنده! منکه ا میغش کرده بود هردومون

قعا وا کهیبرگشت طور عیسر یلیخ یکه بمن دوخته شده بود! ول دمیسرمو برگردوندم نگاه براق آراز رو د نکهیهم
 مظلوم خوند: یرو به پونه با چهره ا نیتوهم زده بودم!!!!... اردالن غمگ ای کردیشک کردم اصال منو نگاه م

 

 ...  ـــــستین یـــــافڪ "پدرت"عشـــــق بسوزد  یا

 

 ... ـــــــــــــنیاَت سرخ و برشته، آم "فـهیطا" کلّـهُـم

 

 ارونیا ؟یشبه شاعر شد هی: اردالن چته تو؟ واقعا دیخنده ها تموم شد پرس ی. مامان وقتدیخندیکه سرخ شده م پونه
 تو؟ یاریاز کجا م

 ،نیآورد اینشاعر بد یو بچه  نیزرنگ بود یادیکه ز دینش دواریبخودتون ام یلیخندان گفت: مامان جان خ اردالن
 گروه شعر طنز عضو شدم از اونجا حفظ کردم.  هی یتو روزیاصال! د ــــــــــرمینه خ

و البته اردالن هم خودشو  دادمیسوار تاب شد که من هلش م یو شلوغ طنتیپونه با ش ،یهمگ یبا خنده  همراه
 راز بود!!آ نداختیبطرفم نم یکه اصال نگاه یتنها کس یول میکردیم فیک یلیخ ی. نوبتکردیدوباره رسونده کمکم م

 خوندم: نی. با خودم غمگسوختیچقدر دلم م چقدر

 

 دیدادم و دل بستم و دلدار نفهم دل
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 دینفهم اریجهان گشتم و آن  یرسوا

 

 غـــم گســـارم یکه بر انجمن ستیعمر

 دیوغم خوردم وغمخوار نفهم دمید غم

 

 ثابـت چشـمـــان خـمــارش ـرهیدا بــر

 دیو آن عاشق پــرگار نفهم مجـــذوبم

 

 است ز اشکم  دفتــر شعــرم ــسیخ

 دیو زنـــهار نفهم دهیغــزلم د حـــزن

 

 

 و نگاه و نفسش جمله همه گل لبخند

  دیشدم و صاحب گلزار نفهم باغبان

  

که  یخنده دار یماجرا فیشروع به تعر داد،یحالمو احساس کرده بود. چون همچنانکه آروم هلم م نکهیمثل ا پونه
برن بگردن. اردالن  یدنبالش که کم رهیدو روز قبل براش اتفاق افتاده بود رو دم گوشم کرد. اردالن با اجازه از عمه م

ه داشت یکه نگو عمه گوشه ا کشهیرف خودش مرو گرفته بط نهپو یبازو ه،یخونه خال نکهیا الیبه خ شهیتا وارد م
 ! کردهینگاه م



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

543 

 

ونه باباش خ ایبه اطرافت بکن. اگه پارسا  یمرده الاقل نگاه لیکرده گفت: ذل ی: مامان سرفه اگفتیبا خنده م پونه
ابا ب ؟؟ن؟؟ی: واااا عمه شما خونه بودگهیم ارهیکه بازم کم نم شهیم دیسرخ و سف یاردالن هم بقدر شد؟؟؟یم یبودن چ

الاقل بحال  سوزهیبشه ها!! دلتون بحال من نم وهیبود دخترتون ب دهزهره ترک شدم آخه! کم مون یاوهون هی ،یاِهِن هی
 دخترتون بسوزه!!

 رو حس کردم!  ینگاه ینیکه سنگ دمیخندیاز ته دل م نباریاز خنده! منکه ا میغش کرده بود هردومون

قعا وا کهیبرگشت طور عیسر یلیخ یکه بمن دوخته شده بود! ول دمیسرمو برگردوندم نگاه براق آراز رو د نکهیهم
 مظلوم خوند: یرو به پونه با چهره ا نیتوهم زده بودم!!!!... اردالن غمگ ای کردیشک کردم اصال منو نگاه م

 

 ...  ـــــستین یـــــافڪ "پدرت"عشـــــق بسوزد  یا

 

 ... ـــــــــــــنیاَت سرخ و برشته، آم "فـهیاط" کلّـهُـم

 

 ارونیا ؟یشبه شاعر شد هی: اردالن چته تو؟ واقعا دیخنده ها تموم شد پرس ی. مامان وقتدیخندیکه سرخ شده م پونه
 تو؟ یاریاز کجا م

 ،نیآورد ایشاعر بدن یو بچه  نیزرنگ بود یادیکه ز دینش دواریبخودتون ام یلیخندان گفت: مامان جان خ اردالن
 گروه شعر طنز عضو شدم از اونجا حفظ کردم.  هی یتو روزیاصال! د ــــــــــرمینه خ

و البته اردالن هم خودشو  دادمیسوار تاب شد که من هلش م یو شلوغ طنتیپونه با ش ،یهمگ یبا خنده  همراه
 راز بود!!آ نداختیبطرفم نم یکه اصال نگاه یتنها کس یول میکردیم فیک یلیخ ی. نوبتکردیدوباره رسونده کمکم م

 خوندم: نی. با خودم غمگسوختیچقدر دلم م چقدر

 

 دیدادم و دل بستم و دلدار نفهم دل
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 دینفهم اریجهان گشتم و آن  یرسوا

 

 غـــم گســـارم یکه بر انجمن ستیعمر

 دیوغم خوردم وغمخوار نفهم دمید غم

 

 ثابـت چشـمـــان خـمــارش ـرهیدا بــر

 دیو آن عاشق پــرگار نفهم مجـــذوبم

 

 است ز اشکم  دفتــر شعــرم ــسیخ

 دیو زنـــهار نفهم دهیغــزلم د حـــزن

 

 

 و نگاه و نفسش جمله همه گل لبخند

  دیشدم و صاحب گلزار نفهم باغبان

  

که  یخنده دار یماجرا فیشروع به تعر داد،یلم محالمو احساس کرده بود. چون همچنانکه آروم ه نکهیمثل ا پونه
برن بگردن. اردالن  یدنبالش که کم رهیدو روز قبل براش اتفاق افتاده بود رو دم گوشم کرد. اردالن با اجازه از عمه م

ه داشت یکه نگو عمه گوشه ا کشهیرو گرفته بطرف خودش م نهپو یبازو ه،یخونه خال نکهیا الیبه خ شهیتا وارد م
 ! کردهینگاه م
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ونه باباش خ ایبه اطرافت بکن. اگه پارسا  یمرده الاقل نگاه لیکرده گفت: ذل ی: مامان سرفه اگفتیبا خنده م پونه
ابا ب ن؟؟؟؟ی: واااا عمه شما خونه بودگهیم ارهیکه بازم کم نم شهیم دیسرخ و سف یاردالن هم بقدر شد؟؟؟یم یبودن چ

الاقل بحال  سوزهیبشه ها!! دلتون بحال من نم وهیبود دخترتون ب دهه ترک شدم آخه! کم مونزهر یاوهون هی ،یاِهِن هی
 دخترتون بسوزه!!

 رو حس کردم!  ینگاه ینیکه سنگ دمیخندیاز ته دل م نباریاز خنده! منکه ا میغش کرده بود هردومون

قعا وا کهیبرگشت طور عیسر یلیخ یولکه بمن دوخته شده بود!  دمیسرمو برگردوندم نگاه براق آراز رو د نکهیهم
 توهم زده بودم!!!!... ای کردیشک کردم اصال منو نگاه م

 

 

 کمیقسمت پنجاه و  

 

تمام وجودمو فرا گرفت. احساس کردم بشدت عرق کردم. چقدر ته ته دلم  یگرما و داغ یاحساس نگاه آراز لحظه ا با
 شادم بودم! پس هنوزم چشمش به دنبالم بود!! 

و صبور. بذار آراز  یآروم باش دی! فقط بایرو تحمل کن یهمچ یتونیبخودم گفتم: آهو مقاوم باش دختر. تو م فقط
از همه  شیزندگ یبرا یبده چه کس صیبا اون خاطرخواهاش خودش روشن کنه! بذار خودش تشخ شویزندگ فیتکل

 دختر خوب!!  نیآروم باش آهو. آفر قطدور انداخته بشه! فقط فقط ف دیکه با خورهیبدرد نم یبهتره و چه کس

 و بازار دندیپدر پونه سررس انیجالل یگرامش بود و آقا یکه پسرعمو ماخانیآقا پارسا با جفتش ن نیح نیهم در
 آغوشش فرو رفت. یداغ شد. پونه هم بطرف باباش پرواز کرد و تو یاحوالپرس

 . خوردمیتاب بودم و تاب م یچشم به من داشتند که رو دهیو پارسا از راه نرس ماین یول

شقِ ع یگلم سالم. خوب ییدختردا ین ی! خدمت نیتند خودشو سروقتم رسونده با خنده گفت: چه تاب قشنگ پارسا
 جوون. یبراتون درست کردن دخمل یزیتاب؟ عجب چ یماشاا... رو گذرهیخوش م ؟ییدا
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 کم مونده بود یخشم چشم به ما داشت. لحظه ا یکم پارسا به آراز افتاد که نگران و با یچشمم از کنار بازو یا لحظه
و قلبش همچنان با من  خوردینم یدرد چیسردش به ه ی افهیبکشم و قربون صدقه ش برم که اون ق غیج یاز شاد

 بود.

. فقط لطف کن امروز رو برام یادمیحالم خوبه. ممنونم ازت که به  یلیمهربونم خ یگفتم: پارسا، پسرعمه  آروم
اطراف چقدر پره و همه  ینیب یامروز رو بهم خوش بگذره! خودت م هینداشته باش. بذار  یو با من کار کن یبرادر

 چشم بهمون دارن.

همه بهت  نمیب یبا حرص گفت: بــــــــــله، م هیمنظورم چ دیفهم نکهیبا تعجب نگام کرد، بعد مثل ا اول
 هلت بدم.  ی! الاقل اجازه بده کمیتو بگ ی! هرچییچشم دختر دا یدارن، ول تیاحساس مالک

اومده رو بهش، که پشتم به همه بود محکم گفتم: االن  نیی! تا خواست عقب بره و هلم بده تند پاختیر یهر قلبم
امروز رو راحت  هیبذار اعصابم  چیبه پروپام نپ یدوست دار ی! تورو جوون هرکخوامیگفتم پارسا! هل دادنم نم یچ

 . فتادمخانمها کنار هم نشسته بودند راه اکه  ییباشه! و بطرف جا

با خنده  نداختیرو بطرفش م یخواست. اردالن  همچنانکه داشت گوش شویارسالن از اردالن گوش نیح نیهم در
 شعر خوند:

 

 گمانم از کفن واجب تر است یآبرودار

 .دیمن مدفون کن شیهمراه من را پ یِگوش

 

سرخ چشم  یآقاهه با چهره ا دمیاردالن رو بهونه کردم و بطرف آراز برگشتم که د یشعرها میدیخندیم کهیحال در
 نگاهم تند صورتشو برگردوند. دنیبا د یبمن داره ول

 گهیدهم یبه رفتارها یتیاهم دیو با میکه قهر بود فیح یهمون لحظه بلند بخندم و قهقهه بزنم ول تونستمیم کاش
 ! از فکرم خنده ام گرفت.میدادینم
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آغوش باباش شده،  الِیخیبهم دادن. پونه هم که ب ییخانواده کنار مادر و عمه نشستم و چا یخنده و شوخ انیم رد
 بغل دست اردالن با ناز نشسته بود.

که پونه غش کرده بود از خنده و سرخ و  کردیبلغور م چارهیدختر ب نیتو گوش ا یمن چ زیداداش ه نیا دونمینم
 . خوندیاش شعر م. حتما داشت برشدیم دیسف

ه و رنگشم ک شدیو نگران م یآراز بود که هنوزم بخاطر من عصبان ریدرگ یادیبه اطراف نداشتم. فکرم ز یتوجه چیه
..... 

!!!! حاال مثال اونهمه ازش خواهش کرده بودم کردیمسخره افتاد. مگه منو ول م یپسره پارسا نیناخواسته به ا چشمم
 . ومدیو برام چشم و ابرو م نهیبا من رودر رو بش کردیم یبا من کار نداشته باشه، همش دورادور سع

 و خوردیخودش وول م یتو جا یآراز هم که ه نیو کالفم کرده بود. ا شدینم یندم ول یتیاهم کردمیم یسع نکهیباا
 م به ما داره. هرلحظه چش کردمیاحساس م

........ اونکه با اون آهنگش که برام فرستاده بود، قرار یروان یشده پسره  وونهیآراز د نیباز ا یخودم گفتم: واااااا با
 بودم!!!  یدو روز یهمون عشقا قیبود منو فراموش کنه که من ال

پارسا خله بود  ی. حتما بخاطر کارهاشدیمشت شده ش نگاه کردم که همش بازو بسته م یبه دستها یچشم ریز
 که از صبح آروم بود!! چارهیوگرنه ب گه،ید

سرم اومده بودم آب و  رِیکه پشتم کامال بطرف آراز و پارسا باشه که الاقل حرص نخورم. خ نمیبش یکردم جور یسع
که بخاطر  فی. حکردیو دلم ضعف م کردمیم فیآراز فقط ک یتهایراستشو بگم از حساس یهوام عوض بشه! ول
 .کردمیپشت بهشون م دیخودشم که شده با

و زحمتش مایکه اردالن و ارسالن و پارسا و ن میداشت یسر ظهر بود که منقل کباب آماده شد. همه نوع کباب بایتقر
 جوجه دستش بود بلند خوند: یخهای. اردالن که سدندیکشیم

 

 تمام جونش خوردند یولع کی با

 خوردندتا به رونش  ریبگ نهیس از
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 یدار یذهن خرابــــــــــ ،ینشو درمان

 است تمام زاد و روده ش خوردند مرغ

 

 جمع شد. یکه سفره توسط همگ میاجق وجق اردالن نهارو خورد یو حرفها یشاد با

وا بود آب و ه فیح یبزنم، ول یچرت نیماش یگرفتم برم و تو میشده بود. اول تصم نیسنگ دینهار چشام شد بعداز
 رو بذارم و بخوابم.   ییبایز نیبه ا عتیبوط

 ها!  خوابمی... وگرنه ممیبچرخ یکم میدست پونه رو گرفتم و بلندش کرده گفتم: پونه بر یآن میتصم هی در

 ن؟یخواینم گاردی. بادایاردالن هم پشت سرش بلند شده گفت: منم هستم دخمل که

 با اجازه تون! مییایتند گفت: ما هم م پارسا

 یور یچا هی نیزحمتشو بکش مایبمن کرد و رو به پارسا گفت: پارسا جان شما و ن یفکر کرده نگاه یظه الح اردالن
 . میگردیبر م یا قهیما پنج دق نیبرامون آماده کن یزمیاجاق ه

 نگفت.  یزیفقط افسرده نگامون کرد و چ پارسا

 .میاردالن و پونه رو گرفتم و قدم زنان از خانواده دور شد یدررفته بودم، بازو نکهیاز ا یخوشحال با

همش دوست  یکرد. ول یتر م نیچشمامو سنگ یعال یسبزه ها و هوا یکرده بودم. بو دایپ یا گهیو حال د حس
 بود. ایخونه برامون مه یتو شهیاستفاده رو بکنم. خواب هم تیو سرسبز، نها بایز عتیداشتم بازم قدم بردارم و از طب

چقدر آبش خنک و زالل  یییی...ووووووومیدیرس یقشنگ یکه کنار رودخونه  میاز جمع خونواده دور شده بود یلیخ
 و روان بود...

هم آب بطرف  ی. دست و صورتمونو با آب خنکش شستم و حاال با پونه چند مشتمیدیبا ذوق بطرف رودخونه دو 
 .دیخندی. اردالن هم فقط نگامون کرده ممیانداخت گهیهمد
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 نیهم دیتونیم دیبه هردوشون زده گفتم: اگه دوست دار یبا پونه تنها باشه،  لبخند خوادیاحساس کردم اردالن م 
 ترسم!  یخلوته م یلیخ نجایا دها،ی. فقط ازم دور نشنمیخورده کنار آب بش هی خوامی. من مدیدور و اطراف قدم بزن

 از خدا خواسته ازم دور شدند. اونام

 تازه مستم کرده بود. یگل ها و چمن ها یپرنده ها، بو یر آب، صداشر ش یصدا

و دادم.  پاهام هیرودخونه بود نشستم و به سنگ تک کیکه نزد یکفشامو درآوردم و شلوارم رو تا زده کنار سنگ آروم
 آروم آروم چشمام داشت بسته شد. یقیآب گذاشتم که بعداز دقا یتو

 خوابم برده! یبودم ک دهیچقدر گذشته بود. درکمال آرامش چشمامو بسته بودم و اصال نفهم دونمینم

رو حس کردم.  یینگاهها ینیآهسته چشمامو باز کردم که سنگ یزیر یزمزمه ها و پچ پچ حرفها و خنده ها یصدا با
 . ستادیکه سرمو برگردوندم قلبم ا یکم

سر من که خندان چشم بمن داشتن!!!!.... از ترسم ماتم برده بود.  یبودن باال یک یابونیب ینره غوال نیمن ا یخدااااااا
 . کردیم حالمیبه بدنم نشسته بود ب یکه در آن یکنم. لرز کاریچ دونستمیاصال بلد نبودم و نم

 . دیچرخیبودن و چشماشون همه جام م ستادهیسرم ا یچنار باال یدرختها نینفر ع هرسه

 بکشم.  نشونییشلوارم باالست که لرزان دست بردم تا پا یهاافتاد پاچه  ادمی تازه

باش  لکسی! راحت ورشهیازت کم نم یزیبلند شد که گفت: زحمت نکش کوچولو! با نگاه کردن چ یکی یصدا
 بلند شد.  هیبق یخنده  ی! که صداــــــــــزیعــــــــــز

پارسا هم  یکه حت زدم،یاز ته دلم آراز و اردالن و ارسالن رو صدا م کهیتوجه تند شلوارمو درست کردم و در حال یب
 نرفته بود بطرفشون برگشتم . ادمی

از  یگریصاف کرده بود. خشونت و شرارت و وحش غیکه سرشو کامال با ت یکی! کلهاشونویهاشونو! ه افهیمن ق یخدا
 .کردنیداز مشون سرتاپامو بران دهیورقلمب یو با چشما کردیشون فوران م افهیق

به اطراف انداختم و فکر کردم: خاک برسرت آهو آخه تو  یتکون بخورم، نگاه تونستمیو اصال نم دمیلرزیم کهیحال در
خودت  ای!! خداستیاطراف ن نیکه ا چکسمی!! هیبکن یچه غلط یخوای!!! االن مثال میکنیم کاریچ نجایا ییتنها

 االنم پناهم باش.  ،یپناهم تو بود ابودم تنه ریمنصور اس یدستا یو تنها تو کهی یکمکم کن. وقت
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 پاهام یکه آروم جلو دم،یشدم و خودمو عقب کش زیخ میجام ن یتو عیخورد که با ترس سر یتکون شونیکی

 . دید شدیکه بوضوح هرزه بودن رو در اون م یچشم به صورتم دوخت. نگاه اقیزد و با اشت زانو

نداره. مگه  یباهات کار یشکیه ــــــــــزکمینترس عز ؟؟؟یدینکره اش گفت: کوچولو جوونم ترس یصدا با
 رو به دوستاش گفت: مگه نه؟؟ یکنه؟ و با لحن مسخره ا تتیاذ یکس ذارمیم

 بلند قهقهه زدند.  یبدتر از خودشم با همون حالت مسخره تند تند سرشون رو تکون دادند وبعد با صدا یدوستا که

 دهید نجایدورتر از ا یلیخ ییبه اطراف گردوندم که خونواده ها یدوباره چشم زدمیفقط اسم خدارو صدا م کهیحال در
 چقدر تنهام!  ایاردالن...... ارسالن. خدا ؟یینبود!! بازم از فکرم گذشت آراز کجا چکسی. هشدندیم

خه! آ یی. خندان گفت: دختر تو چقدر هلو ستادیاکه پسره هم همراه من  کردینم میاریو لرزان بلند شدم. قلبم  آروم
 گم؟؟یهلــــــــــو، برو تو گلو!!! بچه ها دروغ م

 تنهاش بذارن!!! گرویج نیتونستن ا یخوشمزه باشه ها! آخه پدر مادرش چه جور میلیکنم خ فکر

 گفت: کجــــــــــااااا؟ دهیکه محکم مچ دستمو گرفت و منو جلوتر کش دمیعقب کش یکم تند

کرده بودم! مثل سنگ سخت بود و دستمو  یانگار نه انگار که تالش یوحشت خواستم خودمو ازش دورتر بکنم ول با
 . فشردیمحکم م

 دراومد.  ریچشمام به تصو یوصالبتش جلو بتیآراز با اون ه ریچرا ناخودآگاه تصو دونمینم کدفعهی

 رونیکردم مچ دستم از دستش ب یبود صداش کردم و دوباره سع یاشکامم جار بلند و لرزان که مهین ییصدا با
 بکشم. 

 خنده شون بلند شد و هردوتا هم جلوتر اومدن.  یصدا بازم

 و کلیاحساس کردم ه کدفعهیکه  شدمی. از ترسم چشمامو محکم بستم و داشتم زهره ترک مشدیداشت بد م حالم
 شد.  دهیکش یدستش بود کنار یهمچنانکه دستم توداغ پسر از من دور شد و  یهرم نفسها

ر پسره مجبو کهیطور ده،یمچ دست پسره نشسته و فشارش م یدست بزرگتر رو هی دمیچشمامو باز کردم و د عیسر
 درهم که نشان از درد بود دستمو ول کنه! البته مچ دستمم با اون همه فشار له و لورده شده بود! یشد با صورت
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به  بیعج یاز آرامش یاحساس یترسناک آراز، لحظه ا بتیو ه نیصورت خشمگ دنیسرمو باال آوردم و با د عیسر
اق اتف نیشد که انگار سه غول دوره ام نکرده بودن و ا ریبه تمام وجودم سراز یتیشد.... چنان امن ریروح و قلبم سراز

 بود! فتادهیمن ن یبرا

چشم به پسره  زد،یم یکه از شدت خشم به سرخ یمنقبض شده، نگاه با فک محکم و دمینگاهش کرده د دوباره
 دوخته! 

آراز ولش  یبکشه، ول رونیآراز ب یکرد دستشو از دست گره خورده  یو سع دیقدم به عقب کش کیبا درد  پسره
 زده بود.  رونیدستش رسما ب یکه رگها فشردیو چنان دستشو م کردینم

 جلو اومدند.  یشم قدمافتاد که با خ گهید یبه پسرا چشمم

بشدت خشن و  یآروم ول ییبا صدا داشت،یچشم از صورت سرخ پسره برنم کهیبدون توجه به اون دوتا در حال آراز
 دیاو متعفن ب فیکث یدستا نی! االنم اکنمیخوردش م نهیمن بش یآهو یدستا یکه بخواد رو یهراسناک گفت: دست

دلت خواست  یصاحبن که هرکار یب دتهمه مثل خو ی! فکر کردیخورد بشن که بدون اجازه بهش دست زدن عوض
 ! یبکن

زر  نهمهیو ا یبه نفعته دستمو ول کن یبمن کرده رو به آراز گفت: هــــــــــ ینگاه میشرور ن یبا چشمان پسره
 ها! ینیب یوگرنه بد م یزر نکن

که چه عرض  ینفر بود و زود عصبانکه آراز بشدت ازش مت یزیچ کرد،یم دیداشت آراز رو تهد یووووووووووووو
 !کردیم وونشیکنم، د

بصورت پسره خوابوند که  یمحکم یلیکه آزاد بود چنان س گرشیحرف پسره تموم شد آراز با دست د نکهیهم
 ! دیچیشَترقش همه جا پ یصدا

کار  نیبا ا گهید یکه بصورت پسره خورد اون دوتا یمحکم یلی...... با سدمیمتر باال پر هیپسره از ترس  یبه جا من
 آراز به طرفش حمله ور شدند. 

و  نیکنیم یچه غلط نیآشغاال دار یشد که داد زد: ه دهیبود شن نیاردالن که بشدت بلند و خشمگ یصدا کدفعهی
 زد و خورد شروع شد. 
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 هدیدر آغوشش کش عیبود رسوند و منو سر ریو اشکام سراز دمیلرزینفس زنان خودشو بمن که سر جام م پونه
 شد.  یاشکاش جار

راتب بم یتی. اردالن االن در موقعکردیآراز بشدت نگرانم م دهیسرگردانم به اردالن و آراز بود که صورت رنگ پر نگاه
با چنان  یبود که سرپا شده بود، ول یکم یعملهاش جوش خورده و تنها مدت یبهتر از آراز قرار داشت. آراز تازه جا

 نداره.  یمشکل چیکه انگار اصال ه زدیمشت م یشدت

 و چشامو بستم... نمیتحمل نکردم زد و خوردشون رو بب گهید دیچسب یکی یچونه  ریلگد آراز ز یوقت

لرزشهامو کنترل کنم که با فشار محکم دست پونه  تونستمی. اصال هم نمدمیلرزیو م کردمیدلم خدا خدا م یتو همش
 بخودم اومدم. 

 به اردالن کردم که یافتاده بودند. نگاه نیباز کردم و چشمم به پسرا افتاد که آش و الش زم چشمامو با ترس آهسته
 ود. ب ستادهیسر اونا ا یباال یو عصبان نیخون یبود، گونه شم خراش برداشته و با چهره ا یبشدت از دماغش خون جار

. اصال باورم دیکشیم قیعم یسهاش گذاشته و نف نهیس یشد که دست رو دهیآراز نگاهم به سمتش کش یصدا با
حالش خوب  نکهی. خداروشکر مثل اشدیم دهیصورتش د یرو یهم خونمردگ یفقط لبش ترک خورده و کم شدینم

 بود.

االن  ردمکیهااااا! فکر م هیبرم به پونه گفتم: بابا عجب آدم ششیو دوست داشتم پ رفتیدلم براش ضعف م کهیحال در
 .....!!نکهیمثل ا یگوشه، ول هیقلبش آش و الش افتاده  تیبا اون وضع

آهو  یل! وشعوووووری!!! دور از جونش بیریاون زبون صاب مرده تو گاز بگ شهیمحکم ازم گرفته گفت: م یشگونین پونه
 !ترسمی. من منی!! رنگ و روشو ببستیاصال خوب ن شیروح تیوضع

 وحشت کردم  یترسناکش بحد ی افهیق دنیدقت که کردم از د کرد،یتار م دموید یو اشکام جلو دیخورش نور

 بود!  چیاردالن در برابرش ه یعصب ی افهیکه ق 

دوباره بطرف پسرا راه افتاد که اردالن  دهیکوب گشیدست د یکرد که از شدت خشم مشتشو تو یچه فکر دونمینم
ودتم باشه. بخ ینم تا آخر عمر براشون کافجلوشو تند گرفته به عقبش روند و گفت: آراز خودتو کنترل کن. فکر ک

 به قلبت رحم کن لطفا!  یکنیرحم نم
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 نداشت.  یخشمش کنترل یرو اصال

 یکه محکم رو رفتیش م نهیدستش بطرف س یوگاه شدیتر م دهینگرانش بودم چون رنگش رفته رفته پر یلیخ
 . نفسهاشم که نامنظم بود. شدیش فشرده م نهیس

کرد آرومش کنه! من و پونه هم مثل چوب خشک نگاش  یشده سع کتریآراز تند نزد ی افهیق دنیبا د اردالن
 . میکردینگاه م نطوریو هم میبود دهیکه بهمون وارد شده بود ماس ی. کال از شدت شوکمیکردیم

 . دیبطرف اردالن رفته نگران حالشو پرس عیزودتر از من بخودش اومد و سر پونه

پونه رو گرفته بطرف رودخونه راه  یگفت: فقط آروم باش داداشم. بعد بازو دهیآراز کوب یشونه  یرو یدست اردالن
 ش اصال خوب نبود. ینیب تیافتاد که وضع

. دم گوشم زمزمه کرد: جوجوم دیپونه رو ول کرده منو بشدت در آغوشش کش یخم کرد و بطرفم اومد. بازو راهشو
 که؟ یدیحالش خوبه؟ نترس

 ینیبه ب یصورتمو باال آورده نگاه کردم،یش فشرده بودم و هق هق م نهیسرمو محکم به س با هق هق کهیحال در
 ! هیکردم و گفتم: برو بشورش. همه جات خون زانشیخونر

. و آروم ذاشتمیتنهات م دی. آروم ادامه داد: گناه منه نباستین شیزیداد حالش خوبه و چ نانیبهم اطم اردالن
 احساس کردم!  میشونیپ ی. که رد خون رو رودیبوس نیخون یبا همون لبا مویشونیپ

 . دیلنگ یبشدت م شونیکیو شدنیچشمم به پسرا افتاد که ازمون دور م یا لحظه

 یزیبازم بشدت خونر یبدست و صورتش زد. چند بار دماغشو شست ول یبطرف رودخونه راه افتاد و آب اردالن
 داشت. 

. دستشو شدنینگاهش به پسرا بود و هرلحظه ازمون دورتر م نیخشمگبطرف آراز راه افتاد که همچنان  همانطور
با حرص خوردن خودتو  نهمهیگذشت! چرا ا ریبه خ یبگردن آراز انداخته گفت: چته پسر!!! خودتو کنترل کن همچ

 . میو کنار آهو بود میدی!! خدارو شکر زود رسیکنیداغون م

بلند گفت: آراز بخودت  ییآرازو گرفته تکونش داد و با صدا یشونه هابود! اردالن  یا گهیعالم د هیآراز اصال تو  یول
 ها! آروم باش و تمومش کن فقط!  یکنیمسلط باش! سکته م
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بدتر از من بود! هنوزم قلبم داره  تتیوضع ،یبود دهیاگه تو د دمیکه من د یبلند داد زد: آخه اون صحنه ا آراز
 ..... رترید ی! فقط اگه کملرزهیم

که  هیخب کار ی. ولذاشتمیتنهاش م دیگذشت که همشم گناه من بود! من نبا ریبلند گفت: خب خداروشکر بخ اردالن
 شد و.....

 !!!چوقتی....... ه یبهت اعتماد کنم که مثال مواظبش دینبا چوقتی: هدیکش ادیبلندتر فر آراز

گفتن ندارم! االنم سپرده دست خودت! منکه  یبرا یو حرف دمیدستاشو باال برده گفت: باور کن حق رو به تو م اردالن
 رفتم.

 داشت.  یزیصورت اردالن پراز خون بود و دماغش خونر دوباره

 نیخودمو به ماش دیگفت:... بچه ها من با دادیبا انگشتش دماغشو محکم فشار م کهیرودخونه شسته در حال یتو بازم
 و راه افتاد. نیایشمام زود ب میبرسونم که پنبه اونجا دار

 تیاون وضع یبطرفم برگشته تو د،یکه اردالن برگشته تا پونه رو کنارش د داشتیهم تند کنارش قدم برم پونه
 بهم زد! یچشمک با مزه ا

ه لگد به ماتحتش بزنم بلک هیبرم  گفتیم طونهی. شداشتیبرنم یدست ازشلوغ طمیشرا نیا یتو وونهید ی پسره
 حواسش جمع بشه!

گره کرده در  یکه آراز با مشتها فتمیردالن و پونه تازه بخودم اومدم و خواستم پشت سرشون راه بدورشدن ا با
قبض با فک من زبرداشته،یبه سمتم خ نیخشمگ یبا چهره ا داد،یبه چپ و راست تکون م تیسرشو با عصبان کهیحال

 یتک و تنها چه غلط نجاید زد: اچشمام دا به رهیبازومو گرفته محکم تکونم داد و خ دیکنارم رس یشده اش وقت
دلشوره و اضطراب  نیاگه ا فته؟یبرات ب یممکن بود چه اتفاق یدونیم چیه ومدمیهاااااااان؟ اگه دنبالت نم یکردیم

 ............... یلعنت یاون الشخورها یدونیم چیه فتادمیو دنبالت راه نم ومدیبه سراغم نم یلعنت

من  نیزد: خداااااااااااااااااااااااااااااااا از دست ا ادیصدا فر نیول کرده سرشو رو به آسمون گرفت و با بلندتر بازومو
 کنـــــــــــــــــــــــم؟؟؟؟.....  ــــــــــکاریچ
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! دلم کردمیم دیبا کاریتصور من! چ یماورا کشهیم یترسم فقط خشکم زده بود..... احساس کردم آراز چنان درد از
به  فکرم بدتر هول نیکه از ا کشتیگلوله منو م هی. حتما االن با شدمیو از ترس داشتم زهره ترک م دیکوبیبشدت م

 جانم نشست! 

احساس کردم کوچولو دلش به رحم اومد و  دیهراسانمو د یچهره  یسرخ بطرفم برگشت. وقت یو صورت یبا کالفگ 
 !!دااااایبود اونم شد یبازم عصبان ی. ولدیچشماش درخش یتو یمهربون

ممکنه برات  ینگفت ؟یرو بمن محکم و بلند گفت: چرا از اردالن جدا شد دهیبه موهاش کش یحرص دست با
هرلحظه حتما چشمش به تو باشه و  دیبا یکیآخه دختر!!  ییسربه هوا نقدریخطرناک باشه!! چرا ا نجورجاهایا

!! ستین التمیخ نیکه حاال ع یکنیم نو داغو یکشیهمه مونو لحظه به لحظه مچرا  فته؟؟یبرات ن یمراقبت که اتفاق
 سربه هواااااااااا!!! نیاز دست ا ستهیا یخداااااااااااا قلبم داره م یآخــــــــــه! ا یبزرگ بش یخوایم یک

و در  دیترک کدفعهی کردیگلوم جا خوش کرده خفه م م یکه بشدت تو ینتونستم خودمو کنترل کنم وبغض گهید
گفته من از اردالن جدا شدم  یزدم: ک ادیو فر دمیکش رونیبازومو بشدت از دستش ب ختم،یریاشک م کهیحال

گفته بخاطر من  یمراقبم باشن؟؟؟ ک دیباگفته من بزرگ نشدم و  یگفته من سر به هواااااااام؟؟ ک یهاااااااان؟؟؟ ک
من  نیفهم یچرا نم هاالناااااااااااااااسیــــــــــــو؟ ااونم تــــــــــــــــــــــــــــ نیداغون بش

 نهمهیعذاب نکشم!! چرا ا ــــــــــنهمهیکنم و ا یفقط ....... فقط.........فقط زندگ خوامیسالمه که م 19فقط 
 !!! ادهیانتظارت از من ز

از دست  باره هیآآآآآآآقاااااااا!!!  شدینمتو که بد  یبرا فتاد،یمن م یبرا یپاک کردم و بلندتر گفتم: اصال اتفاق اشکامو
تو چه  ی! برایکوچولو باش ین یهرلحظه مراقب منِ ن یمجبور نبود گهیو د یشدیراحت م المیو خ

بدست  یلشکر آدماش! تو که منو عمد هیمنصور و  ایسه تا الت،  نیا ای کنهیم یفرقــــــــــــــــــــ
 یآهو نیچون ازفوالدم! چرا االن ا فتهیبرام نم یتخت بود اتفاق یلیخ یلیخ التمیو خ یمثل اتابک سپرد ییکفتارها

 دای!! اوندفعه نجات پیدعواش کن دیکرده وهر لحظه با ریخرخره تم گ یکه تو شهیهنوز بچه ست و بزرگ نم نیفوالد
راحت دنبال  یلایو با خ یشدیو خالص م شدمیو خالص م مردمیخبر مرگم م ندفعهیا یذاشتیم الاقلکردم....... 

رو با خودم بفهمم ...... داد زدم:  تیفقط نتونستم علت دشمن دمیرو با منصور فهم تی!! علت دشمنیرفتیم تیزندگ
گلوم  ریاز سرم بردار!! دستمو ز دستآخه چــــــــــــــــــــرااااااااا؟؟ برووووووووووووووووو فقط برو و 

 خوامینم گهیتحملتو ندارم! د گهی!! ددهیرس نجامیبه ا گهیگذاشته گفتم: از دست خودت و دعواها و کارات د
 ! خوااآاآآاااااااااااااااااآاااامی......... بلندتر داد زدم: نم ــــــــــــــــــــنمتیبب
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که زده بودم رو باور  ییاز حرفا ومچکدیه یول سوخت،یم یهق هق راه افتادم. هرچند دلم بشدت از حرفها با
 حرفارو گفته بودم!  نیا دیو عشق شد یاز دلتنگ دمیسبک شم! شا خواستمینداشتم! فقط م

 و همچنان رفتم.  ستادمی!! نانمیاز پشت سر گفت: آهووووووووو صبر کن بب آراز

ه بکشم ک رونیدستش بکردم دستمو با حرص از  یپشت سر دستمو گرفته محکم بطرف خودش برگردوند. سع از
 نبود!!  یشدن

چونه ام گذاشته بلند کرد. نگاه داغش رو  ریاشکامو پاک کردم. دستشو ز گمیانداختم و با دست د نییپا صورتمو
 . کردمیدوخته بهش اصال نگاه نم نترییچشمامو پا یول کردمیبصورتم حس م

 یکه دار هییچه فکرا نایا ؟یبرا خودت درست کرد ینشست  هیحرفا چ نیبگم دختر؟ ا یگفت: آخه من به توچ آروم
باره از  هیمن مجبور شدم اون نقشه روبکشم و  یکنیباهات؟ کدوم دعوا باهات؟ چرا باور نم یکدوم دشمن ؟یکنیم

احد و واحد قسم  یتونم ازت محافظت کنم به خداینداشتم که م نانی! اگه من اطممیدست اتابک و منصور خالص بش
 ستیبدم و بگم منصور و اتابک رو درجا سربه ن یداشت به چندنفر پول ی!! مگه برا من کارکردمینم ارونکیا چوقتیه

 ه،یچ ابونیخ یدیفهمیو اصال نم یگشتیبا محافظ م دیبا یدستم به خونشون آلوده بشه! تا ک خواستمینم یکنن؟؟ ول
ه اصال ب ستینگرانت ن چکسمیو ه یگردیم یدار یآسودگ نی!! االن که به اهیگشت و گذار چ ه،یچ دیه، خریبازار چ

 تونهیهم با تو نم یارتباط چیمون که ه یمیقد یبه دشمن یدیچسب ینه؟ چرا فقط رفت ای یکنیفکر م زاشیچ نیا
 دیاضطراب با نیرو از تو و خونواده ات دور کنم! ا یاضطراب و ترس لعنت نیا شهیهم یداشته باشه!! من خواستم برا

قلبم که فقط  یداروندار و همه  یآرزوم، همه  دم،یعشقم، ام یوگرنه مگه مغز خر خورده بودم همه  شدیکن م شهیر
 یرابا تو که ب خواستیچقدر دلم م یدینفهم چوقتیرو بدست اون کثافتا بدم!! ه لرزهیم وووووونهید یکیبه خاطر تو 

خدا  ی شهیهم یو .............. ول میو سرخر باشراحت و آسوده بدون محافظ  ییدوتا م،یخورد رونیرو ب امبار ش نیاول
ه ام محاکم دهیو نسنج دهیحرفامو نشن یو فقط دار یکنیفکر نم زایچ نی! چرا به اگرفتنیدورمون رو محافظا م دیبا
 !! یدیو ........ و برام مجازات اعدام رو حکم م یکنیم

 آغوشش فشارم داد.  یشدم و منو بشدت تو دهیمحکم بطرفش کش یا لحظه

بکشم که محکمتر دستاشو دورم حلقه کرده،  رونیشد. خواستم خودمو از آغوشش ب یجار یشتریبا شدت ب اشکام
برسونه!  بیتو بلند شه و بهت آس یکه بخواد رو یدست کنمیدهنشو دم گوشم گذاشته گفت: قلم م

 ینفسا یدونیم چیسه و تنها آرامش روح و قلبمه؟ هاسم چقدر برام مقد نیا یدونیآآآآآهههههههههوووووووو....... م
 ؟بزنه یبه تو صدمه ا یکس دمیاجازه م یدختر؟ فکر کرد یفکر کرد یمنه!! تو چ یتک تک سلولها اتیآرومت، ح
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که حسابت  ارمیآآآآاآآآآاآخخخخ اگه بدستت ب ،یکشیبا کارات منو ذره ذره م یکه دار وووووووووووووووووووونهید
 !!!نهیکاتببا کرام ال

 یچهره ام با شوق و عشق نگاه یش بلند کرده به تک تک اعضا نهیس یچونه م گذاشت و صورتمو از رو ریز دستشو
 اش فشرد.  نهیکرد و دوباره به س

توام با شور و شوق  بیغر یآرامش دی. نودادیعشق م دیضربان قلبش نو یمن چقدر آروم بودم!!! چقدر صدا یخدا
 ! یجوان

و ر یکنیبرام بلغور م یکه ه یمزخرفات نیا گهیبار د هیاگه  گم،یبار بهت م نیو آخر نیاول یزمزمه کرد: برا آروم
آهو و  یآهو و آراز ب گهیو د کنمیرو تموم م یهمچ شهیهم ینداشته باش! چون برا یادیاز من انتظار ز گهیبشنوم د

 مغزت حک کن تموم!!! یتو شهیهم یبرا نویآراز!!!!!!! ا

حرفارو هزار بار تکرار کردم!!  نیشدم و دوباره ا یروز عصبان هی دی! ....... شادمیو شاد با هق هق گفتم: قول نم ومآر
 !!یبحال خودت بکن یکه فکر گمی!! از االن مرمیزبونمو بگ یبتونم جلو ستمین دواریبخودم ام ادی.......ز

 و کنهیکه حرف منو دوتا م یتنها کس ایدن نیا یخنده ش به آسمون رفت که خندان گفت: تو یچرا صدا دونمینم
کنــــــــــــــــــــــــــــــم!!  کاری!! آخه من از دستت چیوروجک یتو دهیاصال بحرفم گوش نم

کم کم یکی! ستهیا یم قلبم داره داااااخ ی! ایبار بحرفم گوش بد هیبار، فقط  هیزبل،  یِفقط حسرت بِدل موندم تو
 تخس! طونِیش نیکنه از دست ا

 طنتیکه چشمم به نگاه ش کنه،یم یشوخ ای ستهیایواقعا قلبش داره م نمیترس سرمو از آغوشش بلند کردم که بب با
برا من  یآراز، اتفاق یگفت: نترس کوچولو دهیدوباره خند دینگاه هراسانمو د یبارش افتاد و هنگ کردم...... وقت

که عوض شده بود آهسته سرشو  یمطمئن باش! و با نگاه فتهیاز کار نم هایزود نیقلب به ا نیتخت. ا التیخ فتهینم
تورو از من  دمیاجازه نم میشکیکفتر کوچولو، فقط مال خودِ خودم! به ه یجلو آورده زمزمه کنان ادامه داد: تو مال من

 !یمونیمال من م شهیهم یو برا رهیبگ

دم. داغ ش کبارهیکه به  امیب رونیبود که از ترسم چشمامو بستم و تقال کردم از آغوشش ب کینزد یبحد صورتش
 یهمراه با احساس یلذت شیآت نیگرفتم و در کنار ا شیشد. آت ریآراز به تمام وجودم سراز یلبها یو داغ یگرم
 تمام وجودمو فرا گرفت.  بیو غر بیعج
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که نشان از  ییو با صدا دی. دستشو نوازشگونه به گونه ام کشدیآروم دستاش از دورم شل شده عقب کش یلیخ
 داشت گفت: آهو...... شیآرامش روح

 انداخته جواب دادم: ب......بله نییاون قدرت رو نداشتم که سرمو باال آورده بصورتش نگاه کنم. سرمو پا اصال

 !!! نی! خودتو ببستیصال خوب نبه سرو صورتت بزن. وضع صورتت ا یگفت: لطفا آب دهیکش یاز سر آسودگ ینفس

منو  وونهید نیکرد و بطرفم گرفت. تا نگاهم بخودم افتاد کم مونده بود غش کنم! ا میتنظ ییجلو نیبه دورب شویگوش
 بود، خاااآاااااک بر ســــــــــرم! دهیبوس تیوضع نیبا ا

ام تم هامیکرده بودم قلمکار هیبس گربود. از  دهیکه آثار مهرو محبت اردالن و خونها خشک نیکامال خون میشونیپ
 داشت.  اهیکامال س یحلقه  هیکرده و دور چشمام  اهیصورتمو س

قلبمو به همراه داشت  یکه تپشها یو منم خندان و خجالت زده از صورت خوش آب و رنگم، با آرامش دیخندیم آراز
 یآتش دورنم با لبخند رو یول رمیتکون دادم و بطرف رودخونه رفتم. قشنگ با آب خنک کم موند دوش بگ یسر

 لبام هنوز خاموش نشده بود. 

آراز  نه زدمیم ینه من حرف کهیدر حال میو بطرف خونواده مون راه افتاد دیتموم شدن دوباره دستمو گرفته کش بعداز
 .کردیم یا گهیصحبت د

 انگار قرار بود فرار کنم و دادیر مدستش گرفته فشا یدستمو تو نیآراز همچ م،یکنار رودخونه تا کنار خونواده برس از
 !! از فکرم لبخند زدم. ومدیدر برم! البته خودمم که خداروشکر اصال بدم نم

برده بود که  ینیریش یخلسه  یمنو تو شدیوجودم پخش م یذره ذره  یآراز تو یکه از دست بزرگ و قو یآرامش
نبود! عشق و  سهیشده بود قابل مقا ریلباش به وجودم سراز شیکه از آت یقابل وصف نبود، هرچند با اون آرامش

قرارم  یحد و مرز رو بهم القا کرده بود. کبوتر دل ب یب یتیآراز از نگاه جذاب و مقتدرش ذره ذره امن یبایاحساس ز
 نبود.  یقلبم خبر یاز دلتنگ گهیآروم شده و د

 یالت آب شدم. لپهام بشدت شروع به سوزش کرد و صدااومدم و سرمو که بلند کردم، از خج رونیاز فکر ب یا لحظه
 کشونیخونواده بدون صدا و با تعجب به ما دوتا بود که نزد ی. نگاه همه دمیشن یگوشام م یقلبمو به وضوح تو

 ! میبود دهیرس
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نسناس، من حواسم نبود، تو هم حواست  یوالیه یو زمزمه کردم: پسره  دمیکش رونیدستمو از دست آراز ب عیسر
 نبود؟ آبرومون که رفت!!!

 افتاده!!! یمگه چه اتفاق یکنیهم زمزمه کرد: چرا دعوا م آراز

کرد. بعد در آغوش عمه فرو رفتم که  هیبا سرعت خودشو به من رسونده محکم در آغوشم گرفت و شروع به گر مامان
 کردنیآروم و شرمنده بطرفش رفتم که خداروشکر م زی. با صدا زدن عزرفتیم دمیسف یرنگ و رو یقربون صدقه 

 از خطر جستم! 

شروع به تشکر از آراز کرد که بابام هم پشت  انیگر یهم رفته کنار اردالن و ارسالن نشست که مامان با چشم آراز
! نیگردیبرم نیدار ندیدنبالتون که د ومدنیتشکر مخصوص ازش کرد و گفت: پارسا و ارسالن داشتن م هیبندش 

 گذشت.  ریبخ یخدارو شکر همچ

 هدیخراش یهمه بخاطر تَرک لب آراز و گونه  یبودند و همهمه  شیآت یفقط مثل اسپند رو یو پارسا عصبان ارسالن
 . دیطول کش یساعت میدماغش پنبه فرو کرده بود، ن یکه عمه قشنگ تو نشیاردالن با دماغ خون ی

داشت،  یکه هزاران حرف ومعن یمرموز و لبخند یبا نگاه یحرف چیود که ساکت و بدون هفقط بابام ب انیم نیا در
 . کردیچشم به من داشت و فکر م

و  دنیکه حساب هرسه نفرشون رو خوب رس کننیشدم آراز و اردالن هم دارن ارسالن و پارسا رو آروم م متوجه
 یبود گذشت و رفت پ ی! هرچگهید نیمن تمومش کن ی. آخر سر هم اردالن گفت: داداشاستین ینگران چیه یجا

 کارش!

 !نیکردیحد زد و خورد م نیتا ا دیفقط نبا ن،یتکون داده گفت: آره بهتره تمومش کن یسر بابام

 :گهیاون شعر معروف رو که م نیدیبخودش گرفته گفت: بابا جوون مگه نشن یبامزه ا ی افهیق اردالن

 

 گرندیکدی یآدم اعضا یبن

 پرند یبهم م یگدار گاه فقط
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 . میکنیبه بعد مراعات م نیچشم از ا ی! ولگهید میدیما هم به هم پر خوب

. مثل دیخندیم زیر زیر دهیچشمش به آراز بود رنگ پر هیچشمش به من و  هی. پونه همکه دندیخندیبلند م همه
 نشده بود! زانیم ادیحال اونم ز نکهیا

ده خن یاز شعرو نخونده بود که صدا کهیت هیجو رو عوض کنه شروع به شعر خوندن کرد که هنوز  نکهیا یبرا اردالن
 همه بلند شد. ی

 بلنده یلیرو به پونه خوند: قدش از پشت سر خ اردالن

 دل گفتم که ابروهاش کمنده به

 

 …ایخدا دمیزد و د یچرخ هوی

 کله قنده؟! ایرو سرش  پسهیکل

 

ن! باور ک کنهیشکمم درد م دمیشعرات خند نیاردالن، امروز از بس به ا یگفت: سالمت باش دیخندیم کهیدر حال عمه
 اون گروهت عضو کن لطفا. یمنم تو

 شرط دارم. و براش خوند: هی تیعضو یهم خندان به عمه گفت: فقط برا اردالن

 

  یکن یجان، قهر کردم تا مرا با بوسه ات راض عمه

 !!!شومیخر مفقط  نیریش یام،  با مزه  بچه

 

 .رفتیخنده ها به آسمون م یهمه رفت چون صدا ادیاز  یدعوا و کتک کار گهیفکر کنم د ندفعهیا
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عمرا  گهی!! منکه دیکه امروز زهره ترکمون کرد نمیخودم بب شیپ ایاردالن پاشو ب یرو بمن گفت: جوجو ارسالن
 ازت راحت باشه! المیکه خ کنمیمدار بسته نصب م نیچشم از تو بردارم! اصال بهت دورب

 دستاشو مهربون برام باز کرد.   و

 .دیموهام چرخ یدادم. لباش رو هیخندان و با ناز بهش رسوندم و کنارش نشسته به آغوشش تک خودمو

فراموش  ارویدن یو کال همه  دیلرزینگاهش دلم م دنیمهربون و پراز عشق آراز بود که باد یاون لحظات نگاهها یتو
 . کردمیم

از امروز تا مدتها  یوحشتناک ینشد و هرچند خاطره  یطوالن نیاز ا شتریدلم خداروشکر کردم که قهرمون ب یتو
 بره.  نیباعث شده بود تمام کدورتهامون از ب یول کرد،یذهنم جا خوش م یتو

 رونیب بهمون بده. آروم از آغوش ارسالن ییچا هینبود  ادشی یافتاد و کس زمهایه یرو یآماده  یبه چا چشمم
 رفتم.  یاومدم و سروقت چا

اعال رو به  یچا نیو ا دمیکشیو از فکرم گذشت: کاش خجالت نم ختمیخودم ر یبرا یخوشرنگ و انار یچا یوانیل
 !!!میخراب کرده بود یبا دست در دست هم اومدن کارو بحد کاف ی. ولدادمیآراز م

خوشرنگ  ییچا نیدادن ا یقرمز داشتم و در آرزو یاردالن سرمو بلند کردم...... همچنانکه چشم به زغالها یصدا با
 اردالن سرمو بلند کردم.  یبه آراز بودم، با صدا

 یجا نیخوردن! ا گرانیرو د یچا می! دعوا رو ما کردزیبر ییمن و پونه هم چا یگفت: جوجو لطفا برا مهربون
 !نمیخوشرنگم بده من بب

از کاراته کارها فراموش شده!  یکیجوجو،  دهایرو از دستم گرفته گفت: ببخش یبگم، خم شد و چا یزیخواستم چ تا
 بمن چه!! زیبر یدوباره برا خودتم چا

آراز نشست که  یلبها یرو بایز یخوند که لبخند یدم گوش آراز چه شعر دونمیبطرف آراز برده نم کراستیرو  یچا
 چشمان مهربونش بمن دوخته شده بود!

 یخواستگار و چا یجوجو هزارماشاا... برا گهیگفت: نه د دیکه تا رس ختمیخوشرنگو ر یها ییبرگشتن اردالن چا تا
 ! شمیم دواری! دارم کم کم بهت امیآماده ا ختنشیر
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خوشرنگمو گفته بود که آراز داشت  یازم چاگوش آر یداره! حتما تو یچه منظور دونستمیچون م دمیخجالت خند با
 . دیخندیمنو نگاه کرده م

خوردم.  یهرچند داغ بود ول مویرو به لبش گذاشت منهم همزمان باهاش چا شیآراز چا یمامان نشستم. وقت کنار
وش کردم! در جا فرام هیرو  اهامیگره خورد فکر کنم تمام خودم با تمام دن باشیدر چشمان ز وانیل ینگاهم که از باال

 ! خوردمیعمرم بود که م یچا نیذتریاون لحظه لذ

 بود و همه هم خسته بودند.  یجمع شد. راهمون طوالن الیبه غروب مونده وسا یدو ساعت یکی

 انیجالل یخودشون رفت و کنار آقا نیبطرف ماش کردیم یاز همه خداحافظ کهیلحظه متوجه شدم عمه در حال هی
 نشستند.  نیعقب همون ماش ماینشست. پارسا هم با جفتش ن

 !ینه؟؟؟ چه زود ازمون خسته شد یراه شد مهین قیگفتم: عمه جوووونم رف بلند

ه باشه! داشت اجیاحت میلیداره! فکر کنم خ اجیآقامونم بهم احت نیباور کن یول زم،یبا خنده گفت: قربونت برم عز عمه
 شم! ! همون بهتر که ازش دور باسمتریاردالن م یاز شعرها میکی

خوشگلم، سهم شعر  یاومده گفت: پس عمه  کتریتند نزد ذاشتیم نیصندوق ماش یتو الرویکه وسا اردالن
 از دست اردالن راه دررو نداره. خندان خوند: چکسی. هدیببر فیبعدا تشر ریبگ لیجا تحو نیبرگشتنت رو از هم

 

  

  دیآ یکه او قدم قدم م یوا یا

  دیآ یمــــــــــادر زن بدم، بدم م از

 

 از شانس بدم ادیهرچه بدم م از

 دیآ یروز سرم سرم سرم  م کی
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ه مون خون یایب نباریزبون تو بکنه! ا نیبحال ا یفکر دیعمه با ر،یعمه خندان گفت: نه خ دندیخندیهمه م کهیحال در
 ! از االن آماده باش.کنمیدهنت فلفل پرم یتو

زن  یاردالن از وقت نی! من اجازه دادم! ارهیبگ شیکن تا آت شیهم قاط اهیتند گفت: عمه جووونش، فلفل س مامان
 دراز شده وااااااالاآآ! یمتر هیگرفته کال زبونش 

 دهنش فشرد و چشماش لوچ شد! یاردالن هراسان دستشو رو میدیخندیبلند م کهیحال در

 کنم! کاریباهاش چ دونمیبمن خودم م نشیبسپر ریخندان گفت: نه خ انیجالل یآقا

 خوند: تیمظلوم تیبخودش گرفته بود در نها ینیغمگ ی افهیق کهیدر حال اردالن

 

 پــــــــــونه یتوام، بابا با

 را درک کن عاشقان

 

 دعوا چرا؟؟؟ یکن یمجنون صفت را م عاشق

 

 برمن! ی!!!! وانیریگیرو هم ازم مکوره  یعره و عوره و شمس گهید یهمراش سه تا نیپونه بهم داد هی حتما

 راه افتادم.  نی. که منم خندان بطرف ماشرفتیخنده ها به آسمون م یصدا

 کرده گفت: نگاه کن شازده رو! رونیبه ب یخواستم سوار بشم پونه که جلوتر از من سوار شده بود اشاره ا تا

 . ارنیما م نیآراز رو گرفته حدودا با زور بطرف ماش یاردالن و ارسالن از دو طرف بازوها دمیبرگشته د عقب

و بجاش آراز رو  میشمارو تحمل کن یخال یجا میتونیاصال نم زم،یمادرزن عز دیرو به عمه گفت: واقعا ببخش اردالن
مال شماست. مگه نه  ایآراز شعر بخونم! شمام که کنار عشق خودتون دن یبرم برا ی. با اجازه تون ممیگروگان گرفت

 ان؟یجالل یآقا
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ا سپرم مخصوص ینم یشکیخودم هستم عمه تو دست ه یتکون داده گفت: وقت یسر دیخندیپونه که از ته دل م پدر
 . نیتو!!! مال خود خودمه! شما راحت باش

 در حال سکته بودم.  یآراز شدند و منم که از خوشحال نیهم سوار ماش زیو مامان و عز بابا

 هم در حال خوندن بودند.  ییبایز ی. آهنگهامیو آراز جلو نشستند و منو پونه و اردالنم عقب نشست ارسالن

 عنوان از دستش در امان نبود.  چیبراه بود و پونه همکه به ه هاشیکه همچنان شوخ اردالن

 هنیآراز از آ دمید. دقت که کردم کنهیمشکوک داره به آراز نگاه م طونشیش یمتوجه شدم اردالن با چشما کدفعهی
 . ستیبه منکه پشت سرش نشستم چشم دوخته و اصال متوجه اردالن وروجک ن نیکنار ماش ی

 به غبغب انداخته خوند: ی. بادستیبد ن یکه گوش کن حتیعذب نص یبه تو الواریگفت: آقا آراز از منِ ع اردالن

 

 یریتا زن نگ کنمیم حتینص

 یریقالده بر گردن نگ نیا تو

 

 یخود زن ندار یر خانه که د تو

 یاز حال زار من ندار خبر

 

موهاشم بکشه  خواستیاردالن کرد و تازه م یمشت جانانه حواله  نیکه پونه چند میاز خنده غش کرده بود یهمگ 
دست دور شونه اش انداخت و ازش معذرت خواست گفت: آقااااا  کهیکه اردالن زود دستاشو محکم گرفته در حال

 دهر است یزنها نیهترشما!! که خوند: زن من ب نیشیم ریچه زود جوگ نیدنبال شعرو گوش کن

 زهر است. نیهمه زن ع نیبا ا یول
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گفت: اردالن  دیدخنیبلند و از ته دل م کهیداده توقف کرد. در حال یرو کنار نیکه ارسالن ماش دمیرو د یزمان فقط
 پشت فرمان!! نیبش ایکنم! خودت پاشو ب یرانندگ تیوضع نیبا ا تونمیباور کن من نم

 ما داشتن.  یچشم به خنده ها ستادهیا گهید نیماش دو

ا کنترلت ت ینیخودم بش شیپ دیبا نکهی! مثل انمیشو بب ادهیما اومده گفت: اردالن پ نیشد و بطرف ماش ادهیبابا پ 
 !یدیدستمون م ینکرده کار یخدا تیوضع نیکنم، با ا

 . نهیراست بش ریسربز یبچه  هینزنه و مثل  یحرف گهیاردالن به بابا قول داد که د میدیخندیکه دوباره م ما

و چشمش به اردالن بود که دورادور با  ومدیما م نینزد که باعث خنده بشه. چون بابا پشت ماش یحرف گهید اردالن
 . ردکیکنترلشم م لیموبا

 نیشرمگ یکرد، با لبخند ممیتقد بایز یکه لبخند دمینگاه آراز رو بخودم د نیماش ی نهیآ یدوباره از تو یوقت
 صورتمو برگردونده فکر کردم: 

 

 مغرور من مرد

 

 عالمه هیدارم  دوستت

 قابلمه هی ی اندازه

 

 یرفت پ یخل شد گهیگفتم: خاک تو سرت آهو، د دهیسروته خودم خند یو ب یور یدر یناخواسته به فکرا که
 !!!...یگرفت ادیکارش! چه زود از اردالن 

 

 زده آغاز نگاهـت یقشنگـ خونیشب چه
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 خودش کرده مرا ، بازِ نگاهت دیهم ص باز

 

 به من افتاد و مرا باز صدا زد تیها چشم

 تو آواز نگاهت یمرا ســو یکَشد پا یم

 

 ست یمعجزه کاف نیو ا دمیتو را د یبایز چشم

 به تو آوردم و اعجاز نگاهت مانیکه ا من

 

 تو چه رفته ست یکه به من ب میبا تو بگو آمدم

 و مبهوت شدم من به برانداز نگاهت مات

 

 که گرفتار تو هستم یدارم و دان دوستت

 مرا ناز نگاهـت ـماریدل ب نیکُشد ا یم

 

 ام کرد فتهیچشم تو چنان ش ییجادو یگو

 به من آن راز نگاهت یـیتا که بگو آمدم

 

 

 یو شـعر یقیموس زشیآم ییبایکه ز تو
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دن کر یگرفته خداحافظ لیپونه رو تحو نایعمه جوون ا میدیدرآن ساز نگاهتدم در که رس ستی! چه آهنگ قشنگبه
 و رفتن. 

 یبه چشمام کرد و سر یگاهکرده ن یهم خداحافظ هیتشکر کرد. از بق یهم کنار مامان بابا اومده از زحمات همگ آراز
 تکون داده رفت. 

 شده همراهش بود! نشیجلوتر از خودش سوار ماش قلبم

 ینشد. خسته بودم و کم یتا موقع خواب که ازش خبر یازش بودم. ول یامیچرا هرلحظه منتظر پ دونمینم اونشب
 شده بود.  ریپرماجرا رو پشت سر گذاشته و خداروشکر ختم بخ یمخصوصا که روز دمیخواب شهیزودتر از هم

 ریازش داشتم در تصو امیزدم. دو پ میبه گوش ی! سرامهیبازم قلبم در انتظار پ دمیشب که چشمم باز کردم، د نصفه
 از عکس خودش برام فرستاده بود:    ینوشته ا

 

 را ببخش ... میها یحوصلگ یب

 ...را فراموش کن  میها یبداخالق

 ... رینگ یرا جد میها ییاعتنا یب

 .. درعوض

 هم .. من

 بخشم .... یرا م تو

 ... یینهایا یمسبب همه  که

 

 مهمون کرده بود. یمنو به آهنگ و

 . دیشد. قلبم لرز نیآنال دمید ینصفه شب آهنگ رو دانلود کردم و بارها گوش دادم که لحظه ا همان
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 تو!!! یستیمگه خسته ن ؟یکنیم کاریچ نجایا ینصفه شب ؟یدینوشت: وروجک هنوز نخواب برام

وابه. بخ رهیم گهی. االن ددیخوابیآهنگ م نیهم ییبا الال دیداره نتونست بخوابه، با امیپ دینوشتم: وروجک د براش
 ن؟یاونهمه دعوا کرد نیمگه خسته نشد ن؟یداریچرا ب یخودِ جنابعال

 ریبخوابم. شبت بخ رمیراحت شد م المیگرفت خ لیتحو امهاشویوروجکم پ دمیخنده نوشت: االن که د کریاست با
 قلبم. 

 : راحت و آسوده بخواب. شب شمام ناز قلوه جان.نوشتم

 ��خاموش کردم و ...... مویگوش
 

 پنجاه و دوم قسمت

 

پله ها  یاز باال یاومدم نگاه رونیگذشته بود و غروب که خسته از اتاق درس ب کمونین کیپ یاز ماجرا یچندروز
 چه خبره؟ نییمحبس بودم پا یکه با درس جانم تو یدوساعت نیدر ا نمیانداختم بب نییپا

 چون آراز بود!!!!  ستاد،ی. قلبم که اکردنیم شیافتاد که مامان بابام راه یاز همه چشمم به مهمون اول

 . دمیاز بابا خجالت کش یآرازم اومده!! ول نیاز همون باال داد بزنم چرا بمن خبر نداد خواستم

اشته نگه د یخوب یجا نشوی! فقط دعا کردم ماشنمشیبب یاز پنجره بتونم لحظه ا دیشا دمیعجله بطرف اتاقم دو با
 باشه.  درسمیباشه و در د

 شدم که چشمم به آراز افتاد. زونیآو رونیام به ب نهیپرده رو عقب زدم و پنجره رو باز کرده تا س تند

ا ب نکهیبطرف عقب برگشت. مثل ا ستادهیا نشی. کنار ماشدمشیدیپارک کرده بود که راحت م ییشکر جا خدارو
 شد.  نیخم کرد و سوار ماش ی. به احترام سرکردنیمامان بابام بود که بدرقه ش م

 یلی. خینداشتم بجز دلتنگ یگناه ی. ولفتمیب رونیکم مونده بود از پنجره ب کردمینگاش م دهایبد دیمثل ند چنان
 شو کرده بود.  وونهید یدلم هوا
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 یخنده ا کنم،یدارم نگاش م زونی. تا چشمش بمن افتاد که آودیاتاقم چرخ یچشمان آراز بطرف پنجره  یا لحظه
 لباش نشست.  یو از ته دل رو بایز

 به من زنگ زده بود؟؟؟ یعنیزنگ زد.  میگوش زیم یرو گرفت. از رو یبدست گرفت و شماره ا شویگوش

 بگه؟؟؟ خواستیم یدل ضعفه گرفتم. چ دمیشماره شو د تا

ده نکر یخدا یشیخم م رونیب یاونجور یگیگالبتونم؟ نم یبهش سالم دادم که گفت: سالم وروجک خانم، خوب آروم
 !!! یفتیم

مدام مواظبم باشه!! االنم از دست پرستارم  دیبا یکی یگفتم: خب خودت گفت دیتپ یاز حرفاش قلبم م کهیحال در
 که خبردار نشدم؟ نیاومده بود ی. ککنمیم یدررفتم و دور از چشمش دارم شلوغ

 داشتم یگفت: با بابات کار واجب دمیدیلباشو م یرو یخنده  کهیپنجره رفتم و چشم بهش دوختم. در حال پشت
 !یستیازت نبود. فکر کردم خونه ن یخبر ی! چشمم خشک شد به پله ها ولدنشیاومدم د

بهتون  یرحتما س نیهست نییپا دونستمیداشتم و دربند، اگه م یاضیرو ندارم برم! کالس ر ییجا رونی: نه بابا بگفتم
 جناب!  مینداشت قی. توفزدمیم

 ی. تورمیم گهیگفت: با اجازه د بایز یاونجام. با خنده ا دیدوباره بطرف پنجره برگشت که د دیخندیم کهیدرحال
 د؟ییفرما یکار دارم. رخصت م یشرکت کم

  ن؟یکنیم کاریگفتم: رخصت ندم چ دهیورچ بامول

صادر بشه  یمونم تا از جانب شما مرخص یم نیماش یتو نجایمنم هم ل،یتعط یکار، همچ ی: خب مشخصه کار بگفت
 !نیهم

ور از د یدزدک یرخصتم صادر بشه باصرفه تره! حال ندارم خسته و کوفته ه نیالزم نکرده، هم ریخنده گفتم: نه خ با
 کنم. خدانگهدارتون.  ییرایباال کنم و ازت پذ نییچشم مامان بابام پا

 برام تکون داده رفت.  یقطع کرد و دست شویخنده چشم بصورتم داشت که گوش با

بودمش.  دهیند گهید نطرفیبه ا کین کیبودم اومده خونه مون. از روز پ دهیشده بود نفهم فیتخت افتادم. ح یرو
 ره شده بود.ذ هیدلم براش 
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ود ب اوردهیادا درن کین کیپ یرو! اگه تو وونهید نمشیعکس بذاره الاقل از اونجا بب لشیپروفا یبرا گفتمیم امروز
 .میکه اونموقع قهر بود فیازش عکس داشتم. ح یاالن کل

افتاد  یشرو مح بایرفتم چشم به سبد گل ز نییرفتم. بشدت گرسنم بود. تا از پله ها پا نییبلند شده پا یمدت بعداز
 بود.  زیم یرو یکه گوشه ا

آورده؟ چقده محشره؟  یک نویبطرف گلها رفتم و بلند گفتم:... مااآآاآمااااااان ا رتزدهیکه ح دیکش ریقلبم ت چنان
 !!!رنیقلبم راه م یخداااااااا گال دارن رو یواااآاااا

 خوشت اومده؟ یلیخ نکهی. مثل ادمیمامانت خر یبابا بگوشم خورد که گفت: من برا یصدا

 بودم!  دهیند کلیبطرف هجوم برده بودم که اصال بابارو با اون ه یطور

ان گل به چه خبر بوده که مام یعنیمتون. باباجووونم  دهیند نیببخش ن؟یینجایتعجب بطرفش برگشته گفتم: شما ا با
 رو صاحب شده؟ یو محشر ییبایو ز یبزرگ نیا

داشته باشه. هوس  یمناسبت دیکه گفت: مگه با کردیداشت و خندان سرتاپامو نگاه م یا گهیبابا رنگ د ینگاهها
 زنم گل بخرم!!! یکردم برا

داشت از چشماش  یکرده بود و خوشحال ریی. نگاه مامان هم تغکردیاومده خندان نگامون م رونیاز آشپزخونه ب مامان
 .کردیفوران م

اخه ش هیدلش گل بخواد!  دیکه شا نیهم دار یدختر نیاصال عادت نکردکه!!!  ستیبه بابا گفتم: خب گناه شما ن رو
 خداروشکر!!!  رفتیکه نم میدور یو جا ومدینم نیآسمون زم ن،یگرفتیهم برا من م

 به تو! قابل نداره.  میمامان بابا بلند شد. مامان گفت: ببر بذار اتاقت تقد یخنده  یصدا

اقم به ات ینیریش هیگذاشتم و با  یشدستیپ یخودم تو یبرا وهیبا ناز مثال قهر کرده بودم چندمدل م کهیحال در
 چه خبرا بود!!!  زیم یرفتم. رو

 داشتم. نوشته بود: از گلت خوشت اومد؟ یامیاز آراز پ دمیرس تا

محشرو  یازخان. بابا اون گالرسوندن آر یبه عرض جنابعال یاشتباه دیبودم نوشتم: ببخش دهینفهم یزیچ کهیحال در
 بخونه: هیشعراش خال یبرام گل بخره!!! االن اردالن جا یکس ستمیبود نه من! منکه اصال حساب ن دهیبرا مامان خر



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

571 

 

 

 به سرش کرده خدا یمن چادر مشک بخت

 …اگر بخت ِمُحَجَّب نپسندم چه کنم من

 

 بهم گل بده! ستیمن ن ادی یپوش، کس یمنم که خاک برسرش فعال خوابِ خوابه و مشک شانس

 

که توسط مستخدم به اتاقم آورده شد و سکته رو  یدسته گل رز سرخ و صورت نیباتریز 10بگم اونشب ساعت  اگه
 ! کنهیباور نم یشکیدرجا کردم، ه

 یادیمن ز ایبود  ووووووووونهیپسره د نیساعت ماتم برده بود و چشم به گلها دوخته بودم. ا مین دونمیم فقط
 دهنــــــــــم لق بود!!!! 

 

 فرستاده بود:  امیپ برام

 

❤التماس و انتظار  یعنی عشق 

 

 یعنی عشق

 اریدر دست  یا بوسه

 

 یعنی عشق
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 و دل دنبال تو پا

 

 هرچه دارم مال تو یعنی عشق

 

 باز نشده بود....... خمیتشکر کنم، چون تا صبح  یو چه جور سمیبنو یبلد نبودم براش چ اصال

 

 

 قسمت پنجاه و سوم 

 

 .رمیگیکم کم دارم سرسام م گهیهستش که د یو ولوله ا ایخونه مون بروب یروزا تو نیا

 . کننیخونه رو جابجا م لیو وسا یزکاریمنزل افتاده و همش تم لیبا خدمه به جوون وسا مامان

ا! که بلند گفتم:  مامان چه خبرتونه باب رفتمیبشدت خسته از پله ها باال م ینکرده بودم ول میچکاریه کهیدر حال امروز
 تولد ساده ست ها!!!  هی

 بمن نگفتن؟؟؟ یزیکه چ هییخبرا یعنی. زدیمشکوک م یکم یکه مامان بصورتم انداخت انگار یبا نگاه یول

 گرفته بود.  رشیو امیاز داداش یکیباز  نکهیمست خواب بودم، مثل ا کهیزود در حال صبح

د عطسه بار بلن نیکه ا دیکش مینیدرکار نبود. دوباره پر رو به بب یاصال ول کردن ی!! ولگهید گفتم: اِ ولم کن حالیب
 . شدیتخت نشستم. شکر خدا چشمامم باز نم یرو دمیکشیم یغیاز حرصم ج کهیکردم. در حال

 با کهیاومدم. در حال نییاز تخت پا یبلند ارسالن بگوشم خورد که چشمامو بزور باز کرده عصبان یخنده  یصدا
پا به فرار گذاشت و منم که  کدفعهی رفت،یو ارسالن هم خندان قدم قدم عقب م رفتمیخشم قدم قدم بطرفش م

 ! کَنمیدونه دونه م دهاتویاون چندتا شو رمتیدنبالش بودم داد زدم: اگه بگ
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وتا د نیتولد به ا یاالن که تو مامان، نیآشپزخونه فرار کرد و پشت مامان سنگر گرفته با خنده گفت: بب بطرف
 اونارو بکَنه!   خوادیدارم م اجیاحت دهامیشو

 پررو؟ یخندیبخوابم حاال م ینذاشت یگفتم: اول صبح بلند

 از همون پشت مامان خوند:  زدیبشکن م کهیحال در

 

 یگنبد فلفل نمک نیا ریز

 یکنم گرچه نخندم الک چه

 

از  دوتا یکیداشتم روز تولدم  میتصم ،یعزب اوغل یخب آقا یلیهان؟؟؟ خ هینطوریبه کمر زده گفتم: اِ اِاِ پس ا دست
 گهیحساب د نی! با ایایدرب یکسیو ب یدربدر نیبشه از ا یکنم بلکه فرج یخاص و باحالمو بهت معرف یاون دوستا

 بشم. جشدم. و تند پشت بهش کردم که از آشپزخونه خار التیخیب

: تورو خدا آهو جوونم، زود باش گفتیکرد که همزمان م یلقلک دادن منِ قلقلکسرم هوار شده شروع به ق یرو چنان
 .رمیرو باهاشون آشنا بشم بلکه شانسم بخونه و منم زن بگ یچندنفر خوامی. من مریحرفتو پس بگ

 نشسته و از خنده غش کرده بود.  زیکم مونده بود حالم بد بشه! مامان هم که پشت م دمیخندیبس با قهقهه م از

 بخود گرفت و ناله کرد که دلم بحالش سوخت و با خنده حرفمو پس گرفتم.  یدرب و داغون ی افهیارسالن چنان ق بعد

 !!!گهیخودمه د یکنم عاشقشونم. داداش کاریداداشم برم!! خب چ کلیکه قربون ه آآآآخخخخ

 ! شهیم اهیاز لپم کنده رفت که فکر کردم حتما لپم س یبوس گنده ا یبا خوشحال چنان

 یلیخ یسادگ نیبرام سفارش داده بود که در ع یبلند قشنگ راهنیلباس خوشگلم پرواز کرد. مامان پ شیپ فکرم
 ! یبار حال کردم اساس نیاول یبرا راهنمیپ دنیکه حرف نداشت. با د شمیبرازنده بود و تن خور

 کرده فقط ذوق کردم.  راهنمیبه پ یکمد رو باز کردم و دوباره نگاه در
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ش ساتن همرنگ راهنیپ نییکار شده بود و پا یو زردار زیکمرنگ و براق که باالتنه اش کال دانتل ر یصورت اهنمریپ
 شده بود.  نییداشت و لبه هاشم کال با دانتل تز یکه حالت فون عروسک

 بود کنارش جا خوش کرده بود.  راهنیکه ست پ یهمرنگ و بلندش محشر بودند و شال یکفشها

 لباس شهیآخه، نم هیرسم یلیلباس خ نیمامان جان، ا گفتمیم یداره، ه یتولدم حالت خصوص کردمیفکر م منکه
 بستم.  یمامان دهنمو م یبپوشم؟ که با چشم غره  یراحت تر

به حرفم  یراه انداختن که کس یچنان به به و چهچه دن،یبار لباسهامو د نیاول یجوون و عمه که برا زیو عز پونه
 بساط رو راه انداختن!  نیا نایکه ا گهید ادهیبابا، حتما مهمونا تعدادشون ز الیخی بنکرد. اصال یتوجه

عکس  یبودمش و جغله حت دهیمنکه ند یسفارش داده و بخونه شون فرستاده بود، ول راهنیپونه هم پ یبرا مامان
 !یچشمم بزن ترسمیخوبه!! م یبش زیسورپرا گفتی. مدادیبهم نشون نم راهنشویپ

 !هیزبونش بکشم لباسش چه جور ریبلکه بتونم از ز شدیکه از ورِدل شوهرجوونش جدا نم شعورشمیب خودِ

 تن!  و بازم کم داش کردنیخونه کار م ینفر درجا تو ستی. فکر کنم بکوب بیدنیبپا بود د ییاهویو ه دیتولد رس روز

 لیدامب نهمهی. مگه مجبور بودن اختیریم ماوضاع خونه اعصابم به دنی. چون با دومدمینم رونیکه کال از اتاقم ب منم
 بودم اما فقط با حضور آراز والسالم! یراه بندازن!!! منکه به تولد ساده هم راض مبولید

 ینهایبا نگ یدرست شد که گل سر کطرفهی ییباینشست. موهاش بز شگریدست آرا ریبا زور اول خودش ز پونه
شده بود. خب عروس توانمند ها بود و  یتر از عال یموهاش نشست. عروسمون عال یرو یدیمحشر و مروار یازیپ

 !لیچشم و چراغ فام

ه ک یبار نی. آخرزدیم یساعت به اتاقم سر میاتاق من کاشته بودن و هر ن یاردالنم که فقط نافش رو تو خداروشکر
زنتو بابا خسته مون  ری! بگمیم خالص شدبه اتاق اومد بلند گفتم: اوووووووووف! خداروشکر پونه تموم شد و ما ه

 !!! یکرد

 !!یرو بپوش که مُردم از فضول رهنتیاون پ ،یاله یجا خوش کنم که گفتم: پونه ور بپر شگریدست آرا ریز خواستمیم
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انِ تنگ و چسب راهنیاز جام.... بلند شدم. پ هوی دمیوارد اتاقم شد، د یوقت یول دیکدوم اتاق پوش رهنشویپ دونمینم
هارو پشت کفش یرنگ یازیو بزرگ پ بایز ونیکه پاپ اهیس نیمخمل یدرخشان با کفش یرنگ و تماما سنگها یازیپ

 . کردیم نییتز

 بودم!  دهیمحشر بود که فقط هنگ یمن لباسش بحد یخدا

 کنم. مامان خوش فشیکنم و توص دایپ یحرف تونستمیکه به گردن داشت اوووووووووووه!  اصال نم ییبایز سیسرو
 عروسش سنگ تمام گذاشته بود!  یام برا قهیسل

کجاست  کنه؟یم کاریفقط مــــــــــاه! اردالن داره چ زمیعز یگفتم: ماه شد دهیصورت پونه رو آروم بوس فقط
 احساس؟ یاون ب

 بگه!!  خوادیم یچ دونمینم ده،ینکردم. اونم لباسمو ند داشیپ دونم،یخندان گفت: نم پونه

 آقا حالل زاده بود و در اتاقو باز کرد.... که

مهمونا  ای هینیتمر دونستمیکه نم شدینواخته م ییبایز یبلندتر وارد اتاقم شد. آهنگها رونیب یباز شدن در صداها با
 چشماش کدفعهیکه  دیکش یکرده بود، دوباره سرک کیقشنگ ش کهیواقعا اومدن!! اردالن در اتاقو باز کرده در حال

 نه کپ کرد. پو یرو

 خوند:  شدیخونده م یچشماش بخوب یهمزمان تو طنتیو عشق و ش یشاد کهیزده در حال ذوق

 

 با آن همه وسعت شده نصف جهان اصفهان

 ..یو کل جهانم گشته ا یوجب قد دار کی

 

 ول به تو زلزله بانو!! یا ؟یمنو بکش یدار میامشب تصم یعنیبا خودت؟  یکرد کاریچ دختر

 خوند: دیچرخیدورش م کهیبه پونه رسونده در حال خودشو
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  یروسر

  مقنعه

  چادر

  شال

 یگون یحت و

 

 ....دیآ یبه تنت م یبپوش چه هر من ــــــــــق❤عشــــــــــ

 

 . دیآروم پونه در آغوشش کش یخنده هامون بلند بود که لحظه ا یصدا

ور به د ینگاه هی ی!! لطفا گاههیزیحرمتم خوب چ ایگفتم: اردالن بخدا ح میکه از خنده غش کرده بود شگریو آرا من
 و برت بنداز!

 !کنمیم ینگاه هیکردم. حاال بذار ببوسمش بعد فرصت شد به اطراف  کاریخندان گفت: مگه چ اردالن

خراب  ششی: نــــــــــــــــــــه، آرامیبا هم داد زد شگریپونه برد که من و آرا یلباشو بطرف لپها و
 ! شهیم

 ! بوسمیلوچ نگامون کرده با حرص گفت: چشــــــــــم، موهاشو م ییبا چشما اردالن

 ها! حالت موهاش خراب نیفشار ند ادیگفت: توروخدا لباتونو ز شگریکنه، آرا کیپونه نزد یخواست لباشو به موها تا
 !!شهیم

 یعروس خانم هزار رنگ به چه درد نیا نیبگ نینخندان رو ولش کرده گفت: خب االن شما لطف ک یپونه  اردالن
 بطرف در رفت. خوندیخودش م یبرا نیغمگ کهی!!! اصال نخواستم مال خودتون. در حالخورهیم
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  دیشما، خواهشا دق نکن شیاز پ رفتم

  دیهق هق نکن دایمن شد یدور از

 

 خسته به دلبران خود حساس است نیا

 ....دیسرِ کوچه مون رو پاتق نکن لدفا

 

 !! گردمیبرنم گهیرفتم قهر و د چون

 از اتاق خارج شد. و

 نیاریب فیتشر نیتونیم شه،یشعر شامل شما نم نیدوباره درو باز کرده گفت: پونه جان ا میدیخندیبلند م کهیحال در
 دنبالم!! که دوباره درو بست و رفت!

ه کم موند کهیدر حال ستم،یو منکه اصال آماده ن میخندیبلند م میدار دیکه پشت سر اردالن وارد اتاق شد و د مامان
اردالن رو کجا نگهش دارم و پاشو کجا ببندم در نره که همه رو  نیا ایسر خودش بکوبه گفت: خدا یتو یبود دو دست

 بچه چش شده؟؟؟ که چشمش به پونه افتاد. نیانداخته! آخه ا یاز کار و زندگ

اون زبون اردالن!! و از اتاق  یمخصوصا برا زمیاسپند دود کنن برات عز : برم بگمقربون صدقه رفتن گفت یکم بعداز
 خارج شد. 

بود هوارم  رشتیب یکه نسبت به گذشته کم یشی. با آراومدیبهم م میلیشد که خ ونینیش ییبایمن بز یموها ندفعهیا
 !! ادهیز یلیخ نکهیا خوام،یم میمال شیدراومد. گفتم: بابا من آرا

 فقط گفت: دستور خانم مادرتونه! شگریآرا

 .!!زننیمشکوک م نهمهیچرا ا ناینبود!! ا نکارایباااااباااا! مامان که اهل ا یمونده فکر کردم: ا مبهوت

 بلند بود. ییبایآهنگم هم به ز یکه صدا ومدیم نییاز پا یادیز یسروصدا
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 یبروبرگرد عاشق خودم شدم، وا یبخودم انداختم که همون لحظه ب ینگاه نهیآ یو آماده شده تو دمیپوش رهنمویپ
 !!!گرانیبحال د

به سراپامون  یزیبرانگ نیکه مامان با عجله وارد شد و نگاه تحس میکردیم یخودمون خال یادکلن رو رو میداشت
  !شهیتولد همکه داره تموم م نی. تا شما بجنبدیهست یهر دوتون عال دیانداخته گفت: زود باش

 یذره بود! از ماجرا هیآراز  یفقط دلم برا ی. ولشمیروبرو م ییبا چه کسا نییپا دونستمیدلم نبود. نم یدل تو ایخدا
و  زدیپرپر م دنشید یبود. حاال قلبم داشت برا دهیبهم زنگ زده حالم پرس یبودمش و فقط دوبار دهیند نوریگلها به ا

 . میکه به کارمون برس شدیکَنده م نهیآ یدربدر از جلو یپونه  نیامگه  یآروم و قرار نداشتم. ول دنشید جانیاز ه

 .میاز اتاق خارج شد میبخودمون مسلط باش میکردیم یسع کهیو در حال میدیکش یقینفس عم باالخره

 جمع شده بود!!!  نجایا یتیچه جمع ایخدا یافتاد. وووووووووو نییو چشمم به پا میپله ها گذاشت یرو قدم

 کنن نگو کل تهران رو دعوت کرده بودند! یلوسترها رو آبکش یمامان همه رو مجبور کرد حت دمیدیم

بودن و به مهمونا خوشآمد  ستادهیدوطرف مامان بابا ا گاردیباد نهویافتاد که ع پمیخوش ت یایبه داداش چشمم
 . گفتنیم

 . کردمیذوق م دنشونیچقدر از د ایخدا

 ! وشی. به من تولدمو، به پونه نامزدگفتنیم کیبهمون تبر فتادیبه ما م انیتا چشم آشنا میدیکه رس نییپا

م . پس کجا بود؟ داشتم کم ککردمینم داشیبود که پ کنفریچشمم فقط دنبال  کردم،یم یاحساس کالفگ کهیحال در
 بود!! ومدهی! نکنه هنوز نشدمیم وونهید

 از پشت سرم گفت: سالم خانوم کوچولو!!  ییصدا

 آخه تو!! ییجذابت بشه آهو، کجا ید داد بزنم: آآآآآآآاخخخخ قربون اون صدامونده بو کم

به سراپاش انداخته آروم زمزمه گردم: پونه  ینگاه یقفل شد. با شاد باشیز یچشما یبرگشتم و نگاهم تو عیسر
 !!!فتمیمنو که دارم م ریلطفا بگ

 . میکرد دنیهرسه شروع به خند و
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اش  برازنده یلیکه خ یبود. کت شلوار اسپرت کرم رنگ دانیمرد م نیکتریبه سراپاش انداختم که ش ینگاه دوباره
و  کلیچقدر خوش ه والیه یپسره  نیا ایرنگ که طبق معمول دو دکمه اش باز بود. خدا یشکالت یراهنیبود. پ

 تکت! پیت نیبا ا یجذاب بود. قربونت برم من اله

 یادیچهارشونه ش ز کلیکه با اون ه غ،یونه کرده صورت خوش رنگش سه تخوش حالتش رو به عقب ش یموها
 رو بطرف خودش بکشه.  یادیز ینگاهها شدیجذاب شده بود و باعث م

 یچشما دیکن شیارکست گرفته به همه بگم بابا درو یرو از دست خواننده  کروفنیبرم م خواستیدلم م یلیخ
 نگاش کنه! یمن دلم نخواد کس دی!! شادیکنیبه عشقم نگاه م نهمهیگوربگورشده تون رو! چه خبره تونه ا

 فشار دست پونه نگاهمو از چشماش گرفتم و آروم سالم داده خوش آمد گفتم.  با

 گفت.  کیو تولدمو تبر دهیحالمو پرس نیدلنش یلبخند با

 یخوشگل کرد نهمهیازده گفت:  یبا ژست مخصوص خودش لبخند کردیآروم سراپامو برانداز م کهیدر حال یا لحظه
 تو؟  یشیم رحمیب نهمهی!!! چرا رفته رفته اادیم ایبه سرِ قلب بعض یچ یگینم

از دستم  میساده دوست داشتم! کار یلیگفتم: کار مامانه وگرنه من خ گردوندمیبا خجالت سرمو برم کهیحال در
 بکنم! ومدیبرن

 یمواظب قلبشون باشن اتفاق امی. خب بعضکنمیکه بهت افتخار م یدستمو گرفته گفت: عوضش محشر شد آروم
 به ما چه!!! فته،یبراش ن

 رفته و تنهامون گذاشته بود خبردار نشده بودم.  یو دنبال پونه گشتم که نبود. ک برگشتم

 به دکتر و می. آروم گفتم: آراز برکردندیدکتر افتاد که چشم به ما دوخته با ذوق نگامون م یبه خانم و آقا نگاهم
راه  دکتر ی! که دستمو ول نکرده بلکه محکمتر فشار داد و  بطرف خونواده کننینگامون م م،یوشآمد بگخانومش خ

 . میافتاد

 نیا یول کن شهیچه خبرته تو!!! م کننیبکشم که گفتم: همه دارن نگاه م رونیکردم آروم دستمو از دستش ب یسع
 !شیشکن یم یدست رو که دار



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

580 

 

 ادمی یهمچ ی. باور کن لحظه اکنمیخنده شو کنترل کنه دم گوشم گفت: چشم. مراعات م کردیم یسع کهیحال در
 کرده وروجک! یشروع به مخ زن دهیفرهاد از راه نرس نیرفت. حاال آهو نگاه کن ا

 کرد و منم آروم ازش دور شدم. یشروع به احوالپرس ییبطرف فرهاد برگشتم که آراز با آشنا خندان

 یآقا دمیبودم........ تا رس دهیدکتر رس ی. منم به خونواده ومدیداشت بطرفم م یبه راد افتاد که از گوشه ا چشمم
روزافزون  تیعمرهزارساله و موفق یگفتن و آرزو کیبهم تبر مانهیصم ،یدکتر و خانمشون ضمن سالم و احوالپرس

 برام داشتن. 

 بود.   ومدهین نکهینبود. مثل ا نویازشون تشکر کردم که خدارو شکر م یلبخند با

 .کردیدرخشانش برانداز م یو دورادور سرتاپامو با چشما ومدیبه راد افتاد که بطرفم م چشمم

اطر منو بخ ی مانهیصم کاتیهمچنانکه چشمشو به چشمام دوخته بود گفت: اول از همه تولدتون مبارک. تبر دیرس تا
از برآورده شدن آرزوهاتون باشه. واقعا خوشحال شدم که در  زیار و لبرپرب یسال دوارمیکه ام دیریبپذ بایروز ز نیا
 !نیمنو فراموش نکرده بود یادموندنیو ب بایشب ز نیا

 شدم.  دهیعقب کش یبازوم فرو رفت و کم ریز یدست یا لحظه

 انگشتاشو به بازوم حلقه کرده بود. ستادهیبرگردوندم و چشمم به آراز افتاد که کنارم ا صورتمو

 شهیراحت و تخت باشه چون هم الشیفکر و خ ،یناراض شهیهم الِیآراز بدذاتِ بدخ نیکه ا دمیکنارش کش آهسته
 منو بدزده و مخمو بزنه!  تونهینم یکنارمه کس

 پرواز کنم ونیبطرف آقا یاشاره ا نیانتظار داره با کوچکتر شهیو هم ستیازم راحت ن الشیاصال خ کردمیم احساس
 .......و حاال باهاشون 

نکرده بودم  دایاتابک فرصت پ ی هیسا ری! خداروشکر زکردیفقط داغــــــــــــــــــــونم م نکاراشیا
کاش  !کردیم نکارارویا ثیخب نیبشم که ا کیتو ج کیکه حاال باهاشون ج فتهیب یچشم باز کنم و نگاهم به پسر

 ییجا یا گهیو کس د کنمینم رفک یا گهید چکسیبجز خودش به ه دیفهمیکاش کــــــــــــــــــــاش م
 یبهش تعهدنامه  تیجمع نهمهیا نیفکر کنم اگه ب ی! ولشدیازم راحت م الشینداره که خ شونمیقلب پر نیدر ا

منو  شهیو هم داشتیبازم دست از سرم برنم خوام،یکه فقط فقط فقط آراز رو با جووون و دلم م دادمیهم م یمحضر
 ود!فقط خدا عالم ب خواستمیرو م ثیخب نیچقدر ا نایا یبا همه  یخوشگل! ول ثِیببدذاتِ خبدفکرِ  یِپسره  دییپا یم
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ا ب یگرفت. ول لیطلبکارش راد رو هم خوب تحو یبا چشمها یدکتر بود که حت یبا خونواده  یدرحال احوالپرس آراز
 هیفکر کنم حسابِ کار دست همه اومده بود که ماجرا چ کردیبازوم انداخته بود و راد هم قشنگ نگاه م ریکه ز یدست

 خرزهره هستم! یپسره  نیو من منتخب ا

نامزد  یوروجک خودشو بهم رسونده بدون توجه به آراز و نگاهاش خوشحال دستمو گرفته گفت: وااااااا فرهاد
! باور کن االنه یشد ین! چقده خوردی! چقده دلربا شدی! چقده ماه شدیجوووووووووونِ قشنگم چقدر خوشگل شد

کرده  یجا ازت خواستگار نیهم یخوایبخت! م یخونه  یسرت که راست بر یتاج رو هیو  یدوماد کم دار هیفقط 
مامانو  یکرده گفت: حلقه هم حلقه  کیها!!! بعد آروم صورتشو بهم نزد نمهیرید یدومادت بشم؟؟؟!! باور کن آرزو

 قبوله؟؟؟ رمیگیشبه قرض م هیازش 

. ینه تاج، نه حلقه، نه دوماد، نه زندگ ستمیآماده ن یچیه یباور کن من برا یگفتم: ول میدیخندیم یهمگ کهیدر حال 
  یسر من تلپ شد یکه رو یرو بزن یتا االن مخ یلنگه ابرومو باال برده گفتم: نتونست هیبعد چشمامو جمع کرده 

 وروجک؟؟

 یبخشک ی. فرهاد افسرده گفت: ادیخندیخداروشکر مکردند که آراز هم  دنیدوباره شروع بخند همه
و خرج و مخارج  نهیبدون هز دیعروس آماده، دوماد آماده، شا ا،یمه یشــــــــــانس!! گفتم تنور داغه و همچ

 خب...... یخودمون، ول یتو لونه  میشدم و امشب رفت یزن خوشگل عروسک هیصاحب 

 نیا زنم،یباال م ینیزودتر برا خودم آست یکه دار یداداش نیشم با اخندان رو به راد گفت: رادجان، من با آراز
 ! از من گفتن بود!شهیو زودتر خودش دست بکار م یاول تو ازدواج کن ذارهیوروجک نم

 کنمیبرا خودم م ییامشب دست و پا نیو هم کنمیزده گفت: باشه حرفتونو با جوون و دل گوش م یآروم لبخند راد
بازوم بود نشست و دست آراز محکم بازومو  ریدست آراز که ز یالبته اگه زرنگتر از ماها اجازه بدن!!!!! که نگاهش رو

 فشرد! 

 خل!!!! یهستش پسره  وونهیآراز د کردمیکم کم داشتم فکر م اصال

ه ک نهیورت آراز بشص یرو یبود اخم یو پوچ خراب بشه! کاف چیامشبم سرِ ه خواستمینبود. نم ستادنیا یجا گهید
 ! رفتمیبشم، پس بهتر بود درم وونهید

 وامخیخوشحال و سرافراز شدم. اجازه م یلیخ دنتونیدکتر گفتم: از د یخنده صورتمو برگردونده رو به خانم و آقا با
 آوردم و راه افتادم.  نییپا ی. آهسته سردیکن ییرایمون برسم. لطفا از خودتون پذ گهید یهم به مهمونا یکم
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 کرده کنارم جا خوش کرد و همراهم راه افتاد.  یخداحافظ یهم از مامان باباش با شوخ فرهاد

بود!  دهیبهم چسب یاون مغز خرابش بود که با چسب راز یتو یفکر هیچموش رو!!! حتما  یشناختمش پسره  یم
 . شدیا نمدست آراز از بازوم جد ی! ولشدمیدوطرفه اسکورت م گهیاالن د

نفس هم  ذارهیو نم یتونیکه آرازخان بازوت رو گرفته کارت زاره، نم یآروم دم گوشم زمزمه کرد: اونجور فرهاد
 کن! یالاقل دوست خوشگلهاتو بهم معرف دیبهم نرس یزی! از تو که چیبکش

طرفم ب یدسته گل قشنگافتاد که با  نایبخندم که حدسم درموردش درست بوده، چشمم به الهام و مب خواستمیم تازه
 . ومدنیم

ه جانان یآورده بودن تشکر فیو تشر دهیکه کش ی... ازشون بخاطر زحمت ک،یو تبر یبعداز روبوس دنیبهم رس تا
 کردند.  می، خوش آمد گفتم و گلمو تقدکرده

 بودند. یکوبیدر حال پا یبا رقص قشنگ و خاص یو دونفر نواختیم ییبایز آهنگ

و دخترار یستاره بارون همش سراپا ییکردند که فرهاد با چشما یگرم یبا آراز همکه کنارم بود احوالپرس دوستانم
 !!ستادنیا یو چشم و ابروشم سرجاش نم کردیم زیآنال

 فمیو کپستونکم ت هی! باور کن ادیبچه چشه بابا! فقط بهم چشم و ابرو م نیشده گفت: آهو ا طونیش یبا چشمان نایمب
 ندارم دهنش بذارم. 

 !   یقشنگ یچه حرفا یچرخونده گفت: وا نایصورت مب یآرامش نگاهشو بدتر رو تیدر نها فرهاد

 مطمئن باش. نویدر حدّم  ا یستیجون جدّم     ن به

 

 چلغوز.. ی! آآآآآخخخخخ پسره یحاضر جواب نیضعف رفت بخاطر ا دلم

ده کم مون دیخندیم بایز یاز خنده! آراز بحد میباز چشم بصورت فرهاد دوخته بود که ما غش کرده بود یبا دهن نایمب
 ماچ گنده از صورتش بردارم!!! هیهمه  نیبود ب

 !!!!؟یبابا ورِ دلت برامون تحفه آورد هیک گهید نیما نگاه کرده گفت: آهو ا یمات به خنده ها یکم نایمب
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 !!نیباور کن دمیجوابتون رو قشنگ م م؟یمنِ تحفه ک نیاز خودم بپرس نیتند گفت: لطف کن فرهاد

 بچه!!  نیبش ریجمع شده گفت: بگ یبا چهره ا نایمب

 رم؟؟؟یرو بگ یخندان گفت: جوووووووون من چ فرهاد

شته ندا یبهتره باهاش کار ارهیشناسم. کم نم یپررو روم نیباورکن من ا نایگفتم: مب دمیخندیدوباره م کهیحال در
 . یباش

 یه اسائ تیوگرنه اصال ن کردمیم یفقط شوخ نیکرده گفت: باور کن یمعذرت خواه نایفرهاد از مب ،یخنده و شوخ با
 میکن یو آشت میرو محکم و جانانه ببوس گهیهمد نیادب به دوستان آهو جوونم رو ندارم! حاال اگه اجازه بد

 باشــــــــــــــه!!!

 . دیخندیم همراه ما غش غش مه نایمب گهید ندفعهیا

ورو ت رهینگ کدفعهیرو ول کنم و فقط مواظب فرهاد باشم که  دهمهیبا نکهیخندان و آروم دم گوشم گفت: مثل ا آراز
 دکتر و خانم دکتر!!!  نیپرورده ا یببوسه! عجب بچه ا

 مونده بود از خنده غش کنم! کم

 مارو یآهوبانو نیآهسته دستمو با دو دستش گرفت و باال آورده رو به فرهاد گفت: فرهاد جان فقط لطف کن ا بعد
 ماچشون کن!!  یهرچقدر خواست ه،یو بق یدونیندارم خودت م یکار هیشو با بق الیخیب

آراز که دست منو  یستهاخنده هامون سالن رو برداشته بود........ دخترا که چشمشون چهارتا شده به د یصدا دوباره
 الهام آروم زمزمه کرد: کردن،یقشنگ گرفته باال آورده بود نگاه م

 باور کن!!....... گذرهیبهت بد م یلیخ نکهیها لطفا، مثل ا ستیبد ن نیپاتون بنداز ریهم به ز ینگاه هی یخانوم

اطرافم. با  نیآروم گفت: آهو من همخودشه، دم گوشم  ی لهیت هیما یما تو یآراز متوجه شده بود حرفها نکهیا مثل
 دوستات راحت باش. 

 یدخترا تونمیعنوان نم چی! اصال به هایفرهاد گذاشته گفت: فرهادخان لطف کن با من ب یشونه  یرو رو دستش
 ! یمجرد رو قورت ند یمواظب تو باشه که مهمونا دیهم با یکی نکهیدسته گل مردم رو با تو تنها بذارم. مثل ا
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 ما با فرهاد دور شدند.   یبا خنده  که

آب  یِره دخت ،یاز بازوم گرفته گفت: کووووووووووووفتتتتتتتتتت بشه اله یزیر شگونیآروم ن یلیخندان خ نایمب
سوپر استارو قاپشو همون اول بدزدم  نیو خوشگل کردم بلکه بتونم ا دمیبه خودم رس نهمهیبذدات! من ا رِکاااااااااهِیز
رو!!... خب حاال که  چارهیب یرو رام کرده از راه به درش کرد وسرد وید نیا نیکه الحمدا... رب العالم خب خودت یول
 گذرهیرو ندارم و تنهام  آخه..... کم کم داره از وقتم هم م یبکن که کس چارهیهم به حال من ب یفکر هی هینجوریا

 هاآااااااآ!!!! 

هم قرض کرده و داره  گهید یبععععععععله، داداش ارسالنم دو تا چشم داره دوتا دمیکه د دمیخندیم زیر زیر میداشت
 و کم مونده از همونجا قورتش بده..  کنهیدورادور الهام سراپاشو برانداز م

 از الهام خوشش اومده!!!!!! یعنی یییییییییییزده فکر کردم: وااااااااااااااا ذوق

 دیکه نه سف یتودلبرو بود. صورت یلیبا نمک و قشنگ که خ ی.......چهره اپسند به الهام کردم.. یمشتر ینگاه تند
هم  یدرشت و خوش حالت که کم ییچشما ،یو مانکن بایز یکلیقد متوسط با ه ،یبود و نه سبزه.....چشم و ابرو مشک

ازک نسبتأ ن ییخوشگلش بود. با لبها یهمون چشما کردیم ییکه تو صورتش خودنما یزیچ نیشده بود و اول شیآرا
 و ....

با هم آشنا بشن. الهام دختر  شتریکنم ب یکار دیبه سرم زد. اگه ارسالن از الهام خوشش اومده باشه با ییفکرا هی
 ،یارسالن مناسب بود. حاال چه از لحاظ خونوادگ یواقعا برا یبود ول ادیمثل من و پونه ز طنتشیبود. هرچند ش یخوب

 سب بودند. واقعا متنا یچه از لحاظ اخالق

 .کردنیم یو الهام برگشت که داشتن با هم شوخ نایبه لب آوردم و نگاهم دوباره به مب یلبخند میتصم نیا با

ه زد ک یو لبخند دیبه موهاش کش یبه ارسالن زده با چشمام به الهام اشاره کردم. ارسالن دستپاچه دست یچشمک 
 الهام نشست.  ینگاهش رو یشتریدوباره با دقت ب

 . دادیم حیکه ارسالن فرار و برقرار ترج اوردیدرم ییچنان ادا نایشکر دخترا متوجه نبودند وگرنه مب خدارو

 چرخ به تاالر آورده شد.   یرو یبزرگ یتولد دو طبقه  کیکه بلند شد ک یآهنگ تولد با

 شروع به دست زدن کردند. همه
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 رفتن. کیرو گرفته بودن کنار ک زیدست عز کهیو بابا با لبخند و نگاه مهربونشون در حال مامان

همه قدم  نیهمزمان و همگام ب ییکرده بودن و چنان دوتا نیتمر یقبال کل نکهیارسالن و اردالنم مثل ا داداش
 . ادیکه کم مونده بود اشکم درب ومدنیبرداشته بطرفم م

ا کردن، اردالن به دوستام گفت: ب یلپرسگرفتن و احوا لیاحترام دوستام رو تحو یبا کل نکهیبعداز ا دهیرس کمینزد
 هتونیکه پونه هم اونجاست و م دیاریب فی. لطفا جلوتر تشرمیریگیازتون قرض م یاجازه از حضورتون، آهو رو مدت

 .دییکنه. بفرما تونیهمراه

 چشم بصورت الهام دوخته بود. کیفرصت طلب هم از نزد ارسالنِ

 . میرفت کیاز دوطرف دستامو گرفتند و بطرف ک دهیگونه مو بوس هیهرکدوم  امیداداش بعد

منتظر ما  ستادهیا کیمن..........همه با عشق و لبخند کنار ک یپـــــــــونه، آراز مرد مغرور و دوست داشتن عمه،
 بودند. 

به فوت کردن شمع  قیمهمونا که تشو ی. با دست زدن همه سوختندیم ییبایبه شمع ها دوختم که بز چشم
کانون محکم و گرم خانواده  نیخونواده ام انداخته خدا رو بخاطر داشتن ا یبه تک تک چهره ها ینگاه کردند،یم

 شکر کردم.

 نگاهم در نگاه آراز گره خورد شمعها رو فوت کردم.... کهیپراز اشک بود که از ته دل و با تمام وجودم در حال چشمام

 بسته کرد...آروم چشاشو که پراز عشق بود برام باز و  یلیخ آراز

 ....دمیرو بر کیدوختم. بعد با لبخند و خجالت ک کیپونه به خودم اومدم و نگاهم رو به ک یسقلمه  با

ودم رو که با دست خ کهیت نیدوست داشتم اول یلیگذاشتم، خ یشدستیپ یرو که برداشته تو کیک یقطعه  نیاول
نبود اونم  یشدن یدهن آراز بزارم ول یخودم تو یذره از اونو خودم با دستا هیالاقل  ایشده بود رو به آراز بدم  دهیبر

 !!!!تیجمع نهمهیا نیب

 بشقاب رو یاردالن دستش رو جلو آورده فور رمیرو به طرف مامان بگ کیکه خواستم ک نی. همدمیکش یقیعم نفس
 نتطی!! و با شیکرد یتیچه ن دونمیماز دستم گرفت. با تعجب به اردالن نگاه کردم که گفت: اگه من داداشتم که 

 شده هااا!!!!!! وونهیگذاشت. پونه گفت: واااااااااا اردالن د زیم یرو یبشقاب رو کنار
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 ه؟؟؟؟یماجرا چ دونستیاون تخس هم ... م یعنی. دیخندیآراز افتاد که داشت م یمتعجبم رو نگاه

 بعد مامان بعد بابا گرفتم. زیرو اول بطرف دهن عز یا گهیباال انداختم و قطعه د یا شونه

 بذارم.  کیتا دهنشون ک ستادنیاردالن و ارسالن و پونه کنار هم منتظر ا دمیبرگشتم د تا

 دهن همه شون گذاشتم.  یتکه ا یمهمونا نوبت یهمه  یخنده  انیم در

 نیشن که اولب ییرایشده مهمونا پذ میتوسط خدمه به آشپزخونه برده شد تا تقس کیکار من تموم بود. ک گهید
خودش دهن آراز گذاشت که هردو داشتن  کمیک ی کهیت نیهم توسط اردالن به آراز داده شد. حاال اول کیبشقاب ک

 !!هم از طرف آهو کهیت نی. حتما اردالن وروجک گفته بود ادندیخندیم

زم خودشو رسونده کنارم وسط رفتند و در حال رقص بودند. آرا ییبایاز جوونا با آهنگ ز یو پونه با عده ا اردالن
 بخدا!!! یدختر که نوبر یهنر ی. تو چقده بمیدیرقص یما هم م یبود که گفت: اگه االن بلد بود ستادهیا

 دییشما بفرما ستن،یکه هنرمندند و ماشاا.... کم هم ن هیبق یهنرم، ول یآروم گفتم: جناب هنرمند، من ب دهیورچ لبامو
 !! دیخوش بگذرون

 نیخودم کم مونده بود ب یبرقصم! خونه  یاون جراتو ندارم با کس گهیگفت: اووووووووه منکه د دیخندیم کهیدرحال
شت پ کیبشقاب ک هیبا  یکنیپرتم م اطیح یو راست تو یریگیخودتون حتما دستمو م یخونه  ،یمهمونا اعدامم کن

 کله ام!!! یتو دمیسرم، شا

 یقسمتم خوب اومد نی! ایشناس یمنو خوبِ خوب م ادیملبم نشسته بود گفتم: خوشم  یرو یلبخند کهیدر حال 
 ! پس حواست باشه!کنهیدلمو خنک نم اطیچون ح اط،ینه ح یشیپرت م ابونیخ یراست تو یول

 تکون داد. ی......!!!! و با حسرت سریباور کن! اگه مال خودم بود کشهیزبونت داره منو م نیا یزمزمه کرد: وا آروم

گفتم: دررررررررررررررررررد که مال خودم  دهیکش دمیخندیاز ته دل م یول کردمیمثال خودمو کنترل م کهیحال در
 آقا!!!! یکور خوند گهید نوی! اهیراحت نی!!! بدست آوردن من مگه به ایبود

 هنوز؟؟؟؟ اوردمینگاهشو بصورتم دوخته گفت: مگه بدستت ن متعجب

 منو که خودم خبردار نشدم؟؟؟؟ یبدست آورد یمتعجب نگاش کرده گفتم: ماشاا... ک منم
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 هاست هیاداهارو! االن وقت دادن هد نیبابا ا نیول کن کنن،یرو نگاه م گهیگفت: چه متعجبم همد دهیسررس ارسالن
 . نی، آماده باش گهید زینه چ

 نمیدوست داشتم بب یلیآراز، هم خ یدلم نبود......... هم از حرفها یدل تو یتکون دادم و برگشتم. ول یلبخند سر با
 گرفته......  یاول از همه آراز برام چ

 دیبخشباره بگه ب هیاز فکرم گذشت: حاال  کدفعهیآراز بود.  شی. فقط فکرم پکردمیفکر نم چکسیه یبه کادوها اصال
 کنم انشاا... بعدا........ هیته یزیکار داشتم نتونستم چ

کادو رو  نیبود بدون برو برگرد...... اول ابونیو جاش وسط خ کردمیقهر م امتیو صدرصد باهاش تا آخر ق حتما
ردم. بوسشون ک نیکه منم مت دندیبه دستم بسته صورتمو بوس یو پهن بایدادند که دستبند ز مییو دا زجوونیعز

 . کردندیبردارم متاسفانه همه داشتن نگامون م مییگاز گنده از لپ دا هی خواستیفقط دلم م

همه براه بود. اردالن و  یدادند که ماچ و بوسه برا هیهد یمحشر زیر ینهایبا نگ ییبایز یطال سیو بابا سرو مامان
اهلل  زیآو انیجالل یاپل خوشرنگ، عمه با آقا یارسالن گوش با،یز یمدل بهمراه انگشتر نیو آخر دیپونه لب تاب سف

 دادند.  هیکه بهم هد نیقشنگ و زمرد

بودم. اما  یعشق و عالقه شون، خوشحال و راض نهمهیخونواده ام بودم و سرشار از ا یکنار همه  نکهیچقدر از ا ایخدا
 بخودش یواصال تکون کردینشسته نگاه م زیپشت م یآراز بود که کنار یچشمم دنبال کادو نهایا یدر کنار همه 

 که....... دادینم

 ی. حترفتنیکادوشونو داده عقب م کیجلو اومده ضمن تبر کیبه  کیدوست و آشناها  یمنتظر بودم! تمام بازم
ه پرواز کرد ک دهیپر رونیدفعه ب هیاتاقت بازش کن،  یرو بهم داده گفت: فقط لطف کن تو یکوچک یفرهاد که کادو

 آبروت نره!! یزنیم غیصدرصد ج

 نبود.  یبازم از آراز خبر یکردند. ول دنیها شروع به خند یانداختم که دور و بر زیم یرو رو یقوط چنان

 شو سفارش بده! هی. حتما رفته بود تازه هدستیازش ن یاصال خبر دمیبه دور و بر کرده د ینگاه

 یبکوی. االن رقص و پادادیشروع به نواختن کرد. قلبم کم کم ضربانش رو از دست م یمیتموم شدند و آهنگ مال همه
 زیبرام عز نهمهیکه ا یروز نیهمچ یعنیکنم.  هیگر خواستینبود!! چقدر دلم م یبازم از آراز خبر یول شدیشروع م

 . منداشته! بشدت بغض کرده بود یتیاون اهم یبوده، اصال برا
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چشممون گذاشته،  یکه قدم به رو یزیکه گفت: مهمانان عز دمیشن کروفنیاردالن رو از پشت م یصدا کدفعهی
شما سروران هستن،  یهمه  که معرف حضور انپوریجناب ک ن،یدعوتمون رو قبول کرده و امروز تاج سر ما هست

هم  نزایشما عز نیب نی. در اکننیم میقدجا ت نیرو از هم میبه زحمتشون نبود یشونو که اصال راض هیو هد زیسورپرا
. به نیکنیاستفاده م شونیو دلنواز ا یموهبت خداداد نیبار از ا نیاول یبرا

 افتخارشــــــــــــــــــــــــــــــون!!

 . دیرسیهم بگوش م یسوت یصدا یرو شروع کردند و گاه یدنباله دار قیهمه حضار تشو که

دا اه دیازش استفاده کنن و حاال از اونجا با توننیهستش که همه م یا هیچه هد نیکه ا کردمیفقط مبهوت نگاه م من
 بشه!!!! 

چشمم به آراز  یظه اتمام نواخته شد. لح ییبایبز یگریعوض شد و آهنگ د مینبود! آهنگ مال یآراز همکه خبر از
 سن کنار نوازنده ها رفت.  یافتاد که رو

 کنه؟؟؟یم کاریاونجا داره چ فکرکردم

مفرط رو با تمام وجودم حس کردم.  یحالیو ب یحسیب یرو بدست گرفته شروع بخوندن کرد، لحظه ا کروفنیم یوقت
 فتمریجلو م دیهرطور شده با یرو باور کنم و خودمو نگه دارم. ول دمیشن یو م دمیدیرو که م یزیچ تونستمیاصال نم

 . کردمیرو باورش م دمیدیکه م یزیاون چ کیتا از نزد

خودش بود؟؟؟؟  یصدا فرستادیکه برام م ییو چقدر صداش دلنواز بود! پس تمام آهنگا خوندیم بایچقدر ز ایخدا
مال خودش بود؟؟؟ عجب  کردمینشستم گوش م یمو تا نصفه شب  دیرسیخونه ش بگوشم م یکه تو ییآهنگا

 نگفته بود!  یزیبرام چ دوستشه!! چرا تا حاال یاونا آهنگا یبودم که باور کرده بودم همه  یا وونهید

 . منمومدیدرنم ییصدا چکسیتعجب تنها مال من نبود!! تمام مهمونا مات چشم بصورت آراز داشتن و از ه نیا البته
 کنم!  هیکه کم مونده بود زار زار گر

 !!فتادمیدارم فقط داشتم پس م یتیکه بدونم چه وضع اوردمیاز حالم سردر نم اصال

 سوت انیاحساس کرده بود. چون تا آهنگش تموم شد در م مویناراحت نکهیمثل ا خوند،یکه چشم بمن داشت و م آراز
آورده با عجله بطرفم اومد و در  نییهمه پا یبه احترام برا یند سرسِن ت یاز رو ر،یمتح یمهمونا یهمه  قیو تشو

 که! یزنیم خی ی! داریشد ینجوریست؟ چرا ای: آهو حالت خوب ندیپرس گرفتیبدستش م خموی یدستا کهیحال
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 کارو بلد بودم.  نینگاش کنم و........ نگاش کنم. فقط ا تونستمیگفتن نداشتم چون فقط م یبرا یحرف اصال

 نکهیمثل ا دینشده بود برده گفت: ببخش زانیآروم بطرف مامان و بابام که مثل همه هنوز حالشون م دهیکش دستمو
 !!! خوندمیم دینبا

 یشدن. دستت درد نکنه عال زیو گفت: باورکن همه سورپرا دیصورتشو بوس دهیمامان گردن آراز رو در آغوش کش که
 بود!

 پسرم؟؟؟؟ یکرده بود یسال مخف نهمهیا یصدا رو چطور نیگفت: ا دهیهم صورت آراز رو بوس بابا

 نشستم.  یصندل یحال خودم نبودم و آهسته رو یمن بازم تو یول دنیخندیم همه

من باور کن  یرو بدهنم گذاشته، زمزمه کرد: عشق کوچولو وانیبرام آوردن که خودش آروم ل یآراز شربت یاشاره  با
 . خوندمینم قتچویه شهیم ینجوریحالت ا دونستمیاگه م

 . رمیاشکامو بگ یکردم جلو یکنار زدم و سع وانویل

! یکن هیگر یامشب خودتو جمع کن، عوضش فردا از صبح تا شب آزاد هیجلوتر اومده گفت: تورو خدا آهو  اردالن
 فقط االن نه. 

 اشکامو گرفتم و بلند شدم.  یکه کردم واقعا جلو یخنده ا با

که نمردم و خداروشکر تورو  ادیخوشم م یلی! خیاز آهو مراقبت کن یآراز توچقده خوب بلد یادامه داد: راست اردالن
 !!دمیهم د یپرستار یحت یهمه حال یتو

 نیدوم خوامینده! االن م رینداشته باش و بهم گ یامشب رو با من کار هی کنمیخندان گفت: اردالن خواهش م آراز
 . نیتولد آهو رو بدم. لطفا آماده باش ی هیهد

د تا هفت پشتم بسه و تا چن یکی نی! همخوامینم هیکه از تو عمرا هد یکیگفتم: باور کن من  دیلرزیدلم م کهیحال در
 !!!ادیروز اصال حالم سرجاش نم

 نیآخر دمی! قول میقبول کن یکه مجبور دم،یزحمت کش هیهد نیا یبرا یمن کل یگفت: ول دیخندیم کهیحال در
 امشبم باشه.  زیسورپرا
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 پورانیجناب ک نکهیتوانمند، مثل ا یو تاج سرِ خانواده  زیعز یکه اردالن بلند گفت: مهمونا میهمه برگشت بطرف
 کنن. میتولدشونو تقد ی هیهد نیدوم خوانیبکنن، چون تازه م رتزدهیدارن امروز همه رو ح میتصم

و احساس افت فشار  ومدیمحکم کرده منتظر شدند. منم که قلبم داشت قلمبه به دهنم م یقیآراز رو تشو همه
 ....... دمیدینم یچیمشخص نبود چون منکه دست آراز ه یچیداشتم. ه

 

 

 پنجاه و چهارم قسمت

 

نگفته مهربون که هزاران حرف  یبه طرفم برداشته با نگاه یآراز قدم زدم،یدست و پا م یدر اوج سردرگم همچنانکه
 توش بود چشم به نگاه منتظرم دوخت.

 . همه منتظر بودند. ومدیدرنم چکسیاز ه ییسالن رو پرکرده و صدا یمیآهنگ مال دونستمیم فقط

پراز انتظار و احترام بهش کرد که بابا آروم  یچشم از صورتم برداشته به طرف بابام برگشت و نگاه یبا لبخند آراز
 تکون داد.  دییسرشو به تا

 از طرف بابا بهش صادر شد.  یاجازه ا دونمیگذشت، فقط م یچ ایبود  یچ نشونیب دونمینم

خورده بود رو  ونیپاپ ییبایبود و با روبان ز زونیازش آو یکه قلب قرمز یکیکوچ یلیخ یکتش قوط بیاز ج آراز
سال سرزنده و شاداب و خوشبخت  یدرآورده بطرفم گرفت و نجواکنان گفت: نفسِ آراز تولدت مبارک! انشاا... سالها

 ! یباش خودتهبه  میآراز که تمام قلبش تقد یو صدساله، فقط و فقط هم برا

 دیو منتظر همه، آروم دو طرف صورتمو گرفته بطرف خودش کش رتزدهیمقابل چشمان ح رمیکادو رو بگ نکهیا بدون
 . دیو عشق تمام بوس نهیبا طمان مویشونیو پ

 ه به آسمون رفت. دست زدن بلند هم یصدا
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. دست و پام اصال حس نداشت و دیلرزیسوزوند. قلبم با شدت تمام م یوجودمو م یهمه  شیگرفته بودم و آت گر
 زده!  خی مینیاحساس کردم تا نوک ب ی. در مقابل اون گرگرفتگدندیلرزیبشدت م

من به آراز جواب مثبت  ایآ ؟؟؟یکدوم همچ یشده بود! ول یمردم علن نیب یهمچ یعنیافتاده بود؟؟  یچه اتفاق االن
من با  ی!!!  فکر کردم: زنــــــــــدگرنیبگ میداده بودم؟؟؟؟ آراز و بابا چطور تونسته بودن از عوض منم تصم

 یو آخرش..... اصال آخر میدیچیپ یچه شــــــــــــــــــــود! حتما مثل آش رشته به هم م والیآرازِ ه
 چوقتیه ی! من فقط عاشقش بودم ولرفتیکارش م یو پ شدیر نبودم. همون اول کار تموم ممتصو یزندگ نیا یبرا

 بود......... یجیمرگ تدر هیباهاش  یباهاش فکر نکرده بودم! زندگ یبه زندگ

 ! همه هم منتظر چشم به ما دوختن. رمیشو بگ هیمنتظره هد دمیبخودم اومدم و د یا لحظه

 فکر کنم اون تشکرمم نصفه یآروم تشکر کردم. ول یزبون یآراز رو گرفته با زبون ب یدستمو دراز کردم و کادو لرزان
 ! دمیازش نفهم یادیز زیبودش!! چون خودمم چ مهین

بود که چقدر سردرگمم، تند بطرفم اومده آروم گفت: جوجو چه خبــــــــــرته!  دهیزدنمو د جیکه گ اردالن
 یو حاضر آماده هستش!!! کار یها که آراز هم ح یشیالزم م یمواظب خودت باش تورو خدا! االن تنفس مصنوع

 !!!یکنیم ینجوریکه ا دهینبوس نترویی! حاال دعا کن پادهیبوس تویشونینکرده فقط با اجازه از بابا پ

 بدردنخور!!! یِنسناسِ زپرت یِپررو یِپسره  دیخندیلبام اومد که آراز هم دلخوشانه م یرو یخواسته لبخند نا

 شه،ینم ینجوریبا خنده بلند رو به همه گفت: ا ره،یآراز رو ازم  بگ ی هیدست دراز کرده بود هد کهیدر حال اردالن
 !! هیما چ یبال طونیش نیا یآرازجان برا ی هیهد نمیبب دیخودم با

ه ک نیهمه دعوت نموقعیبعد هم ا یهفته  نیرو باز کرد و خوشحال بلندتر ادامه داد: باور کن یجلوتر رفته قوط بعد
 انپوریجناب ک یآراز رو باال گرفته بلند گفت: کادو ی هی! بعد هدکنمیمن تولد گرفتم و آرازم مخصوص دعوت م

 کوپه! سیجنس لیاتومب چیسو

فشارم  ندفعهیهستش، ا یچ زهیم زهیر یداخل اون قوط نمیمشتاق بودم بب یلیهام خ یحالیاوج بکه در  خودمم
 رو باور داشته باشم. دمیشن یرو که م یزیاون چ تونستمیواقعا افت کرد. اصال نم

 خبر داشتند؟؟؟؟  یاز همچ یعنیمتعجب نبودند.  یمامان بابا نشست. خوشحال بودند ول یرو نگاهم

 در اومده بودن! رکاهیدوتا از شانسم چقده زرنگ و آب ز نیکه ا آآآآآآآخ
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 اونا بودند شروع به رقص کردند. نیکه پونه و اردالن هم ب یشروع به نواختن کرد و عده ا یشاد آهنگ

.. .وجودم رو نداره! انشاا یبهم کرده آروم گفت: قابل تو همه  یبود با عشق تمام نگاه ستادهیا کمیکه کامال نزد آراز
 باشه؟؟ دمیم ادی یخودم بهت رانندگ

 زیبرام بود که اصال و ابدا انتظارشو نداشتم. چقدر سورپرا یتکون دادم و نگاش کردم!! امروز عجب روز یسر فقط
 شده بودم که....

هره، دل ،یسردرگم از،یعشق، ن دمیفهمیفقط م دونستمیمتوجه باشم اشکام راه گرفتند. علتش رو نم نکهیا بدون
 یدلم قاط یتو یو همچ یغم، همچ ،یاز حد آراز با ترس از تمامِ کارها و رفتاراش، خوشحال شیراب، خواستنِ باضط

 هم شده بود.   

صورتت رو  هاتیکه چشمش بمن بود با نوک انگشتش آروم صورتمو پاک کرده مهربون گفت: االن باز قلم کار آراز
به  نیاز ا بگم نمیها!! ا یشیم ینرفته اونجور ادتیکه  کین کیبرات بکنم! پ ادیاز دستم برنم میکه کار کنهیم اهیس

 هم بدنبالش برام زد. یشرط اول من! که چشمک نیها! ا یندار یزار هیبعدهم اصال حق گر

. مثل ذاشتیمن شرط و شروط هم م ینشده برا زیو مو دهیکردم. حاال آقا از راه نرس دنیشروع به خند هیبا گر همراه
 واقعا کار تموم شده بود!!!  نکهیا

بودم که خودم خبر  نکاریا یمن کجا ؟؟؟؟؟یوسط من چ نیپس ا ،یاردالن راض ،یمامان بابا راض ،یآراز راض خب
ته نگف یچیمنکه هنوز ه ی...ولگرفتن،یهم از عروس خانم بله رو م میقد یزمانها دونستمیکه م یینداشتم؟ تا اونجا

 بودم!!!! خبریدوخته بودن که من ب دهیخودشون بر نیب یک نایبودم!! پس ا

حساب دستش  دهیرو مو به مو د ینشسته چشم به ما داشت. حتما همچ یدورادور به راد افتاد که گوشه ا چشمم
 بود!  نیچقدر غمگ یاومده بود. ول

و  کنمیذوق م یحالاز خوش یگاه دونستمیفقط م ه،یبه چ یچ دمیفهم ینداشتم و اصال نم یمثل راد حال درست منم
 بشم!!!! نیراد غمگ نیع شهیبود باعث م یچ دونمیکه نم یهم افکار یگاه زنه،یقلبم تند تند م

 بودم؟؟؟؟؟ نیچرا غمگ یراست

شده!!!  یخب دختر سرت سالمت، مگه چ ؟یارسالن خودشو بهم رسونده گفت: آهو تو چرا بغ کرد نیح نیهم در
 ! نیآسوده باشه هم الیآرازِ کج خ نیدورت رو خط قرمز بکشن که فکر ا دیبا دنیفقط همه فهم
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 الِیخ خواستمیکج و کوله گفتم: اگه من نم یهمه شون حرصم گرفته بود با صورت یالیخیب نهمهیاز ا کهیحال در
  ؟؟؟یآرازتون راحت بشه چ

ش رو از چیتو باشم اون سو یجاگفت: آراز من  دهیکه تند عقب کش رمیاز ارسالن بگ یشگونیدست بردم ن یعصب
 دختره آخه!!!! یمگه قحط یبرا خودت انتخابش کرد هیک نی! اکنمیم گهید یکی میو تقد رمیگیپس م

و ابروها و دستاش همزمان باال رفته  دیبهش رفتم که خنده ش درجا خشک یآراز چنان چشم غره ا یبا خنده  که
پام نشست!!! اردالن دنبال ارسالن و آراز اومده با هم رفتند.  ریز سی! ارسالن ابلرمیتقص یفقط گفت: باور کن من ب

و  ستمتونیمگه م یبخودم مسلط باشم، ول کردمیم یبابا کارشون داشت. منم همچنان سردرگم بودم و سع نکهیمثل ا
 بود!!!!  یشدن

آهنگ  یکه با صدا یتیجمع لیمبل دونفره نشستم و به س یآروم و خسته و کالفه رو یلیبگم خ یزیچ نکهیا بدون
 رقص مهمونا بود.  نیهم دمیدیکه نم یزیتنها چ یچشم دوختم. ول دندیرقصیم یشاد

 نشست.  خمی یدستا یدستاش رو یپونه بخودم اومدم که گفت: آهوجووونم! بعد گرم یصدا با

بوده که من  ییخونه مون خبرا یدلمرده و آهسته گفتم: پونه بنظرت تو دهیکش قیعم یکردم و آروم نفس نگاش
حال خودشونن. مامان بابا  یهمه تو نیغلطه! بب یدرسته چ یچ دونمیلحظه اصال نم نیا ینداشتم؟؟ االن تو یاطالع
 ؟؟؟؟؟یمن چ یهمشون خوشحالن! ول ایداداش

 یهر لحظه که نم ،یــــــــــلیدوسش دارم،....... خ یلیبه چپ و راست تکون داده ادامه دادم: پونه خ سرمو
 یو پاترس ر نیا دونمی..... نمیلی!...... خترسمیم یلیخ یلیخ یو بشدت دلتنگشم، ول کنمیخودمو فراموش م نمشیب

 یاون قلبشم تو کنمیکه احساس م ش،یقلب سنگ یکه مرد با غرورش زنده هست! پا ادش،یغرور ز یبذارم. پا یچ
 ! بتشمیه نیمردونه اش، که من عاشق هم بتیه ی! پاستین یسنگ گهیآب کردم و د خیمدت مثل  نیا

 ورت بدم!گلومو ق ی. نفسم رو حبس کردم بلکه بتونم بغض توکردیگاز گرفتم. بغض داشتم که خفه ام م نمویریز لب

تون بخود یتکون هی نیکه گفت: مادرجان پونه، عوض نشستن بلند ش میعمه صورتمون رو بطرفش گرفت یصدا با
 حاال!! نیشام آماده هستش. چرا نشست بشه دهیدورم رقص هی. نیبد
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. در ضمن، مواظب میایما هم االن م نیبمن کرده رو به مامانش گفت: مامان جان شما مشغول باش ینگران نگاه پونه
به مامانش  یو چشمک با مزه ا میرسیکه قُرش نزنن و از راه بدرش نکنن! ما هم االن خدمت م نیباش زتونمیشوهر عز

 زد. 

ته نشس یگوشه ا یندارم! ول یبه بابات بزنم اصال ازش خبر یبرم سر یگیگفت: راست م دیخندیم کهیدر حال عمه
 . نیفکر نکنم از حرف زدن تموم شده باشه! منکه رفتم شمام عجله کن زد،یبود با دوستاش حرف م

قنّاس  یکله  نیبه ا هم یباد هیو  میبخور ییهوا اطیح یتو میبلند شده دم گوشم گفت: آهو بلند شو بر عیسر پونه
 !یچرت و پرت گفتنات رو تموم کن نیتو بخوره بلکه ا

 . دیگرفته دنبال خودش کش دستمو

 ! ننکیصحبت م یجا جمع شدن و دارن جد هیو بابا  ایبا داداش دمیآراز کجاست که د نمیبه دور و برم کردم بب ینگاه

بابا داشت، چشمشو بمن دوخته  یگوش به حرفا کهیدر حال دمیآراز رو د میرفتیم رونیکه از سالن ب یآخر ی لحظه
 . کردیبود و نگران قدمهامو دنبال م

فرار کنه خودشو بمن  تونستیبابا تا آخرش گوش کنه و اصال هم نم یمونده بود بخندم که مجبور بود به حرفا کم
 گرفته بود!  یلیدلم خ یبرسونه! ول

ا دستم بود کرد و ب یآراز که هنوز تو چیبه سو ینشوند که خودشم کنارم نشست. دوباره نگاه قیآالچ ریمنو ز پونه
چقده هم خوشرنگه!  زدلمیپارک بود اشاره کرده گفت: مبارکت باشه عز یکه گوشه ا یدو در یبایز نیابرو به ماش

عداز ! بگرمی. خوش بحالت جنهیاشم نیرنگه، حتما ا ییباغ پارکش کرده که آلبالو یگوشه  نیآراز ا گفتیاردالن م
پورشه برام بخره! جووووووووووووون چه  هیکه  کنمینکردم!!! فقط خفه ش م شهیش یامشب اگه خون اردالن رو تو

! البته آراز پورشه داره که خوش بحال تو هم هستش که! همش رو ول کن، عروسک خودتو یداره پورشه سوار یحال
 !معشقه ناناز

 یآراز کمتره؟؟؟ همسنگ هم که هستن!! تو هم کار خوب یاردالن و ارسالن از پورشه  یها نیگفتم: مثال ماش آروم
 داره!! دنمیپورشه خر ست،یکه فقط شعرخوندن و ماچ و بوسه ن یزن دار ،یکنیم

که فقط  . اوندمیبه اردالن نشون م سمینو یحرفتو با طال م نی! ازمیخواهرشوهر عز نیخندان گفت: آفر پونه
 !!!!!!!دایمرد پخته بسازم اونورش ناپ هی!! آآآآآآآآاخخ که از امشب ازش یچیه گهیرو بلده د یزن دار طنتیش
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 . زدمیحالم بهتر شده بود لبخند م یپونه کم یبا حرفا و اجق وجقها کهیحال در

رده داره!!! حاال آهو همه رو من ماست چقده ک هی فهمهیغرغر گفت: حاال نخند صبر کن حسابش رو برسم اونموقع م با
م تورو به ینطوریشده و ا رتیبانگیکه گر یدرسته، اون ترس یکه گفت ییحرفا یهمه  زدلمیعز نیولش کن. بب

ثل م یروز هی. منم دونمیرو نسبت به تو م تشیاسبه اخالق آراز آشنام و حس شیچون کم و ب کنم،یرو درک م ختهیر
 ی. ولومدمینم رونمیاتاقم حبس کرده ب ی! حاال سه روزم خودمو توهیبه چ یچ دونستمیتو داغون بودم و اصال نم

 که.... یبا خودش حرف بزن دی. باشهیدرست م یمطمئنم همچ

 چشمم به آراز افتاد.  یکه لحظه ا میاردالن سرمونو باال آورد یشو ادامه بده با صداخواست حرفا تا

 کنن؟؟یم کاریچ نجایده امثل جن بو دا نایآروم گفت: واااااااا! ا پونه

 بود.  ستادهیمقتدرانه کنار اردالن ا یبتیمردونه و ه یبا ژست آراز

 م؟؟یبود دهیاومده بودن که ما نفهم یک نایکردم ا فکر

برگشت و دوباره ..... دوباره  دنشیمهربون و متفکر نگاهشو بمن دوخته بود که استرسم دوباره از د یبا چشمان آراز
 دادم!  چیهم پ یدستامو تو

 امروز با ی! ولکردمیفکر نم یشتریب زیهم به چ گهید ساختم،یم شیبه امروز فقط عاشقش بودم و با رنج دور تا
 ایکه هنوز براش آماده نبودم!!! خدا یزی! چذاشتیمن م یهمه کم کم داشت اسمشو رو نیاونم ب میشونیپ دنیبوس

 کنم!!!! کاریچ خواستمیم

 شاهد نباشه که متوجه شدم جلوتر اومدن.  یچشمامو کس یتو انداختم تا ترس نییپا سرمو

گفت:   دیکشیبا خود بطرف خونه م کهیپونه رو گرفته دست دور کمرش انداخت و در حال یشونه  عیسر اردالن
نکرده اغفالش  یوقت خدا هی ،یاون همه زن و دختر تنها گذاشت نیشوهرتو تک و تنها ب یگیاردالن، نم زدلیعز

!!! تو االن یچرا تنهاش گذاشت یهمه بد به یدار یو چه جواب یمونیشوهر م یاونوقت ب شه؟یو از راه بدر م کننیم
ت با خود نجایا یخب!! حاال اومد یبکنم نذار گرانیبه د یکنم و نگاه یتا خواستم شلوغ یهرلحظه کنارم باش دیبا

 !یخلوت کرد

و گفت: اِ اِ اِ نه باااااابااااا، چه به فکر  دیاز آغوشش کنار کش یکم اردالن انداخته یهم سرخوشانه دستشو به بازو پونه
منو اغفال  یسوخته  اهیرو که بخواد س یزن یدست و پا کنمیخودشم مونده پسرمون و نگران خودشه!!!!! اوال قلم م
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 یزن ناناس نیکه همچ پمیخوش ت یتو آقا یبپره آقا! مثال چشما هرزرو که  یشوهر یاون چشما ارمیکنه، دوما درم
 اونوره! نوریداره و بازم چشمش ا

 . دنیبه پله ها رس دمیلبام نشسته بود د یدلخوشانه شون رو یاز حرفا یلبخند کهیحال در

جا ! تعجب کردم کدمشیبه دور و برم کردم و ند یکه با آراز تنها بودم و بطرفش برگشتم که نبود. نگاه دیلرز قلبم
 رفته پس!!!!

 ؟یو سردرگم شونیشده خانوم کوچولو؟ چرا همش پر یکه دم گوشم گفت: چ دمیاز پشت سرم صداشو شن بالفاصله
 و دنباله دار دم گوشم کاشت که گر گرفتم. یطوالن یحرف بزنم! و آروم بوسه ا یباهات کل دیبا نکهیمثل ا

 .کردینشست گونه هام گزگز م مکتین یکنارم رو یوقت

 هم گرفته بودم.  یانداخته بودم که الحمدا... اللمون نییپا سرمو

 رکتیچونه م گذاشت و صورتمو با آرامش بطرف خودش برگردوند. صورتشو نزد رینگام کرده بعد دست ز یکم آراز
دوست ندارم  یدونیبزنه؟؟منتظرم و نگران هاااا!!! اصال م یحرف خوادیناز خودم نم یآورده بود آروم گفت: کوچولو

 یکردم که ناراحت شد ی!!! من کاریا ختهیبهم ر نهمهیکه ا کنهیم تتیداره اذ یچ نم؟؟یبب ینجوریتورو ا تچوقیه
 عروسکم؟ 

!! جوشهیدلم داره فقط م ؟یزنینم یسکوت کرد و همچنانکه چشم بصورتم داشت آهسته ادامه داد: چرا حرف یکم
 !...نازت نگرانت کرده!! یاون چشما یتو یالاقل نگام کن بدونم چ

 فکر کردم:  ارمیسرمو باال ب نکهیا بدون

 

 .…دلتنگم

 ؟؟.…چرا یدروغک لبخند

 . . . ستمین خوب

 شب ،  مهیکه ن یقرص مثل
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 کند. یم ریآب گ بدون

 . . .!!! یزندگ یکرده ام در گلو ریگ

 توانستم راحت حرف بزنم . . . یم کاش

 یاز دلتنگ میبگو یزیچ

 اهویپره یخانه  نیا یآدم ها انیم

 دلتنگم میگو یم فقط

 سکوت را دوست دارم نیا

 ،  دهمیم حیبودن را ترج الل

 ستین یکس یوقت

 میعمق درد پنهان شده در حرفها 

 حس کند.... را

 

نگاهمو به  کردیتمام وجودم غل غل م یکه تو ی!!! با شرمندگلحظه چقدر تنها بودم نیدر ا کردم؟؟؟؟؟یم دیبا چه
 شیتو تاللو وجود پراز مردانگ یبراحت شدیدلش رو م یکه ناگفته ها یسمت چشمان پراز حرف آراز کشوندم. نگاه

 !یعاشق تر از هر عشق یهنگا ،یآشناتر از هر نگاه یگرم، نگاه یو حسش کرد. نگاه دید

ا کالم نگاهم باهاش حرف چشم در چشمش دوخته فقط ب یچه مدت دونمی. نمدمیاز عمق روحم کش یقیعم نفس
و  و فقط گفتمینم یچی. پس هارمیتلمبار شده در دلمو به زبون ب یبه همون اندازه هم قادر نبودم حرفها یول زدم،یم

 !!کردمیفقط نگاش م

ب ش نیا یفعال تو خوامی! نمیبگ یزیچ خوادیبا نگاه آرومش چشم به صورتم داشت گفت: باشه، نم کهیدر حال آراز
 ...یناراحت بش دیکه شا یبگ یزیچ زیخاطره انگ
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 .دیکش کترینزد یدستش گرفته کم یجلو آورد و دستمو تو دستشو

ود. نب یمعمول یگرما هیگرما  نی. انداختیتحمل بود که قلبمو از کار م رقابلیدستاش برام غ یاحساس گرما گهید
رو در من  یمحکم و استوار، حس دوست داشته شدن، حس عشق و عاشق یگاه هیحس پشتوانه داشتن، حس تک

 .کردیزنده م

 باشه تکون دادم.  یسرمو به معنا واشیآروم گرفتم و  یکم

 و بلندم کرد.  دیکه از داخل خونه بلند بود آراز از کنارم بلند شده دست منم کش یآهنگ یصدا با

فرو  یکیتار یرو خاموش کرد که تو قیراغ فانوس مانند آالچبودم!!!! دست برد و چ ستادهیبهش ا کینزد چقدر
 آغوشش بودم!!! یبعد تو یو لحظه ا میرفت

بشه!!! چون همه  کتونینزد تونهیآدم از ترسش نم زننیگوشم خندان گفت: باور کن انقده بهتون بزک دوزک م دم
 !!یاز دستم در بر ی!! پس امروز رو خوب تونسترهیکه آبرومونم بدتر م اهیس ای شهیقرمز م ایجامون 

 کش رفت.  یبوسه ا یواشکیو  دیگوشم چسب یلباش آروم به الله  یول

 که همراهش خجالت زده راه افتادم.  دیازم دور شد دوباره دستمو گرفته بطرف خونه کش یوقت

 کاری!!! اصال بلد نبودم چکردمینم میچکاریبودم و ه شهیتر از هم فیو من همچنان بالتکل گذشتیداشت از کار م کار
 بگم!!! یکنم و چ

 یروز خاص فکر نکن. ول نیدر ا یچیگفت: عشق من، فعال آروم باش و به ه ادیازم درنم ییصدا چیه دید یوقت آراز
 که... یفرصت ندار شتریادامه داد: سه چهار روز ب یگفته باشم ها، ..... با لحن شوخ

 هراسان چشم بصورتش دوختم که آراز هم تند بطرفم برگشت.  ستادهیشدم و ا خیسرجام م چنان

 یتپشها ینگو صدا ؟یبه عمق چشمام نگاه کرده زمزمه کرد: نگو تا حاال راز نگاهمو نخوند یباورنکردن یعشق با
 ؟یدینفقط بخاطر تو دررفته رو نش لییاز دست عزرا یتپه و دوسه بار یتا به امروز م یکیقلبمو که فقط بخاطر تو 

 انتظار دارم؟؟؟ یازت چه جواب یدونینگو که نم

رو  یچیه یبشنوم......من هنوز آمادگ خوامیچشمام پراز اشک شده بود زمزمه کردم: نه آراز...... نگو...... نم کهیحال در
 .....کنمیندارم! .... خوااااااااهش...... م
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 نیشب نش ،یباش مییتنها یهمدم شبا خوامین..... فقط م! من..... مخوامیازت نم یادیز زیگفت: آهو باور کن چ آروم
 ...یافسرده ام باش یلبا یخنده  ،یسوت و کورم باش یخونه  یسرو صدا ،یقلب عاشقم باش

! گفتم یبزن یحرف ای یبگ یزیاالن چ خوادیلبام گذاشته گفت: نه نم یبزنم که دستشو آروم رو یباز کردم حرف دهنمو
نه؟  ای یتحملم کن یتونینه؟ م ای یکنارم باش یتونیم نیمدت با خودت باش بب هی! یخوب فکر کن یکه فرصت دار

 نی! ببخوامیمادام العمر م یندارم. من عشق ازیرو ن هنه؟ چون من عشق دو روز ای یعاشقم باش شهیهم یبرا یتونیم
 نه؟؟؟ ای یعشقو بهم بد نیا یتونیم

 . مونمیمنتظرت م یریبگ میکه تصم یزده گفت: تا اون روز یلبخند آروم بعد

که  محکم قدم برداشت دیکشیدستمو م کهیفرو رفته درحال والیجلد آراز ه یصورتشو بطرف خونه برگردونده تو بعد
 حرف گوش کن دنبالش راه افتادم. یبچه  هیمثل  ،یچیمنم ه

مامان  زیبه م ینگاه در حال صرف شام بودند. ییسرپا ای زهاشونیشام سرو شده بود و همه پشت م میکه شد وارد
 هستن.  یدگیمهمونا و رس نیب دنیدر حال چرخ یو همگ ستنیکه ن دمیانداختم د نایا

 . ارمیبرات ب نیغذاها برده گفت: فقط انتخاب کن و بش زیمنو بطرف م دیکشیدستمو م کهیدر حال آراز

 ریخوردن دارم؟ فکر کنم تا آخر عمرم س یبرا ییاشتها ایهزاررنگ و هزارمدل کرده فکر کردم: آ یبه غذاها ینگاه
 بودم!!

 . هی. کافخورمیجوجه م یگفتم: کم فقط

 یبدغذاااا!!! نکنه من باعث ب یتولد خودتم که نخورد کیک ادمهیکه  ییمتعجب بصورتم کرده گفت: تا اونجا ینگاه
 و هم درسته قورت برم!تور تونمیم یباز شده که حت یمن بحد یباور کن امروز اشتها یهستم!!! ول تییاشتها

دارم علت  دیلباش نشست. چون فهم یرو قیعم ینگاش کردم و چشمامو با لبام براش جمع کردم که لبخند فقط
 هیاالن مثل  اوردمیم ریگ یکیتار یعشقمو تک و تنها تو ی!!! منم بودم و اونجورکنمیبهش گوشزد م شویگرسنگ

 !!شدیخرس گرسنم م

از صورتم  نشویچشم راد گره خورد. نگاه غمگ یبه اطراف کردم که چشمش تو یرفتم و نشستم. نگاه زیم بطرف
 . داشتیبرنم
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م ! خودم کیزیریبا اون نگاه افسرده ات حالمو بدتر بهم م یبرگردونده فکر کردم: فقط تورو کم دارم که دار صورتمو
 دارم تو هم بهش اضافه شو!! بتیمص

 گذاشت و دوباره رفت.  زیم یغذا رو رو یقابهابطرفم اومد و بش آراز

انداختم. آراز دوباره برگشت و انواع غذاها و دسرها که آورده بود رو  انیبر یبه جوجه کباب و بره  یاشتها نگاه بدون
 .کردیگذاشته نشست. ارسالن هم کمکش م زیم یرو

جه جو یاشتها تکه ا یبرداشتم و ب یچنگال ذوقش نخوره یتو نکهیا یبخورم! برا دیهم آورده بود شا یبستن برام
 دهنم گذاشتم. 

 به چنگالم انداخته از دستم گرفت و در  ینگاه آراز

 اشتها!!  یبخور وروجکِ ب نویبهتره! ا نیگفت: ا گرفتیبرداشته بطرفم م انیبر یبره  یتکه ا کهیحال

 جوجوم، به حرف پرستارت نیرو دهنش گذاشت و گفت: آفر یانیچنگالو از دستش گرفته بر دهیسربزنگاه رس اردالن
 یلَلِگ یتو دوره  یراست ی!! آراز راسترسهیچه با عشق بهت م ینیب یاونه. م یخوب گوش کن که صالحت تو

 و از ما دور شد. ؟؟؟یگذروند

... بزنم به . خودِ خوش اشتهاش هم که ماشااخوردمیم یو به ضرب و زور آراز کم میدیخندیپشت سرش م میداشت
 !!!دیتخته بقول خودش فقط منو نخورد که اونم فکر کنم از مهمونا خجالت کش

بود نشستن تا مزاحم منو آراز نشن.  یسالن خال یکه گوشه  گهید زیم هیمتوجه شدم تمام خونواده ام دور  بعدا
 !!نداختنیهچل م یتو یدست یبودن و چشم باز نکرده منو دست شیدوراند نهمهیکه ا یقربونشون برم اله

با  یچه جور دونمیارسالن با الهام که نم یبایرقص ز زانم،یکام و خوشحال شدن عز نیریمهمونا، ش یهمهمه  اونشب
 یغمزده  ینگاهها رسوند،یفرهاد که دورادور هم بهم م یبامزه  یها کهیکرده بودن، ت دایرو پ گهیهم اخت شده همد

 یلبخندها کرد،یذوق م یلیخ والشیخود ه یول گرفتم،یم لشونیتحو راد، چشمهان پراز عشق آراز که هراسان
 . فقط کاش کاشدیکش ریشب عمرم رو برام به تصو نیباتریهم رفته ز ی...... روگهیاردالن و پونه به همد یمرموزانه 

 .......ومدیباهام راه م یکاش دلم و فکرم کم
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 نقطه... یب یواژه  نیا  دل

 .... ایدر کیبه وسعت  یگاه

 کند.... یم یدلتنگ تیبرا

 

 ـستین یدامِ تـو اُفـتـاده ام و بـاز ، غَـمـ در

 ستین یچَشمان تواَم ، کار کم ی وانهید

 

 به تو سَخت است ، نگفتم؟ دنیکه رس گفتم

 ستین یشده ام ، کـم ستم یراه تـو زخـم در

 

 استیدر یچشم تو شعرِ من اگر قطره  در

 ـسـتینـ ی، بـه مُـوازاتِ نـگـاهَـت ، رَقـمـ ایدر

 

 ...ـنـدیـو، تـا کـه نـگ ی، غَزلـ ـسـمیبِـنـو ـدیَبـا

 .ستین یات هم قدم یعاشق یمَعرکه  در

 

 

 قسمت پنجاه و پنجم 
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نصفه شب بود. مهمونام که ول کن نبودن!! کم مونده بود داد بزنم: چه خبرتونه آخه بابا، شامتون رو  2ساعت  بایتقر
 آخــــــــــه!! ی!! مردم از خستگگهید نیبر نیحاال پاش ن،یشد ییرایرقصاتون رو کردن، هزارمدل پذ ن،یخورد

 رده بودن! کفشام پدرمو درآو نی. اووووووووووووه افتادمیاز پا م داشتم

م مردانه و ب یصدا کدفعهیکه  کردمیرو بدرقه م کندنیکه کم کم از تولد دل م ییمهمونا رلبمیز یبا غرغرا داشتم
 !!میریم می. تورو خدا فحش نده داردیخودم خسته نباش یغرغرو یگفت: خانوم کوچولو دمیآراز رو کنار گوشم شن

 مثال تولد خودت بودها!!

معطلم  ادیقشنگ به لبش اومده ادامه داد: فقط عشق آراز ز یلبخند کنمیحرص نگاش مخسته و با  دید نکهیهم
 نکنه ها منتظرم!

 . دیدرخشیم بیتاللو مهتاب عج یچشماش تو مردمک

 لبش نشست از خجالت و شرم لبمو گاز گرفتم.  یرو قیعم یتکون دادم که تا لبخند یاراده آروم سر بدون

 !!ییهویبشم خودم  دنتیوروجکم؟ قربون خجالت کش یدیکرد: خجالت کش زمزمه

من  گهینم کنه؟؟؟یم نیچرا همچ نی!!! ایباز شده نگاش کرده فکر کردم: ووووووو ییشده و متعجب با چشما سرخ
 ..... ی!! ولشمیدارم از خجالت آب م

!! یکن شیچشماتو درو هشیآب شدم. آروم گفتم: م سیکه بدتر خ کردیقرمز من نگاه م یبه چهره  یلذت هیبا  آراز
 ....یلیبرام سخته خ یلینگاهات خ نیتموم شدم ها!! باور کن تحمل ا

 ترکم کرد.  یآورد و بدون خداحافظ نییبرام پا یبه لب آورده سر یلبخند مرموز آراز

 یرفت. کجاااااااا داررررررر ادتی یو خداحافظ ریادب شب بخ یب ی: پسره سرش کم موند داد بزنم پشت
 برررررررررگررررددد!!! یرررررررریم

از آراز داشتم.  یامیچشمام گرم بشه که پ خواستیتخت افتادم. تازه م یتمام رو یبا خستگ ییسرپا یدوش بعداز
 مرد مغرورم نوشته بود: 
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 یاز مست خودتریز خود ب ،یبا هست گانهیب شدم

 یخواستیکن، نگاهم کن ، شدم هرآنچه م نگاهم

 

  یدار یاجاره ا ی خونه

 آدم تنها هی یبرا

 دهیم شیپ قلبشو

 ماه به ماه جونشو

 

 �🌊🌊�نگذشته چقدر دلتنگش بودم... دارشیاز د ی!!! ساعتدیلرزیقلبم م فقط

 

. چون گفتینم یادیز زیخداروشکر چ یول م،یزدیحرف م یو کم زدیآراز زنگ م ی. گاهگذشتیاز تولدم م یروز پنج
 براش نداشتم.  یواقعا جواب

ذهابشم  ابیکه واقعا هم خوش گذشته بود. زحمت ا میبا پونه و دوستام به پارک رفته بود یطبق قرار قبل اونروز
 دوتا وروجک چه نی! حاال اننیرو بب گهیبا الهام همد خواستنیارسالن خداخواسته به گردن گرفته بود. فکر کنم م

 خدا عالم بود! شدنیم یچشم تو چشم

 . کردندیبود. مامان و بابا کنار هم نشسته داشتند صحبت م خونه که شدم غروب وارد

 جا خوش کرده بود!! زیم یگلدان رو یتو ییبایز تیافتاد که در نها یریباز به دسته گل چشمگ چشمم

 براتون گل بخره! چه کنهی: مامان خوش بحالتون که عشقتون فراموش نمگفتم دمیبوس یمامان بابارو م کهیحال در
 جوووووونم!! ییتونو بخورم بابا قهی!!!! اووووووووه سلخرهیهم براتون م ییگال

 ؟ینیبش قهیچند دق یکه بابا هم خندان گفت: وقت دار دیخند مامان
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 بگه؟؟؟ خواستیم یچ یعنیآروم نشستم و چشم به بابا دوختم.  کردیتعجب کرده دلم ضعف م کهیحال در

و  میتفیزود به دست و پا ب خواستمیبهت نگفتم چون نم یزیتا امروز چ زدلمیگفت: عز کردینگام م کهیدر حال بابا
هرچه زودتر از سرمون بازش  میخوایو م میدخترمون موند دونهینکرده آراز فکر کنه دست  یکه خدا میکن یکار
 شرط عقل بود! اطیخب احت یول سه،شنا یچون مارو م کنهیفکرو نم نیا چوقتی. البته مطمئنم همیکن

ه که ده روز قبل، مثال برا مامانت گرفت یو صداش کم مونده بود کَرَم کنه. بابا ادامه داد: حتما گل دیکوبیبشدت م قلبم
اومده تورو از ما  یقبل ی!! آراز با اطالع و اجازه یچطور شد همونشب تو هم صاحب گل شد دونمیکه نم ادتهیبودم 

 رشتیب خواستمیبهت نگفتم چون هنوز فرصت م یزیخب من چ .بودکرد که اون گال رو هم خودش آورده  یخواستکار
بود و به  دهیسن رس نیچشمان من به ا یهم به فکر کردن نبود! آراز هرلحظه جلو یازیفکر کنم که صد البته ن

تکرار کرده ازم خواسته جواب  شوینشد، امروز باز هم خواستگار یکه ازمون خبر یداشتم. مدت مانیهرصورت بهش ا
 . مین رو بهش بدمو یقطع

 یزندگ یفرجه  نیو بنظرم بهتر میبا آراز ندار ی. چون ما اصال مشکلمیمون یما منتظر جواب تو م یدخترم همه  االن
ا م یهمگ یداشت ازین یبا جوون و دل به تو عالقه داره!!! حاال خودت فکراتو بکن و اگه کمک دونمیتو هستش که م

 تونهیجواب تو م گهیبه بعد رو د نیبروبرگرد! از ا ن. همه مون بدومیکنیکمکت م یو در هر حال میکنارت هست
 . میورق بزنه. پس فکراتو بکن و جواب بده که همه مون منتظر تویسرنوشت ساز باشه و زندگ

 ...... و گرفتمیرو م یینها میتصم دیبود که با یسرم اومده بود. االن موقع دمیترسیکه مدتها م ی. از اوندیلرزیم پاهام

 و بدون حرف سرمو تکون دادم و بلند شدم. چقدر حالم بد بود!! آروم

 یو وقت دمیدیکاش خواب م ایاتاقم رفته درو بستم. پشت به در داده چشمامو محکم بهم فشردم. خدا بطرف
 بوده!! الیکابوس تموم شده و همش خواب و خ دمیدیکردممیچشمامو باز م

...... چقدر خواستمشیذهنم جان گرفت. چقدر م یآراز تو یبایز یتخت افتادم و چشمامو بستم. چهره  یرو
تند آراز رو  یفقط عشق الزم بود؟؟؟ اخالقها یزندگ یبرا ایآ یبراش متصور نبودم. ول یاصال حد خواستمشیم
 کنم؟ ...... کاریچ خواستمیم

کم کنارم بود و کم ی!! کاش کسنکاریانجام ا ییسخت بود تنها ! چقدررمیبگ میفکر کنم و تصم تونستمینم اصال
 .کردیم
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 .  دمیمالفه کرده بار ریپراز اشک شد و سرمو ز چشمام

 وجه گرسنه نبودم و حال نداشتم.  چیبرم، به ه نییشام پا یمامان دنبالم اومد برا یوقت اونشب

 . ستمیگرسنه ن نیبخوابم. لطفا نگرانم نباش خوامیگفتم: مامان فقط م آهسته

 یزیبه اتاقم زد که خودمو به خواب زدم و چ یتنهام گذاشت. موقع خواب اردالن سر یحرف چیمامان بدون ه چارهیب
 رفت.  رونیاز اتاقم ب دمیخواب نکهیا الینگفتم. اردالنم به خ

هم  چکسیم هنداشتم. فکر کن ادمیز یسوالها یبرا یجواب یگذروندم خدا عالم بود. ول یرو چه جور اونشب
 نکرده بودند.  یخونه زندگ هی یسواالم باشه چون مثل من با آراز چندماه تو یجوابگو تونستینم

 اهامیبه اندازه دن یصبحونه خوردم. ول یاومده کم رونیمامان از اتاقم ب یدر پ یپ یبا اصرار و رفت و آمدها صبح
 بودم و اشتها نداشتم.   ریس

 . میخونه رو ترک کرده بودن و من و مامان تنها بود ایو داداش بابا

سرخ و پف کرده که داد از  ییچشما زون،یو آو حسیب یمتعجب و نگران از حال دگرگون، دست و پا کهیدر حال مامان
 میتصم یتو یخواینم ؟یبگ یزیچ یخواینگاهشو بصورتم دوخته بود آهسته گفت: نم زد،یم یداریو شب ب هیگر

و که ت یاونجور میکردیهرلحظه فکر م یگ!!! ما همیبرا خودت درست کرد هیچه وضع نیا م؟یبهت بکن یکمک یریگ
که آراز نگران تورو در  یتو هستش، اونجور یعالقه  نیا یو آراز با آغوش باز جوابگو یکنیبطرف آراز پرواز م

هرآن منتظر و چشم براه  ،یدیم هیو هرلحظه مواظبته که تو هم از خدا خواسته بهش تک کشهیآغوشش م
شده تو  یچ میریاالن همه مون فقط مات و متح ؟یدیبهش جواب مثبت م رنگد یو بدون ذره ا یآراز یخواستگار

که بابات و من نگرانت  یوا رفت ینجوریآراز ا یخواستگار دنیچرا با شن ؟یکنیو دست دست م یختیبهم ر نهمهیا
اراحت ن صبحبابات  ؟؟؟یبگ یبه ک یخوایم یکاراتو بدونم؟ بمن نگ نیا لی!!! خب منم مامانتم و دوست دارم دلمیشد

 یخودخور ینجوریبوده که حلش کنه و تو االن ا یشما مشکالت نیب دهینفهم چوقتیبود چرا به عنوان پدرت ه
آراز  یاز خونه  یبتیزبل رو با چه مص یبچه  نیا ادتونهیفقط مبهوت گفت  دونستینم یزی!! ارسالن که کال چینکن

 ! هممف ینم یزیمن چ کنهیم ینجوریاالن چرا ا م،یجداش کرد

گو بمن ب زدلمی!!! الاقل عزیآراز کار دستش داده باشه که االن تو دو دل ادیز یتهایهم فقط گفت ممکنه حساس اردالن
 بکنم!!!  یتونستم کمک دیافتاده شا یچه اتفاق
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که فکر کنم بشدت زرد شده بود تشکر کرده گفتم: خوشحالم که  ییبلند شده با رنگ و رو زیلرزان از پشت م یقلب با
 ریمامان جوونم، تمام حرفاتونم درسته همه شونم قبول دارم، فقط شما مثل من باهاش دو سه ماه ز دیبفکر من یهمگ

 یو نگاه عاشقانه و حرفها ایابیو ک ییبایهمش پول و ز یگداره!! زند ییچه اخالقها نیبدون نینکرد یسقف زندگ هی
هم اعتماده، اگه اجازه  نشونیهم الزمه که آراز متاسفانه اونارو نداره مهمتر یا گهید یزایچ ست،یقشنگ قشنگ ن

 سردرگمم!! یلیخ یبکنم. ول تونمیم کاریچ نمیبب نیبد

 . اونشب آراز برام فرستاده بود:ومدمین رونیب گهیبه سمت اتاقم رفتم و د آروم

 

 ؟یباد هم شد زندگ نیرا بباف، ا وانتسیگ   

 ؟یهم شد زندگ ادیفر نهمهیا یو هو یها 

 

 یمن یشدن ها رانیو یمطمئنم در پ 

 ؟یهم شد زندگ دادیداد از دستت!!! بگو ب 

 

 یدل من! خب بسوزانش ول یگور بابا 

 ؟یباد هم شد زندگ انیشعله رقصاندن م 

 

 بس است گریشده د یتو تکرار نیریش شور

 یفرهاد هم شد زندگ ی شهیبا ت یدلبر 

 

 پر نزن، پرواز تو نیبا قفس خو کن پس از ا 
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 ؟یآزاد هم شد زندگ نینچنیا ییدر هوا 

 

 شاعر نباش نیا یها یباز وانهیدلخوش د 

 ؟یبا شعر و با شهراد هم شد زندگ یعاشق 

 

 دم و گوش دادم. گوش دا ختنهامیاشک ر انیبرام فرستاده بود که هزاران هزار بار در م یآهنگ و

شدن توسط تو زندانبانم  یو زندان یشعرو! از قفس و پرنزدن در اوج جوان نیا یگفتم: آراز چه خوب اومد فقط
 شییبا تور طال ادیکه عاشق ص یآن کبوتر چارهیکه بدبختانه عاشقت هستم و راه بکجا خواهم داشت! ب ترسمیم

 شده!!! 

عشقم رو به گورستان بسپارم و تا آخر عمر در  دهیفکر و عمل نسنج یظه ابا لح ترسمی.............. فقط مترسمیم
 حسرت از دست دادنش ضجه زنم.....  

 

 با چشم تو  قهر

 

 هرگز نتوانم                

 

 رایز

 

 تو  داریبه د من
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 از هردو جهان                  

 

 محتاجم                                  

 

، نه بگم یبه کس تونستمیانباشته در دلمو نه م ی. حرفادادیبگو چه کنم؟؟؟؟؟؟سردرد داشت بشدت عذابم م فقط
 برام درست کرده بود آراز بدردنخور!!! ی!! عجب اوضاعرمیبگ میخودم تصم تونستمیم

 بببببببببدددددررررردد نخور!! آآآآآآآآآآآاررررررراااااازززززز

بدردنخور!!!  نیمن بود ا یعمرم، همه  یروحم، همه  یعشقم، همه  یچرا که همه !! خوردیهمکه بدرد نم چقده
 کنم؟؟؟؟ کاریچ خواستمیم ایخدا

کنــــــــــم  ــــــــــکاری: چدمیدوباره راه گرفتن. سرمو بلند کرده از ته دل نال اشکام
 خــــــــــداجووووووون!

 می!! کمکم کن بتونم تصمکنهیداره ذره ذره آبم م یترس لعنت نی!! کمکم کن که ارمیمیکمکم کن که دارم م خودت
 عشقم رو هم از دست ندم که از دست دادنش همان و ........ مردنم همان! رم،یبگ یدرست

 تخت افتادم.  یبود رو یاشکام جار همچنانکه

 یرو که کال خاموش کرده بودم! مطمئن بودم االن کل لیبودم. موبا ومدهین رونیبود از اتاقم ب یچهار روز قایدق االن
 !! رمیبگ رمعقولیغ یمیو تصم فتهیچشمم به اونا ب خواستمیاز آراز دارم که نم امیپ

 یِخرزهره  یو دلم بلرزش دراومد. چقدر دلم براش تنگ بود پسره  دیآراز اشکام بدتر جوش یدوباره  یادآوری با
 حسودِ خوشگل! 

 از .... یکش رفتن هی دمیو شا دیکشیاالن بود و منو در آغوشش م خواستیدلم م چقدر
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 خواستمینشده بودم؟؟؟!!!! هم خدا رو م ووونهیکردم!!! واقعا د دنیبود شروع به خند یصورتم جار یکه رو ییاشکا با
که با اون اخالق  خواستمیبا آغوش گرم و ......... هم اخالق خوب نداشته شو م خواستمیهم خرمارو!! هم آراز رو م

 محشرش حاال خوشبختم هم بکنه!!!

 ینطوریکه هم یو ازدواج نکن یخودتو نگه دار یتونیبدذات!! نم یپسره  متیتصم نیگفتم: لعنت به تو آراز با ا بلند
و  یازدواج کن دیهم قلبمون بلرزه!! حتما با دنیو از د میعشق هم باش شهیهم میتونی!!!! نممیبگذرون ارویدن یخوش

کَنش کنم و  شهیاز قلبم ر تونمیم ی!!!! آآآآآاخخخخخ خدااااااااا........ چه جوریاریدمار از روزگار من بدبخت درب
 از دستش خالص بشم!!! یعمر هیدورش بندازم که 

 کنارم بودن و اصال ی!! خونواده ام با صبورزدمینم یحرف چکسمیچندروز رو از همه کناره گرفته بودم و اصال با ه نیا
 تحت فشار بذارن.  یماجرا نداشتن که مبادا منو به نوع نیا یتو یدخالت

 نیاشم چییازم سو کباریاردالن  ی!!! حتشدمیکالفه م شتریب دمیدیو منتظرشون رو م دواریام یکه نگاهها یگاه یول
برش گردوندم و ..... که چشمام  دیبهش دست نزن، شا کنمیخواهش م یآراز رو خواست که گفتم: داداش ی هیهد

 بدتر پراز اشک شد. 

مشنگ!!! چته آخه بچه  یدختره  نیشده بخدا ا ووووووووووونهیگفت: د رفتیم رونیهم که از اتاق ب اردالن
 !!دیسوسول!!!! و دراتاقو محکم بهم کوب

فقط قبرستون و  یآآآآآآآآآآآآآ......وآآآآآآآآآآآآآآآدادمیم ی! اگه جواب منفرمیبگ یقطع میتصم تونستمینم اصال
ن م یکنار مرد مغرور و دوست داشتن گهید یکیتحمل کنم  تونستمیدر انتظارم بود! مگه م یقبرخال هیکفن و 

 آغوش گرم آراز جا خوش کنه!!!  رو حاال د ادیباهاش هم کالم بشه، براش ناز و عشوه ب سته،یبا

 !! شدیم یو چشمه هام جار ومدیافکار قلبم به دهنم م نیا با

رها کنم، چنان  الیو عذاب با اون کج خ یعمر زندگ کیگرفتم جواب رد رو بدم و خودمو از  میکه مثال تصم کباری
افتاد  میو لب زخم دیکه چشمم به صورت سف نهیآ ی! توادیتا خونش بند ب دیطول کش یلبمو گاز گرفته بودم که مدت

 گفتم! راهیهم به خودم بد و ب یهم سردرد رو تحمل کردم و حاال کل کساعتیخودم زدم که  یپس کله  یچنان تو

به  یاریو اما و اگرم ن یستیهمه جوره پاش وا دیبا یخلِ احمقِ خاک برسر، اگه واقعا دوسش دار یکردم: دختره  فکر
 که ....... ی!! اگه دوسش ندارستیهم ن یوجه!!! خب اخالق گندش اونه که عوض شدن چیه
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خونواده ام زار زار تمام  نیب ن،ییپا رفتمی. آخرش فکر کنم مشدمیم وونهیدوباره سرگرفتند. داشتم د اشکام
!!! اگه خودشون بودن با آراز ازدواج رنیبگ میسپردم تصم یو به خودشون م گفتمیآراز رو مو به مو م یاخالقها

 ؟؟؟؟!! یـــــــــــعشقم چـــــــــ یباشم!!! ول شیکه من دوم کردنیم

 یدختره  یدرآورد ارویعشقت، چشم دن نیخاک برســــــــــــــــــــرت آهــــــــــو با ا یا
 انتخابت!!! نیخنگول با ا

دراتاقم بلند شد. اردالن گفت: جوجوم  یصدا ختندیریبالشم م یرو دهیچشمام سر یاشکام از گوشه ها همچنانکه
 ؟؟؟ تو امیب تونمیحالت خوبه؟؟؟ م

 نگفتم و اشکامو آروم پاک کردم!! یزیحالشو نداشتم جوابشو بدم. چ اصال

 ؟؟؟یتوها!!! لباس مباس تنت دار امیگفت: جوجو دارم م دوباره

به خودم انداختم.  یناخواسته نگاه یبار دومم باشه!! ول نیلخت بودم ا یخنده م گرفت. آخه من تا حاال ک اریاخت یب
 خوب بود.  میداداش یبه تن داشتم. خب برا اهیبا شلوارک س یبند یتاب زرشک

برو رو خونواده ام آ شیپ یکه بدتر آبروم بره!! بقدر کاف دیدیم دیاشکامم نبا یبذارم پشت در بمونه. ول تونستمینم
 .شدیبدتر م دیکرده بودم که نبا یرو ق ایخورده ح

 تو! ایب یبلندتر گفتم: داداش یت نشستم و کمتخ یشد. بلند شده پشت به در رو دهیبه در کوب دوباره

 اتاقم باز شده خوند:  در

 

 گذرند چون پر پرواز خروس یم روزها

 لپ من رو... ببوس ایب یطرفدار من گر

 

وروجک تخس لجبازم که با همه که سهله  یجوجو نیکردم که گفت: بب دنیشروع به خند دمیهمراه هق هق شد به
بابا و مامان چه  یدونی!! ممیبااااباااا پدرمون دراومد از بس چشم به پله ها  و در اتاقت دوخت ،،یبا خودتم لج کرد
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ن مو یسوخت، همگ شمیگوش زنهیدارن؟؟؟ اصال من و ارسالن و آراز بدبخت و فلکزده که از بس بهم زنگ م یتیوضع
که صداتم  یدوزیو م یبریودت مبرا خ یدار ی!!! آخه بگو چه دردته تو؟ چنیبه جهنم و درک و اسفل السافل

 ازشم دل یتونینم کهیدر حال یکنیازش فرار م یو دار یشد ریگوشه گ نهمهیکرده ا کاری! بگو اون آراز چیاریدرنم
 !!!! یبکن

داره  یدوستتم و بهم بگو چ نیتر یمیفکر کن صم یول زنمینم یو حرف رمیگیم یمن اللمون گهیآهو االن د نیبب
 بابات، وردلِ ینوریا ای!!! بابا یو خالصمون کن یو خالص بش یریبگ میتصم یتونی!! چرا نمکنهیتورو داغون م ینجوریا
 باشه؟؟؟؟  یزنیو فقط تو حرف م نمیشینداره!!! االن من م یشخودک نهمهیا گهید نکهیوردلِ آراز تموم!!! ا یاونور ای

و  مگفتیم دیسرمو محکم تکون دادم. با لرزوندیمام بدنمو مبودن و با هق هقم که ت یجار شهیکه شکر خدا هم اشکام
 !!!کردنیکمکم م دیو خونواده ام با رمیبگ یدرست میمن بلد نبودم تصم دی. شاشدمیخالص م

 داد.  هیتختم نشست کامال به پشتم تک یرو کهیاتاقم بسته شد و اردالن در حال در

 دادم.  هیاز خدا خواسته پشتمو محکم بهش فشردم که حاال سرمم عقب بردم و به سرش تک منم

 یآروم گفتم: داداش رمیهق هقهامو بگ یجلو کردمیم یسع کهیکه دستم بود چشمامو پاک کرده در حال یدستمال با
ندارم! خودمم  یاقعا چاره او یول گمیحرفارو دارم بهت م نیکه ا خوامی. معذرت مترسمیم میلی....... خترسمیفقط م

!! نیریبگ یدرست حساب میتصم هیشما خودتون  هرو بگم بلک یبه خودتون همچ امیگرفته بودم ب میامروز تصم
 یدلم برا خودش جا باز کرده، ........... ول یچقدر خواهان دوستتم و چقدر تو ی...................خودت خبر دار

و  دارهن یعشق و عالقه ام بهش حد و اندازه ا نکهی........ اصال!!!!! با وجود اخورهینم ی...... آراز اصال بدرد زندگیداداش
مغروربودناش، سرد و سنگ  اش،یوونگید هاش،یکه با تمام بداخالق ی........... مرد ته،ینها یعمق احساسم به آراز ب

 یلو زنهیروح و قلبم داره اونو صدا م یکه تکه تکه  هی. مردخوامشیم یلیخ که منم هیمرد واقع هیبودناش، ....... بازم 
 !!!خورهینم یبازم بدرد زندگ

 !! گمیم یدارم چ دونمیشدم و اصال نم وونهیحتما د یکنیاالن فکر م دونمیاشکامو پاک کرده ادامه دادم: م دوباره

 یلیآراز خ شیپ دمیباشه که شا تونهیم یهردختر یرزو. آراز آستمین وونهیباور کن د یسخت ادامه دادم: ول یبغض با
داره منو مثل  دگاهید نیاطرافش داره که ا ینسبت به تمام مردا یدگاهید هیآراز  ی......... ولیخوشبخت باشن، ول

به منکه که جووونم به جوونش بنده! اون  یحت نه،یبدب ربرشدو ی!!  اون به تمام آدماکنهیو تموم م خورهیخوره م
نکرده بخوام به حرفاش بخندم  ینکرده ........ خدا یخدا ایبشه،  کیمثل فرهاد که بخواد به من نزد یبه بچه ا یحت
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و من مونهیو کم م رهیگیچشماشو م یکه فقط خون جلو یتی!!! اونم عصبانشهیم یو عصبان دهینشون م تیحساس
 !هبکش

فرهاد  یبار به حرف با مزه  نیاول یخونه ش برا یو تو نیبود سیانگل یوقت یدونیکرده ادامه دادم: تو نم یهق هق
 هیمن حق  یعنی!!! چرااا؟؟ کشتیمنو با اون م کردیم دایپ یزیاگه دم دستش چ کنمیخدا فکر م ی........... وا دمیخند
شم چکه از راه برسه  یکه به هرک میمگه من چقدر الابال تم؟؟کوچولو رو هم نداش حیتفر هینداشتم؟؟ حق  دنمیخند

 بدوزم و خودمو براش آماده کنم!! 

بخودم  ی....... کمخوردینم یو تکون ومدیصداش در نم شیکه فکر کنم اردالن هم از شدت ناراحت ختمیاشک ر یکم
ه ب چکسیداره ه دهیداده ادامه دادم: آراز عق یمو به پشت داداش هیمو محکم پاک کرده دوباره تک ینیمسلط شدم. ب

چشماشونو ببندن و اصال  دیهمه با گهیاز طرف د رف،ط هیندارن  نکارویعنوان حق ا چیبشه، به ه کینزد دیمن نبا
 یو حاضر برا یح شهیکامال مشخصه، هم فمیو منم که تکل ادیصورتم نندازن که مبادا از من خوششون ب یرو ینگاه

 همه، که منتظر اشاره شونم تا تند بطرفشون جذب بشم!!!!

عشقم ، خونه  یآرزوهام، خونه  یرفتارها و طرز فکرش ادامه بده........ خونه  نیاگه آراز به ا یکنیر م........ فکیداداش
زندان و  یعمرمو تو ی هینکردم که االن برم بق دایمن از زندان اتابک نجات پ شه؟؟؟یم لیتبد یبه چ دمیام ی

 ! یزندانسرداب آراز سر کنم که آراز زندانبانم باشه من 

 ایرو بدم مخصوصا که اون آدم جوون هم باشه،  یکس یجواب سالم و احوالپرس ای فته،ینگام ب یه هرکسب ترسمیم
ا دفعه ب هیرو به کامم تلخ که چه عرض کنم،  یبشه زندگ وونهیدر مورد آب و هوا صحبت کنم، آراز د یدوکالم با کس

 !! نیجنازه ام ........... روبرو بش

 چارهی! بلرزهیجلو دارش باشم. احساس کردم اردالن هم پشتش م تونستمینم گهیشد که د یچنان جار اشکام
 منِ احمق و سردرگم افتاده بود!!!  ریداداشم که گ

بار راحت با پارسا  هیحق داشته باشم  دیمن چرا نبا یادامه دادم: آخه داداش دیام لرز نهیبلند که تمام س یهق هق با
ا به پارس دهیآراز اصال اجازه نم یداره ول طنتیو ش یشلوغ یخب کم ست؟؟یصحبت کنم!!! مگه پارسا پسر عمه ام ن

 یبا نگاه و رفتارش پارسا رو بکشه!!! خودش بحد مونهیم محدود رو مراعات کنه، چون قبل از من ک یبفهمونم کم
 یمواظب خودم باشم که از راه بدر نشم، ول دیکه............ فقط من با زنهیحرف م رقصه،یم چرخه،یراحت با همه م

که چنان ماچ و بوسه  فتهیب ایمثل پرن یافراد ریگ ستیداره و اصال هم ممکن ن یخودش از هفت پشتش مجوز آزاد
 !!! ارهیبراش راه بندازن نتونه صداشو درب یا
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از  رمیحقو دارم دستشو بگ نیا ای، آدلش خواست بکنه یآراز و هرکار یخونه  ادیاگه دختر عموش............. ب یداداش
با  یدیدو ن یرفتارو داشته باشم!! تو نبود نیحقو بهم بده با خونواده اش ا نیکنم؟؟؟ فکر نکنم آراز ا رونشیخونه ام ب

راحت باشه آراز  المیخ یکم شهیکه باعث م یزی!! فقط تنها چسوزهیم مدل فتهیم ادمیکرد! هنوزم تا  کاریآراز چ
 !!زدیآراز داشت پسش م دمیچشم خودم د با گناهه،یب

 یدیتو چقدر احتمال م یگرفته ادامه دادم: آخه داداش ییصورتم گذاشتم و با صدا یتمام دست رو یدلسوختگ با
بشم که آراز اون رفتارهارو مقابل راد...... اصال مقابل  کیتو ج کیو حاال باهاش ج زمیهم بر یمن با راد پسر دکتر رو

و آرازه که  میساله عاشق هم نیمن و راد چند نکهیا مثل نایع کشهی!! چنان دستمو گرفته عقبم مدهیهمه نشون م
 نیو از ب کنهیهمه له م نیب تموی!! شخصکنهیحرکاتش خوردم م نیا ی....... داداش ی!!! داداشرهیگیمنو م یداره جلو

 اعثآراز ب یکارا یاصال گاه کنه؟؟؟یم یچه فکر نهیب یم یپاد، هر ک یو منو م فتهیکه دنبالم م ی!!! اونجوربرهیم
 شناختها رو نسبت بمن داره!!! نیکارمه که آراز ا یتو یرادیبخدااااا بخودم شک کنم که حتما ا شهیم

از آراز خواهش کردن تا  نایپدر مادر س یوقت یبرداشته دوباره صورتمو پاک کردم و گفتم: اگه بدون یدستمال لرزان
 ه؟؟یسرم آورد!!! فقط مات مونده بودم گناهم چ ییداشته باشم، چه بال ییمالقاتها نایبا س یبرگشتن شما گاه

 چارهیکشت که کم مونده بود االن سالگردمم بشه!! ب یم نوصدرصد اگه اونموقع در اتاقمو براش باز کرده بودم حتما م
خه کنه!!!! آ یاومده که منو خواستگار دانیشده به م ریاومدم که اونم ش نایبرا س ییحتما چشم و ابرو گفتیمن، که م

 ......امیبراش چشم و ابرو ب دهیشناختم از راه نرس یم نارویمگه من س گفتینم

 ی......... دلم انقده از کارایلیخ ادهیز یلیحرف خ یداده ادامه دادم: داداش هیو دوباره بهش تک دمیکش یقیعم نفس
 یچ بهش دونمی! نمرمیبگ یمیکنم و چه تصم کاریچ دونمیعشقمم بهش حد نداره. اصال نم یآراز پره که حد نداره، ول

بهش بفهمونم تمام فکر و ذکرم فقط خودِ  یچه جور دونمینمبراش بشمارم!  یاخالق رفتارهاشو چه جور نیبگم و ا
! فکر که زهیازش لبر چون تمام وجودم کنمیفکر نم یا گهید چکسیخودِ خودِ بدردنخور و حساسشه که اصال به ه

خودت  ؟یکن یزندگ یتونیم یفرد نیخودت با  همچ ی!! تورو خدا داداشستمین چکسمیه یاصال در آرزو کنمینم
 هیکنم؟ اگه فقط  کاریکنم؟ عالقه مو چ کاریعشقمو چ ی.............. ولیول ؟؟یرو قبولش کن یفرد نیهمچ یتونیم

 یا گهیلحظه کس د هیادامه بدم. باالخره خودمو جمع کرده گفتم: فقط  ذاشتیلحظه..... هق هقم نم هیلحظه ..... فقط 
 .رمیمیدر جا م نمیآراز بب شیرو .......... پ

دوست دارم!  ممیزندگ ی.............. ول یدوست دارم ول یلیکنم؟؟؟ من آرازو خ کاریخداااااااااا کمکم کن. تو بگو چ تورو
با کس  یهم صحبت بشم! مگه هرک یبا کس دمید ازیدارم!! دوست دارم اگه ندوست  ممیدوست دارم! آزاد ممیجوون

 یسال هم نشده من دارم مزه  هیهنوز  کنه؟؟؟یم دایپ خیمخصوصا جنس مخالفصحبت کنه حتما کارش ب گهید
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خودمو  یدست یبرم دست یداره، االن چه جور یچه مزه ا ایدن نیا یکردن تو یزندگ دونمیچشم و م یرو م یزندگ
ا ت دیبا یو آدم چه جور هیچ یوفادار دونمیم نیباور کن یکم باشه، ول یلیسنم خ دیآراز بکنم!!! شا یدوباره زندون

هم نشناسم الاقل مامان  چکسویاون باشه!!! ه یببنده که فقط و فقط برا دیام شیبه تنها عشق زندگ رشآخر عم
که داشتن، چقدر عاشقانه منتظر هم موندن و االن کنار هم دارن  یتکه با تمام ماجراها و مشکال نمیب یبابارو هرروز م

ه با نداره و خودش یخاص یمعن چیآراز ه یحرفا برا نی. متاسفانه ارمیبگ ادیکه از اونا  تونمی! مکننیم یزندگ یبخوب
ر د یگناه نیکوچکتر کهیدر حال کنهیم وونهیهم منو د خوره،یافکار خرابش!!! خودشه با روح حساسش! هم خودشو م

 !نمیب یخودم نم

دورم حلقه  صدایاردالن ب یدستها شدیحالم داشت خراب م هیاز شدت گر کهیاشکام نذاشت ادامه بدم. در حال گهید
 شونه نخورده بودن فرو رفت.   شدیم یکه دو روز شونمیپر یموها یشد و سرش تو

ت هس یکه بدونم کس نمیمردونه شو محکمتر دورم بب یداشتم در آغوشش محکم فرو برم و دستا ازیبدتر ن خودم
 گاهم باشه!  هیتک شهیکمکم کنه و هم خوادیم

اومد. قلبم چنان  رونیاز حدقه ب یو خودمو در آغوشش فشار بدم که چشمام لحظه ا رمیانداختم بازوهاشو بگ دست
بود رو  دهیکه تا نوک زبونم رس یغیج یدهنم بذارم تا جلو یفقط تونستم دستمو جلو دیجه رونیام ب نهیاز س

 مــــــــــــــــــــن.........  ی............ خدااااااااااااااارمیبگ

 

 

 پنجاه و ششم قسمت

 

 

 تخت کنار رفتم که دستها بشدت تمام از دورم باز شد.  یاز رو دهیهراسان و ترسان از جام پر چنان

 و چشم بصورتش دوخته در ستادمیا یگوشه ا رفت،یم نییباال پاام هم بشدت  نهیلرزان که س ییقلب و دست و پا با
 پس ...... پس....... اردالن........ کو؟؟؟ ؟؟؟؟یکنیم کاریچ نجایبزور گفتم: تو....... تو..... ا کردینم یاریزبونم  کهیحال
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 ییهابا حرف ،یروح تیوضع نیلبش نشست گفت: با ا یکه گوشه  نیغمگ یو لبخند زدیم یکه به سرخ یچشمان با
صلوات!!  یگناهکار بودم، االن بهم جواب رد ند شتیپ نهمهیو ا یدلت تلمبارش کرد یمدت تو نهمهیکه ا

 آهــــــــــو.....

ت از شد گفتم؟یدلمو به آراز م یمدت داشتم حرفا نهمهیمن ا یعنیکنترل کنم.  تونستمیدستامو اصال نم لرزش
زدن  خی کنم؟؟؟؟ کاریکنم، بخندم چ هیم، نگاش کنم، سقفو نگاه کنم، گرچشمامو ببندم، باز کن دونستمیخجالت نم

 .دادیم یبدنم کم کم جاشو به گرگرفتگ

 ییبا تمام حرفا ؟؟یلحظه به عقب برگرد هی یمُرد یاحــمــــــــق! م یدختره  یکرد کاریدلم داد زدم: چ یتو
ه ب یسوت ااآااااااایخداااااااا کنه؟یکه نم ییت چه فکرااالن آراز در مورد یعشقم عشقم کرد نهمهیو ا یختیر رونیکه ب

 !!!! یرو خودت تا حاال شاهد بود یگندگ نیا

بخودم مسلط و آروم تر بشم که  یگوشت دستم فرو کرده بودم بلکه کم یبلندمو چنان تو یشدت اضطراب ناخنها از
 دستم راه افتاد.  یاز رو یخون یلحظه ا

 . ادیبند ب دیگذاشتم و فشردم شا نیزخم خون یدستمو رو تند

تخت بلند شده  یتند از رو کرد،یچشماش سرتاپامو نگام م یتو یکه شاهد ماجرا بود و با تمام کرور کرور غمها آراز
 بطرفم اومد. 

باور کن  ؟؟؟یفرار یآهو یکه نشد وووووونهیعقب رفتم که نگران چشم بصورتم دوخته گفت: د یدو قدم ترسان
مثال  یدختره  یریعاشقِ عاشقتم!!! حاال چرا عقب م شهینکردم و مثل هم یهستم اصال هم فرق یشگیهمون آراز هم

 ترســــــــــو!!!

 بهش انداخت.  یگرفته نگاه مویاومده دستشو دراز کرد و دست زخم جلوتر

و منو بطرف  ؟؟یسر خودت آورد ییچه بال ؟یکرد کاریداده نجواکنان گفت: با خودت چ یبا حسرت تکون سرشو
 اتاق کشوند.  سیسرو

زخم رو خوب  یآب سرد گرفت و رو ریدستمو ز یخواستن یا افهیبه صورتش افتاد. با ق نهیآ یچشمم تو یا لحظه
 زخم گذاشته فشار داد. یهم رو یکنده دستمو خشک کرد و مقدار یمقدار نهیشست. از دستمال کنار آ

 .دمیکشیگاهش کنم. از حرفام بشدت خجالت من تونستمینگاهم به دستم بود و اصال نم فقط



 آتش و عشق چکیدر پ یگل

 

616 

 

 برداشت.  میشونیاز پ یطوالن ینشست و بوسه ا میشونیپ یپشت گردنمو گرفته لباش رو دمید کدفعهی

 نبود؟؟؟ دنیبوس یبرا یا گهید یجا سی. بجز سرودمیدلِ لرزانم خند ینباشه تو دروغ

 .اینکن وروجک! حاال ب نکارویبا خودت ا چوقتیگفت: ه دیکه کنار کش لباشو

 نامهربون!! چقده دلت یکوچولو نمیبب ریوسط اتاق راهمو سد کرده گفت: سرتو باال بگ میاومد رونیکه ب سیسرو از
خانومم!......... با تو  ریاز همش!! آهــــــــــو....... مگه نگفتم سرتو باال بگ خبریبود منم ب تیپراز گله و شکا

 ..هستم هااا عشقِ آراز....

 دوختم.  رهنشیپ ی قهیسرمو باال آوردم و نگاهمو به  یخجالت و شرمندگ با

 گفت: سالم خوشگل خانومم!! خب................... ... منتظر جواب سالم هستم ها!!! آروم

 بودم!!! ووووونشیچند روز چقده دلتنگ خودِ د نیا ایو آهسته سالم دادم. خدا دمیکش یقیعم نفس

رو دوست  یسنگ یِمرد مغرور و از خودراض نیداد و گفت: خب که آراز ا یهام گذاشته آروم فشاربازو یرو دستاشو
 !!یترسیم میلیازش خ یول یدار

! من..... من .... یکنیکه تو فکر م ستین یکه تند گفتم: نه...... نه بخدا! اونطور شدمیداشتم از خجالت آب م ایخدا
 فقط خواستم......

 دهیکه خودش دونه دونه شن ییبودم!! حرفا یاز همچ یاالن ته ختهیر رونیگفتن نداشتم که!!!! تمامشو ب یبرا یحرف
 کرده بود! شیحالج

 ادامه ندادم.  گهیانداختم و د نییسرمو پا دوباره

 چسبه! یزخم دستمو بلند کرده گفت: خونش بند اومده، بذار دستمال رو بردارم که به زخم م دستمال

 سطل انداخت.  یال رو برداشته تودستم خودش

 !!فتهیب یبه بعد چه اتفاق نیقراره از ا دونستمیبودم و اصال نم ستادهیهمونجا وسط اتاق ا حالیکه برگشت ب بطرفم

ش چشما یچونه ام گذاشته سرمو باال آورد. انقدر باال آورد که مجبور شدم راست تو ریو انگشتاشو ز ستادیا روبروم
 نگاه کنم. 
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 نگاه مردانه و پراز عشقش گره خورد.  یهراسان و خجالتزده ام تو نگاه

 . دیشو بصورتم کش گهیدست د یلبش اومد و آروم انگشتا یرو ییبایآرامش کامل لبخند ز با

صورتمو  زیبه ر زیبشدت احساس آرامش کردم. همچنانکه چشم بهش داشتم که داشت ر یچرا لحظه ا دونمینم
دلتو به  یخوشحالم که تمام حرفا یلیمن........... خ یشروع به حرف زدن کرده گفت: آهو کوچولو کردیکنکاش م

و حق رو هم کامال بهت  دمیخودت شن بونحرفارو فقط از ز نی! خوشحالم که ایختیر رونیو همه شونو ب یزبون آورد
 درست بود! ینیچون تمام حرفات راست و حس دم،یم

 دم،راحتتریحرفاتو شن ی! حاال که همه کردنیو نابودت م خوردیذره ذره از درون تورو م شدیحرفا اگه گفته نم نیا
 بهت جواب بدم! تونمیم

 یهمجنسام وحشت دارم، االنم وحشت دارم...... چون ضربه ا یآهو...... من از همه  یدونیکرد و ادامه داد: م یمکث
تورو  ومریبا تمام ن کردمیم یترسم بود سع نیبهم نزده! بخاطر ا چکسیبهم زدن، ه میروح تیموقع نیکه اونا در بدتر

ور کن ! بایعقب بکش یو کم کم بخوا یتو از من بترس شمیباعث م ینجوریا دونستمینم یخودم حفظ کنم، ول یبرا
هرلحظه کنارتم و خودمو به رخ  کنم،یبهت توجه م نهمهیکه ا یشیتو هم خوشحال م کردمی!!! فکر مدونستمینم
 که آهو فقط و فقط مال خودمه!  کشمیم گرانید

 ییکسا یهمه  کردمیداشتم و احساس م یسن یبود؟ من چهارده سال باهات فاصله  یترسم از چ نیشتریب یدونیم
 شتریب یلیشون باهات کمه خ یسن یچون فاصله  اد،یکه به سمتت م یفرهاد..... هرکس نا،یمثل پارسا، راد، س

ارم به ب هی!! تو یوسط فراموش کن نیمنو ا و یبش دهیکه ممکنه تو هم بطرف اونا کش د،یرو درک کن گهیهمد دیتونیم
 الیبا خ تونمیو م یخوایازت راحت باشه که فقط منو م المیتمام عمرم خ یتا برا یچقدر دوستم دار یمن نگفته بود

و  ومدیبچه گونه به چشمم م طنتیش هی دمیدیچشمات م یتورو که تو یراحت دنبال کارام برم! تمام عشق و عالقه 
 !یبود طونیش یلینداشتم و تو خ ی.......... ............ خب من اصال گناهکردمیحساب م

که چرا  شدیدلم پراز حسرت م یتو ،یدیخندیهمسن و سال خودت از ته دل م یبه حرفا و حرکات پسرا یوقت
 تمتونسیکه نم دادمیتورو از ته دل بخندونم و شادت کنم!! متاسفانه همه شو هم به سنم ربط م ینطوریا تونمینم

تورو از دستت بدم  یکنه که ممکنه روز وشدلم جا خ یتو یمیهراس دا هی شدیباعث م نایا یکامال درکت کنم! همه 
 کنم!  تتیاونهمه اذ شدیو باعث م
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از  خودم یکنیحسودم!!! فکر م یلیخ یلیحسودم...... خ یلیام باشه من خ دونهی یکیحرف سرِ تو  یباور کن وقت آهو
قلبم که بشدت  یدنهایلرز نهمهیخوشحالم از ا دن؟یعذاب کش نهمهیو خوشحالم از ا شمیرفتارهام ناراحت نم نیا

 اره؟یهم از پا دَرم م

با من  ،ی! با من حرف بزنیمن باش یفقط برا خوامیو م دونمیآهو ....... من از عمق وجودم تورو متعلق بخودم م یول
 من باشه و .... یشونه  یرو شهیسرت هم ،یمن باز کن یآغوش پاکت رو فقط برا ،یمن ناز کن یبرا ،یبخند

زمونه نوبره بخدا!!  نیا یهم تو ایح یب یآروم زمزمه کردم: پسره  دمیکشیو خجالت م دیکوبیقلبم م کهیحال در
 ؟؟؟یچ گهید

کرد که آروم دست دور کمرم انداخته منو بطرف خودش  دنیآراز بلند شد..... بلند شروع به خند یده خن یصدا که
......  دونمیچشمم آورده! م یجد و آبادمو جلو نهمهیکه منو کشته و ا اتهیطونیش نیو گفت: وروجک، فقط ا دیکش

حرفات، همه داشته هات، همه  یمحبتت، همه  رومه یقلبت، همه  یمحضه بخوام همه  یخودخواه دونمیباور کن م
 نیا یجلوتر از پدر مادر و داداشات. ول یمن و متعلق بمن باشه حت یفقط و فقط برا زتیوجودت، همه و همه چ ی

 یکم کنمی......... خواهش مکنمیفقط خواهش م کشم،یرفتارا و خواسته ها خودمم کالفه کرده و بشدت دارم عذاب م
 ییقشنگ تو که صدا یندارم که بهش دلخوش باشم، بجز صدا ایدن نیا یرو تو یکه جز تو کس هبدهم حق رو بمن 

 الیخ ادیجز  کنم،یرو احساس نم یا گهیعطر د چیکنم، بجز عطر تن تو که ه یباهاش زندگ  ستین االتمیخ یتو
 تمام روحمو پر نکرده........ یادیتو که  زیبرانگ

که تمام  یی... تویکه تمام داروندارم ییاشکآلود ادامه داد:  تو ی. آراز هم با چشماندندیکردم اشکام سر احساس
که دور برت رو گرفته  ییکسا یهمه  دیتورو به ام یانتظار داشت ی.... حاال چه جوریکه تمام نفسم یی..... تویقلبم

 !یم فراموش کنبشه تو هم منو کم ک باعثکه  فتهیبرات ب یاتفاق دمیترسیو نم کردمیبودن ول م

 غلبه کنم و به خودم بقبولونم که فقط و فقط مال اتمیروح نیکه منم بتونم به ا یایباهام راه ب یکم یبهم قول بد دیبا
 رونیب ییبار خودت تنها نیباشم که اول یروز یبخرم و در آرزو نیشدم وروجک، برات ماش وونهیمگه د ی! ولیمن
کنم و نذارم از خونه تکون  یحاالم بخوام تورو زندون نم،یبب ومنم ذوق زده پارک کردنت ر ،یکرده برگرد دیو خر یبر

 تخت باشه! التیداشت که خ میو نخواه میندار ییکارا نی!! اصال همچیبخور

 نمکیو خورد م شکنمیاول بگم و تموم، م نیاز هم نویگفت: فقط ا دهیبه موهاش کش یفرو داد و دست یقیعم نفس
! بخوان هرز بپرن ایبه تو داشته باشن  یبشن و چشمداشت کیبهت نزد یبد تیکه با ن ییکسا یهمه  یدست و پا

 نهمهیو ا یکه فقط به من تعلق دار یمطمئن شدم مال خودِ خودم یباور کن وقت ی!! ولستیتومرام من ن گهید نیا
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 یراحته کس المی! منم خمینداره که خودمونو عذاب بد یمن معن یتو، نه برا یترس و اضطراب نه برا گهید ،یعاشقم
 نیخورده هم به ا هیو  یکن درکم کن یسع زدلمیکه مجبور بشم واکنش نشون بدم. پس عز رهیتورو ازم بگ تونهینم

 خوادیعشقش م یو قلب و روحشو برا یترسو که جوونش به جوون عشقش بنده و تمام زندگ اشقمرد خودخواه و ع
 !!!!یحق بد

 چکسمیکه خبر دارم ه یی! تا اونجایرو ندار یو کس یینگو تنها چوقتیپراز اشک زمزمه کردم: ه یبا چشمان آروم
 یعالمت بد هیهواتو داره و منتظره فقط بهش  یلیکه سرومروگنده خ یخوشگل دار یدخترعمو هی ،ینداشته باش

 مگه نه؟  رهچقدر دوستت دا یدی! خودت که دارهیدرب یکسیتماما تورو از ب ادیب

ئن زاره مطم یلیدختر!! پس کارِت خ یگفت: تو که بدتر از من حسود گرفتیبا انگشتش اشک چشمامو م کهیحال در
ش که برا یقسم یرو تونمیو اصال نم ستمیمرد ن گهیبدون د یدیرو خونه ام د ایپرن گهیبار د هیآهو اگه  یباش! ول

 آراز؟ یراحت شد همه  التی. االن خذارهیم نم هخون یپاشو تو گهید ایپرن دمیبهت قول م نوی! استمیخوردم با

شد و قلب آشفته و ناآرامم آروم گرفت. ته  ریتمام وجودمو سراز یتو یقیدفعه احساس آرامش عم هیچرا  دونمینم
 لبم اومد.  یرو یدلم غنچ رفت و ناخودآگاه لبخند

 یآغوشش فشارم داد که لحظه ا یهمراه با آرامش چنان محکم تو یلبم نشست آراز با خشونت یلبخند رو نکهیهم
 استخونهام بصدا دراومد.  یصدا

کرده بود، لباشو دم گوشم چسبونده زمزمه کرد: حسودخانم خوشت اومد  یموهام مخف نیصورتشو ب کهیحال در
!!! حاال یکوچولو هم نگ یتو آخ یول رمیوروجک که حاضرم خودم هرلحظه هزار بار بم یمن یای؟؟؟ باور کن تمام دننه
و .......  کنمیم یمثل اتابک زندان خونه یهول برت داشته تورو تو وونهید یعشق و خواستن تو نهمهیبا ا

نازم!!!  یکنم از دست تو کوچولو کاری! چیکنیم وونهیکه منم بدتر از خودت د ووووووونهیآآآآآآآآآآآخخخخخخ د
 نه؟ ایشد راحت  یاز همچ التیفقط االن بگو خ

آغوشش فرورفتم و نفس پراز آرامش آراز بگوشم  یتو شتریحرکتم ب نیبدم که با ا یتونستم آروم سرمو تکون فقط
 نشست که خدارو هم بلند شکر کرد.

 !!!ارمیتمام صورتم در گردش بود و کم مونده بود نفس کم ب یلباش بود که رو یداغ دمیکه فهم یزیچ تنها

ه ک میزدیو حرف م زدیم دیسرتاپامو قشنگ د یساعت بعد آراز کنارم نشسته دستش دور شونه هام بود و گاه مین
 در اتاقم بصدا دراومد. 
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رو دوباره کادو  چییسو ای میمون رو بخور ینیریش میتونیآخرش ما م نمیاردالن بگوشم خورد که گفت: بب یصدا
 االن؟؟ میا کارهیآهو؟؟ چ میپشت سرش حواله کن لگدم هیو  میکه به آراز برگردون میکن چشیپ

 یهالباس ادی یبامرامم رو برسم، تند بطرف دررفتم که لحظه ا یداداش نیحساب ا کردیم یلیو یلیدلم ق کهیحال در
 یرهنیداشت! از کمد پ رادیاتاقم ا یبدردنخورم افتادم. ممکن بود دنبالش کنم و بابا هم خونه باشه که با بودن آراز تو

 میزیو چ کردیکه آراز با تعحب تمام نگام م دمیپوش ارکمشلو یهم رو یتاب تنم کردم و شلوار یبرداشته رو
 . در اتاقو باز کردم. گفتینم

رو  ینیریحالت خوبه و ش نکهیگفت: خدارو شکر مثل ا کردینگام م کهیبا چشم و صورت خندانش در حال اردالن
 ؟ما نه؟؟ یهم موند برا نیماش م،یافتاد

 مرسیگفتم: االن حساب تو جاسوس همه جانبه رو م دادمیجمع شده براش تکون م یسرمو با چشمها و لبا کهیحال در
ل فضو یاریرو به اتاقم ن یبدون اجازه از من کس گهیباشه د ادتیتا  یدیرو گزارش م یو همچ یکنیکه دوطرفه بار م

 خان سرخودِ محل!!! بطرفش حمله کردم که مثل گلوله در رفت. حاال من بدو اردالن بدو!!

پشت بابا سنگر گرفته گفت: بابا  اوردن،یسردر نم یچیهمه که از ه ی رتزدهیرفت و مقابل چشمان ح نییپله ها پا از
 !!!منو بخوره خوادیشده م وونهیخُلتون تون د یِ دونهی یکیدخترِ  نیبخدا ا

ارسالن  نیآخه، هم نیاریب ایفضول رو دن یسوخته  اهیس نیبه شما گفته بود ا یرو به مامان گفتم: مامان خانم ک بلند
خونه و اتاق  نیاتاق من هاااآآآآاااآاان؟؟؟ مگه ا ارهیمرام اجازه داده بود دوستشو ب یب نیبه ا ی! حاال کگهیبود د یکاف

 من صاحاب نداره!!

 !کنمیاول باهات مشورت م ارمیب ایرو دن یکیبه بعد اگه خواستم  نی: چشم، از امتعجب گفت مامان

 همه بلند شد. یخنده  یصدا که

مختارخان رو زنده زنده بخور  رسهیشرور؟؟؟؟ زورت م یخندان داد زد: آآآآآآآآآخخخخخه بمن چه دختره  اردالن
باهات حرف بزنه که تمام مشکالتتون توسط خودتون حل  ادیکه کار کارِ خودشه!! بابا دستور داد به آراز بگم خودش ب

من  یهم رو ییکه چوبش رو هم من بخورم هان؟ چه اسمها هی!!!! حاال گناه من چومدیاز دست ما برنم یبشه چون کار
 گذاشته حاال!
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زورم به  نیکنیفکر م یعنی طونم،ی. گفتم: باباجونِ شکردیبصورت بابام انداختم که خندان داشت منو نگاه م ینگاه
منو اصال  ــــــــــری!!! نــــــــــــــــــــه خارمیرو درم یخجالت یدخترا یو ادا رسهیشما نم

 هیهم  یگاه دادم،یدمش، هم غلغلکش میبوس یهم م کهیسر پدرم خراب شدم و درحال یشما!!! که رو نینشناخت
همه از  یخنده ها و قهقهه ها یبزرگ بزرگ نکشه، صدا یمن نقشه ها یبرا گهیکه د گرفتمیدرشت ازش م شگونین

 ته دلشون بلند بود. 

 !!  میهم شده بود یقاط یچشم به ما داشت که همگ دیخندیم کهیپله ها نشسته در حال یهم باال آراز

 

  یگشته ا باخبر

  ؟یکه فقط مال من اری یا

 چشم منو  یروشن

 ؟یحال من نیا هیخوب

 

 بودنت عشق 

 نفست شعر 

 بوسه بغل  تیهوا 

 

 من ادیبه  توبمان

 ......!! یتو که فقط مال من 
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 پنجاه و هفتم قسمت

 

آراز  یشما را به عقد دائم آقا لمیبنده وک ایعزوجل، خانم آهو توانمند آ یو نام خدا ادیو با  غمبریاسم سنت پ به
بنده  ایآ اورم؟؟یدرب یو صدوچهارده سکه تمام بهار آزاد یمتر 1500واحد ساختمان  کی ی هیبه مصداق مهر انپوریک

 لم؟؟یوک

 دیشا ایبودم و  ایرو ی. انگار تواوردیجمالت رو به زبون م نیمردانه و بلند خود ا یبار سوم بود که عاقد با صدا نیا
 بشم... داریبود که اصال دوست نداشتم ب نیریخواب ش هیهم همش 

 حرفو زد. نیپونه بود که با لبخند رو به آراز ا یسرخوشانه  یصدا نی. اخوادیم یلفظ ریو نازمون ز زیعز عروس

دستم گذاشت و بعد آروم دستمو گرفته  یشنل رو ریرو از ز یچهارگوش یمردانه و محکم آراز جعبه مخمل یدستها
 داد. یفشار

دستان مهربون آراز نوازشگر  کهیآروم و لرزان در حال ییبار چهارم هم تمام جمالتشو تکرار کرد. باصدا یبرا عاقد
 بله. لیفام یپدر مادرم و بزرگترها یبود گفتم: با اجازه  خمیدستان چون 

 . لرزوندیسوت و دست زدن مهمونا بود که داشت سالن رو م یصدا

 مهمونا ارکست یدست زدن همه  انیجشن بود که باز در م یمحکم و شاد، بله گفتن آراز هم ادامه دهنده  ییصدا با
 شروع به نواختن کرد. ییبایبز

  ؟یدیاجازه م زمیآراز کنار الله گوشم، نوازشگونه روحم رو جال داد که گفت: عز ینفس ها یصدا

 بعد آروم شنل رو از سرم برداشت.  و

 به مجلس داده بود.  یارکست و رقص جوونا شور و شوق تازه ا یصدا

 .دادیهمه رو م کید و با  آرامش جواب تبربو ستادهیکه کنار مامان ا دمیدیبابامو م دورادور

 دادیدر اون ب جانیکه برق عشق و ه یصورتم باال زده با چشمان یو تور رو از رو دیآروم بطرفم چرخ یلیخ آراز
 مهمونا به آسمون رفت.  یسوت و دست زدن همه  یمهر شد و صدا میشونیپ یگرمش رو یبوسه  کردیم
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عقدم اومده بود سرخوشانه با لبخند به سمت ما اومدن.  یبرا سیکه تازه از انگل پمیخوشگل و خوشت یو عمو پدر
عروس  نیهمچ یتون هرلحظه جزو آرزوهامه، دوما هرک یرو به آراز گفت: اوال خوشبخت دیخندیم کهیعموم درحال

سه! راحت باش بو یصورتشو م تیهمه جمع نیا نیخودشو نگه داره و ب تونهیرو صاحب شده باشه نم یخوشگل و ناز
 پسرم! 

 ها بلند شد. یدور و بر یخنده  یصدا

خب حق  یدارم هااا!!! ول ییو پررو طونیش یفکر کردم: عجب عمو کردمیخجالت زده عموم رو نگاه م کهیحال در
 داره، گناه آراز بود که اصال خوددار نبود.

من از بس  یمختار داداش گرام نیعمو ادامه داد: آراز جان ا دندیخند یها که همچنان به همراه آراز م یو بر دور
ا ت دارمیو مواظبت هستم. چششممو هم ازت برنم خورمیاز کنارت جم نم گهیمن د یول گه،ینم یزیبهت عالقه داره چ

 کف دستت! ذارمیحسابتو م نجای. و آروم رو به آراز زمزمه کرد: خودم اینکن یشلوغ نیاز ا شتریب

همه رو درآورده  یخنده  یکه صدا پروندینشست و همش داشت به منو آراز متلک م یزیرمون پشت مخنده کنا با
 بود.

 هم شاد و خوشحال لباش پراز خنده بود. آراز

در  ییالیو دیکل د،یدرخشینگاه مهربونش م یکه تو یبا تمام محبت و عالقه ا زمیعز یها، بابا هیهد یاهدا موقع
به  یزیچ نیوجه کوچکتر چیکرد. چون آراز گفته بود به ه میمن تقد ی هیزیوان جهشمال رو همراه سندش به عن

 به خونه ش ببرم. ستیالزم ن هیزیعنوان جه

به گردن آراز  ییطال زیداده شد و آو هیاز طرف مامان بمن هد یریچشم گ سیهم سرو یعروس یعنوان کادو به
 نگاه کردم و با عشق اسم اهلل رو به زبون آوردم. زیانداخته شد. به آو

حال مهربونش رو به آراز گفت:  نیو محکم در ع یجد یبا صدا کردینگامون م ستادهیمختارم که کنار مامان ا بابا
پهن  یشونه  یباشه. بعد دستشو رو تونینگهدار لحظه به لحظه زندگ شهیو هم شهیاهلل هم ادیاسم و  دوارمیپسرم ام

 ! سپارمشیخدا دست خودت م عدازدونه دخترم باش که ب هیگذاشت و ادامه داد: مواظب آراز 

نکرده بودند  غیسالها ازش در نیکه در تمام ا ییو محکم جواب پدر رو داده، بابت تمام محبتها یجد یلیهم خ آراز
 .دیتشکر کرد که بابا و مامان صورت آراز و آراز هم دست هردو رو بوس
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 پراز اشک شده بود. چشمام

 نگاه پمویخوش ت یداداشا یییییییو ارسالن جلو اومدند که کم مونده بود وسط جشن داد بزنم: وووووووووو اردالن
 !!!نیکن

 یچه خبرته!!! اردالن با عشق چنان محکم بغلم کرده بود و تو ،یخفه شدم داداش یتونستم بگم: واااااااااااااا فقط
 موند از حال برم! آغوشش فشارم داد که کم 

 ش؟؟؟یچلوند نهمهیموند ا یاز خواهرت باق یزیچ یکنیآروم به اردالن گفت: اردالن جان، فکر م آراز

 دوسه نفرِ اطرافمون با عموم بلند شد. یخنده  یصدا که

 .کردیبود  و به ما نگاه م ستادهیو خاله و عمه ا زیکنار عز یاشک یمامان با چشمان 

گرفت و منو از بغلش نجاتم داد که نفس کم  یشگونیاردالن رو ن طنتیول کنم نبود. پونه با ش عنوان چیبه ه اردالن
 آورده بودم!

. با گفتیم کیو تبر زدیبا نگاه برادرانه و لبخند آرومش آهسته منو بغل کرده دم گوشم نوازشگونه حرف م ارسالن
 چشم دوختم.  شیاشکم دراومده بود با بغض به نگاه اشک نکهیا

 تا بخودش مسلط بشه. بعد دنبال دیکش یعقد کنار رفت. ارسالن نفس ینتونست تحمل کنه و از کنار سفره  اردالن
 اردالن راه افتاد.

 .دادیم یبغلش گرفته بود و بهش دلدار ی. بابا هم ناراحت و عاشقانه مامانو توکردیهق هق م مامان

!!! نیکنیم هیو آروم گفت: مامان مرجان چرا گر ستادیا شیمقد کیاز جاش بلند شد و به طرف مامان رفت. در  آراز
 کار دستمون طنتهاشیباشم با ش طونیش نیهرلحظه مواظب ا تونمیخودتونه، منکه نم شیآهو هرروز پ نیباور کن

 که چشمتون بهش باشه!  بوسهیم وپرستار تمام وقت الزم داره! پس بازم دست خودتون هینده، کال 

گفت........... مامان....  یکلمه کپ کرده بودم: االن آراز چ کی یکردند که من فقط رو دنیشروع به خند همه
 مرجان؟؟؟!!!...

 دستاشو بطرف آراز گرفت و با محبت گفت: جانِ مامان.......... هیو دوباره با گر یبا خوشحال مامان
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 شونه اش فرو کنه!  یبود تا آراز به آغوش مادرانه مامان پناه ببره و صورتشو تو یکلمه کاف کی نیهم

مامان  یبعد از سالها دوباره آغوش مادرش رو تجربه کرده بود و سراز شونه  نکهیبغض داشت مثل ا یطور آراز
 . داشتیبرنم

صحنه  نیبه ا نیناراحت و غمگحال  نی. همه خوشحال درعزدیهم با محبت و مادرانه دم گوش آراز حرف م مامان
 . کردندینگاه م

 خودشون بردند. شیمادرانه آراز رو پ ییو خاله جلو اومدند و با حرف ها زیعز

 جو عوض بشه شروع به رقص کردند. نکهیا یو پونه برا اردالن

م اشه!!! چشماداشته ب تونستیامکان نداشت و نم نیگره خورد. سنکوپ کردم. نه ا یینگاهم به نگاه آشنا یا لحظه
 .کردمیخودش بود. بخداااااااااااااا خودش بود! تا عمر داشتم فراموشش نم یرو آروم بازو بسته کردم ول

 و اشک یبا مرامم گفته و قول داده بودن سر عقد اشکمو بشرط خوشحال یایو اشکام راه افتادند. داداش دیلرز قلبم
 من باور نکرده بودم!...... یول ارن،یشوق در م

بار  نیمغزم نداشت! ا یتو یشیاصال گنجا دمیدیکه م یزیکه چقدر دلم براش تنگ بود...... چ آآآآآآآآآاخخخخخخآ
 بسته و مهربونش رو برام باز کرده منتظرم بود.  نهیپ یخودِ خودش بود. دستا یمحکمتر چشمامو بهم فشردم، ول

 .دمیجمع کردم و به سمتش دو رهنمویبلند پ نییشتاب و بدون اراده دست برده پا با

خوش آهنگش که دم  یها ییمهربونش. الال یکه چقدر دلم واسه آغوش مادرانه ش تنگ بود. صدا آآآآآآآآخخخخخ
که هفت سال تنها همدم و  زشیو همه چ یهمچ رهنش،یپ اسیعطر  یخوش آهنگتربود، بو ییگوشم از هر نوا

 مونسم بود. 

 . خوندیم ییالال انیو گر دادیبغلش تکونم م ی. توتمسیو زار زار گر دیبشدت ترک بغضم

 رونی. احساس کردم محکم از آغوشش بمیستیساعت تموم گر میدلتنگش بودم خودم خبر نداشتم. فکر کنم ن چقدر
 !شدمیفرو رفتم که نوازش هم م یا گهیشدم و دوباره در آغوش د دهیکش

از ....آروم.....آرومتر نفسِ  آرسسیییییییییییآرومم کنه. ه کردیم یتلخ ادکلنش شناختمش. آراز بود که سع یبو از
 ...... سسسسسسسسینکن خانومم......... ه هی............. گر
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 بازوهاش نبودم!  فیحر چوقتیکه اجازه نداد. ه امیب رونیهق هق و خجالت خواستم از بغلش ب با

ف باهام حر دیکشیانگشتاشو به صورتم م کهیدر حال د،یدرخشیاشک توش م ینگاه پراز عشق و آرومش که رگه ا با
 . دیرو بوس میشونیو دوباره پ دادیم میزده دلدار

 یسالم و احوالپرس نهیآروم شدم، آهسته دستاشو از دورم باز کرده تازه با ننه سک یهق هقم تموم شد و کم یوقت
 یلی! خنیآهو بمون شیپ دیبه بعد فقط با نیاز ا !نیبر ییاجازه بدم جا گهیکرد و خوشآمد گفته ادامه داد: فکر نکنم د

 نهیسک ننه یبه رو ی. و لبخندمیدار ازین یلیست. ما به شما خیاصال قبول ن ریتاخ نهمهیکه ا نیوقته تنهاش گذاشت
 زده دور شد. 

 . کردیم هی. مامان هم بغل بابا فرو رفته بود و داشت گرکردنیعقب که برگشتم همه داشتن نگامون م به

 چشماشون پراز اشک بود. ستادهیو ارسالن هم کنارشون ا اردالن

دادن. خاله که  یجا نهیصورتشون رو پاک کرده کنار هم نشستند که منم کنار ننه سک نهیو ننه سک زیو عز خاله
صورتش از  دهیرس انیبه پا هاشییتنها گهیشده و د دایپ یدرندشت همدم یاون خونه  یبود براش تو دهیفهم

 .  نداختیم نهیمهربون بصورت ننه سک ینگاه یو ه دیدرخشیم یخوشحال

 آورده با تمام مهرو نییهم سرمو پا ی. گاهرفتیبفکر فرو م یو گاه فشردیدست دور کمرم انداخته منو بخودش م ننه
 . داشتیاز صورت و موهام برم یمحبتش بوسه ا

 . برگشت ننه رو داده بودن بیکرده ترت شدایگشته باالخره پ نهیاردالن و ارسالن مدتها دنبال ننه سک نکهیا مثل

 باشه.  میروز عروس یو دور از چشم من و مامان انجام شده بود تا کادو یکارا پنهون نیا ی همه

نداره بخند! قشنگم هم بخند، بلند  یبی: عگفتنیم دمیخندیمارموذِ من، هروقت بلند و از ته دل م یداداشا نیا البته
 . خبر کنن شگریو دوباره برات آرا یکه حظ کن میارید، انشاا... با کمک خداوند روز عقدت چنان اشکت رو دربهم بخن

ت حرک نیدونیکنم!! خودتون م هی: امکان نداره روز عقدم گرگفتمیو براشون شکلک درآورده م دمیخندیفقط م منم
از جشن  ارهیناراحت بشم  آقــــــــــــــــــــامون دمــــــــــار از روزگارتون درم نیبکن یاضافه ا

 چرا به استحضارتون نرسوندم!! دی! حواستون باشه که از من گفتن بود. بعدا نگکنهیم رونتونیهم ب
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 یایداشاز دا نمیهمونطور که گفته بودن اشکم که نه، رودخونه مو راه انداخته بودن! ا دمیدیم االن
 نامــــــــــرد من..

 دایرو با حسرت پ گهیبعداز سالها همد نکهیزدم که گرم صحبت بودند. مثل ا زیسه عز نیا یبه رو یلبخند اریاخت یب
 کرده بودند. 

 یرو قاط یکه خوب همچ ایآماده هستش. پاشو ب شتیآرا دیتجد یبرا شگرتیاومده گفت: آهو آرا شمیپ پونه
 !!!یدنید یدار یا افهیشده و ق یبت همه قاطسرخا دابی!! سفیکرد

 غش کردم از خنده! دمید نهیآ یاتاق که شده خودمو تو وارد

راه  هیذوق که همه جا بازار گر یشد که باز پونه سروقتم اومده گفت: نسناس ب دیصورتم دوباره با عجله تجد شیآرا
شعووووووررر، نه  یب پتیبه اون شوهر خوش ت یبچسب دی! آخه خاک برسر، تو االن بارونیب میپاشو بر ،یندازیم
خنگول  نیخداااااااا من از دست ا یکرده!! ا دایپ نهیننه سک خودشبرا  نی............... داماد اونجا تنها مونده ا نکهیا

 کنم!!!!! کاریچ

 ها!!  یگب یزیبه ننه چ یگفتم: خــــــــــف باااابااااااااا، حق ندار دهیچپ بهش انداخته کش ینگاه

و عروس ولنگار  میخدارو شکر نمرد ؟یبا من بــــــــــود تیترب یباز شده گفت: اِ اِ اِ عروسِ ب یبا چشمان پونه
سالن جمع  یچقده زن و دختر خوشگل و لوند تو نیکورت بب یبرو خودت با چشما ای! اصال به من چه!!!! بمیدیهم د

 !!زنهیآرازت دو دو م یشده که چشما

 .رونیاز اتاق زد ب یطونیخودش با چشمک ش بعد

 هااا... گهیلحظه ترس برم داشت و فکر کردم: راست م هی

پدر نشسته بود و داشتن صحبت  شیپ ونیآقا نیچشمم به آراز افتاد که ب یول رونیاز اتاق اومدم ب عیسر
 !!ـــــطونیش یپونه  ی.......اکردنیم

 من اومد.   شیزده پ رونیب ونیاز جمع آقا عینگاه آراز بمن افتاد سر نکهیکنه!!! هم تیخواسته منو اذ یم فقط

 ولشی. دلادیحتما به خونه هم ب شگرتیلبخند و عشق دم گوشم زمزمه کرد: اردالن و ارسالن اصرار کرده بودن آرا با
 !!! یبود ختهیبهم ر یلیشناختمشون ......... االن خوب شد. خ یچون م یول دونستمینم
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. موهاشو ومدیهم بهش م یلیخ کشیو کراوت ش دیسف رهنیو مارکدارش کردم که با پ رهیبه کت و شلوار ت ینگاه
عف دلم براش ض یعاشقش باشم! لحظه ا تونستمیستبرش تنها مرد آرزوهام بود که م ی نهیعقب داده با س ییبایبز

 که اکثرا همه چشم به ما داشتن.  فیرفت، ح

. ارسالن با الهام، پونه با اردالن وسط میخودش بود راه افتاد یبرا ایدن هیعقدمون که  یگرفت و بطرف سفره  دستمو
 . دنیرقصیم ییبایبز یگرفته با آهنگ قشنگ لیرو تحو

. نفسم از حاال تا آخر عمرم یخوشحالم که االن کنارم یلیدلِ آراز، خ زِیکه دم گوشم نجوا کرد: عز میهم نشست کنار
. یشینم مونیپش چوقتیو مطمئن باش ه زمیریبه پات م مونیزندگ یها هیثان هیذره ذره وجود و عشقمو در ثان

 ممنون....... زمیممنون عز

 نیچند اطیکه سه خ نیتماما سنگ و نگ یا دهیرنگ و پوش یریش راهنیبه لباس عروسم کرد که پ یعشق نگاه با
در  یرو الزم داشتم فقط برام جمعش کنه! همچ یش کار کرده بودن. دنباله اش تنها پنج متر بود که کسشبانه روز رو

 نداشت.  مکانا نیبودند و بهتر از ا ریآماده شده واقعا چشمگ قهیسل تینها

!! کنهیها! عمو داره نگامون م یگفتم: مبادا منو ببوس یبصورتم کرد که تند منظورشو خونده عجله ا ینگاه چنان
 بره! یآبروت رو م رهیگیرو دستش م کروفنیم ندفعهیا

 واقعا چشم به ما داره! دمیآراز بطرف عمو برگشتم که د یخنده  با

 نکن عروس یکار ،یآقا داماد گرام نیاز ابروهاشو باال داده بود بطرفمون اومده به آراز گفت: بب یکی کهیدر حال عمو
ط تا فق دادمیخان عمو نه برگ چغندر!! من بودم کال بهت دختر نم گنیو کنار خودم نگهش دارم! بمن م رمیرو ازت بگ

 شیخوشگلشو دست تو بسپره! کم مونده بخور مدهدلش او یمختار چه طور دونمی. نمیحسرتش بسوز یتو
 واالاااااا!!!!....

چشمم  میدیخندیعمو م یهمچنانکه به متلکها ....دیخندیخنده هامون بود که بلند شد. عمو خودشم داشت م یصدا
م بطرف یجد یا افهیبا ق داشتندیمثل تولدم همزمان گام برم کهیافتاد که هردو با هم در حال طونمیش یایبه داداش
 اومدند. 

عروس خانم  دیدی: افتخار مهردو دستاشونو بطرفم دراز کردند که اردالن گفت یدارن ول یچه نقشه ا دونستمینم
 کنم. فیو ک نمیدامادت رو بب ی افهی! فقط دوست دارم قیازدواجت رو به شادومادت بد یکادو یخوایخوشگل!! نم
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 بود! کال فراموش کرده بودم! یافتاد منظورشون چ ادمی

 . کردیبه آراز انداختم که متعجب نگامون م ینگاه

. ارکست آهنگ میر شونه ام انداخته به محل رقص رفتشدم که اردالن دست راستمو گرفت و ارسالن دست دو بلند
 رو شروع به نواختن کرد.  ییبایز

 . میشروع برقص کرد ییبایبز کردندیم میهمراه کهیدر حال امیداداش

 فیبه قول اردالن فقط ک کرد،یداشت نگام م ریکه متح نداختمیبه آراز م یهم نگاه یگاه دم،یرقصیم کهیحال در
 !یدنید رفتیو ته ته دلم غنچ م کردمیم

و رقصم ی. آخه تا حاال کسومدیدرنم ییصدا چکسیکه از ه دنیچرخیدورم م دهیرقص ییبایو ارسالن چنان بز اردالن
 بود!! دهیند

مراسم عقد و جشن رو هرچه زودتر راه انداخته  خواستیآراز داده بودم و آراز م شنهادیجواب مثبت به پ نکهیا بعداز
رو هم نگفت. فقط گفت: تا شما  لشیکه مخالفت کرد اردالن بود و اصال دل یتنها کس م،یعشقمون بر یسرِ لونه 

! هر هیمنظور منم کاف یوقت الزمه که برا میو ن کماهی نیبشآماده  یجشن به اون بزرگ یو برا نیکاراتون رو انجام بد
 بگه! یزیاصال قبول نکرد چ ه،یچ نکارشیا لیچقدر اصرار کردن که دل

استخدام  ی!! فردا اول وقت برات مربیبرقص تیعروس یتو یخوایرفتن آراز به اتاقم اومده گفت: آهو تو نم بعداز
 !! فتهیکه کارت راه ب کنمیم

!! بقول اردالن دمیخرامیکوچولو م یآهو هیراه افتادم و مثل  ییبایبز یکمتر یلیتعجب کردم که در مدت خ فقط
 بود خودشو نشون بده! افتهین یمن فرصت ی چارهیخون ب نین خانمها بود که اخو یرقص و ناز و عشوه تو

! آخه ادیب رونیب تونستیشرکتش بود و نم یکه آراز اونموقع حتما تو میانتخاب کرده بود یاومدن مرب یرو برا یزمان
از خونه  رونیازم دل بکنه با اجازه از مامان بابا ب تونستیهم نم یو وقت زدیرو بهم سرم یدوساعت یکیآراز هرروز 

 !میکردیرو به خاطراتمون اضافه م یخوب یو روزها میرفتیم

که  منم شدیباورش نم نکهی. مثل اکردیصدتا شده نگام م یآراز با چشما م،یدیرقصیتمام م یهم که با قشنگ امروز
 !رقصمیدارم م
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واقعا  ییگرفت و دوتا لیاومده منو از اردالن و ارسالن تحو اندیخوشگلم هم به م یرقص بود که عمو یوسطها
 ! میترکوند

 نشده بود.  ریس دنشیاز د چکسیکه بعداز تموم شدن آهنگ ه میدیبا عمو رقص یجور

که نوبت  نیریبگ لیعروس خانمتون رو تحو نیایبطرف آراز رفته گفت: آقا داماد سهم ما تموم شد، لطفا ب عمو
 شماست. 

خب تازه کار بودم و  یول دمیرقصیم بایباشه هرچند ز یهرچ ارم،یرقص دوم حتما نفس کم م یبرا کردمیم احساس
 . وروجک عجب زرنگ بود.دیتند سررس یبدنم عادت نداشت. که پونه با شربت

و از سبد  گشتیکه پونه هم دورمون م میبا هم شروع به رقص کرد داشتیچشم از من برنم کهیدر حال آراز
 . دیپاش یسرمون گل م یکه در دست داشت  رو ییگلبرگها

 سالن خاموش شده با چرخش رقص نور، آهنگ دانس ارکست شروع شد.  یآهنگ تموم شد چراغها تا

و  گفت: جوجو خوش بگذره دی. تا نگاهمو دکردیبا لبخند نگامون م ستادهیاز همه ا کتریبه اردالن افتاد که نزد نگاهم
 حواله ام کرد.  یبوسه ا

 !شهیکن الزمت م رهیآقاپسر، بوسهاتو برا خودت ذخ یبهش گفت: ه نداختیهمچنانکه دست دور کمرم م ازآر

 یا رهیراحت، دارم از همون ذخ التیگفت: آراز خ فرستادیبطرفم م یدوباره بوسه ا کهیدر حال طنتیهم با ش اردالن
 رو آکبند نگه داشتم برا خاص خودم!! یاصل یبوسه ها کنم،یها پاس م

 بلند شد.  دنیشن یهارو م یکرکر نیکه ا یعمو و چند نفر یخنده  یصدا

کارش!! دست  یرفت پ نی! هردوتاتون از راه بدر شدایحیب یپسرا یگفتم: وااااااا دمیچرخیبا آراز م کهیدر حال آروم
 بچه پرورش دادن!  نیننه باباهاتون درد نکنه با ا

 مظلوم!!! یبچه  رهینگ ادیکنه ارسالن از شماها  خدا

 ممکنه ..... رهینگو که دلم ضعف م ینجوریگفت: آهو تورو خدا ا اوردیم کتریصورتشو نزد کهیدر حال آراز

 !ادیعمو داره م ستیگفتم: آراز راست با تند
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 مواظب خودت باش! نم،یب ینم یگفت: آراز چشمم به تو هستش ها، فکر نکن ومدیم کترینزد کهیدرحال عمو

 و همه غش کرده بودن از خنده.  دیخندیبابام هم م گهید ندفعهیا

که متوجه شده بودن به  ییکسا یگوشم ربود که خنده  یاز الله  یتا پشت عمو به ما بود آرازِ تخس بوسه ا یول
 بشه! مهیبه عمو گزارش تخلف آراز رو نداد که جر یخداروشکر کس یآسمون رفت. ول

 ،رمیخرخره ت گ یبه بعد فقط تو نیقراره در برم! باور کن از ا نکهیمثل ا یاریدرم ییخندان گفتم: آراز اداها فقط
 هول نکن!   نهمهیا

 عروسک آراز! یدربر یو جراتشو دار یتونی! اصال مگه میهم خندان جواب داد: نه بابا مگه قراره کجا دربر آراز

 از راه بدر شده بود!!! نهمهیآراز .... ا ایمن ذهنم منحرف بود  دونمینم

عشقم.  یبود یو گفت: عال دیبوس مویشونیبلند همه، آراز دوباره پ یدست زدنها انیتموم شدن آهنگ در م بعداز
 !دیعمو رو هم تماما به جون خر ی. که چشم غره ها یلیممنونم ازت خ

 . بود یدر حد عال یسرو شد. بابا و آراز واقعا سنگ تموم گذاشته بودن و همچ یشور و شوق همگ انیدر م شام

 یایهق هق مامانم، لبخند همراه با بغض و نم اشک چشم داداش زانم،یعز یبارون یوداع با خونواده، نگاهها ی لحظه
بابا، همه و  نیمردانه و غمگ یپونه، چهره  زانیعمه و ....، چشمان اشکر زویمهربون و آغوش گرم عز یگلم، نگاهها

 . رفتنیچشمام رژه م یهمه جلو

از عروست ماچ و بوسه  یتونستیبلند رو به آراز گفت: پسرم توکه تا م دیکشیآغوشش م که داشت منو در عمو
 هنکیو مثل ا ستیبده اوضاعشون اصال خوب ن لیخونواده رو به خودشون تحو نیپس االن لطف کن دختر ا ،یگرفت

 ازش دل بکنن!!  توننینم

 هم شده بود.  یبود که قاط هیخنده و گر گهید ندفعهیا

 نهیسفارشم رو به ننه سک ،فشردمیهاش محکم در آغوشش م هیدر آغوش گرفتم و مامانم که با گر زانمویتک عز تک
 بود.  میشگیکه از امشب همراه هم کردیم

همراه با  یا ندهیو عشق و آ یزندگ یقدم به جاده  زانمیعز گرید یو همراه تیدر دست آراز در مع دست
 . میگذاشت یسرسپردگ
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 یخوشبخت دیکه نو یمحکم در راه ییقم همراه با آغوش گرمش منو مصمم به گذاشتن قدمهاعش نیآتش یها بوسه
 . دیرسیپراز عشق و پراز محبت از آن به مشام م ،یمحکم، پراز مردانگ یدر کنار مرد یشادکام یو عطر و بو دادیم

. خط سرنوشتم در امتداد خط سرنوشت مرد مغرورم با هم گره خورده و رفتمیم اهامیدست در دست مرد رو دیبا
 باشد. شیگره کورتر از روز پ نیبود هرروز ا دوارمیام

 میهمراه میزندگ یکه لحظه به لحظه در تمام رخدادها یزانیعز یقلبم دعا کردم همه  میلحظات از صم نیآخر در
 یتوام با خوشبخت یمحبت واقع شون،یزندگ یار عشق و داشته هاپرخطر تنهام نذاشتن، در کن ریمس نیکردند و در ا

 رو با تمام وجودشون احساس کنند. 
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